


         

    

1.சிறப்பு பெண்கள் ப ொகல்லொ கிளினிக்குகளைத் ப ொடங்குவ ொக 

அறிவித்துள்ை இந்திய  ொநிலம் / யூனியன் பிரத சம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) பீகார் 

ஈ) குஜராத் 

✓ அடுத்த நிதியாண்டில் நகரம் முழுவதும் சிறப்பு பெண்கள் ப ாஹல்லா 

கிளினிக்குகள் திறக்கப்ெடும் என்று தில்லி அரசு சமீெத்தில் அறிவித்தது. 

2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான அரசாங்கத்தின் வருடாந்த வரவுபசலவுத் 

திட்டத்தத முன்தவக்கும்தொது, துதை முதலத ச்சரும் நிதியத ச்ச 

-ரு ான  னீஷ் சிதசாடியா இந்தத் திட்டத்தத அறிவித்தார். 

✓ இது, பெண்களுக்கு, வீட்டிலிருந்து நடந்து பசல்லும் தூரத்தில், இலவச 

 களிர்  ருத்துவ  ற்றும் பிற  ருத்துவ தசதவகதை வழங்கும். 

 

2. பின்வரும் எந் த்துளற,  னது அதிகொரிகளுக்கொக ஆன்ளலனில் 

5G சொன்றி ழுடன் கூடிய ெடிப்ளெத் ப ொடங்கியுள்ைது? 

அ) நிதியியல் தசதவகள் துதற 

ஆ) பதாதலத்பதாடர்பு துதற  

இ) மின்னணுவியல்  ற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ெத்துதற 

ஈ) பதாழில்  ற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக த ம்ொட்டுத்துதற 

✓ பதாதலத்பதாடர்புத்துதற தனது அதிகாரிகளுக்காக ஆன்தலன் 5G 

சான்றிதழுடன்கூடிய ெடிப்தெ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

✓ இந்தத் துதறயின் ெயிற்சிப்பிரிவான பகாள்தக ஆராய்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு 

 ற்றும் ெயிற்சிக்கான ததசிய பதாதலத்பதாடர்பு நிறுவனம் நடத்தும் 12 

வார ஆன்தலன் ொடத்திட்டத்ததத் பதாடங்குவதன்மூலம், 5G வல்லுந 

-ர்கள்  ற்றும் பகாள்தக வகுப்ொைர்கதைக்பகாண்ட ஓர் உள்ளுதற 

குழு த்தத உருவாக்குவது இந்தத் துதறயின் தநாக்க ாகும். 

 

3.பெொருைொ ொர விவகொர துளறயுடன் இளைந்து பசொத்து ெை ொக் 

-கு ல் குறித்  த சிய அைவிலொன ப ய்நிகர் ெயிலரங்ளக ஏற்ெொடு 

பசய்  நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆதயாக்  

ஆ) TERI 

இ) FICCI 

ஈ) ASSOCHAM 

✓ NITI ஆதயாக், பொருைாதார விவகாரங்கள் துதறயுடன் இதைந்து, 

பசாத்தத ெை ாக்குதல் குறித்த ததசிய அைவிலான ப ய்நிகர் ெயிலரங் 

-தக ஏற்ொடு பசய்தது. இந்தச் பசயல ர்வுக்கு  த்திய நிதியத ச்சர் 

நிர் லா சீதாரா ன் ததலத தாங்கினார். இதில்,  ாநிலங்களின் 

ததலத ச்பசயலர்கள்  ற்றும் யூனியன் பிரததசங்களின் நிர்வாகிகள் 

ஆகிதயார் ெங்தகற்றனர். 

 

4.பசொத்து மீட்டள ப்பு இந்தியொ லிமிபடட் (ARCIL)’இன்  ளலவரொக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யொர்? 

அ) A K ெல்லா 

ஆ) ெல்லவ் ப ாகெத்ரா  

இ) G C முர்மு 

ஈ) R K  ாத்தூர் 

✓ பசன்ட்ரல் ொங்க் ஆப் இந்தியாவின் முன்னாள் ததலத ச்பசயலதிகாரி 

ெல்லவ் ப ாகெத்ரா, பசாத்து மீட்டத ப்பு இந்தியா லிட்’இன் ததலவராக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். ARCIL என்பது இந்தியாவின் ெதழத யான 

பசாத்து புனரத ப்பு நிறுவன ாகும்; இது, 2002’இல் நிறுவப்ெட்டது.  

✓ ெல்லவ் ப ாகெத்ராவுக்கு முன்பு, ததலத ச்பசயலதிகாரியாக விநாயக் 

ொகுகுைா அப்பொறுப்பிதன வகித்து வந்தார். 

 

 

 

5. ஐநொ அளவயின் புற- ணிக்ளகயொைர் குழுவின்  ளலவரொக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ை இந்திய ஆளுள  யொர்? 

அ) A K ெல்லா 

ஆ) ெல்லவ் ப ாகெத்ரா 

இ) G C முர்மு  

ஈ) R K  ாத்தூர் 

✓ இந்தியாவின் ததலத க் கைக்கு தணிக்தக அதிகாரி கிரிஷ் சந்திர 

முர்மு, 2021ஆம் ஆண்டிற்கான ஐநா அதவயின் புற-தணிக்தகயாைர் 

-கள் குழுவின் ததலவராக பதாடர்ச்சியாக இரண்டாவது முதறயாக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். இக்குழுவில் இந்தியா, பஜர் னி, சீனா, ஐக்கியப் 

தெரரசு, பிரான்ஸ், சுவிட்சர்லாந்து, இத்தாலி, இந்ததாதனசியா, இரஷ்யா 

உள்ளிட்ட நாடுகள் உள்ைன. ஐநா பொது அதவயானது, 1959’இல் ஐநா 

அத ப்பின் தனிப்ெட்ட புற-தணிக்தகயாைர்களுடன் இதைந்து புற- 

தணிக்தகயாைர்களின் குழுதவ நிறுவியது. 

 

6. அண்ள யில் இந்திய கடற்ெளடயில் தசர்க்கப்ெட்ட மூன்றொவது 

‘ஸ்கொர்பீன்’ இரக நீர்மூழ்கிக்கப்ெலின் பெயர் என்ன? 

அ) INS கனகலதா 

ஆ) INS சென்னன 

இ) INS சகால்கத்தா 

ஈ) INS கரஞ்ச்  

✓ இந்திய கடற்ெதட தனது கடற்ெதடயில், ‘INS கரஞ்ச்’ - மூன்றாவது 

‘ஸ்கார்பீன்’ இரக நீர்மூழ்கிக்கப்ெதல ெணியில் தசர்த்துள்ைது. இது, 

 சகன் கப்ெல் கட்டும் நிறுவனத்தால் அதன் ‘திட்டம்–75’இன்கீழ் கட்டப்ெ 

-ட்டுள்ைது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 6 ‘ஸ்கார்பீன்’ இரக நீர்மூழ்கிக்கப்ெல்கள் 

பிரான்ஸ் பதாழில்நுட்ெத்துடன் கட்டப்ெட்டுள்ைன. 

 

7.இந்திய விடு ளலயின் எழுெத்ள ந் ொம் ஆண்டு நிளறளவக் 

குறிக்கும் பகொண்டொட்டங்களுக்கு என்ன பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ைது? 

அ) ஆதி  தகாத்ஸவம் 

ஆ) விடுததலப்பெருவிழா 

இ) சுதந்திர இந்தியா 

ஈ) அம்ரித்  தகாத்ஸவம்  

✓ இந்திய விடுததலயின் எழுெத்ததந்தாம் ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்கும் 

‘அம்ரித்  தகாத்ஸவத்தின்’ ஒருெகுதியாக அதனத்து நாடாளு ன்ற 

உறுப்பினர்களும் இருக்கு ாறு பிரத ர் த ாடி தகட்டுக்பகாண்டார்.  

✓ விடுததலயின் 75ஆம் ஆண்தட நிதனவுகூரும் இந்த அம்ரித் திருவிழா, 

நாட்டின் 75 இடங்களில், 75 வாரங்களுக்கு பகாண்டாடப்ெடும் என்று 

பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

8. NASA’இன் கூற்றுப்ெடி, பூமியில் உள்ை எந்  ஏரி, பசவ்வொய்க் 

தகொளின் பெபசதரொ ெள்ைத்ள  ஒத்திருக்கிறது? 

அ) ெழதவற்காடு ஏரி 

ஆ) சால்தா ஏரி  

இ) தவம்ெநாடு ஏரி 

ஈ) விக்தடாரியா ஏரி 

✓ NASA’இன் ஓர் அண்த ய பவளியீட்டின்ெடி, துருக்கிய ஏரி சால்தாவில் 

காைப்ெடும் ொதற  ற்றும் கனி  இருப்புகள் பசவ்வாய்க்தகாளின் 

பஜபசதரா ெள்ைத்துடன் மிகவும் ஒத்துள்ைது. 

✓ சமீெத்தில், NASA’இன் பெர்சிவரன்ஸ் விண்கலம், பசவ்வாய்க்தகாளின் 

பஜபசதரா ெள்ைத்தில் ததரயிறங்கியது. அந்தப்ெள்ைம் ஒரு காலத்தில் 

நீரால் நிரம்பியிருந்திருக்கலாம் எனக்கூறப்ெடுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.உலக நுகர்தவொர் உரிள கள் நொள் களடப்பிடிக்கப்ெடுகிற த தி 

எது? 

அ) பிப்ரவரி 12 

ஆ)  ார்ச் 15  

இ) ஜனவரி 16 

ஈ) ஏப்ரல் 9 

✓ நுகர்தவார் உரித கதை த ம்ெடுத்துவதற்கும், நுகர்தவார், தநர்த ய 

-ற்ற வர்த்தகர்களிடமிருந்து ொதுகாக்கப்ெடுவததயும் அவர்களின் 

குதறகதை நிவர்த்தி பசய்வதற்கு ாக ஒவ்தவார் ஆண்டும்  ார்ச்.15 

அன்று உலக நுகர்தவார் உரித கள் நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

“Tackle plastic pollution” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

10.ப ொளலத்ப ொடர்பு உரி  விதிமுளறகளில் த ற்பகொள்ைப்ெட்ட 

சமீெ திருத் த்தின்ெடி, பநட்பவொர்க்குகளை த ம்ெடுத்துவ ற்பகன 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ை ஆளையம் எது? 

அ) பதாதலத்பதாடர்புத்துதற பசயலாைர் 

ஆ) ததசிய இதையபவளி ொதுகாப்பு ஒருங்கிதைப்ொைர்  

இ) பதாதலத்பதாடர்பு அத ச்சர் 

ஈ) பிரத ர் 

✓  த்திய அரசானது அண்த யில் பதாதலத்பதாடர்பு உரி  விதிமுதறக 

-தை திருத்தியது. அது நம்ெக ற்ற மூலங்களிலிருந்து பிதைய உெகர 

-ைங்கள் நிறுவப்ெடுவததக் கட்டுப்ெடுத்த உதவும். திருத்தங்களின்ெடி, 

தற்தொதுள்ை பநட்பவார்க்குகதை த ம்ெடுத்துவதற்கு, பதாதலபதாடர்பு 

இயக்கிகள் ததசிய இதையபவளி ொதுகாப்பு ஒருங்கிதைப்ொைரிடம் 

(NCSC) இருந்து அனு திபெறதவண்டும். 

✓ பதாதலத்பதாடர்பு உெகரைங்கதை வாங்குவதற்கான நிெந்ததனக 

-தை விதிக்கக்கூடிய ஆதைய ாக NCSC இருக்கும். 

 


1.  ாம்ெழம் உற்ெத்தி 4% அதிகரிக்கும் 

 ாம்ெழ உற்ெத்தி நடப்பு ெயிர் ெருவத்தில் 4.24 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என 

 த்திய தவைாண் அத ச்சகம் தனது அண்த ய புள்ளிவிவரத்தில் 

பதரிவித்துள்ைது. இதுகுறித்து அந்த அத ச்சகம் த லும் கூறியுள்ைதாவது: 

‘ெழங்களின் அரசன்’ என்று வர்ணிக்கப்ெடும் ‘ ாம்ெழத்தின்’ உற்ெத்தி 

நடப்பு 2020-21 ெயிர் ெருவத்தில் 2.11 தகாடி டன்னாக இருக்கும் என்று 

 திப்பிடப்ெட்டுள்ைது. இது, 2019-20’ஆம் ஆண்டு உற்ெத்தியான 2.02 

தகாடி டன்னுடன் ஒப்பிடுதகயில் 4.24% அதிக ாகும். 

தகாதடகால ெழங்கைான தர்பூசணி  ற்றும் முலாம்ெழம் ஆகியவற்றின் 

விதைச்சல் கடந்தாண்தடக் காட்டிலும் நடப்ொண்டில் குதறவாக 

இருக்கும் என்று ததாட்டக்கதல துதற ெயிர்களுக்கான முதல் கட்ட 

 திப்பீட்டில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. அதன்ெடி, முலாம்ெழம் விதைச்சல் 

நடப்ொண்டில் 13.60 இலட்சம் டன்னிலிருந்து 13 இலட்சம் டன்னாகவும், 

தர்பூசணி உற்ெத்தி 31.5 லட்சம் டன்னிலிருந்து 31.20 லட்சம் டன்னாகவும் 

குதறயும் எனக் கணிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

அததச யம், வாதழப்ெழ உற்ெத்தி 2020-21 ெயிர் ெருவத்தில் 3.26 தகாடி 

டன்னிலிருந்து 3.37 தகாடி டன்னாக இருக்கும். நாட்டில் ஒட்டுப ாத்த 

ெழவதககளின் உற்ெத்தி நடப்ொண்டில் 10.2 தகாடி டன்னிலிருந்து 10.32 

தகாடி டன்னாக அதிகரிக்கும் என தவைாண் அத ச்சகம் புள்ளிவிவர 

 திப்பீட்டில் பதரிவித்துள்ைது. 

 

2. உயர்வளி ண்டல ஆய்வுக்காக ISRO’இன் ‘சவுண்டிங் இராக்பகட்’: 

பவற்றிகர ாக விண்ணில் ஏவப்ெட்டது 

உயர்வளி ண்டல ெரப்பில் நிலவும் காற்று  ற்றும் பிைாஸ் ா அயனிகள் 

பதாடர்ொன ஆய்வுக்காக ISRO சார்பில் ‘சவுண்டிங் இராக்பகட்’ 

ஏவப்ெட்டது. ககன்யான், சந்திரயான் 3 உட்ெட ெல்தவறு ஆய்வுத்திட்டங்க 

-தை இந்திய விண்பவளி ஆய்வுத யம் (ISRO) பதாடர்ந்து முன்பனடுத்து 

வருகிறது. வணிகரீதியாக பவளிநாடுகளின் பசயற்தகக்தகாள்களும் 

விண்ணில் பசலுத்தப்ெட்டு வருகின்றன. இதற்கிதடதய, சிறியரக ஆய்வு 

சாதனங்கதை புவியின் தாழ்வட்டசுற்றுப்ொததயில் நிதலநிறுத்தவும், 

வளி ண்டலம் பதாடர்ொன விண்பவளி ஆய்வுக்கும் ‘சவுண்டிங் இராக்பக 

-ட்கள்’ ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

ISRO’இடம் RH-200, RH-300, RH-560 என மூன்றுவித ான சவுண்டிங் 

இராக்பகட்கள் உள்ைன. இது இருநிதலகதைக் பகாண்டது. இவற்றின் 

மூலம் 100 கிதலா வதரயிலான ஆய்வுக்கருவிகதை அதிகெட்சம் 475 கிமீ 

தூரங்பகாண்ட புவியின் சுற்றுப்ொததயில் நிதலநிறுத்தமுடியும். அதன்ெடி, 

கடந்த 1965ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவதர ISRO சார்பில் 100’க்கும் த ற்ெட்ட 

‘சவுண்டிங் ராக்பகட்கள்’ பவற்றிகர ாக விண்ணில் பசலுத்தப்ெட்டுள்ைன. 

RH 560 இரக இராக்பகட்: 

அந்த வரிதசயில், ஆந்திர  ாநிலம் ஹரிதகாட்டாவில் உள்ை ஏவுதைத்தில் 

இருந்து ISRO சார்பில் RH 560 இரக சவுண்டிங் இராக்பகட் கடந்த 12ஆம் 

தததி பவற்றிகர ாக ஏவப்ெட்டது. புவி ெரப்புக்கு த லுள்ை உயர்வளி ண் 

-டலத்தில் வீசக்கூடிய காற்று, பிைாஸ் ா அயனிகளின் பசயல்ொடு ஆகிய 

-வற்றில் நிலவும்  ாற்றங்கள் பதாடர்ொன ஆய்வுக்காக இந்த இராக்பகட் 

அனுப்ெப்ெட்டுள்ைது. 

 

3. விஜய் ஹசாதர தகாப்தெ: நான்காவது முதறயாக மும்தெ அணி 

சாம்பியன் 

தில்லியில் நடந்த விஜய் ஹசாதர தகாப்தெயின் இறுதி ஆட்டத்தில் உத்தர 

பிரததச அணிதய ஆறு விக்பகட் வித்தியாசத்தில் பவன்று நான்காவது 

முதறயாக மும்தெ அணி சாம்பியன் ெட்டத்தத பவன்றது. முதலில் 

தெட்டிங்பசய்த உத்தர பிரததச அணி 50 ஓவர்களில் 4 விக்பகட் இழப்புக்கு 

312 ரன்கள் தசர்த்தது. 313 ரன்கள் தசர்த்தால் பவற்றி எனும் இலக்குடன் 

கைமிறங்கிய மும்தெ அணி 41.3 ஓவர்களில் 4 விக்பகட் இழப்புக்கு 315 

ரன்கள் தசர்த்து 6 விக்பகட் வித்தியாசத்தில் பவன்றது. 

மும்தெ அணித்தரப்பில் ஆொர ாக ஆடி சதம் அடித்து 108 ரன்களுடன் (18 

ெவுண்டரிகள்) இறுதிவதர ஆட்டமிழக்கா ல் இருந்த ஆதித்யா தாதர 

ஆட்டநாயகனாகத் ததர்வுபசய்யப்ெட்டார். இந்த விஜய் ஹசாதர தகாப்தெத் 

பதாடரில் பிரித்வி ஷா ப ாத்தம் 827 ரன்கள் எடுத்துள்ைார். ஒரு பதாடரில் 

அதிகெட்ச ான ரன்கதை விைாசிய முதல் வீரர் எனும் பெருத தயயும் 

பிரித்வி ஷா பெற்றார். 

 

 

 

 



         

    

1.எந்த நடுவண் அமைச்சகத்தின்கீழ், ‘APEDA’ நிறுவப்பட்டது? 

அ) வேளாண் அமைச்சகம் 

ஆ) ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம் 

இ) ேர்த்தக ைற்றும் ததாழில்துமை அமைச்சகம்  

ஈ) உணவுப்பதனிடும் ததாழிற்சாமைகள் அமைச்சகம் 

✓ வேளாண் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்தபாருட்கள் ஏற்றுைதி 

வைம்பாட்டு ஆமணயைானது (APEDA) 1985ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் 

நாடாளுைன்ைத்தால் நிமைவேற்ைப்பட்ட APEDA சட்டத்தின்கீழ் இந்திய 

அரசால் நிறுேப்பட்டது. இது ேணிகம் & ததாழிற்துமை அமைச்சகத்தின் 

கீழ் அமைக்கப்பட்டது. வேளாண் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் 

தபாருட்களின் ஏற்றுைதிமய அதிகரிப்பதற்காக, APEDA, அண்மையில் 

தனது முதல் தைய்நிகர் ேர்த்தக கண்காட்சிமயத் ததாடங்கியது. 

 

2.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ககிர்ைாதா கடற்கமை அமைந்துள்ள 

ைாநிலம் எது? 

அ) ஆந்திர பிரவதசம் 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ைகாராஷ்டிரா 

ஈ) குஜராத் 

✓ அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ஆலிவ் ரிட்லி தபண் ஆமைகள் ஒடிஸா 

ைாநிைத்தில் உள்ள ககிர்ைாதா கடற்கமரக்கு ேரத்ததாடங்கியுள்ளன. 

இந்த இடம், இவ்வினங்கள் முட்மடயிட பயன்படும் உைகின் மிகப்தபரிய 

முட்மடயிடும் தளம் எனக்கூைப்படுகிைது. இந்த நிகழ்வு ஸ்பானிஷ் 

தைாழியில் “அரிபாடா” என்று அமைக்கப்படுகிைது. கடந்த ஆண்டு, சுைார் 

4.50 இைட்சம் ஆமைகள் இந்தக்கடற்கமரக்கு ேருமக புரிந்தன. 

 

3. ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, கடல்களில் சவப்பையைாதலால், 

எவ்வுயிரினத்தின் வளர்சிமத ைாற்றத்தில் பாதிப்பபற்பட்டுள்ளதாக 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) கடைாமைகள் 

ஆ) திமிங்கைங்கள் 

இ) சுைாக்கள்  

ஈ) ஓங்கில்கள் 

✓ சயின்டிபிக் ரிப்வபார்ட்ஸ் என்னும் இதழில் அண்மையில் தேளியான ஓர் 

ஆய்வின்படி, கடல்களின் தேப்பையைாதல் சுைாக்களின் ேளர்சிமத ைாற் 

-ைத்மத பாதித்ததாகக் கூைப்படுகிைது. மிகுந்த தேப்பநிமையில் ேளரும் 

சுைாக்கள் சராசரி தேப்பநிமையில் ேளரும் சுைாக்கமளவிட குமைோன 

எமடதகாண்டதாக உள்ளன. குட்டிசுைாக்கள், உயிர்ோைத்வதமேயான 

ஆற்ைல் இல்ைாைல், மிகச்சிறியதாக பிைக்கும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

4.இந்திய கரும்பு ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) ைக்வனா  

ஆ) தஞ்சாவூர் 

இ) வாரணாசி 

ஈ) சிேகங்மக 

✓ ICAR - இந்திய கரும்பு ஆராய்ச்சி நிறுேனம், உத்தரபிரவதச ைாநிைத்தில் 

ைக்வனாவில் அமைந்துள்ளது. உள்நாட்டு ோன்வபாக்குேரத்து அமைச்ச 

-கமும் உள்நாட்டு ோன்வபாக்குேரத்து இயக்குநரகமும் ட்வரான்கமளப் 

பயன்படுத்த IISR’க்கு நிபந்தமன விைக்கு அளித்துள்ளன.  

✓ ட்வரான்கமளப் பயன்படுத்தி பூச்சி ைற்றும் கரும்பு பயிரின் வநாய்கமளக் 

கட்டுப்படுத்த, ட்வரான் முமையிைான ததளித்தல் தீர்மே ைதிப்பீடு 

தசய்யும் வசாதமனகமள இந்நிறுேனம் நடத்தும். 

 

5.சதலுங்கானா மாநிலத்தில் இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் 

சூரிய மின்னுற்பத்தி நிமலயத்மத அமைக்கவுள்ள அமைப்பு எது? 

அ) NHPC ஆ) NTPC  

இ) REC  ஈ) BHEL 

✓ NTPC (ததன் ைண்டைம்) ததலுங்கானாவின் இராைகுண்டத்தில் இந்தி 

-யாவின் மிகப்தபரிய மிதக்கும் சூரிய மின் நிமையத்மத அமைக்க 

உள்ளது. இது, 100 MW திறன்ககாண்ட திட்டைாகும். இது, தற்வபாது 

நாட்டின் மிகப்தபரிய மிதக்கும் சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆமையாக இருக்கு 

-ம். NTPC, சுைார் 450 MW சூரிய சக்தி ைற்றும் 217 MW மிதக்கும் சூரிய 

மின்னுற்பத்தி ஆகியேற்மை தசயல்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

 

6.பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுைத்தின் தமலவைாக ைறுபடியும் பதர்ந் 

-சதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) தாைஸ் வபச்  

ஆ) ஜார்ஜ் தைக்வனகர் 

இ) வைரி வகாம் 

ஈ) ரிச்சர்ட் வகரியன் 

✓ தஜர்ைன் ேைக்குமரஞர் தாைஸ் வபச், பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் 

தமைேராக ைறுபடியும் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். 4 ஆண்டு காைத்திற் 

-கு அேர் இப்பதவியிலிருப்பார். வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்மக தேற்றிகரைா 

-க நடத்துேவத அேரது உடனடி பணியாகும். 93-1 என்ை தபரும்பான் 

-மை ோக்குகமள அேர் அந்தத்வதர்தலில் தபற்ைார். 

 

7. இந்தியாவில் சூரிய மின்னுற்பத்தி சதாகுதிகமள இறக்குைதி 

சசய்வதற்கு, எவ்வளவு சதவீதம் சுங்க வரி விதிக்கப்படுகிறது? 

அ) 5% 

ஆ) 10% 

இ) 15% 

ஈ) 40%  

✓ சூரிய மின்னுற்பத்தி ததாகுதிகமள இைக்குைதி தசய்ேதற்கு 40% சுங்க 

ேரியும் சூரிய மின்கைங்கமள இைக்குைதி தசய்ேதற்கு 25% சுங்க ேரியு 

-ம் விதிக்க இந்திய அரசு முடிவுதசய்துள்ளது. இைக்குைதிமயக் குமைப்ப 

-தற்கும், சூரிய மின்னுற்பதிக்கூறுகளின் உள்ளூர் உற்பத்திமய அதிக 

-ரிப்பதற்கும் இந்த நடேடிக்மக வைற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய 

சுங்க ேரி, 2022 ஏப்ரல் முதல் நமடமுமைக்கு ேரும். 

 

8.கீழ்காணும் எந்த அமைச்சகம் ESI திட்டத்மத PM-JAY உடன் 

ஒருங்கிமைக்கவுள்ளது? 

அ) உள்துமை அமைச்சகம் 

ஆ) நைோழ்வு & குடும்பநைத்துமை அமைச்சகம் 

இ) ததாழிைாளர் & வேமைோய்ப்பு அமைச்சகம்  

ஈ) சமூக நீதி அமைச்சகம் 

✓ சத்தீஸ்கர், கர்நாடகா, ைத்திய பிரவதசம் ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா ஆகிய 

மாநிலங்களில் உள்ள 113 ைாேட்டங்களில் ஆயுஷ்ைான் பாரத பிரதான் 

ைந்திரி ஜன் ஆவராக்கிய (PM-JAY) திட்டத்துடன் ESI திட்டத்மத ஒன்றி 

-மணக்க ைத்திய ததாழிைாளர் ைற்றும் வேமைோய்ப்பு அமைச்சகம் 

ததாடங்கியுள்ளது. இந்த ஒருங்கிமணப்பின்மூைம், 1.35 வகாடி ESI பய 

-னாளிகள் PM-JAY திட்டத்தின்கீழ் இைேச சிகிச்மசயின் பைன்கமளப் 

தபைமுடியும். 

 

9.சமீபத்தில், அைசர் பூமிபால் பன்னாட்டு உலக ைண் நாள் விருது - 

2020’ஐ சவன்ற இந்திய ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் எது? 

அ) NHPC 

ஆ) NTPC 

இ) ICAR  

ஈ) HAL 

✓ புது தில்லியில் உள்ள ICAR (இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில்) 

சமீபத்தில் அரசர் பூமிபால் பன்னாட்டு உைக ைண் நாள் விருது-2020’ஐ 

தேன்ைது. நைம்மிக்க எண்தணய்களின் முக்கியத்துேம்குறித்து விழிப்பு 

-ணர்மே ஏற்படுத்துேதற்கான அவ்ேமைப்பின் அர்ப்பணிப்புக்காக இது 

ேைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 



         

    

10.சசயற்மகக்பகாள் தைமவப்பயன்படுத்தி காற்றின் தைத்தைக் 

கண்காணிப்பதற்காக, எந்த நாட்டின் விண்சவளி நிறுவனத்துடன் 

ISRO கூட்டிமைந்துள்ளது? 

அ) ஐக்கிய அதைரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஜப்பான்  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) இரஷ்யா 

✓ இந்திய விண்தேளி ஆய்வு மையம் (ISRO) ைற்றும் ஜப்பான் விண்தேளி 

ஆய்வு முகமை (JAXA) ஆகியமே தசயற்மகக்வகாள் தரவுகமளப்பய 

-ன்படுத்தி, தநற்பயிர் பயிரிடப்பட்டுள்ள பரப்பளவு ைற்றும் காற்றின் தரத் 

-மதக் கண்காணிப்பது ததாடர்பான நடேடிக்மககமள வைற்தகாள்ள 

பங்குதாரர்களாக இருக்க முடிவுதசய்துள்ளன. 

✓ புவி கண்காணிப்பு, நிைவு திட்டத்தில் ஒத்துமைப்பு ைற்றும் தசயற்மகக் 

வகாள் ேழிதசலுத்தல் ஆகியேற்றில் நமடதபற்றுதகாண்டிருக்கும் ஒத்து 

-மைப்மபயும் அதிகாரிகள் ஆய்வுதசய்தனர். விண்தேளிச்சூைல் விழிப்பு 

-ணர்வு ைற்றும் ததாழிற்முமை பரிைாற்ைத் திட்டத்மத தகாண்டுேரவும் 

இருநாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளன. 

 


1. தஞ்சாவூர் உள்பட இரண்டு உணவு ததாழில்நுட்ப நிறுேனங்கமள 

வதசியையைாக்கும் ைவசாதா: ைாநிைங்களமே ஒப்புதல் 

தஞ்சாவூர் உள்பட இரு உணவு ததாழில்நுட்ப நிறுேனங்கமள வதசிய 

நிறுேனங்களாக அறிவிக்கும் ைவசாதாவுக்கு ைாநிைங்களமேயில் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூரில் உள்ள இந்திய உணவு பதப்ப 

-டுத்ததுதல் ததாழில்நுட்ப நிறுேனம் ைற்றும் ஹரியானா ைாநிைம் குண்ட் 

-லியில் உள்ள வதசிய உணவு ததாழினுட்ப ததாழில்முமனவோர் பயிற்சி 

நிறுேனம் ஆகிய இந்த 2 நிறுேனங்கமளயும் வதசிய நிறுேனங்களாக 

அறிவிக்கும் ‘வதசிய உணவு ததாழில்நுட்பம், ததாழில்முமனவோர் பயிற்சி 

ைற்றும் வைைாண்மை ைவசாதா, 2019’ என்ை ைவசாதா குரல் ோக்தகடுப்பு 

மூைம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

இதன்மூைம், இந்த இரண்டு நிறுேனங்களும் முழு சுதந்திரத்துடன், IIT, IIM 

நிறுேனங்களுக்கு இமணயாக தசயல்படமுடியும். ைத்திய அரசின் ‘கிசான் 

சம்பதா வயாஜனா’ திட்டத்தின்கீழ் 107 இைட்சம் டன் உணவுப்தபாருள்கள் 

பதப்படுத்தப்பட்டிருப்பவதாடு, 444 இைட்சம் வேமைோய்ப்புகள் உருோக்க 

-ப்பட்டுள்ளன. வைலும், 147 இைட்சம் விேசாயிகள் இத்திட்டத்தின்மூைம் 

பயனமடந்துள்ளனர். 

 

2.ைாணேர்கள் கல்விக்கடன்தபற்ை ைாநிைங்களில் தமிழ்நாடு, வகரளா 

முன்னிமை: நிர்ைைா சீதாராைன் 

வதசியையைாக்கப்பட்ட ேங்கிகளில் அதிகளவு ைாணேர்கள் கல்விக்கடன் 

தபற்ை ைாநிைங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு, வகரளா முன்னிமையில் 

உள்ளன என ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைைா சீதாராைன் ைக்களமேயில் 

ததரிவித்துள்ளார். 

2020, டிசம்பர் ேமர நாடு முழுேதும் 24,84,397 வபருக்கு `89,883.57 

வகாடி கல்விக்கடன் ேைங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் `8,587.10 வகாடி (9.55%) 

திரும்பிேராத கடனாகவும், தேமண தேறிய கடனாகவும் உள்ளது. 

ஆனால், இந்தக் கல்விக்கடமன அதிக அளவில் தபற்ை ைாநிைங்களாக 

தமிழ்நாடு, வகரளா ைற்றும் புதுச்வசரி ஆகியமே உள்ளன. 

தமிழ்நாட்டில் 6,97,066 ைாணேர்கள் `17,193.58 வகாடி கல்விக்கடன் 

தபற்றுள்ளனர். இதில் 1,68,410 ைாணேர்கள் தபற்ை `3,490.75 வகாடி 

(20.30%) ோராக்கடனாக உள்ளது. நாட்டிவைவய கல்விக்கடன் அதிகம் 

தபற்ை ைாநிைைாக தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. இவதைாதிரி புதுச்வசரி 

ைாநிைத்தில் 18,311 ைாணேர்களுக்கு `481.80 வகாடி கல்விக்கடன் 

ேைங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 4,307 ைாணேர்களின் `93.31 வகாடி (19.3 

7%) ோராக்கடனாக உள்ளது. வதசிய அளவில் ோராக் கடனில் புதுச்வசரி 

மூன்ைாேது இடத்மதப் தபற்றுள்ளது. 

கல்விக் கடன் குமைோகப் தபற்ை ைாநிைம் பிகார் ஆகும். ஆனால், ோராக் 

கடன் விகிதத்தில் (25.76 சதவீதம்) நாட்டிவைவய பிகார் முதல் ைாநிைைாக 

உள்ளது. இது தவிர 2020, ைார்ச் நிைேரப்படி விேசாயம் (10.33%), ததாழிற் 

துமை (13.60%) ஆகியேற்றிலும் ோராக்கடன் அதிகளவில் உள்ளது. 

 

 



         

    

1.மருந்துகளுக்கான PLI திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள மத்திய 

அமமச்சகம் எது? 

அ) இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் அமமச்சகம்  

ஆ) வர்த்தகம் மற்றும் ததாழிற்துமை அமமச்சகம் 

இ) தவளியுைவு அமமச்சகம் 

ஈ) தெட்ரராலிய மற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமமச்சகம் 

✓ முக்கிய மூலப்தொருட்கள், இமைநிமல மூலப்தொருட்களின் உள்நாட்டு 

உற்ெத்திமய ரமம்ெடுத்துவதற்கான உற்ெத்தியுைன் இமைக்கப்ெட்ை 

ஊக்கத்ததாமக திட்ைத்திற்கு மத்திய இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் 

அமமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. முன்னதாக 2020-21 முதல் 2028 

-29 வமரயிலான நிதியாண்டுக்கு மருந்துகளுக்கான PLI திட்ைத்திற்கு 

மத்திய அமமச்சரமவ ஏற்கனரவ தனது ஒப்புதமல அளித்திருந்தது. 

 

2. ‘பாரத் இ-மார்க்ககட்’ என்பது கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்தால் 

கதாடங்கப்பட்ட மின்னணு வணிக இமையதளமாகும்? 

அ) FICCI 

ஆ) KVIC 

இ) CAIT  

ஈ) TRIFED 

✓ அகில இந்திய வர்த்தகர்கள் கூட்ைமமப்ொன CAIT மின்னணு வணிகத் 

-துக்காக, ‘ொரத் இ-மார்க்தகட்’ என்னும் ஓர் இமையதளத்மத ததாைங் 

-கவுள்ளது. இமத முன்னிட்டு, விற்ெமனயாளர்களுக்கான, திைன்ரெசி 

தசயலி ஒன்மை அன்மமயில் அறிமுகம்தசய்தது. 

✓ இந்தச்தசயலி வணிகங்கள் மற்றும் ரசமவ வழங்குநர்கமள இந்த 

இணையதளத்தில் ெதிவுதசய்துதகாள்வதன்மூலம் தங்கள் தசாந்த தமய் 

நிகர் அங்காடிமய உருவாக்க உதவுகிைது. இதற்காக அவர்களிைம் எந்த 

ஒரு கட்ைைமும் வசூலிக்கப்ெைாது. 

 

3. 2021 மார்ச்சில், எவ்வமமப்பின் முதல் கமய்நிகர் உச்சிமாநாட்டில் 

இந்தியா பங்ககற்றது? 

அ) BRICS 

ஆ) QUAD  

இ) BIMSTEC 

ஈ) G20 

✓ அதமரிக்க அதிெர் ர ா பிைன், ஆஸ்திரரலிய பிரதமர் ஸ்காட் ரமாரிசன் 

மற்றும்  ப்ொனிய பிரதமர் ரயாஷிமைட் சுகா ஆகிரயாருைன் QUAD 

தமலவர்களின் முதல் தமய்நிகர் உச்சிமாநாட்டில் பிரதமர் நரரந்திர 

ரமாடி ெங்ரகற்ைார். COVID-19’இன் தொருளாதார மற்றும் நல்வாழ்வு 

ொதிப்புகள், காலநிமல மாற்ைம் மற்றும் இமையதவளி, ெயங்கரவாத 

எதிர்ப்பு, தரமான உட்கட்ைமமப்பு முதலீடு மற்றும் மனிதாபிமான உதவி, 

ரெரிைர்-நிவாரைம் உள்ளிட்ை சவால்கமள எதிர்தகாள்வது குறித்து 

தமலவர்கள் விவாதித்தனர். 

 

4. ‘ஆசாதி கா அம்ரித் மககாத்சவம்’ ககாண்டாட்டங்கள் அமனத்தும் 

பின்வரும் எந்த இடத்திலிருந்து கதாடக்கிமவக்கப்பட்டன? 

அ) செர்மதி ஆசிரமம்  

ஆ) இராஜ் காட் 

இ) மதுணை 

ஈ) தசங்ரகாட்மை, புது தில்லி 

✓ இந்தியாவின் 75ஆவது விடுதமல ஆண்மை முன்னிட்டு, அகமதாொத் 

செர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து ‘ொதயாத்திமர’ (சுதந்திர யாத்திமர) மற்றும் 

விடுதமலயின் அம்ருத் மரகாத்சவ முன்ரனாட்ை நிகழ்ச்சிகமள பிரதமர் 

நரரந்திர ரமாடி ததாைங்கிமவத்தார். இந்த நிகழ்வு, மகாத்மா காந்தி 

தமலமமயிலான வரலாற்றுச்சிைப்புமிக்க உப்புச்சத்தியாகிரக யாத்திமர 

-யின் 91ஆவது ஆண்டுநிமைமவக்குறிக்கிைது. இந்தியாவின் 75ஆவது 

விடுதமல ஆண்மை முன்னிட்டு, இதர கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 

டிஜிட்ைல் நைவடிக்மககமளயும் அவர் ததாைங்கிமவத்தார். 

 

5.அண்மமயில் ஆப்பிரிக்காவின் தமைமமத்துவத்திற்கான சிறந்த 

பரிமச கவன்ற மகாமதூ இகசளகபள (Mahamadou Issoufou), எந்த 

நாட்டின் அதிபராக இருந்தார்? 

அ) சாட்  

ஆ) நமீபியா 

இ) மந ர்  

ஈ) சூைான் 

✓ இரண்டு ெதவிக்காலங்களுக்குப்பிைகு மந ரின் அதிெர் ெதவியிலிருந்து 

விலகும் மகாமதூ இதசளதெள, ஆப்பிரிக்காவின் தமலமமத்துவத்திற்கா 

-ன சிைந்த ெரிமச தவன்றுள்ளார். வறுமம முதல் ஆயுதக்கிளர்ச்சி 

மற்றும் நாட்டில் ொமலவனமாக்கல் வமர குறிப்பிைத்தக்க சவால்கமள 

எதிர்தகாண்ைதற்காக அவருக்கு 2020ஆம் ஆண்டுக்கான இப்ராஹிம் 

ெரிசு வழங்கப்ெட்ைது. 

 

6.சமீப கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, “2001 FO32” என்றால் என்ன? 

அ) விண்கலம் 

ஆ) COVID தடுப்பு மருந்து 

இ) சிறுரகாள்  

ஈ) அருமண் உரலாகம் 

✓ அதமரிக்க விண்தவளி நிறுவனமான NASA, இந்த ஆண்டு, 2001 FO32 

என்று பெயரிடப்ெட்ட மிகப்தெரிய சிறுரகாள் 1.25 மில்லியன் மமல் 

ததாமலவில் புவிக்கு மிகவருரக கைந்து தசல்லும் என்று கூறியுள்ளது. 

இந்த சிறுரகாள் 3,000 அடி விட்ைம் தகாண்ைதாக மதிப்பிைப்ெட்டுள்ளது; 

20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைது. 

 

7. நடப்பாண்டில் (2021) BRICS அமமப்பிற்கு தமைமம தாங்கும் 

நாடு எது? 

அ) பிரரஸில் 

ஆ) இரஷ்யா 

இ) இந்தியா  

ஈ) சீனா 

✓ நைப்ொண்டிற்கான (2021) BRICS அணமப்பின் தமலவராக இந்தியா 

தொறுப்ரெற்றுள்ளது. அண்மமயில், தொருளாதார & வர்த்தக சிக்கல்கள் 

குறித்த BRICS ததாைர்புக்குழு மார்ச் 9 முதல் 11 வமர இந்தியாவின் 

தமலமமயில் அதன் முதல் கூட்ைத்மத நைத்தியது. “BRICS@15: Intra 

BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation, and Consensus” என்ெது 

நடப்ொண்டு (2021) BRICS அணமப்பிற்கான கருப்தொருளாகும். 

 

8.பின்வருவனவற்றுள் பவானி கதவியுடன் கதாடர்புமடய விமள 

-யாட்டு எது? 

அ) குத்துச்சண்மை 

ஆ) வாள் சண்மை  

இ) ஈட்டிதயறிதல் 

ஈ) பூப்ெந்து 

✓ தமிழ்நாட்டின் வாள் சண்மை சாம்பியனான ெவானி ரதவி, ரைாக்கிரயா 

ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்கு தகுதிதெற்றுள்ளார். இதன்மூலம், ஒலிம்பிக்கிற்கு 

தகுதிதெற்ை முதல் இந்திய வாள் சண்மை வீராங்கமன என்ை தெருமம 

-மய அவர் அமைந்தார். 

✓ சரிதசய்யப்ெட்ை அதிகாரப்பூர்வ தரவரிமச முமையின்கீழ் அவர் ரதர்வு 

தசய்யப்ெட்டுள்ளார். COVID-19 ததாற்றுரநாய் காரைமாக, 2020’இல் 

நைக்கவிருந்த ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் பொட்டிகள் அணனத்தும் 2021ஆம் 

ஆண்டு  ூமலக்கு ஒத்திமவக்கப்ெட்டுள்ளன. 

 

9.அகமரிக்க துமை தூதரகத்தின் துணிச்சல்மிகு கபண்ணுக்கான 

பன்னாட்டு விருதுகபற்ற ககளசல்யா சங்கர் சார்ந்த மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு   ஆ) ரகரளா 

இ) கர்நாைகா  ஈ) ததலங்கானா 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ தசன்மனயில் உள்ள அதமரிக்க துமை தூதரகம் அண்மமயில் தமிழ் 

நாட்மைச்சார்ந்த தகளசல்யா சங்கருக்கு, துணிச்சல்மிகு தெண்ணுக்கா 

-ன ென்னாட்டு விருதிமன வழங்கியுள்ளது. சாதி அடிப்ெமையிலான 

வன்முமைகமள எதிர்த்துப் ரொராடுவமத ரநாக்கமாகக்தகாண்ை அவ 

-ர், கைந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் சங்கர் சமூக நீதி அைக்கட்ைமள 

என்ை அைக்கட்ைமளமய நைத்திவருகிைார். 

 

10.கதசிய தடுப்பூசி நாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிற கததி எது? 

அ) மார்ச் 15 

ஆ) மார்ச் 10 

இ) மார்ச் 16  

ஈ) மார்ச் 14 

✓ தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்ெடுத்துதற்காக 

ரதசிய ரநாய்த்தடுப்பு நாள் என அமழக்கப்ெடும் ரதசிய தடுப்பூசி நாள் 

ஆண்டுரதாறும் மார்ச்.16 அன்று இந்தியா முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிை 

-து. ரொலிரயா மவரஸ் மற்றும் பிை தகாடிய மவரஸ்களுக்கு எதிரான 

தடுப்பூசிகுறித்து விழிப்புைர்மவ ஏற்ெடுத்துவமத இந்திய அரசு 

ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

✓ நைப்ொண்டில் (2021) வரும் ரதசிய தடுப்பூசி நாள், ரொலிரயா மற்றும் 

COVID-19 இரண்மையும் ஒழிப்ெமத ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

‘ெல்ஸ் ரொலிரயா’ ரநாய்த்தடுப்பு திட்ைம் தசயல்ொட்டுக்கு வந்த நாளான 

1995 மார்ச்.16 அன்று இந்த நாள் முதன்முதலாக அனுசரிக்கப்ெட்ைது. 

 


1. நாடு சுதந்திரம் தெற்று 75ஆண்டுகள் நிமைவமைய உள்ளமத 

குறிக்கும் வமகயில் நாடுமுழுவதும் 75 இைங்களில் ‘அம்ரித்மரைாத்சவ்’ 

என்ை தெயரில் பிரம்மாண்ைமான விழா நமைதெறும் என பிரதமர் ரமாடி 

கைந்த ஆண்டு அறிவித்தார். அதன்ெடி, ‘அம்ரித் மரைாத்சவ்’ நிகழ்ச்சியின் 

ததாைக்கவிழா தசன்மன கிண்டியில் உள்ள காந்தி மண்ைெத்தில் ரநற்று 

(12.03.2021) நைந்தது.  

நாடுமுழுவதும் இன்று (மார்ச் 12) ததாைங்கி 75 வாரங்களுக்கு 

நமைதெறும் இந்நிகழ்ச்சி வழியாக நமது கலாச்சாரம், ொரம்ெரியம், 

சுதந்திரப் ரொராட்ைம், சுதந்திர வீரர்களின் தியாகங்கள், அறிவியல், 

ததாழில்நுட்ெம், கல்வி, சுகாதாரம், தகவல் ததாழில்நுட்ெம் ஆகிய 

துமைகளில் நாம் தசய்த சாதமனகமள ெரவச் தசய்ய முடியும். 

உப்புக்கு வரி விதித்த பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக மகாத்மா காந்தி, 1930-

ம் ஆண்டு மார்ச் 12-ம் ரததி கு ராத்தில் இருந்து தண்டி வமர உப்பு 

சத்தியாக்கிரகம் எனும் அகிம்மசவழி ரொராட்ைம் நைத்தி, உப்புக்கான 

வரிமய விலக்கச் தசய்தார். வன்முமையற்ை இந்தப் ரொராட்ைம் வரலாற்று 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

இதன்மூலம் ஈர்க்கப்ெட்ை ரா ாஜி, திருச்சி முதல் ரவதாரண்யம் வமர 

உப்பு சத்தியாக்கிரக அணிவகுப்மெ ரமற்தகாண்ைார். நாட்டின் புகழ்தெற்ை 

சுதந்திர இயக்கத்தில் தமிழகம் தெரும் ெங்மகக் தகாண்டுள்ளது. காந்தி 

மதுமரக்கு வந்த பின்னர்தான் மிக சாதாரை உமைகமள அணியத் 

ததாைங்கினார். 

நாடு சுதந்திரமமைந்த 75-ஆவது ஆண்மைக் தகாண்ைாடும் ரநாக்கில் 

நாட்டின் 75 இைங்களில் 75 வாரங்களுக்குக் தகாண்ைாட்ைங்கமள 

முன்தனடுப்ெதற்கு மத்திய அரசு திட்ைமிட்டுள்ளது. இமததயாட்டி, 

கு ராத்தின் ஆமதாொதில் உள்ள சொா்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து 

‘சுதந்திரத்துக்கான அம்ருத் மரகாத்சவம்’ நிகழ்ச்சிமய பிரதமாா் ரமாடி 

தவள்ளிக்கிழமம ததாைக்கி மவத்தாாா். 

அதன்ெடி, மகாத்மா காந்தியின் வரலாற்றுச் சிைப்பு மிக்க உப்பு சத்தியாகிரக 

ொத யாத்திமரமய நிமனவுகூரும் வமகயில், 81 ரொா் தகாண்ை குழு 

புைப்ெட்ைது. ஆமதாொதிலிருந்து தண்டி கைற்கமர வமரயிலான 386 கி.மீ. 

தூரத்மத இவாா்கள் 25 நாட்களில் நிமைவு தசய்வாாா்கள். ஏப்ரல் மாதம் 5-

ஆம் ரததி இந்த யாத்திமர நிமைவமையும். 

மகாத்மா காந்தியடிகள் கைந்த 1930-ஆம் ஆண்டு மாாா்ச் 12-ஆம் ரததி 

உப்பு மீது விதிக்கப்ெடும் வரிமய ரத்து தசய்யக் ரகாரி சொா்மதி 

ஆசிரமத்திலிருந்து தண்டி கைற்கமரக்குப் ொத யாத்திமர 

ரமற்தகாண்ைாாா். 

75-ஆவது சுதந்திர ஆண்டு தகாண்ைாட்ைங்களானது 2023-ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் 15-ஆம் ரததி வமர நமைதெைவுள்ளன  

2. எழுத்தாளர் இமமயத்துக்கு 'சாகித்ய அகாைமி' விருது அறிவிப்பு  

இந்தியாவில் இலக்கிய ெமைப்புகளுக்கு வழங்கப்ெடும் உயரிய விருதாக 

சாகித்ய அகாைமி விருது கருதப்ெடுகிைது. இந்தியாவில் சிைந்த இலக்கிய 

ெமைப்புகளுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் சாகித்ய அகாைமி விருது 

வழங்கப்ெடுகிைது. அவ்வமகயில் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய 

அகாைமி விருதுகள் இன்று (12.03.2021) அறிவிக்கப்ெட்ைன. 20 

தமாழிகளில் சிைந்த இலக்கிய ெமைப்புகளுக்கான சாகித்ய விருதுகமள 

மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிைது. சாகித்ய அகாைமி விருது, கைந்த 1955 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்ெட்டு வருகிைது. 

இதில், தமிழகத்மதச் ரசர்ந்த எழுத்தாளர் இமமயத்திற்கு 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கான விருது வழங்கப்ெடுகிைது. தசல்லாத ெைம் என்ை 

நாவலுக்காக இந்த விருது அவருக்கு வழங்கப்ெடுகிைது. இந்தியாவில் 

இலக்கிய ெமைப்புகளுக்கு வழங்கப்ெடும் உயரிய விருதாக சாகித்ய 

அகாைமி விருது கருதப்ெடுகிைது. விருது தெறுெவர்களுக்கு தாமிர ெட்ையம் 

மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூொய் ெரிசு வழங்கப்ெடும். 

தமிழ் தமாழியில் எழுத்தாளர் இமமயம் எழுதிய ‘தசல்லாத ெைம்’ என்ை 

நாவலுக்கு விருது கிமைத் துள்ளது. 2018-ல் தவளியான இந்த நாவமல 

க்ரியா ெதிப்ெகம்தவளியிட்டுள்ளது. இவர் கைலூர் மாவட்ைம், திட்ைக்குடி 

அருரக கழுதூரில் பிைந்தவர் ஆவார். இமமயத்தின் இயற்தெயர் 

அண்ைாமமல. 1964-ல் பிைந்த இமமயம், ெள்ளி ஆசிரியராகப் 

ெணிபுரிகிைார். 

விவசாயக் குடும்ெத்மதச் ரசர்ந்த இமமயத்தின் முதல் நாவல் ‘ரகாரவறு 

கழுமதகள்.’ இது 1994-ல் தவளியானது. தமிழ்இலக்கியத்தில் அதுவமர 

ஆவைப்ெடுத்தப்ெைாத புதிமர வண்ைார்களின் வாழ்க்மகமயப் ரெசிய 

அந்த நாவல், பின்னாளில் புதிமர வண்ைார்கள் நல 

வாரியம்அமமக்கப்ெை முக்கிய காரைங்களுள் ஒன்ைாக அமமந்தது. 

இமதத் ததாைர்ந்து ‘ஆறுமுகம்’, ‘தசைல்’, ‘எங் கதத’, ‘தசல்லாத ெைம்’ 

ரொன்ை நாவல்கமளயும் அவர் எழுதினார். 

கைந்த ஆண்டு ‘வாழ்க! வாழ்க!’ என்ை குறுநாவல் தவளியானது. ‘மண் 

ொரம்’, ‘வீடிரயா மாரியம்மன்’, ‘தகாமலச்ரசவல்’, ‘சாவு ரசாறு’, 

‘நறுமைம்’, ‘நன்மாைன் ரகாட்மைக் கமத’ ரொன்ைமவ இமமயத்தின் 

சிறுகமதத் ததாகுப்புகளாகும். 

இமமயத்தின் ‘தெத்தவன்’ தநடுங்கமதமய இயக்குநர் மு. களஞ்சியம் 

‘முந்திரிக்காடு’ என்ை தமலப்பில் ெைமாக இயக்கி வருகிைார். இமமயம் 

தன் எழுத்துக்காக ‘அக்னி அக்ஷர விருது’, ‘தமிழ்நாடு முற்ரொக்கு 

எழுத்தாளர் சங்க விருது’, ‘அமுதன் அடிகள் இலக்கிய விருது’, தமிழக 

அரசின் ‘தமிழ்த் ததன்ைல் திரு.வி.க. விருது’, இந்து தமிழ் திமசயின் 

‘சமகாலச் சாதமனயாளர் விருது’ உட்ெை ெல விருதுகமளப் தெற்றுள்ளார். 

2018-ம் ஆண்டுக்கான 'இயல்’ விருமதப் தெற்றுள்ளார், எழுத்தாளர் 

இமமயம். சாதி ஆைவக்தகாமலமயப் ெற்றிய தெத்தவன் என்கிை 

தநடுங்கமத, இவரின் ெமைப்புகளில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. 

இக்கமத ததலுங்கில் தமாழிதெயர்க்கப்ெட்டு, திருப்ெதி ெல்கமலக்கழகப் 

ொைத்திட்ைத்தில் ஒரு ெகுதியாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்ெட்டுள்ளது. 

சாகித்ய அகாைமியின் 2020-ம் ஆண்டுக்கான விருது ெட்டியலில் 7 

கவிமதத் ததாகுப்புகள், 4 நாவல்கள், 5 சிறுகமதத் ததாகுப்புகள் உட்ெை 

20 தமாழிகமளச் ரசர்ந்த ெமைப்புகள் இைம்தெற்றுள்ளன. கன்னை 

தமாழிக்கான விருதுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தமலவர்களில் 

ஒருவரான எம்.வீரப்ெ தமாய்லி ரதர்வு தசய்யப்ெட்டுள்ளார். இவர் எழுதிய 

‘ொகுெலி அகிம்சா திக்வி யம்’ என்ை காவிய கவிமத நூலுக்காக இந்த 

விருது கிமைத்துள்ளது. 

இரதரொல் சாகித்ய அகாைமியின் 2020-ம் ஆண்டுக்கான யுவபுரஸ்கார் 

விருதுகளும் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளன. தமிழில் கவிஞர் ஷக்தி எழுதிய ‘மர 

நாய்’ கவிமதத் ததாகுப்புக்கு யுவபுரஸ்கார் விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது.  

ரசா. தர்மனின் சூல் (நாவல்), எஸ்.ராமகிருஷ்ைனின் சஞ்சாரம் (நாவல்), 

கவிஞர் இன்குலாப்பின் காந்தள் நாட்கள் கவிமத ததாகுப்பு, பூமணியின் 

அஞ்ஞாடி (நாவல்), ர ா டி குரூஸின் தகாற்மக (நாவல்), ரைனியல் 

தசல்வராஜின் ரதால் (நாவல்), சு. தவங்கரைசனின் காவல் ரகாட்ைம் 

உள்ளிட்ை ெல ெமைப்புகளுக்கு இதுவமர சாகித்ய அகைாமி விருது 

வழங்கப்ெட்டுள்ளன.   

கைந்த 6 ஆண்டுகளில் சாகித்திய அகாைமி விருது தெற்ைவர்கள்:  

2015 - இலக்கியச் சுவடுகள் (திைனாய்வு நூல்) - ஆ. மாதவன் 

2016 - ஒரு சிறு இமச (சிறுகமதகள்) - வண்ைதாசன் 

 



         

    

2017 - காந்தள் நாட்கள் (கவிமதகள்) - இன்குலாப் 

2018 - சஞ்சாரம் (புதினம்) - எஸ். ராமகிருஷ்ைன் 

2019 - சூல் (புதினம்) - ரசா. தர்மன் 

2020 - தசல்லாத ெைம் (நாவல்) - இமமயம் 

 

2020-ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாததமி விருதுகள் 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளன. அதில், தமிழில் ‘தசல்லாத ெைம்’ நாவமல எழுதிய 

எழுத்தாளாா் இமமயம், கன்னைத்தில் ‘ஸ்ரீொகுெலி அஹிம்சா திக்வி யம்’ 

தெருங்கவிமத நூமல எழுதிய முன்னாள் மத்திய அமமச்சாா் வீரப்ெ 

தமாய்லி, ஆங்கிலத்தில் ‘தவன் காட் இஸ் எ டிராவலாா்’ என்ை கவிமத 

நூமல எழுதிய அருந்ததி சுப்பிரமணியம் உள்ெை 20 ரெருக்கு விருது 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து சாகித்ய அகாததமி தவள்ளிக்கிழமம தவளியிட்ை 

அறிக்மகயில் கூைப்ெட்டிருப்ெதாவது: 7 கவிமத நூல்கள், 4 நாவல்கள், 5 

சிறுகமத ததாகுப்புகள், 2 நாைகங்கள், ஒரு தெருங்கவிமத நூல், ஒரு 

அனுெவ நூல் என தமாத்தம் 20 தமாழிகளில் தவளியான 20 நூல்கள் 

சாகித்ய அகாததமி விருதுக்கு ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

நாவல்களுக்காக, இமமயம்(தமிழ்), நந்த கரர(மராத்தி), மரகஷ் சந்திர 

சாா்மா தகௌதம்(சம்ஸ்கிருதம்), ைுமசன் அல் ரைக் (உருது) ஆகிரயாாா் 

ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்டுள்ளனாா். 

சிறுகமத ததாகுப்புகளுக்காக, அபூாா்வ குமாாா் மசகியா(அஸ்ஸாமி), 

தரணிதாா் ஒவாரி(ரொரைா), ஹிதய் தகால் ொரதி(காஷ்மீரி), காமாகாந்த் 

 ா(மமதிலி), குருரதவ் சிங் ரூெனா (ெஞ்சாப்) ஆகிரயாாா் 

ரதாா்வாகியுள்ளனாா். 

கவிமத நூல்களுக்காக, அருந்ததி சுப்பிரமணியம் (ஆங்கிலம்), ைரீஷ் 

மீனாட்சி(கு ராத்தி), அனாமிகா(ஹிந்தி), ஆாா்.எஸ்.ொஸ்காா்(தகாங்கணி), 

இரூங்ொம் ரதவன்(மணிப்பூரி), ரூப்சந்த் ைன்ஸ்ைா(சந்தாலி), 

நிகிரலஷ்வாா்(ததலுங்கு) ஆகிரயாாா் ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்டுள்ளனாா். 

நாைக நூல்களுக்காக, கியான் சிங் (ரைாக்ரி), ர ரதா லால்வானி(சிந்தி) 

ஆகிய இருவருக்கு விருது வழங்கப்ெைவுள்ளது. 

அனுெவக் குறிப்பு நூலுக்காக, வங்க தமாழி எழுத்தாளாா் மணிசங்காா் 

முரகாொத்யாய ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்டுள்ளாாா் என்று அந்த அறிக்மகயில் 

ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

மமலயாளம், ரநொளி, ஒடியா, ரா ஸ்தானி ஆகிய தமாழிகளில் 

தவளிவந்த ெமைப்புகளுக்கு பின்னாா் விருது அறிவிக்கப்ெடும். சாகித்ய 

அகாததமி விருதுக்கு ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்டிருப்ெவாா்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் 

தராக்கத்துைன் தாமிர ரகையம் ெரிசளிக்கப்ெடும். விருது வழங்கும் விழா 

நமைதெறும் ரததி பின்னாா் அறிவிக்கப்ெடும். 

3. இந்தியன் வங்கியின் தசயல் இயக்குநராக இம்ரான் அமின் சித்திக் 

தொறுப்ரெற்றுள்ளார். இவர் இதற்கு முன்பு இரத வங்கியில் வளங்கள் 

மற்றும் அரசு உைவுகள் பிரிவுகளின் தொது ரமலாளராக ெணிபுரிந்தவர். 

4. மார்ச் 14-ம் ரததி உலக சிறுநீரக தினம். ஆண்டு ரதாறும் மார்ச் 

மாதத்தில் வரும் 2ஆவது வியாழக்கிழமம 'உலக சிறுநீரக தினம்' 

அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. இந்த ஆண்டுக்கான கருப்தொருள் - "சிறுநீரக 

ரநாயுைன் நன்ைாக வாழ்" 

5. அஸ்ட்ராத னிகா தடுப்பூசிமய தாராளமாக ெயன்ெடுத்தலாம்: உலக 

சுகாதார நிறுவனம் அறிவிப்பு 

அஸ்ட்ரா த னிகா நிறுவனத்தின் ‘ரகாவிட்-19’ தடுப்பூசிமய ஐரராப்பிய 

நாடுகள் தவிர்த்து வரும் நிமலயில் உலக சுகாதார நிறுவனம் அதமனப் 

ெயன்ெடுத்துவதில் எந்தப் பிரச்சிமனயும் இல்மல என கூறியுள்ளது. 

தைன்மார்க், நார்ரவ, ஐஸ்லாந்து, இத்தாலி, ரராமானியா உள்ளிட்ை 

ஐரராப்பிய நாடுகள் கரரானா மவரஸ் ெரவல் தடுப்புக்குப் ரொைப்ெட்ை 

அஸ்ட்ரா த னிகா நிறுவனத்தின் ‘ரகாவிட்-19’ தடுப்பூசியினால் சிலருக்கு 

ரத்தம் உமைந்துவிட்ைதாக கூைப்ெடுகிைது. 

இதனால், அஸ்ட்ரா த னிகா நிறுவனத்தின் தடுப்பூசிமய ரொட்டுக் 

தகாள்ள ெல ஐரராப்பிய நாட்டு மக்கள் தயக்கம் காட்டி வருகின்ைனர். 

இதன் காரைமாக இந்த நாடுகள் ‘ரகாவிட்-19’ தடுப்பூசி விநிரயாகத்மதக் 

குமைத்து வருகின்ைன. 

இந்நிமலயில் உலக சுகாதாரநிறுவனத்தின் தடுப்பு 

மருந்துஆரலாசமனக் குழுவினர் இதுகுறித்து ஆய்வு தசய்துள்ளனர். 

அதில் அஸ்ட்ரா த னிகா தடுப்பூசிக்கும், ரத்தம் உமைவதற்கும் ததாைர்பு 

இருப்ெதற்கான சாத்தியங்கள் ஏதும் இல்மல. கரரானா இைப்புகமள 

ஆராய்ந்ததில் அதிலும் தடுப்பூசி காரைமாக இைப்புகள் ஏதும் 

நிகழவில்மல என்று ததரிய வந்துள்ளது. 

எனரவ மற்ை தடுப்பூசிகமளப் ரொலரவ அஸ்ட்ரா த னிகா 

ெயன்ெடுத்துவதில் எந்தப் பிரச் சிமனயும் இல்மல என்று உலக சுகாதார 

நிறுவனத்தின் தசய்தித் ததாைர்ொளர் மார்கதரட் ைாரிஸ் திட்ைவட்ைமாகக் 

கூறியுள்ளார். 

6. எச் 1பி விசாவுக்கு குமைந்தெட்ச ஊதிய நிர்ையம் நிறுத்திமவப்பு: 

அதிெர் ர ா மெைன் அறிவிப்பு. 

தகவல் ததாழில்நுட்ெ நிறு வனங்களில் ெணிபுரியும் தவளி நாட்டுப் 

ெணியாளர்கள் எச் 1 பி விசாவுக்கு விண்ைப்பித்தால் அவர்களுக்கு 

வழங்கப்ெடும் ஊதியத்தின் குமைந்தெட்ச அளவு முன்னர் 

நிர்ையிக்கப்ெட்ைது. 

இதனால் தவளிநாட்டுப் ெணியாளர்களுக்கு மிக அதிக அளவில் ஊதியம் 

நிர்ையிக்க ரவண்டிய சூழல் உருவானது. இதனால் அதமரிக்கர்களுக்கு 

ரவமலவாய்ப்பு கிமைக்கும் என்ெதற்காக இந்த நைவடிக்மக 

எடுக்கப்ெட்ைது. இந்த உத்தரவால் இந்தியா மற்றும் சீனாவிலிருந்து அதிக 

எண்ணிக்மகயில் தகவல் ததாழில்நுட்ெ ெணியாளர்கமள ெணியில் 

நியமிப்ெது தெரும் பிரச்சிமனயானது. 

இப்புதிய விதிமுமை ரம 14, 2021 முதல் தசயல்ெடுத்தப்ெடுவதாக 

இருந்தது. இந்நிமலயில் ட்ரம்ப் பிைப்பித்த உத்தரமவ நிறுத்தி மவக்க 

ததாழிலாளர் நலத்துமைக்கு அதிெர் மெைன் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.  

7. சர்வரதச மகளிர் கிரிக்தகட் ரொட்டிகளில் 10 ஆயிரம் ரன்கமள கைந்த 

முதல் இந்திய வீராங்கமன என்ை சாதமனமய ெமைத்தார் மிதாலி ராஜ். 

லக்ரனாவில் உள்ள ஏகனா கிரிக்தகட் மமதானத்தில் இந்தியா - ததன் 

ஆப்பிரிக்கா மகளிர் அணிகள் இமையிலான 3-வது ஒருநாள் கிரிக்தகட் 

ரொட்டி ரநற்று நமை தெற்ைது. 

இந்த ஆட்ைத்தில் இந்திய அணியின் ரகப்ைனான மிதாலி ராஜ் 36 

ரன்களில் ஆட்ைமிழந்தார். முன்னதாக அவர், 35 ரன்கமள கைந்த ரொது 

அமனத்து விதமான சர்வரதச கிரிக்தகட் ரொட்டிகளிலும் 10 ஆயிரம் 

ரன்கமள கைந்த முதல் இந்திய வீராங்கமன என்ை சாதமனமய 

ெமைத்தார். 

சர்வரதச கிரிக்தகட்டில் இந்த சாதமனமய எட்டும் 2-வது வீராங்கமன 

மிதாலி ராஜ் ஆவார். இந்த வமக சாதமனயில் இங்கிலாந்தின் முன்னாள் 

ரகப்ைன் சார்ரலாட் எட்வர்ட்ஸ் 10,273 ரன்கள் குவித்து முதலிைத்தில் 

உள்ளார். 

8. உலக நன்மமக்கு குவாட் அமமப்பு ஒன்றிமைந்து ொடுெைரவண்டும்: 

பிரதமர் ரமாடி வலியுறுத்தல் 

அதமரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திரரலியா,  ப்ொன் ஆகிய 4 நாடுகள் 

இமைந்து கைந்த 2007-ம் ஆண்டு ‘குவாட்’ கூட்ைணி என்ை அமமப்மெ 

உருவாக்கின. 2017-ம்ஆண்டு இந்த அமமப்பில் ஆஸ்திரரலியா 

இமைந்தது 

முதல்முமையாக நாட்டின் பிரதமர், அதிெர்கள் மட்ைத்தில் 

ரெச்சுவார்த்மதக்கு ஏற்ொடு தசய்யப்ெட்ைது. அதன்ெடி, ‘குவாட்’ கூட்ைணி 

உச்சி மாநாடு ரநற்று (12.03.2021) காதைாலி காட்சி மூலம் 

நமைதெற்ைது. இதில், அதமரிக்க அதிெர்ர ா மெைன், இந்திய பிரதமர் 

ரமாடி, ஆஸ்திரரலிய பிரதமர் ஸ்காட் ரமாரிசன்,  ப்ொன் பிரதமர் 

ரயாஷிகிரை சுகா ஆகிரயார் காதைாலி மூலம் ெங்ரகற்ைனர். 

மாநாட்டில் பிரதமர் ரமாடி ரெசும்ரொது, “குவாட் அமமப்பு என்ெது 

இந்தியாவின் ொரம்ெரியமான வாசுரதவ குடும்ெகத்தின் நீட்டிப்பு ஆகும்.  

வாசுரதவ குடும்ெம்: 

பிரதமர் ரமாடி ரமலும் கூறுமகயில், உலகம் முழுவமதயும் ஒரர 

குடும்ெமாக கருதும் இந்தியாவின் ெண்மைய தத்துவமான ‘வாசுரதவ 

குடும்ெம்’ என்ை தத்துவத்தின் விரிவாக்கமாகரவ குவாட் அமமப்மெ 

கருதுகிரைன்,’’ என்ைார். உலகம் முழுவமதயும் ஒரர குடும்ெமாக கருதும் 

‘வாசுரதவ குடும்ெகம்’ என்ை தத்துவத்தின் விரிவாக்கம்தான் குவாட் என 

பிரதமர் ரெசினார். 

 இந்ரதா-ெசுபிக் பிராந்தியத்தில் மதச்சார்ெற்ை தன்மமமய 

ஊக்குவிப்ெதற்கும், நிமலயான, வளமான பிராந்தியத்மத 

உருவாக்குவதற்கும் நாம் ஒன்றிமைந்து ொடுெை ரவண்டும். 

கரரானா தடுப்பூசி, ெருவநிமல மாற்ைம், ததாழில்நுட்ெம் குறித்து 

விவாதிக்க ஆமசப்ெடு கிரைன். உலக நன்மமக்காக குவாட் அமமப்பு 

ஒன்றிமைந்து ொடுெைரவண்டும்" என்ைார். 



         

    

மாநாட்டில் ஆஸ்திரரலிய பிரதமர் ஸ்காட் ரமாரிசன் ரெசும்ரொது, “21-ம் 

நூற்ைாண்டின் தமலவிதிமய இந்ரதா-ெசுபிக் பிராந்தியம் 

வடிவமமக்கும். இந்ரதா-ெசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள தெரிய  னநாயக 

நாடுகளின் 4 தமலவர்கள் என்ை வமகயில், எங்கள் கூட்டு ஒப்ெந்தம் 

அமமதி,ஸ்திரத்தன்மம மற்றும் தசழிப்புஆகியவற்றின் தசயல்ொட்ைாள 

ராக இருக்கட்டும். இரத பிராந்தியத்தில் உள்ள மற்ை நாடுகளுைன் 

இமைந்து இந்த அமமப்பு தசயல்ெைட்டும்” என்ைார். 

9. இயற்பியல், கணிதம் ொைங்கள் தொறியியலுக்கு கட்ைாயமில்மல: அகில 

இந்திய ததாழில்நுட்ெ கவுன்சில் அறிவிப்பு 

இளநிமல தொறியியல் ெடிப்புகளில் ரசர்வதற்கு இயற்பியல் மற்றும் 

கணிதம் ஆகிய ொைங்கள் ெடிக்க கட்ைாயமில்மல என அகில இந்திய 

ததாழில்நுட்ெ கவுன்சில் (ஏஐசிடிஇ) அறிவித்துள்ளது.தொறியியல் மற்றும் 

ததாழில்நுட்ெ ெடிப்புகளுக்கு 2021-22 கல்வி ஆண்டுக்கான 

ொைத்திட்ைங்களுக்கான ஒப்புதல் மகரயடுமவ ஏஐசிடிஇ 

தவளியிட்டுள்ளது. அதில் இளநிமல தொறியியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ெ 

ெடிப்புகளுக்கு கணிதம், இயற்பியல் ொைங்கள் கட்ைாயமில்மல என 

ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. ரமலும் இளநிமல தொறியியல் ெடிப்புகளில் 

ரசருவதற்கான கல்வி தகுதிகள் மாற்றியமமக்கப்ெட்டுள்ளன. 

அதன்ெடி, இயற்பியல், கணிதம், ரவதியியல், கணினி அறிவியல், 

மின்னணுவியல், தகவல் ததாழில்நுட்ெம், உயிரியல், உயிரி 

ததாழில்நுட்ெம், விவசாயம், ததாழிற்ெடிப்புகள், இன்ெர்ரமட்டிக்ஸ் 

ப்ராக்டிசஸ் , இன்ஜியனிரிங் கிராபிக்ஸ் , பிசினஸ் ஸ்ைடிஸ் , 

ததாழில்முமனரவார் ஆகிய ொைங்களில் ஏதாவது மூன்மை 

ெடித்திருந்தாரல தொறியில் ெடிப்புகளில் ரசரலாம் என ஏஐசிடியூ 

ததரிவித்துள்ளது.வரும் 2021-22 கல்வி ஆண்டில் இந்த நமைமுமை 

தசயல்ெட்டுக்கு வரும் எனவும் ஏஐசிடிஇ அறிவித்துள்ளது. கணிதம், 

இயற்பியல் ொைங்கமள தவிர பிை ொைங்கமள எடுத்து தொறியியல் 

ெடிப்பில் ரசரும் மாைவர்களுக்கு ெல்கமலக்கழகங்கள் இமைப்பு ெடிப்பு 

ஒன்மை நைத்தும். பிளஸ் டூ ரதர்வில் 45 சதவிகிதத்திற்கும் ரமல் 

மதிப்தெண் எடுப்ெவர்கள் தொறியியல் ெடிப்புகளில் ரசரலாம். ெட்டியல் இன 

மாைவர்கள் 40% எடுத்தால் ரொதும் என்றும்  கூைப்ெட்டுள்ளது. 

தொதுவாக ப்ளஸ் 2வில் கணிதம், இயற்பியல், ரவதியல் ஆகிய 

ொைங்கமள முதன்மம  ொைங்களாக எடுத்து ெடித்தால் தான் இளநிமல 

தொறியியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ெ  ெடிப்புகளில் ரசர முடியும். இந்த 

நிமலயில் ஏஐசிடிஇ இத்தமகய அறிவிப்மெ தவளியிட்டுள்ளது. இது 

மாைவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் மத்தியில் 

சர்ச்மசமய ஏற்ெடுத்தியுள்ளது.  

10. பிரம்ம குமாரிகள் வித்யாலயா தமலமம நிர்வாகி காலமானார்: 

ரா ஸ்தானில் இன்று (12.03.2021) இறுதி சைங்கு 

பிரம்ம குமாரிகள் அமமப்பின் அகில உலக தமலமம நிர்வாகி ஹிருதய 

ரமாகினி உைல் நலக்குமைவினால் ரநற்று முன்தினம் காலமானார். 

அவருக்கு வயது 93. உலகில் தெண்களால் நைத்தப்ெடும் மிகப் தெரிய 

ஆன்மிக அமமப்பு பிரம்ம குமாரிகள் விஷ்வ வித்யாலயா. இதன் தமலமம 

நிர்வாகி ஹிருதய ரமாகினி. 

`தாதி குல் ார்’ என்று அமனவராலும் அன்புைன் அமழக்கப்ெட்ை 

ரமாகினி, தனது 8 வயதில் பிரம்ம குமாரிகள் அமமப்பில் ரசர்ந்தார். 

மனமத ஒருமுகப்ெடுத்துதல், ஆழ்நிமல தியானம், எளிமம 

ரொன்ைவற்றில் மிகவும் ரதர்ந்தவராக விளங்கினார். உலகம் முழுவதும் 

140 நாடுகளில் 8,000க்கும் ரமற்ெட்ை ரா ரயாக தியான மமயங்கமள 

நிறுவ தெரும் ெங்காற்றினார். இவரது ஆன்மிக ரசமவமய ொராட்டி, 

வைக்கு ஒடிசா ெல்கமலக் கழகம் அவருக்கு ைாக்ைர் ஆப் லிட்ைரரச்சர் ெட்ைம் 

வழங்கி கவுரவித்தது. 

11. ரகரள (தகாச்சி) மாநிலத்தினால் நான்காவது சர்வரதச ஆயுர்ரவத 

திருவிழா 2021 (Global Ayurveda Festival 2021) மார்ச் 12 முதல் 19 வமர 

நைத்தப்ெை உள்ளது. 

12. மத்திய அரசின் உற்ெத்தி சாாா்ந்த ஊக்கத்ததாமக அளிக்கும் பிஎல்ஐ 

திட்ைத்தில்  ப்ொனின் ெங்களிப்பு தெரும் அளவில் இருக்கும் என 

எதிாா்ொாா்ப்ெதாக மத்திய ததாழில் மற்றும் உள்நாட்டு வாா்த்தக ரமம்ொட்டுத் 

துமையின் (டிபிஐஐடி) தசயலாா் குருபிரசாத் தமாைெத்ரா ததரிவித்துள்ளாாா். 

இதுகுறித்து அவாா் ரமலும் கூறியுள்ளதாவது: ததாமலத்ததாைாா்பு, 

ஆட்ரைாதமாமெல்ஸ் உள்ளிட்ை 13 முக்கிய துமைகளில் உற்ெத்திமய 

ஊக்குவிப்ெதற்காக பிஎல்ஐ திட்ைத்மத மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

மத்திய அரசின் துமைகளில் ெல்ரவறு சீாா்திருத்த நமைமுமைகமள 

அறிமுகப்ெடுத்தியதன் ஒரு ெகுதியாக இந்த திட்ைம் அறிமுகம் 

தசய்யப்ெட்ைது. உள்நாட்டில் உற்ெத்திமய அதிகரிப்ெதுைன் அவற்றின் 

ஏற்றுமதிமயயும் ஊக்குவிக்க ரவண்டும் என்ெரத பிஎல்ஐ திட்ைத்தின் 

முக்கிய ரநாக்கம். 

குறிப்ொக, உைவுப் ெதப்ெடுத்துதல், மருத்துவ உெகரைங்கள், 

உதிரிொகங்கள்,  வுளி மற்றும் ரசாலாாா் பிவி தகடுகள் உள்ளிட்ை 

துமைகள் இந்த துமைகள் அதிக ெயன்தெறும் என்று 

எதிாா்ொாா்க்கப்ெடுகிைது. 

இதுரொன்ை ததாழில்துமைகளில்  ப்ொன் உலக அளவில் அதிக 

நிபுைத்துவம் தெற்ை நாைாக விளங்குகிைது. எனரவ, இந்தியாவின் 

பிஎல்ஐ திட்ைத்தில்  ப்ொன் தெரும் ெங்களிப்மெ வழங்கும் என்ெது 

இந்தியாவின் மிகுந்த எதிாா்ொாா்ப்ொக உள்ளது என்ைாாா் அவாா். 

13. வளர்ச்சி மிகு நாடுகளின் ெட்டியலில் இந்தியாவுக்கு 5-ஆம் இைம்  

அமனவமரயும் கவரும் விதத்திலான வளர்ச்சிமயக் தகாண்ை 

நாடுகளின் ெட்டியலில் இந்தியா 5 ஆவது இைத்மதப் பிடித்துள்ளதாக 

பிமரஸ் வாட்ைர் ைவுஸ் கூப்ெர்ஸ் (பிைபிள்யூசி) நிறுவனத்தின் ஆய்வில் 

ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.    

அதமரிக்கா - 1 இைம்; சீனா - 2ம் இைம்; த ர்மனி - 3 ஆம் இைம் 

14. ரரஷன் தொருள்கமள வாங்க 'ரமரா ரரஷன்' தசயலி. ரரஷன் 

ெயனாளிகளுக்காக ரமரா ரரஷன் ஆப் என்ை தமாமெல் ஆப்மெ மத்திய 

அரசு அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 

ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன் திட்ைத்தின் ெயனாளிகளுக்காக ‘Mera Ration 

App' என்ை தமாமெல் ஆப்மெ மத்திய அரசு அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இதன் 

ரநரடி தமிழாக்கம் ‘என் ரரஷன் ஆப்’ என்ெதாகும். 

ரதசிய உைவுப் ொதுகாப்பு சட்ைம் மற்றும் இதர நலத் திட்ைங்களின் கீழ் 

ெயனாளிகளுக்கு ரரஷன் தொருட்கமள ரதசம் முழுவதும் வழங்குவரத 

ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன் திட்ைத்தின் ரநாக்கம். 

குறிப்ொக, புலம்தெயர் ததாழிலாளர்கள் இந்தியாவில் உள்ள அமனத்து 

நியாய விமலக் கமைகளிலும் தொருட்கமள வாங்க இத்திட்ைம் 

உதவுகிைது. தற்ரொது ரமரா ரரஷன் ஆப் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி 

தமாழிகளில் அறிமுகமாகியுள்ளது. விமரவில் 14 தமாழிகளும் ெல்ரவறு 

வசதிகளும் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடும். 

ரமரா ரரஷன் ஆப்பின் சிைப்பு அம்சங்கள்: அருகில் உள்ள நியாய விமலக் 

கமைமய ததரிந்துதகாள்ளலாம், உைவு தானியங்கமள எவ்வளவு 

தெற்றுக்தகாள்ளலாம் என்ெது ெற்றிய தகவல்கள், அண்மமயில் வாங்கிய 

தொருட்கள் மற்றும் ெரிவர்த்தமனகள், ஆதார் இமைப்பு நிலவரம், 

புலம்தெயர் ததாழிலாளர்கள் புலம்தெயரும்ரொது ஆப்பில் ெதிவு 

தசய்துதகாள்ளலாம் 

15. ொகிஸ்தான் நாைாளுமன்ை ரமலமவயான தசனட் சமெ 

உறுப்பினராக தமலப்ொமக அணிந்த சீக்கியாா் ஒருவாா் முதல்முமையாக 

தவள்ளிக்கிழமம (12.03.2021) தொறுப்ரெற்ைாாா். 

மகொா் ொக்துன்கவா மாகாைத்மதச் ரசாா்ந்த குாா்தீப் சிங் என்ை அவாா், 

இம்ரான் கான் தமலமமயிலான ஆளும் ததஹ்ரீக்-ஏ-இன்சாஃப் 

கட்சியின் சாாா்பில் தசனட் உறுப்பினராகத் ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்ைாாா். 

சிறுொன்மமயினருக்காக ஒதுக்கப்ெட்டிருந்த இைத்தில், தன்மன 

எதிாா்த்துப் ரொட்டியிட்ைவாா்கமள மிக அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் 

தவற்றி தெற்ைாாா். 145 உறுப்பினாா்கமளக் தகாண்ை அமவயில் அவருக்கு 

103 வாக்குகள் கிமைத்தன. 

16. அதமரிக்க சுதந்திர தினமான வரும்  ூமல 4-ஆம் ரததிக்குள் 

கரரானா தநருக்கடியிலிருந்து நாட்மை விடுவிக்கத் திட்ைமிட்டுள்ளதாக 

அந்த நாட்டு அதிொா் ர ா மெைன் அறிவித்துள்ளாாா். அதிொா் ெதவிமய ஏற்ை 

பிைகு, நாட்டு மக்களுக்கு முதல்முமையாக அவாா் ஆற்றிய உமரயில் 

இதுகுறித்து அவாா் கூறியதாவது: 

வரும் ரம மாதம் 1-ஆம் ரததிக்குள் கரரானா தடுப்பூசி தெறும் தகுதியுமைய 

அமனவருக்கும் அந்தத் தடுப்பூசி தசலுத்துவதற்கான நைவடிக்மககள் 

ரமற்தகாள்ளப்ெடும். இதுரொன்ை நைவடிக்மககள் மூலம் அதமரிக்காவில் 

கரரானா தநருக்கடி முடிவுக்குக் தகாண்டு வரப்ெடும். வரும்  ூமல மாதம் 

4-ஆம் ரததி நாட்டின் சுதந்திர தினத்மத தொதுமக்கள் கரரானா 

ெயமின்றி சுதந்திரமாகக் தகாண்ைாைலாம். மிச ரமாசமான ஆண்மைக் 

கைந்ததற்குப் பிைகு, வரும்  ூமல 4-ஆம் ரததிமய நாட்டின் சுதந்திர 

தினமாக மட்டுமின்றி கரரானாவிைமிருந்து தெற்ை சுதந்திரத்மதயும் மக்கள் 

தகாண்ைாடுவாாா்கள். 

17. உயர் வளிமண்ைல ஆய்வுக்காக இஸ்ரராவின் ‘சவுண்டிங் ராக்தகட்’: 

தவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்ெட்ைது 



         

    

உயர் வளிமண்ைல ெரப்பில் நிலவும் காற்று மற்றும் பிளாஸ்மா அயனிகள் 

ததாைர்ொன ஆய்வுக்காக இஸ்ரரா சார்பில் ‘சவுண்டிங் ராக்தகட்’ 

தவற்றிகரமாக ஏவப் ெட்ைது. 

ககன்யான், சந்திரயான்-3 உட்ெை ெல்ரவறு ஆய்வுத் திட்ைங்கமள 

இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரரா) ததாைர்ந்து 

முன்தனடுத்து வருகிைது. வணிக ரீதியாக தவளிநாடுகளின் தசயற்மகக் 

ரகாள்களும் விண்ணில் தசலுத்தப்ெட்டு வருகின்ைன. 

இதற்கிமைரய, சிறிய ரகஆய்வு சாதனங்கமள புவியின்தாழ்ந்த சுற்றுப் 

ொமதயில் நிமலநிறுத்தவும், வளிமண்ைலம் ததாைர்ொன விண்தவளி 

ஆய்வுக்கும் சவுண்டிங் ராக்தகட்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ைன. 

இஸ்ரராவிைம் ஆர்எச்-200, ஆர்எச்-300, ஆர்எச்-560 என 3 விதமான 

சவுண்டிங் ராக்தகட்கள் உள்ளன. இது 2 நிமலகமளக் தகாண்ைது. 

இவற்றின் மூலம் 100 கிரலா வமரயிலான ஆய்வுக் கருவிகமள 

அதிகெட்சம் 475 கி.மீ. தூரம் தகாண்ை புவியின் சுற்றுப் ொமதயில் 

நிமலநிறுத்த முடியும். அதன்ெடி, கைந்த 1965-ம்ஆண்டு முதல் இதுவமர 

இஸ்ரராசார்பில் 100-க்கும் ரமற்ெட்ை சவுண்டிங் ராக்தகட்கள் 

தவற்றிகரமாக விண்ணில் தசலுத்தப்ெட்டுள்ளன. 

ஆர்.எச். 560 ரகம் ராக்தகட்:  

அந்த வரிமசயில், ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீைரிரகாட்ைாவில் உள்ள 

ஏவுதளத்தில் இருந்து இஸ்ரரா சார்பில் ஆர்எச்-560 ரக சவுண்டிங் 

ராக்தகட் கைந்த 12-ம் ரததி இரவு தவற்றிகரமாக ஏவப்ெட்டுள்ளது. 

புவி ெரப்புக்கு ரமல் உள்ள உயர் வளிமண்ைலத்தில் வீசக்கூடிய காற்று, 

பிளாஸ்மா அயனிகளின் தசயல்ொடு ஆகியவற்றில் நிலவும் மாற்ைங்கள் 

ததாைர்ொன ஆய்வுக்காக இந்த ராக்தகட் அனுப்ெப்ெட்டுள்ளது. 

18. ரதசியக் தகாடிமய வடிவமமத்த பிங்கலி தவங்கய்யாவின் மகளுக்கு 

ரூ.75 லட்சம் நிதி: ஆந்திர முதல்வர் த கன்ரமாகன் தரட்டி வழங்கினார் 

ஆந்திர மாநிலம், மசூலிப்ெட்டினம் அருரக உள்ள ெட்லதெனுமர்ரு 

கிராமத்தில் 1876-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 2-ம் ரததி பிைந்தவர் பிங்கலி 

தவங்கய்யா. சுதந்திர ரொராட்ைங்களில் ஈடுெட்ைவர். மவர சுரங்கங்கமள 

மகயாள்வதில் நிபுைராக இருந்ததால் ‘மைமண்ட்’ தவங்கய்யா என்றும் 

ெருத்தி வமககமள அறிந்திருந்ததால் ‘ெருத்தி’ தவங்கய்யா என்றும் 

அமழக்கப்ெட்ைார். எனினும் இவர் தனது 86-வது வயதில் வறுமமயில் 

வாடி உயிர் நீத்தார். 

நமது நாட்டுக்தகன தனி ரதசியக் தகாடி ரவண்டும் என்று காந்தி ெல 

முமை வலியுறுத்தி ரெசியிருக்கிைார். இமதயடுத்து, விதவிதமாக 30-க்கும் 

ரமற்ெட்ை தகாடிகமள தயாரித்து, காந்தி 1921-ம் ஆண்டு வி யவாைா 

வந்திருந்தரொது காண்பித்தார். 

அமத ொர்த்த காந்தி, நடுவில் தவண்மம நிைம் இருக்கும்ெடி தகாடிமய 

உருவாக்க ரயாசமன கூறியுள்ளார். பின்னர் காந்தி கூறியெடி காவி, 

தவண்மம, ெச்மச என முதலில் நம் ரதசிய தகாடியின் வர்ைம் 

உருவானது. இந்நிமலயில், தற்ரொது குண்டூர் மாவட்ைம், மாசர்லாவில் 

உள்ள பி.ைபிள்யூ காலனியில் வசித்து வரும் பிங்கலியின் மகளான 

சீதாமகா லட்சுமிமய (99) ஆந்திர முதல்வர் த கன்ரமாகன் தரட்டி ரநரில் 

தசன்று சந்தித்தார். அப்ரொது அவர், ரூ. 75 லட்சத் திற்கான 

காரசாமலமய சீதாமகா லட்சுமிக்கு வழங்கி வைங்கினார். 

19. இலங்மகயில் முஸ்லிம் தெண்கள் முகத்மத மூடும் புர்கா உள்ளிட்ை 

ஆமைகளுக்குத் தமை வருகிைது 

இலங்மகயில் கைந்த 2019ல் ஈஸ்ைர் தாக்குதலுக்குப் பிைகு 

சிறுொன்மமயினர்களான முஸ்லிம்கள் மீதான அரசின் அைக்குமுமைகள் 

அதிகரித்து வருகின்ைன. அந்த வமகயில், தற்ரொது முஸ்லிம் தெண்கள் 

புர்கா அணிய தமை தகாண்டு வரப்ெை இருக்கிைது. இது குறித்து 

அந்நாட்டின் தொது ொதுகாப்பு துமை அமமச்சர் சரத் வீரரசகரா அளித்த 

ரெட்டியில் கூறியதாவது: உள்நாட்டின் ொதுகாப்மெ கருத்தில் தகாண்டு 

முஸ்லிம் தெண்கள் தங்கள் முகத்மத மமைக்கும் புர்கா அணிய தமை 

தகாண்டு வரப்ெை உள்ளது. இதற்கு அமம ச்சரமவ அனுமதி அளித்து 

விட்ைது. முந்மதய காலங்களில் முஸ்லிம் தெண்கள், சிறுமிகள் 

புர்காக்கமள அணியவில்மல. இந்த மத தீவிரவாதத்தின் அமையாளம் 

சமீெத்தில்தான் ரதான்றியது. எனரவ, அதற்கு நாங்கள் கட்ைாயம் தமை 

விதிப்ரொம்.ரதசிய கல்விக் தகாள்மகமய மீறும் ஆயிரத்துக்கும் ரமற்ெட்ை  

இஸ்லாமிய ெள்ளிகளான மதரசாக்களுக்கும் தமை விதிக்க அரசு 

திட்ைமிட்டுள்ளது. 

19. ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன் கார்டு - ெயனாளிகளின் வசதிக்காக ‘என் 

ரரஷன்’ தசயலி அறிமுகம். 

ரதசிய உைவு ொதுகாப்பு சட்ைத்தின் கீழ் ெயனாளிகளுக்கு ரரஷன் 

தொருட்கள் கிமைப்ெமத உறுதி தசய்வதற்காக ‘ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன் 

கார்டு’ திட்ைம் அறிமுகம் தசய்யப்ெட்ைது. 

இதன் மூலம் ரவமல நிமித்தமாக புலம் தெயர்ந்து வசிப்ெவர்கள் தாங்கள் 

வசிக்கும் ெகுதியில் உள்ள எந்த ஒரு நியாய விமலக் கமையிலும் ‘ஸ்மார்ட் 

கார்மை’ ெயன்ெடுத்தி ரரஷன் தொருட்கமள வாங்கிக் தகாள்ள முடியும். 

இந்நிமலயில், புலம்தெயர்ந்து வசிப்ெவர்களின் வசதிக்காக ‘என் ரரஷன்’ 

என்ை தசயலிமய மத்திய அரசு அறிமுகம் தசய்துள்ளது. இதன் மூலம் 

ெயனாளிகள் தங்கள் ெகுதியில் உள்ள நியாய விமலக் கமைகமள 

அமையாளம் காைவும் தங்களுக்கு என்தனன்ன தொருட்கள் கிமைக்கும் 

என்ை விவரத்மதயும் ததரிந்து தகாள்ள முடியும். 

ஆண்ட்ராய்டு அடிப்ெமையிலான இந்த தசயலிமய ரதசிய தகவல் மமயம் 

உருவாக்கி உள்ளது. முதல்கட்ைமாக இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் 

வடிவமமக்கப்ெட்டுள்ள இது, ெடிப்ெடியாக 14 தமாழிகளில் கிமைக்க 

நைவடிக்மக எடுக்கப்ெை உள்ளது. 

இதுகுறித்து உைவு மற்றும் தொது விநிரயாக துமை தசய லாளர் 

சுதான்ஷு ொண்ரை கூறும்ரொது, “ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன் கார்டு திட்ைம் 

முதல்கட்ைமாக 4 மாநிலங்களில் 2019-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 

அமல்ெடுத்தப்ெட்ைது. அடுத்தெடியாக, 2020-ம் ஆண்டு டிசம்ெர் மாதம் 32 

மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரரதசங்களில் அமல்ெடுத்தப்ெட்ைது. 

மீதமுள்ள அசாம், சத்தீஸ்கர், தைல்லி, ரமற்கு வங்கம் ஆகிய 4 

மாநிலங்களில் அடுத்த சில மாதங்களில் அமல்ெடுத்தப்ெடும். இந்த 

திட்ைத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் 69 ரகாடி ரெர் ெயனமைந்து 

வருகின்ைனர், என்ைார். 

20. ஐஎஸ்எல் ததாைரில் மும்மெ அணி சாம்பியன்   

ஐ.எஸ்.எல். கால்ெந்து ததாைரின் இறுதிப் ரொட்டி மும்மெ சிட்டி, 

ஏ.டி.ரக.ரமாகன் ெகான் எப்சி அணிகளுக்கு இமைரய நமைதெற்ைது. 

7-வது இந்தியன் சூப்ெர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.) கால்ெந்து ரொட்டி ரகாவாவில் 

தகாரரானா தடுப்பு ொதுகாப்பு நமைமுமைகமள பின்ெற்றி கைந்த நவம்ெர் 

20-ம் ரததி ததாைங்கி நைந்து வந்தது. 11 அணிகள் ெங்ரகற்ை இந்த 

ரொட்டியில் லீக் ஆட்ைங்கள் முடிவில் மும்மெ சிட்டி, ஏ.டி.ரக.ரமாகன் 

ெகான், நார்த் ஈஸ்ட் யுமனதைட் (கவுகாத்தி), ரகாவா அணிகள் முமைரய 

முதல் 4 இைங்கமள பிடித்து அமரஇறுதிக்கு முன்ரனறின. 

3 முமை சாம்பியனான அட்தலடிரகா டி தகால்கத்தா, இந்த முமை புகழ் 

தெற்ை ரமாகன் ெகான் கிளப்புைன் இமைந்து ஏ.டி.ரக. ரமாகன் ெகான் 

என்ை தெயரில் களம் கண்ைது. அந்த அணி அமரஇறுதியில் 2 சுற்று 

முடிவில் 3-2 என்ை ரகால் கைக்கில் கவுகாத்தி அணிமய வீழ்த்தி 

இறுதிப்ரொட்டிக்கு முன்ரனறியது.  

ஐ.எஸ்.எல். கால்ெந்து ததாைரின் இறுதிப் ரொட்டி மும்மெ சிட்டி, ஏ டி ரக 

ரமாகன் ெகான் எப்சி அணிகளுக்கு இமைரய ரகாவாவில் இன்று 

(13.03.2021) இரவு நமைதெற்ைது. 

தகால்கத்தா அணியின் வில்லியம்ஸ் 18வது நிமிைத்தில் முதல் ரகால் 

அடித்தார். ஆட்ைத்தின் 29வது நிமிைத்தில் மும்மெ அணியின் ரகாமல 

தடுக்க முயன்ை தகால்கத்தா வீரர் டிரி ரசம் மசடு ரகால் அடித்தார். 

இதனால் முதல் ொதி முடிவில் 1-1 என சமனிமல வகித்தன. 

ஆட்ைத்தின் கமைசி நிமிைத்தில் மும்மெ வீரர் ொர்ரதாதலதமவ் ொஸ் 

தசய்த ெந்மத அடித்த  பிபின் சிங் ரகாலாக மாற்றினார். இறுதியில், மும்மெ 

அணி 2-1 என்ை கைக்கில் தகால்கத்தா அணிமய வீழ்த்தி சாம்பியன் 

ெட்ைம் தவன்ைது. 

மும்மெ அணி இறுதிப்ரொட்டியில் அடிதயடுத்து மவத்த முதல் 

முயற்சியிரலரய அந்த அணி ரகாப்மெமய உச்சி முகர்ந்துள்ளது. மும்மெ 

அணி ரகாப்மெ தவல்வது இதுரவ முதல் முமை.  

சாம்பியன் ெட்ைம் தவன்ை மும்மெ அணிக்கு ரகாப்மெயுைன் ரூ.8 ரகாடி 

ெரிசாக வழங்கப்ெட்ைது. 2-வது இைம் தெற்ை ஏ.டி.ரக. ரமாகன் ெகான் 

அணிக்கு ரூ.4 ரகாடி ெரிசாக அளிக்கப்ெட்ைது. இந்த ரொட்டி ததாைரில் 

அதிக ரகால் அடித்தவருக்கான தங்க காலணி விருமத ரகாவா அணி 

வீரர் இரகார்அன்குரலா (14 ரகால்கள்) தெற்ைார். சிைந்த ரகால் 

கீப்ெருக்கான தங்க குரளாவ்ஸ் விருது ஏ.டி.ரக. ரமாகன் ெகான் அணியின் 

ரகால் கீப்ெர் அரிந்தம் ெட்ைாச்சார் ாவுக்கு வழங்கப்ெட்ைது. 

21. மாநில அரசின் அதிகாரிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கமள மாநில 

ரதர்தல் ஆமையர்களாக நியமிக்க கூைாது: உச்சநீதிமன்ைம் 

அறிவுறுத்தல் 

மாநில அரசின் அதிகாரிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கமள மாநில ரதர்தல் 

ஆமையர்களாக நியமிக்க கூைாது என்று உச்சநீதிமன்ைம் நீதிெதிகள் 



         

    

அறிவுறுத்தியுள்ளனர். மாநில ரதர்தல் ஆமையர்கள் சுதந்திரமாக 

தசயலாற்ை ரவண்டும். ரதர்தல் ஆமையத்தின் சுதந்திரத் தன்மமயில் 

சமரசம் என்ை ரெச்சுக்ரக இைமில்மல என ததரிவித்துள்ளனர். 

தன்னாட்சி அதிகாரம் தகாண்ை மாநில ரதர்தல் ஆமையரின் தொறுப்மெ 

மத்திய, மாநிலங்கள் சார்ந்த அரசாங்க அதிகாரிகளிைம் ஒப்ெமைப்ெது 

என்ெது இந்திய அரசியலமமப்மெரய ரகலி தசய்வது ரொன்ைதாகும் என 

உச்ச நீதிமன்ைம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.ரகாவா மாநிலத்தின் 

சட்ைத்துமைச் தசயலாளராக இருந்தவருக்கு மாநில ரதர்தல் ஆமையரின் 

கூடுதல் தொறுப்மெ அம்மாநில அரசு வழங்கியது. இது மிகப்தெரிய 

சர்ச்மசயாக எழுந்தது. இமதயடுத்து ரமற்கண்ை விவகாரம் ததாைர்ொக 

ரகாவா உயர்நீதிமன்ைத்தில் வழக்கு ததாைரப்ெட்ைது. 

இமதத்ததாைர்ந்து வழக்மக விசாரித்த நீதிமன்ைம் ஒரு அரசு ஊழியர் 

அல்லது அதன் அதிகாரத்துவம் தகாண்ை நெமர மாநில ரதர்தல் 

ஆமையராக நியமிக்க முடியாது. அதனால் ரகாவா மாநிலத்தின் ரதர்தல் 

ஆமையராக கூடுதல் தொறுப்ரெற்றுக் தகாண்ைவர் உைனடியாக ெதவி 

விலக ரவண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த நிமலயில் ரமற்கண்ை 

உயர்நீதிமன்ை உத்தரவிற்கு எதிராக ரகாவா அரசு தரப்பில் உச்ச 

நீதிமன்ைத்தில் ரமல்முமையீடு மனு தாக்கல் தசய்யப்ெட்ைது. இமதயடுத்து 

வழக்கின் வாதங்கள் அமனத்மதயும் ெதிதசய்துக் தகாண்ை நீதிமன்ைம் 

தீர்ப்பு ரததி குறிப்பிைாமல் கைந்த சில தினங்களுக்கு முன்னதாக 

ஒத்திமவத்திருந்தது. 

இந்த நிமலயில் ரமற்கண்ை வழக்கில் உச்ச நீதிமன்ைத்தின் நீதிெதிகள் 

ரராகிண்ைன் ொலி நாரிமன், பி.ஆர்.கவாய் மற்றும் ைச்.ராய் ஆகிரயார் 

அமர்வு அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. அதில்,' மத்திய மாநில அரசாங்க 

அதிகாரிகமள மாநிலத்தின் ரதர்தல் ஆமையராக நியமிக்கக்கூைாது. 

அவ்வாறு தசய்வது என்ெது ரகலிக்கூத்தான ஒன்ைாகும். இது இந்திய 

அரசியல் அமமப்புக்கு எதிரான ஒன்ைாகும். இதில் ரதர்தல் ஆமையர்கள் 

என்ெவர்கள் சுதந்திரமாக தசயல்ெை ரவண்டும். அந்த விவகாரத்தில் 

கண்டிப்ொக எந்தவித சமரசமும் கிமையாது. ரமலும் ரதர்தல் ஆமையம் 

என்ெது தன்னாட்சி அதிகாரம் தகாண்ைது என்ெதால் அதில் அரசுகளின் 

தமலயீடு இருக்கக் கூைாது. இது அமனத்து மாநிலங்களுக்கும் தொருந்தக் 

கூடியதாகும் என தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிெதிகள் இதுததாைர்ொக ரகாவா 

மாநில அரசு தரப்பில் தாக்கல் தசய்யப்ெட்ை ரமல்முமையீட்டு மனுமவ 

தள்ளுெடி தசய்து தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. 

22. ரயில்களில் சரக்குகள் ரொக்குவரத்து கைந்த நிதியாண்டு அளமவ 

விஞ்சி சாதமனெமைத்திருப்ெதாக ரயில்ரவ வாரியம் ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ரயில்ரவ வாரியத் தமலவாா் சுனீத் சாா்மா தில்லியில் 

சனிக்கிழமம அளித்த ரெட்டி: 

கரரானா தொதுமுைக்கம் காரைமாக ெயணிகள் ரயில் ரொக்குவரத்து 

ரத்து தசய்யப்ெட்டிருந்த நிமலயில், சரக்கு ரயில்களில் கூடுதல் சரக்குகள் 

மகயாளப்ெட்டிருப்ெது மிகப் தெரிய சாதமனயாக ொாா்க்கப்ெடுகிைது. 

சரக்கு ரயில்களில் கைந்த நிதியாண்டில் 1145.61 தமட்ரிக் ைன் அளவில் 

சரக்குகள் ஏற்ைப்ெட்ை நிமலயில், மாாா்ச் 12-ஆம் ரததி வமரயிலான 

2020-21 நிதியாண்டில் 1145.68 தமட்ரிக் ைன் சரக்குகள் ஏற்ைப்ெட்டு 

அனுப்பி மவக்கப்ெட்டிருக்கிைது. இது எங்களுக்கு மிகுந்த உத்ரவகத்மத 

அளித்திருப்ெரதாடு, தொருளாதார வளாா்ச்சியில் ரயில்ரவ ததாைாா்ந்து 

ெங்களிப்பு தசய்துவருகிைது என்ெமத இது நிரூபித்திருக்கிைது. மண்ைல 

அளவில் ரயில்ரவ ஊழியாா்கள் ரமற்தகாண்ை தீவிர முயற்சிகரள இந்த 

சாதமனக்கு முக்கியக் காரைம். 

மாத அடிப்ெமையில் கைக்கிடும்ரொது மாாா்ச் 11-ஆம் ரததி வமரயிலான 

நிகழ் நிதியாண்டில் 4.34 ரகாடி ைன் சரக்குகள் ரயில்களில் 

ஏற்ைப்ெட்டிருக்கிைது. இது கைந்த ஆண்மைக் காட்டிலும் 10 சதவீதம் 

கூடுதலாகும். கைந்த நிதியாண்டில் 3.93 ரகாடி ைன் சரக்குகள் ரயில்களில் 

ஏற்ைப்ெட்ைன. 

அதுரொல, 2021 மாரச் மாதத்தில் சரக்கு ரயில்களின் சராசரி ரவகம் 

மணிக்கு 45.49 கி.மீ. என்ை அளவுக்கு அதிகரிக்கப்ெட்டிருக்கிைது. இது 

கைந்த ஆண்மைக் காட்டிலும் இரண்டு மைங்கு கூடுதல் ரவகமாகும். கைந்த 

ஆண்டு இரத கால கட்ைத்தில் சரக்கு ரயில் சராசரி ரவகம் மணிக்கு 23.29 

கிரலா மீட்ைாராக இருந்தது. 

கட்ைை சலுமக, தள்ளுெடிகள் அளித்தது, ததாழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் 

தனியாாா் சரக்கு ரொக்குவரத்து ரசமவ நிறுவனங்களுைன் ரயில்ரவ 

மண்ைல அதிகாரிகள் ததாைாா்ச்சியான ஆரலாசமனகமள 

ரமற்தகாண்ைது, சரக்கு ரயில்களின் ரவகம் அதிகரிக்கப்ெட்ைது என்ென 

உள்ளிட்ை நைவடிக்மககரள சரக்குகமள மகயாளும் அளவு 

அதிகரிப்ெதற்கு காரைம். 

கரரானா ொதிப்மெ இந்த வமகயில் ஒரு வாய்ப்ொக இந்தியன் ரயில்ரவ 

ெயன்ெடுத்திக்தகாண்ைது என்று அவாா் கூறினாாா். 

23. தைச் -1பி விசா: அதமரிக்க புதிய அறிவிப்பு  

அதமரிக்க முன்னாள் அதிொா் தைானால்ட் டிரம்ப்பின் ஆட்சிக் 

காலத்தின்ரொது தவளிநாட்டுப் ெணியாளாா்களுக்கான தைச்-1பி 

நுமழவு இமசவு (விசா) விண்ைப்ெங்களுக்கு எதிராக 

ரமற்தகாள்ளப்ெட்ை முடிவுகமள மறுெரிசீலமன தசய்யவிருப்ெதாக 

தற்ரொமதய மெைன் அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், அந்த வமக 

விசாக்கமள தெருமளவில் ெயன்ெடுத்தும் இந்திய தகவல் ததாழில்நுட்ெ 

நிபுைாா்கள் அதிக ெலன் தெறுவாா் என்று கூைப்ெடுகிைது. 

இதுகுறித்து அதமரிக்க குடியுரிமம மற்றும் குடிரயற்ை ரசமவ அமமப்பு 

(யுஎஸ்சிஐஎஸ்) தவளியிட்டுள்ள அறிக்மகயில் ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளதாவது: 

தைச்-1பி ததாைாா்ொன 3 குறிப்ொமைகள் ஏற்தகனரவ ரத்து 

தசய்யப்ெட்டுள்ளன. அந்தக் குறிப்ொமைகளில் ததரிவிக்கப்ெட்டிருந்த 

விதிமுமைகமளப் பின்ெற்றி ெல விசா விண்ைப்ெங்களுக்கு எதிரான 

முடிவுகள் எடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

அவ்வாறு எடுக்கப்ெட்டுள்ள முடிவுகமள மீண்டும் ெரிசீலிக்கத் தயாராக 

உள்ரளாம். தங்களது விண்ைப்ெங்கள் மறுெரீசிலமன தசய்யப்ெை 

ரவண்டும் என்ை ரகாரிக்மககமள யுஎஸ்சிஐஎஸ் ஆய்வு தசய்து, அதன் 

மீது நைவடிக்மக எடுக்கும். 

விண்ைப்ெதாராா்கள் அவ்வாறு ரகாரிக்மக விடுக்கும்ரொது, அவாா்களது 

விண்ைப்ெங்கள் காலாவதியாகவில்மல என்ெமத உறுதி 

தசய்துதகாள்ள ரவண்டும். தற்ரொது நமைமுமையில் உள்ள 

விதிமுமைகமளப் பின்ெற்றி, அந்த விண்ைப்ெங்கள் மீதான முடிவுகமள 

யுஎஸ்சிஐஎஸ் எடுக்கும் என்று அந்த அறிக்மகயில் குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது. 

24. நியூஸிலாந்து மசூதித் தாக்குதலின் 2-ஆவது ஆண்டு தினம்  

நியூஸிலாந்தின் கிமைஸ்ட்சாா்ச் நகரிலுள்ள 2 மசூதிகளில் ெயங்கரவாதத் 

தாக்குதல் நைத்தப்ெட்ைதன் 2-ஆவது ஆண்டு தினம் அந்த நாட்டில் 

சனிக்கிழமம கமைபிடிக்கப்ெட்ைது. 

அந்த நகர அரங்கத்தில் நமைதெற்ை நிமனரவந்தல் நிகழ்ச்சியில் 

நூற்றுக்கைக்கானவாா்கள் கலந்துதகாண்ைனாா்.  

நியூஸிலாந்தின் பிரதமாா் த சிந்தா ஆாா்ைன் ரெசியதாவது: 

நியூஸிலாந்தின் கிமைஸ்ட் நகரிலுள்ள இரு மசூதிகளில், கைந்த 2019-

ஆம் ஆண்டு மாாா்ச் 15-ஆம் ரததி நைத்தப்ெட்ை தகாடூரமான துப்ொக்கிச் 

சூட்டில், அங்கு ததாழுமகக்காக வந்திருந்த 51 ரொா் உயிரிழந்தனாா்; சுமாாா் 

40 ரொா் காயமமைந்தனாா். 

ஆஸ்திரரலியாமவச் ரசாா்ந்த தவள்மள இனவாதி பிதரன்ைன் ைாரன்ட் 

(29) இந்தத் தாக்குதமல நைத்தினாாா். நியூஸிலாந்தில் மிகப் தெரிய 

அதிாா்ச்சி அமலமய அந்தத் தாக்குதல் ஏற்ெடுத்தியது.தாக்குதலில் ஈடுெட்ை 

ைாரன்டுக்கு நியூஸிலாந்தின் அதிகெட்ச தண்ைமனயான  ாமீனில் 

தவளிவர முடியாத வாழ்நாள் சிமை தண்ைமன விதிக்கப்ெட்ைது. 

அந்தத் தாக்குதலின் முதலாண்டு நிமனரவந்தல் நிகழ்ச்சி கைந்த 

ஆண்டில் கரரானா தநருக்கடி காரைமாக ரத்து தசய்யப்ெட்ைது. 

25. தமிழில் சிைந்த தமாழிதெயர்ப்பு நூலுக்காக ரக.வி.த யஸ்ரீக்கு 2019 

ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாைமி விருது 

மமலயாள எழுத்தாளர் மரனாஜ் குரூரின் நாவமல ‘நிலம் பூத்து மலர்ந்த 

நாள்’ என தமிழில் தமாழி தெயர்த்ததற்காக தமாழிதெயர்ப்ொளர் 

ரக.வி.த யஸ்ரீக்கு சாகித்ய அகாைமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

26. இந்தியாவில் ரமலும் 6 தடுப்பூசிகள்; மத்திய சுகாதார மந்திரி 

ைர்சவர்தன் தகவல் 

ரமலும் 6 தடுப்பூசிகள்: 

இந்தியா 2 தடுப்பூசிகமள (இந்தியாவில் ொரத் ெரயாதைக் நிறுவனத்தின் 

ரகாரவக்சின் மற்றும் சீரம் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் இந்தியாவின் 

ரகாவிஷீல்டு) உருவாக்கி உள்ளது. இந்த தடுப்பூசிகள் 71 நாடுகளுக்கு 

வழங்கப்ெட்டுள்ளன. இன்னும் ெல நாடுகள் இந்தியாவிைம் தடுப்பூசிகமள 

நாடுகின்ைன. இந்த நாடுகள் எல்லாம் சற்ரை அறிந்த சிறிய நாடுகள் அல்ல. 

கனைா, பிரரசில் மற்றும் ெல வளர்ந்த நாடுகள் இந்திய 

தடுப்பூசிகமளத்தான் மவராக்கியத்துைன் ெயன்ெடுத்துகின்ைன.இன்னும் 

6-க்கும் ரமற்ெட்ை தடுப்பூசிகள் வர இருக்கின்ைன.பிரதமர் ரமாடி ஒரு 

புதிய இந்தியாமவ உருவாக்கி, அமத உலக தமலவராக மாற்ை 

விரும்புகிைார். 



         

    

27. அதமரிக்காவில் ரொலீஸ் விசாரமையின் ரொது தகால்லப்ெட்ை 

கறுப்பினத்மதச் ரசர்ந்த  ார்ஜ் பிளாய்ட் குடும்ெத்துக்கு ரூ.196 ரகாடி 

நிவாரைம் வழங்கப்ெடுகிைது. 

28. 'அலிொொ'வுக்கு அெராதம் கடுமம காட்டும் சீன அரசு  

சீனாமவச் ரசர்ந்த, ‘அலிொொ’ நிறுவனத்துக்கு, அந்நாட்டிலிருக்கும் 

ஒழுங்குமுமை அமமப்பு, மிக அதிகளவிலான அெராதம் விதிக்க கூடும் 

என, அதமரிக்காவின், ‘வால்ஸ்ட்ரீட்’ ெத்திரிமக ததரிவித்துஉள்ளது. 

சீனாவின் மிக தெரிய ெைக்காரர்களில் ஒருவரான, ர க் மாவுக்கு 

தசாந்தமான நிறுவனம், அலிொொ. இந்நிறுவனத்துக்கு தான் இப்ரொது 

புதிய சிக்கல் ஏற்ெட்டுள்ளது.சந்ரதகத்திற்கு இைமளிக்கும் வமகயில் 

நைந்திருப்ெதாக கூறி, நிறுவன நம்பிக்மககள் குறித்த கட்டுப்ொட்டு 

அமமப்பு விசாரமை ரமற்தகாண்டிருப்ெதாகவும், அலிொொவுக்கு 

அெராதம் விதிக்கப்ெை வாய்ப்பிருப்ெதாகவும் கூைப்ெடுகிைது. 

இதற்கு முன், இரத ரொன்ை காரைத்துக்காக, ‘குவால்காம்’ 

நிறுவனத்துக்கு, 7,080 ரகாடி ரூொய் அெராதம் விதிக்கப்ெட்ைது. 

அலிொொவுக்கு இமத விை அதிகளவிலான அெராதம் விதிக்கப்ெைக்கூடும் 

என்றும் தசால்லப்ெடுகிைது.அண்மமக் காலமாக அலிொொ நிறுவனர் ர க் 

மாவுக்கும் சீன அரசுக்கும் இமைரய உரசல்கள் ஏற்ெட்டுள்ளன. 

இதமனயடுத்து, ர க் மாவுக்கு எதிரான நைவடிக்மககமள சீன அரசு 

ரமற்தகாண்டு வருகிைது.கைந்த டிசம்ெர் மாதத்தில், அலிொொ மீது 

விசாரமை ரமற்தகாள்ளப்ெடும் என 

அறிவிக்கப்ெட்டிருந்தது.இந்நிமலயில் இப்ரொது இப்ெடி ஒரு 

குற்ைச்சாட்டுக்கு ஆளாகி உள்ளது, அலிொொ நிறுவனம். 

29. தடுப்பூசி தயாரிக்க அதமரிக்க நிறுவனம் நிதி  

இந்தியாமவச் ரசர்ந்த, 'ெரயாலாஜிக்கல் - இ' நிறுவனம், 100 ரகாடி, 

'ரைாஸ்' தகாரரானா தடுப்பூசி மருந்து தயாரிப்ெதற்கு, ரதமவயான நிதி 

உதவிமய அளிப்ெதாக, அதமரிக்காமவச் ரசர்ந்த, 'தைவலப்தமன்ட் 

மெனான்ஸ் கார்ப்ெரரஷன்' அறிவித்துள்ளது. 

அதமரிக்கா,  ப்ொன், ஆஸ்திரரலியா, இந்தியா ஆகிய நாடுகளின் 

தமலவர்கள் ெங்ரகற்ை, 'குவாட்' மாநாடு, 'வீடிரயா கான்ெரன்ஸ்' 

வாயிலாக, ரநற்று நைந்தது. இதில் ரெசிய, பிரதமர் ரமாடி, 'அதமரிக்கா, 

 ப்ொன், ஆஸ்திரரலியா ஆகிய உறுப்பு நாடுகளின் துமையுைன், 

தகாரரானா தடுப்பூசி மருந்து தயாரிப்பு அதிகரிக்கப்ெடும்; இது, இந்திய - 

ெசிபிக் பிராந்திய நாடுகளுக்கு ெயனுள்ளதாக இருக்கும்' என்ைார். 

இமதயடுத்து, ரநற்று, அதமரிக்காமவச் ரசர்ந்த, 'தைவலப்தமன்ட் 

மெனான்ஸ் கார்ப்ெரரஷன்' நிறுவனம், இந்தியாவின், 'ெரயாலாஜிக்கல் - 

இ' நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ள தகாரரானா உள்ளிட்ை தடுப்பூசி 

மருந்துகளுக்கு நிதியுதவி அளிப்ெதாக அறிவித்துள்ளது. 

இது குறித்து, தைவலப்தமன்ட் மெனான்ஸ் கார்ப்ெரரஷன் நிறுவனத்தின் 

தமலமம தசயல்ொட்டு அதிகாரி ரைவிட் மார்க் கூறியதாவது:இந்தியாவில் 

தடுப்பூசி மருந்துகள், குறிப்ொக தகாரரானா தடுப்பூசி மருந்துகளின் 

தயாரிப்மெ அதிகரிக்கும் வமகயில், எங்கள் நிறுவனம் நிதியுதவி தசய்ய 

உள்ளது. இது, தடுப்பூசி மருந்து தசலுத்திக் தகாள்ரவார் 

எண்ணிக்மகமய அதிகரிக்க உதவும் என்ெதுைன், உலகில் உள்ள 

அமனத்து சமூக மக்களும் ெயன் தெைவும் துமைபுரியும். இந்த வமகயில், 

ெரயாலாஜிக்கல் - இ நிறுவனத்தின், 100 ரகாடி ரைாஸ் தகாரரானா 

தடுப்பூசி மருந்துக்கு, நிதியுதவி தசய்யப்ெடும்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார். 

30. குவாட் நாடுகள் கூட்ைம்: அதமரிக்க பிரதிநிதி உமரயின் முக்கிய 

அம்சங்கள் 

அதமரிக்காவில் குவாட் நாடுகள் கூட்ைம் நமைதெற்ைது. இதில் இந்தியா, 

ஆஸ்திரரலியா,  ப்ொன், அதமரிக்கா உள்ளிட்ை நாடுகளின் தமலவர்கள் 

கலந்து தகாண்ைனர். சீனாமவ சாராமல் தொருளாதாரம், வர்த்தகம் 

உள்ளிட்ைவற்றில் ரமம்ெடுவதற்கான உருவாக்கப்ெட்ைது குவாட் நாடுகள் 

கூட்ைணி. இந்த கூட்ைத்தில் சீனாவால் மற்ை நாடுகளுக்கு ஏற்ெடும் 

சவால்கள் குறித்து விவாதிக்கப்ெட்ைது. 

இதுதவிர மியான்மர் ராணுவத்தின் அைக்குமுமை, வைதகாரிய அணுஆயுத 

ரசாதமன, ததற்கு மற்றும் கிழக்கு சீன கைலில் சீனாவின் அத்துமீைல் 

உள்ளிட்ை முக்கிய உலக நிகழ்வுகள் குறித்து விவாதிக்கப்ெட்ைன. நான்கு 

நாட்கள் நமைதெறும் இந்த குவாட் நாடுகள் கூட்ைத்தில் இன்று அதமரிக்க 

ரதசிய ொதுகாப்பு ஆரலாசகர் ர க் சுல்லிவான் உமரயாற்றினார். 

அப்ரொது ரெசிய அவர், லைாக் ெகுதியில் சீன ராணுவம் அடிக்கடி இந்திய 

ராணுவத்துைன் ரமாதல் ரொக்கில் ஈடுெடுவது குறித்துப் ரெசினார். இதற்கு 

குவாட் நாடுகள் தமலயிட்டு இந்த விவகாரத்துக்கு முடிவுக்கு தகாண்டுவர 

ரவண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். 

இந்தியாவின் தயாரிப்பு, அதமரிக்காவின் ததாழில்நுட்ெம்,  ப்ொனின் நிதி, 

ஆஸ்திரரலியாவின் புள்ளியியல் ஆகியமவ ஒன்றிமைந்து ஒரு 

பில்லியன் மவரஸ் தடுப்பு மருந்துகமள குவாட் நாடுகளுக்கு ெகிர்ந்து 

அளித்து வருகிைது என்றும் 2022-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தத் தடுப்பு 

மருந்து விநிரயாகம் முடிவமையும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். 

16. வாக்காளர்களுக்கு உதவும் 'தமாமெல் ஆப்' 

ரமற்கு வங்கம், தமிழகம் உட்ெை நான்கு மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்ரசரி 

யூனியன் பிரரதசத்தில், சட்ைசமெ ரதர்தல் நைக்க உள்ளது. இதற்கிமைரய, 

நாட்டின் அமனத்து ததாகுதிகளுக்கும், 60 ஆண்டுகளுக்கான 

தொருளாதார, அரசியல் தகவல்கள், ஓட்டுப்ெதிவு புள்ளிவிெரங்கள் 

அைங்கிய, 'ரொல்சுரொல்' என்ை, 'தமாமெல் ஆப்'பிமன, ரகால்கட்ைா 

நிறுவனம் அறிமுகம் தசய்துள்ளது. 'இது, வாக்காளர்களுக்கு ெயனளிக்கும்' 

என, அந்நிறுவனத்தினர் கூறியுள்ளனர். 

31. மஸ்க், தெரசாமஸ பின்னுக்கு தள்ளி 2021ல் அதிக ெைம் ஈட்டுவதில் 

ததாழிலதிெர் அதானி முதலிைம்: கூடுதலாக 1.17 லட்சம் ரகாடி தசாத்து 

ரசர்ந்தது 

உலகளவில் இந்த ஆண்டு அதிக ெைம் சம்ொதித்ததில் எலன் மஸ்க், 

தெரசாஸ் ஆகிரயாமர பின்னுக்கு தள்ளி இந்திய ததாழிலதிெர் கவுதம் 

அதானி நம்ெர்-1 இைத்மத பிடித்துள்ளார். உலகின் தெரும் ெைக்காரர்கள் 

ெட்டியமல ப்ளூர்தெர்க் தொருளாதார இதழ் தவளியிட்டு வருகிைது. அந்த 

வமகயில், உலகின் நம்ெர்-1 ெைக்காரராக அரமசானின் த ப் தெரசாஸ், 

அடுத்த இைத்தில் தைஸ்லா, ஸ்ரெஸ் எக்ஸ் நிறுவனர் எலன் மஸ்க் 

உள்ளனர். இந்நிமலயில், 2021ல் அதிக ெைம் சம்ொதித்தவர்கள் 

ெட்டியமல ப்ளூம்தெர்க் தற்ரொது தவளியிட்டுள்ளது. அதில், தெரசாஸ், 

மஸ்க்மக பின்னுக்கு தள்ளி நம்ெர்-1 இைத்மத பிடித்திருப்ெவர் இந்திய 

ததாழிலதிெர் கவுதம் அதானி ஆவார். முதல் தமலமுமை ததாழிலதிெரான  

அதானியின் நிகர தசாத்து மதிப்பு 2021ம் ஆண்டில் 1.17 லட்சம் ரகாடி 

உயர்ந்து,  தமாத்த தசாத்து மதிப்பு 3.6 லட்சம் ரகாடியாக அதிகரித்துள்ளது. 

இதன் மூலம், அவர் உலகளவில் இந்தாண்டின் மிகப்தெரிய அளவில் 

ெைம் சம்ொதித்தவராக ஆகியுள்ளார். இந்த கால கட்ைத்தில் தெரசாஸ் 55 

ஆயிரம் ரகாடியும், மஸ்க் 74 ஆயிரம் ரகாடியும் சம்ொதித்துள்ளனர். 

ஆசியாவின் நம்ெர்-1 ெைக்காரரான ரிமலயன்ஸ் அதிெர் முரகஷ் 

அம்ொனி கூை 58 ஆயிரம் ரகாடி தான் சம்ொதித்துள்ளார். இதன் மூலம், 

அதானி குழும ெங்குகள் அமனத்து 50 சதவீத வளர்ச்சி கண்ைன. 

குறிப்ொக, அதானி ரைாட்ைல் 96%, அதானி எண்ைர்பிமரசர்ஸ் 90%, 

அதானி டிரான்ஸ்மிஷன் 79%, அதானி ெவர் - அதானி ரொர்ட்ஸ் ஆகிய 

இரண்டும் 52 % அதிகமாக வளர்ச்சி அமைந்துள்ளது. அதானி குழுமம் 

இந்தியாவில் துமைமுகங்கள், விமான நிமலயங்கள், ரைட்ைா தசன்ைர்கள் 

மற்றும் நிலக்கரி சுரங்க ததாழில்களில் வலுவாக காலூன்றி உள்ளது. 

ஆஸ்திரரலியாவில் நிலக்கரி சுரங்க ததாழிலில் ஈடுெடும் திட்ைத்மத 

விமரவுப்ெடுத்தி வருவது குறிப்பிைத்தக்கது. 

இவர் மட்டும் எப்ெடி? சந்ரதகம் கிளப்பும் ராகுல்: 

அதானியின் தசாத்து மதிப்பு உயர்ந்தது குறித்த தசய்திமய தனது 

டிவிட்ைரில் ெகிர்ந்துள்ள காங்கிரஸ் முன்னாள் தமலவர் ராகுல் காந்தி, 

‘2020ம் ஆண்டில் உங்கள் தசாத்து மதிப்பு எவ்வளவு அதிகரித்தது? 

பூஜ்ஜியம். நீங்கள் வாழரவ சிரமப்ெட்ை நிமலயில், அதானி ₹12 லட்சம் 

ரகாடி சம்ொதித்துள்ளார். அவரது தசாத்து மதிப்பு 50 சதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளது. அது, எப்ெடி என்று எனக்கு தசால்ல முடியுமா?’ என 

ரகள்வி எழுப்பி உள்ளார். 

32. இமையவழி புமக மாசு கண்காணிப்பு திட்ைத்மத தசயல்ெடுத்தாத 

ததாழிற்சாமலகள் மீது மத்திய, மாநில அரசுகள் எடுத்த நைவடிக்மக 

என்ன? - ஏப்.9-ம் ரததிக்குள் ெதிலளிக்க ெசுமம தீர்ப்ொயம் உத்தரவு 

இமையவழி புமக மாசு கண்காணிப்பு திட்ைத்மத தசயல்ெடுத்தாத 

ததாழிற்சாமலகள் மீது எடுக்கப்ெட்ை நைவடிக்மககள் குறித்து மத்திய, 

மாநில மாசுக் கட்டுப்ொட்டு வாரியங்கள் ெதிலளிக்க ரதசியெசுமம 

தீர்ப்ொயம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

இதுததாைர்ொக தசன்மனமய ரசர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் தர்ரமஷ் 

ஷா, ரதசிய ெசுமம தீர்ப்ொயத்தின் ததன்மண்ைல அமர்வில் தாக்கல் தசய்த 

மனுவில் கூறியிருப்ெதாவது: 

சுற்றுச்சூழல் ததாைர்ொன வழக்கு ஒன்றில் உச்ச நீதிமன்ைம் கைந்த 2017-

ம் ஆண்டு அளித்த தீர்ப்பில், “ஒவ்தவாரு மாநில மாசுகட்டுப்ொடு வாரியமும் 

தங்கள்மாநிலங்களில் உள்ள ததாழிற்சாமலகள் தவளியிடும் புமக 

மாசுமவ இமையவழியில் உைனுக்குைன் கண்காணிக்கும் திட்ைத்மத 

தசயல்ெடுத்த ரவண்டும்.அதன்மூலம் இமையவழியில் கிமைக்கும் 

விவரங்கமள தொதுமக்கள் அறிந்து தகாள்ள ஓசிஇஎம்எஸ் (Online 



         

    

Continuous Emission Monitoring Sensors) திட்ைத்மத தசயல்ெடுத்த 

ரவண்டும்” என்று உத்தரவிட்டிருந்தது. 

ஓசிஇஎம்எஸ் என்ெது இமையம் வாயிலாக அந்தந்த மாநிலங்களில் 

உள்ள எல்லா ததாழிற்சாமலகளிலும் தவளிரயறும் புமக மாசுவின் 

அளமவ, புமக ரொக்கியில் தொருத்தப்ெடும் கருவி அளவிட்டு, 

உைனடியாக மாநில மாசுக் கட்டுப்ொட்டு வாரிய இமையதளத்தில் 

தன்னிச்மசயாக ெதிவு தசய்துவிடும். அமத தொதுமக்கள் எளிதில் 

ொர்க்கலாம். இதன்மூலம் மாசுக் கட்டுப்ொட்டு வாரியம் தவிர 

தொதுமக்களும் தங்கள் ெகுதியில் உள்ள ததாழிற்சாமலகமள 24 மணி 

ரநரமும் கண்காணித்து, தங்களின் அடிப்ெமைஉரிமமயான சுத்தமான 

காற்மைசுவாசிப்ெமத உறுதிப்ெடுத்திக் தகாள்ள முடியும். 

இந்த தீர்ப்மெ, ததன் மாநிலங்களில் முமையாக அமல்ெடுத்தவில்மல. சில 

மாநிலங்களில் ஓசிஇஎம்எஸ் திட்ைம் தசயல்ெடுத்தப்ெட்ைாலும், அதன் 

தரவுகமள தொதுமக்களால் ொர்க்க முடியாத வமகயில், கைவுச்தசால்மல 

ெதிவிட்டு உள்தசல்லும் வமகயில் உள்ளது. சில மாநில மாசுக் 

கட்டுப்ொட்டு வாரிய இமையதளங்களில் முந்மதய கால, நிகழ்கால 

தரவுகள்எதுவும் ெதிரவற்ைம் தசய்யப்ெைவில்மல. இதனால் உச்ச 

நீதிமன்ை தீர்ப்பின் ரநாக்கம் நிமைரவைவில்மல. எனரவ ததன் 

மாநிலங்களில் ஓடிஇஎம்எஸ் திட்ைத்மத தசயல்ெடுத்தி, அமத தொதுமக்கள் 

ொர்க்க அனுமதிக்க உத்தரவிை ரவண்டும். இவ்வாறு மனுதாரர் 

ரகாரியிருந்தார். 

33. உலகின் சிைந்த மருத்துவமமனகளில் காஞ்சி காமரகாடி 

குழந்மதகள் மருத்துவமமன ரதர்வு 

உலகின் சிைந்த மருத்துவமமனகளில் ஒன்ைாக காஞ்சி காமரகாடி 

குழந்மதகள் அைக்கட்ைமள மருத்துவமமன ரதர்வு தசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

உலகளாவிய தர ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ஸ்ைாடிஸ்ைா நிறுவனம், நியூஸ் 

வீக் இதழ் இமைந்து 2021-ம் ஆண்டுக்கான உலகின் சிைந்த 

மருத்துவமமனகளின் ெட்டியமல தவளியிட்டுள்ளது. இந்த ெட்டியலில் 

அதமரிக்கா, இங்கிலாந்து, த ர்மனி, கனைா மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ை 25 

நாடுகளின் மருத்துவமமனகள் இைம்தெற்றுள்ளன. 

மருத்துவமமனகளின் நிமலயான சிைப்பு தசயல்ொடு, சிைந்த 

மருத்துவர்கள், தசவிலியர் ெணிவிமை, அதிநவீன ததாழில் நுட்ெம் 

ஆகியவற்மை அடிப்ெமையாக மவத்து இமவ ரதர்ந்ததடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

உலகின் சிைந்த மருத்துவமமனகளாக இந்தியாவில் இருந்து 11 

மருத்துவமமனகள் ரதர்வு தசய்யப்ெட்டுள்ளன. இதில், சிைந்த 

குழந்மதகள் மருத்துவமமனயாக தசன்மனயில் தசயல்ெட்டு வரும் 

காஞ்சி காமரகாடி குழந்மதகள் அைக்கட்ைமள மருத்துவமமன ரதர்வு 

தசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

34. ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ெவானிரதவி தகுதி  

ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்கு இந்திய வாள்வீச்சு வீராங்கமன 

சி.ஏ.ெவானிரதவி தகுதி தெற்றுள்ளார். 

தசன்மனமயச் ரசர்ந்த சி.ஏ.ெவானிரதவி, அண்மமயில் ைங்ரகரியில் 

நமைதெற்ை உலகரகாப்மெ வாள்வீச்சுப் ரொட்டியில் ெங்ரகற்று கால் 

இறுதியில் ரதால்வி கண்ைார். இருந்தரொதும் சரிதசய்யப்ெட்ை 

அதிகாரப்பூர்வ தரவரிமசயின்ெடி (ஏஓஆர்) அவர் ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் 

ரொட்டியில் ெங்ரகற்கதகுதி தெற்றுள்ளார். இதன்மூலம் ரைாக்கிரயா 

ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்குத் தகுதி தெற்ை முதல் இந்திய வாள்வீச்சு 

வீராங்கமன என்ை தெருமமமய அவர் தெற்றுள்ளார். 

35. வி ய் ைசாரர ரகாப்மெ கிரிக்தகட்: மும்மெ அணி 4-வது 

முமையாக சாம்பியன் 

தைல்லியில் உள்ள அருண் த ட்லி மமதானத்தில் ரநற்று நைந்த வி ய் 

ைசாரர ரகாப்மெ கிரிக்தகட்டில் மும்மெ அணி 4-வது முமையாக 

சாம்பியன் ெட்ைத்மத மகப்ெற்றியது. 

வி ய் ைசாரர ரகாப்மெக்கான ஒரு நாள் கிரிக்தகட் ததாைரில் 

இறுதிப்ரொட்டி தைல்லியில் உள்ள அருண் த ட்லி மமதானத்தில் ரநற்று 

நைந்தது. இதில் மகுைத்துக்காக உத்தரபிரரதசம்-மும்மெ அணிகள் 

மல்லுகட்டின. ‘ைாஸ்’ த யித்து முதலில் ரெட் தசய்த உத்தரபிரரதச அணி 

4 விக்தகட்டுக்கு 312 ரன்கள் ரசர்த்தது. ததாைக்க ஆட்ைக்காரர் மாதவ் 

கவுஷிக் 158 ரன்கள் (156 ெந்து, 15 ெவுண்ைரி, 4 சிக்சர்) எடுத்து கமைசி 

வமர ஆட்ைமிழக்காமல் இருந்தார். பின்னர் 313 ரன்கள் இலக்மக ரநாக்கி 

களம் கண்ை மும்மெ ரெட்ஸ்ரமன்கள், உத்தரபிரரதச ெந்து 

வீச்சாளர்களுக்கு ெதிலடி தகாடுத்தனர். தொறுப்பு ரகப்ைன் பிரித்வி ஷா 73 

ரன்கள் (39 ெந்து, 10 ெவுண்ைரி, 4 சிக்சர்) விளாசி அட்ைகாசமான 

ததாைக்கம் தந்தார். இதன் பிைகு விக்தகட் கீப்ெர் ஆதித்ய தாரர நிமலத்து 

நின்று தவற்றிமய உறுதி தசய்தார். 

மும்மெ அணி 41.3 ஓவர்களில் 4 விக்தகட்டுக்கு 315 ரன்கள் குவித்து 6 

விக்தகட் வித்தியாசத்தில் எளிதில் தவற்றிமய ருசித்து ரகாப்மெமய 

வசப்ெடுத்தியது. ‘லிஸ்ட் ஏ’ வமக கிரிக்தகட்டில் தனது முதலாவது சதத்மத 

எட்டிய ஆதித்ய தாரர 118 ரன்களுைன் (107 ெந்து, 18 ெவுண்ைரி) களத்தில் 

இருந்தார். மும்மெ அணி ரகாப்மெமய உச்சிமுகர்வது இது 4-வது 

முமையாகும். ஏற்கனரவ 2003-04, 2006-07, 2018 ஆகிய 

ஆண்டுகளிலும் ரகாப்மெமய தவன்று இருந்தது. 

மும்மெ தொறுப்பு ரகப்ைன் 21 வயதான பிரித்வி ஷா இந்த ததாைரில் 8 

ஆட்ைங்களில் ஆடி 4 சதம் உள்ெை 827 ரன்கள் திரட்டியுள்ளார். வி ய் 

ைசாரர ரொட்டியில் ஒரு சீசனில் 800 ரன்கமள கைந்த முதல் வீரர் என்ை 

சிைப்மெ தெற்ைார். ‘இந்த ததாைரில் எங்களது அணியில் ஒவ்தவாருவரும் 

தங்களது ெங்களிப்மெ அளித்தனர். தனிப்ெட்ை நெரின் சாதமனயால் 

மட்டும் தவற்றி கிட்ைவில்மல. அணியின் உதவியாளர்கள், வீரர்கள் 

அமனவருக்கும் இந்த ரகாப்மெ உரித்தானது, என்று பிரித்வி ஷா 

கூறினார். 

36. ரயில் டிக்தகட் தமையின்றி வழங்க புதிய ததாழில்நுட்ெம் அறிமுகம். 

ததற்கு ரயில்ரவ, ெயணிகளுக்கு இமையூறு இல்லாமல் ெயைச்சீட்டு 

வழங்குவதற்காக, ெயைச்சீட்டு சாதமன ரமலாண்மம என்ை புதிய 

ததாழில்நுட்ெத்மத ெடிப்ெடியாக அறிமுகப்ெடுத்தி வருகிைது. 

இத்ததாழில்நுட்ெத்தின் மூலம், கணினி முன்ெதிவு ெயைச்சீட்டு மற்றும் 

முன்ெதிவில்லா ெயைச்சீட்டு வழங்கும்ரொது, கணினி தநட்தவார்க்கில் 

ததாழில்நுட்ெக் குமைொடு ஏற்ெட்ைால் உைனடியாக ஆன்மலன் மூலமாக 

சரிதசய்ய முடியும். இதன் மூலம், ெயணிகளுக்கு எவ்வித இமையூறும் 

இன்றி ெயைச்சீட்டு வழங்க முடியும். 

இதற்கு முன்பு இதுரொன்ை ஏதாவது ததாழில்நுட்ெப் பிரச்சிமன ஏற்ெட்ைால், 

அது குறித்து மககளால் ெதிவு தசய்து பின்னர் ததாைர்புமைய 

அலுவலகத்துக்கு ததரிவித்து பிரச்சிமனமய சரி தசய்ய காலதாமதம் 

ஏற்ெட்ைது. தற்ரொது, இந்தத் ததாழில்நுட்ெம் மூலம் இப்பிரச்சிமனக்குத் 

தீர்வு காைப்ெட்டு உள்ளது. 

இதற்கான சாஃப்ட்ரவர் ரயில்ரவ துமையால் உருவாக்கப்ெட்ைதால், 

ரயில்ரவ நிர்வாகத்துக்கு தசலவு ஏதும் ஏற்ெைவில்மல என ததற்கு 

ரயில்ரவ தவளியிட்ை தசய்திக்குறிப்பில் ததரிவிக்கப்ெட்டு உள்ளது. 

37. ொர்சல் ரமலாண்மம அமமப்பு விரிவுெடுத்த ததற்கு ரயில்ரவயில் 58 

ரயில் நிமலயங்கள் ரதர்வு  

ரயில்களில் ொாா்சல் மகயாளுவமத எளிமமப்ெடுத்தும் வமகயில், 

ரயில்ரவயில் ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்பு விரிவுப்ெடுத்தப்ெைவுள்ளது. 

இதற்காக, ததற்குரயில்ரவயில் 58 ரயில் நிமலயங்கள் ரதாா்வு 

தசய்யப்ெட்டுள்ளன. 21 ரயில் நிமலயங்களில் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 

கனிணிமயமாக்கப்ெட்ை ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்மெ ஏற்ெடுத்தும் 

ெணிகள் நிமைவமையும் என்று ரயில்ரவ அதிகாரிகள் ததரிவித்தனாா். 

ொாா்சல் ரயில் ரசமவ: இந்தியன் ரயில்ரவயில் ொாா்சல் ரயில் ரசமவ 

முக்கிய அங்கமாக இருக்கிைது. இந்த ரசமவமய சாதாரை மக்களும் 

ெயன்ெடுத்தும் விதமாக, ெல்ரவறு வசதிகள் தசய்யப்ெட்டுள்ளன. கரரானா 

தொதுமுைக்கம் காலத்தில் மருந்துகள், மருத்துவ உெகரைங்கள், 

உைவுப் தொருள் உள்ளிட்ை அத்தியாவசியப் தொருள்கமள ஏற்றிச் தசல்ல 

ொாா்சல் ரயில் ரசமவ ரெருதவியாக இருந்தது. இந்தியன் ரயில்ரவயில், 

ஓரிைத்தில் இருந்து மற்தைாரு இைத்துக்கு அத்தியாவசியப் தொருள்கமள 

எடுத்துச் தசல்வதற்காக, 

‘கனிணிமயமாக்கப்ெட்ை ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்பு’ முதற்கட்ைமாக 

84 இைங்களில் ததாைங்கப்ெட்ைது. 

இரண்ைாம் கட்ைமாக, கூடுதலாக 143 இைங்களிலும், 3-ஆவது கட்ைமாக 

கூடுதலாக 523 இைங்களிலும் ததாைங்க நைவடிக்மக எடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

ததற்கு ரயில்ரவயில் தசன்மன எம்.ஜி.ஆாா் தசன்ட்ரல் ரயில் நிமலயத்தில் 

ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்பு தசயல்ெடுகிைது. 

58 ரயில் நிமலயங்கள் ரதாா்வு: 

இந்நிமலயில், ததற்குரயில்ரவயில் ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்மெ 

விரிவுெடுத்தும் வமகயில், 58 ரயில் நிமலயங்கள் ரதாா்வு 

தசய்யப்ெட்டுள்ளன. 21 ரயில் நிமலயங்களில் நைப்பு ஆண்டு இறுதிக்குள் 

கணினி மயமாக்கப்ெட்ை ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்மெ ஏற்ெடுத்தும் 

ெணிகள் நிமைவமையும் என்று ததற்கு ரயில்ரவ 

அதிகாரிகள்ததரிவித்தனாா். 

இது குறித்து ததற்கு ரயில்ரவ அதிகாரிகள் கூறியது: இந்த ொாா்சல் 

ரமலாண்மமத் திட்ைத்தில் ெல்ரவறு சிைப்ெம்சங்கள் உள்ளன. இந்தத் 

திட்ைத்மத தொதுமக்கள் எளிதாக ெயன்ெடுத்தும் வமகயில் 

(www.parcel.indianrail.gov.in) என்ை இமையதளம் 



         

    

உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்த இமையதளம் மூலம், ொாா்சல்கமள 

அனுப்ெ 120 நாள்களில் முன்ெதிவு தசய்து தகாள்ளலாம். ொாா்சல் 

அனுப்புவதற்கான ரயில் ரொக்குவரத்து வசதிகமள அறிந்து தகாள்ளலாம். 

ெதிவு தெற்ை வாடிக்மகயாளாா்கள் இமையதளம் மூலமாகரவ ொாா்சல் 

ெதிவு தசய்ய விண்ைப்ெம் தெைலாம்.இதன்மூலம், உத்ரதச ொாா்சல் 

கட்ைைம் அறிந்துதகாள்ளாம். இதுதவிர ெல்ரவறு வசதிகள் 

தசய்யப்ெட்டுள்ளன. 

21 ரயில் நிமலயங்கள்: 

ததற்கு ரயில்ரவயில் ரகாயம்புத்தூாா், தசன்மன எழும்பூாா், மதுமர, 

திருப்பூாா், ஈரராடு, நாகாா்ரகாவில், ரசலம், காட்ொடி, திருதநல்ரவலி, 

ரா ொமளயம், திண்டுக்கல், விழுப்புரம், திருச்சிராப்ெள்ளி, புதுச்ரசரி, 

திருவனந்தபுரம், எாா்ைாகுளம், ரகாட்ையம், திருச்சூாா், ஆலுவா, ஆலப்புழா, 

மங்களூாா் தசன்ட்ரல் ஆகிய 21 ரயில் நிமலயங்களில் இந்த ஆண்டு 

இறுதிக்குள் 

கணினி மயமாக்கப்ெட்ை ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்பு ஏற்ெடுத்தும் 

ெணிகள் முடிவமையும். இதன்மூலம், ரயில்களில் ொாா்சல்கள் 

மகயாளுவது எளிமமயாக்கப்ெடும் என்ைனாா். 

38. இலங்மகயின் வைகிழக்கு மாகாைங்களில் இந்திய தூதர் 

சுற்றுப்ெயைம்  

இலங்மகக்கான இந்தியத் தூதர் ரகாொல் ொக்ரல அந்த நாட்டின் வைக்கு 

மற்றும் கிழக்கு மாகாைங்களுக்கு சுற்றுப்ெயைம் தசய்து அங்குள்ள 

மூத்த தமிழ் ரதசிய தமலவர்கமள சந்தித்துப் ரெசினார். இதுகுறித்து 

தகாழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரகம் ஞாயிற்றுக்கிழமம (14.03.2021) 

தவளியிட்ை அறிக்மகயில் ததரிவித்துள்ளதாவது: இந்திய தூதர் ரகாொல் 

ொக்ரல மூன்று நாள் சுற்றுப் ெயைமாக மார்ச் 11 முதல் 13 - ஆம் ரததி 

வமர இலங்மகயின் வைக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாைங்களுக்கு சுற்றுப் 

ெயைம் ரமற்தகாண்ைார். அப்ரொது, அந்தமாகாைங்களில் உள்ள 

மூத்ததமிழ்ரதசிய தமலவர்கமள சந்தித்து அவர் உமரயாடினார்.  

ஐக்கிய இலங்மகக்குள் அர்த்தமுள்ள அதிகாரப் ெகிர்வு மூலமாக 

சிறுொன்மமயாக உள்ள தமிழ் சமூகம் தங்களது நியாயமான 

விருப்ெங்கமள அமையமுடியும் என்ெமத இந்திய தூதர் வலியுறுத்தி 

கூறினார். இது, இலங்மகமய வலுப்ெடுத்த உதவுவதுைன், முன்ரனற்ைம், 

அமமதி ஆகியவற்றிலும் முக்கிய ெங்களிப்மெ வழங்கும் என்று 

அவர்களிைம் ததரிவித்தார். வைகிழக்கு மாகாைங்களின் வளர்ச்சிக்கும், 

அங்குள்ள மக்களின் ரதமவக்கும் முன்னுரிமம தந்து இந்தியா தனது 

நீண்ை கால ஒத்து மழப்மெ வழங்கிவருகிைது. ரமலும், அங்குள்ள தமிழ் 

தமலவர்கள் மாகாைங்களின் உள்கட்ைமமப்பு ரமமொடு, அதிகமான 

தொருளாதார முதலீடு உள்ளிட்ை கூடுதல் திட்ைங்கமள 

முன்ரனற்ைத்துக்கான மானிய உதவி திட்ைத்தின் கீழ் இந்தியாவிலிருந்து 

எதிர்ொர்ப்ெதாக தூதரிைம் அவர்கள் வலியுறுத்தினர் என்று அந்த 

அறிக்மகயில் ததரிவிக்கப்ெட் டுள்ளது. 

ஐ.நா. மனித உரிமமகள் கவுன்சில் 46 - ஆவது கூட்ைம் அடுத்த வாரம் 

நமைதெைவுள்ளது. அங்கு, இலங்மகக்கு எதிராக தீர்மானம் 

நிமைரவற்ைப்ெை இருக்கும் நிமலயில் இந்திய தூதரின் இந்தப் ெயைம் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ொர்க்கப்ெடுகிைது. 

39. சிந்து நதி ெகிர்வு: இந்தியா மற்றும் ொகிஸ்தான் இமைரய ரெச்சு 

சிந்து நதி ஒப்ெந்தத்தின் அடிப்ெமையில் நீமரப் ெகிர்ந்து தகாள்வது குறித்து 

ொகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா இமைரயயான ரெச்சுவார்த்மத தைல்லியில் 

வரும், மார்ச்சு 23, 24ல் நைக்க உள்ளது. இந்த சந்திப்பின் ரொது, தசனாப் 

நதியில் இந்திய நீர்மின் திட்ைங்களின் வடிவமமப்பு குறித்த 

ொகிஸ்தானின் கவமலகள் உள்ளிட்ை விஷயங்கள் குறித்து 

விவாதிக்கப்ெைவுள்ளதாக இந்தியாவின் சிந்து நதி ஆமையர் 

பி.ரக.சக்ரசனா ஞாயிற்றுக்கிழமம (14.03.2021) ததரிவித்தார்.  

ொகிஸ்தான் - இந்தியா இமைரய ொயும் நதிகளின் நீமரப் ெகிர்ந்து 

தகாள்வது குறித்து 1960ல் சிந்து நதி ஒப்ெந்தம் ரொைப்ெட்ைது. அதன்ெடி, 

ரமற்கு ெகுதியில் உள்ள சட்லஜ், பியாஸ், ரவி நதிகளில் ொயும் நீமர, 

இந்தியா முழுமமயாக ெயன்ெடுத்தி தகாள்ளலாம் என்றும் ரமற்கு 

ெகுதியில் ொயும் சிந்து, ஜீலம், தசனாப் நதிகளின் தெரும் ெகுதிமய, 

ொகிஸ்தான் ெயன்ெடுத்திக் தகாள்ளலாம் என்றும் இந்த ஒப்ெந்தத்தின்ெடி, 

இந்தியா, ரமற்கு ெகுதியில் ொயும் நதிகளில், சில கட்டுப்ொடுகளுைன், நீர் 

மின் நிமலயங்கமள அமமத்து தகாள்ளலாம் என்று ததரிவிக்கப்ெட்ைது.  

லைாக்கில் தர்புக் ஷிரயாக், ஷாங்கு, நிமுஷில் லிங், ராங்ரைா ஆகிய 

நீர்மின் திட்ைங்களுக்கும், ரல ெகுதிக்காக ரத்தன் நாக் நீர்மின் 

திட்ைத்துக்கும், கார்கிலுக்காக மங்டும் சங்ரா, கார்கில் ைண்ைர் ரமன், 

தமாஷா ஆகிய நீர்மின் திட்ைங்களுக்கும் இந்தியா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இந்தநிமலயில், சிந்து நதி ஒப்ெந்தத்தின் அடிப்ெமையில் நீமரப் ெகிர்ந்து 

தகாள்வது, நீர் மின் நிமலயங்கள் அமமப்ெது ததாைர்ொக ஆரலாசமன 

தசய்வதற்காக, இரு நாட்டிலும், சிந்து நதி கமிஷனர்கள் நியமிக்கப்ெட்டு 

உள்ளனர்.  

இரு தரப்பும், ஆண்டிற்கு ஒரு முமை சந்தித்து ஆரலாசமன நைத்தும். இந்த 

சந்திப்பு கைந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் தைல்லியில் நைப்ெதாக இருந்தது. 

ஆனால், தகாரரானா காரைமாக அது ஒத்தி மவக்கப்ெட்ைது. 

இந்நிமலயில், 23 - 24ல், தைல்லியில் இந்த கூட்ைம் மீண்டும் நைக்க 

உள்ளது. இந்தியாவின் சிந்து நதி கமிஷனர், பி.ரக.சக்ரசனா 

தமலமமயிலான குழுவும், ொகிஸ்தான் சிந்து நதி கமிஷனர், மசயது 

முகமது தமைர் அலி ஷா தமலமமயிலான குழுவும் இதில் ெங்ரகற்க 

உள்ளனர். 

40. ஏழாவது சாா்வரதச ரயாகா தினத்மததயாட்டி 100 நாள் 

கவுன்ைவுமன மத்திய ஆயுஷ் துமை இமையமமச்சாா் கிரண் ரிஜி ு 

சனிக்கிழமம (13.03.3021) ததாைங்கி மவத்தாாா். 

இதுததாைாா்ொக அவாா் தவளியிட்ை அறிக்மகயில், ‘ரயாகக் கமலயின் 

வளாா்ச்சிக்கு அெரிமிதமான ெங்களிப்பு தசய்தவாா்களிைம் இருந்து 

நிகழாண்டு ஏப்ரல் மாதம் பிரதமரின் ரயாகா விருதுகளுக்காக 

விண்ைப்ெங்கள் வரரவற்கப்ெடும். ஆண்டுரதாறும்  ூன் 21-ஆம் ரததி 

சாா்வரதச ரயாகா தினம் தகாண்ைாைப்ெடுகிைது. இந்த ஆண்டு 7-ஆவது 

சாா்வரதச ரயாகா தினம் தகாண்ைாைப்ெைவுள்ள நிமலயில், அதற்கான 100 

நாள் கவுண்ைவுன் ததாைங்கி மவக்கப்ெடுகிைது’ என்று ததரிவித்துள்ளாாா். 

41. நாட்டில் ஏற்தகனரவ தனியார்மயமாக்கப்ெட்ை தில்லி, மும்மெ, 

தெங்களூரு, மைதராொத் விமான நிமலயங்களின் மீதமுள்ள அரசு 

ெங்குகமளயும் விற்க மத்திய அரசு திட்ைமிட்டுள்ளது. 

ரூ. 2.5 லட்சம் ரகாடி அளவுக்கு அரசு தசாத்துகளில் இருந்து நிதி 

திரட்டுவதற்கு அரசு இலக்கு நிர்ையத்துள்ளதின் ஒரு ெகுதியாக கூடுதல் 

ஆதாரங்களாக இமவக் கண்ைறியப்ெட்டுள்ளதாக துமை வட்ைாரங்கள் 

ததரிவித்தன. 

2021-2022 நிதி ஆண்டில் 13 விமான நிமலயங்கள் தனியார் 

மயமாக்கலுக்கு அமையாளம் காைப்ெட்டிருந்த நிமலயில் இந்த நான்கு 

விமான நிமலயங்களின் தனது ெங்குகமள இந்திய விமான நிமலய 

ஒழுங்காற்று ஆமையம் விற்கவுள்ளது. கைந்த மாதம் இத்துமையின் அரசு 

தசயலர்களுக்கான அதிகாரக் குழு நைத்திய கலந்துமரயாைலில் 

ெங்ரகற்ை இரு அதிகாரிகள் இத்தகவமலத் ததரிவித்தனர். 

அவர்கள் ரமலும் கூறியதாவது: தில்லி, மும்மெ, தெங்களூரு, 

மைதராொத் விமான நிமலயங்களின் மீதள்ள இந்திய விமான 

ஒழுங்காற்று ஆமையத்தின் ெங்குகமள விற்ெதற்கான முன்தமாழிவுகள் 

உள்நாட்டு விமானப் ரொக்குவரத்து அமமச்சகத்து விமரவில் அனுப்பி 

மவக்கப்ெடும். அடுத்த சில நாள்களில் அமமச்சரமவயின் ஒப்புதலுக்கும் 

இது அனுப்பி மவக்கப்ெைலாம். 

தனியார் மயமாக்கலுக்காக 13 விமான நிமலயங்கள் கண்ைறியப்ெட்டுள்ள 

நிமலயில் கூடுதல் நிதி ததாகுப்புகமளப் தெை லாெத்தில் இயங்கும் 

விமான நிமலயங்கள், லாெமற்ை விமான நிமலயங்கமள 

இமைப்ெதற்கான வழிவமககள் ஆராயப்ெடும் என அவர்கள் 

ததரிவித்தனர். 

பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி அரசின் விமான நிமலயங்கமளத் தனியார் 

மயமாக்கும் முதல் கட்ை தசயலாக்கத்தில் லக்தனள, ஆமதாொத், த ய்ப்பூர், 

மங்களூரு, திருவனந்தபுரம், குவைாத்தி ஆகிய ஆறு விமான 

நிமலயங்களின் ஒப்ெந்தங்கமள அதானி குழுமம் தெற்ைது. 

உள்நாட்டு விமானப்ரொக்குவரத்து அமமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் 

விமானநிமலய ஒழுங்காற்று ஆமையம் நாட்டில் 100-க்கும் ரமற்ெட்ை 

விமான நிமலயங்கமளப் ெராமரித்து வருகிைது.  

மும்மெ ென்னாட்டு விமான நிமலயத்தின் 74 சதவீத ெங்குகமள அதானி 

குழுமம் மவத்திருக்கும் நிமலயில் மீதம் 26 ெங்குகமள ஏஏஐ 

மவத்திருக்கிைது. தில்லி ென்னாட்டு விமான நிமலயத்தின் 54 சதவீத 

ெங்குகமள ஜிஎம்ஆர் குழுமம் மவத்திருக்கும் நிமலயில் ஏஏஐ 26 சதவீத 

ெங்குகமளயும், பிராரொர்ட் ஏஜி, இராமன் மரலசியா ஆகியமவ தலா 10 

சதவீத ெங்குகமளயும் மவத்துள்ளது. மைதராொத் விமான 

நிமலயத்தின் 26 சதவீத ெங்குகமள ஆந்திர அரசுைனும், தெங்களூரு 

விமான நிமலயத்தின் 26 சதவீத ெங்குகமள கர்நாைக அரசுைன் ஏஏஐ 

மவத்திருக்கிைது. அண்மமயில் நமைதெற்ை 2021-22 ெட்த ட் கூட்ைத் 

ததாைரில் நிதி அமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ரெசுமகயில், "புதிய 

உள்கட்ைமமப்புக் கட்டுமானங்கமள தசய்ய தொது உள்கட்ைமமப்பு 



         

    

தசாத்துகளில் இருந்து நிதி திரட்டுதல் முக்கிய வழிவமகயாகும்' எனத் 

ததரிவித்திருந்தார். 

கைந்த மாதம் பிரதமர் நரரந்திரரமாடியும் தனது உமரயில், "ஆயில், ரகஸ் 

மெப்மலன் ரொன்ை 100 அரசு தசாத்துகளில் இருந்து ரூ. 2.5 லட்சம் 

ரகாடி அளவுக்கு முதலீட்மை தெறும் வமகயில் நிதி திரட்ை அரசு இலக்கு 

நிர்ையம் தசய்திருப்ெதாகத் ததரிவித்திருந்தார். 

42. உைான் திட்ைத்தின் கீழ் 390 விமான வழித்தைங்களுக்கு 

ரசமவகமள வழங்குவதற்கான ஏல விண்ைப்ெங்கமள வரரவற்ெதாக 

மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து விமானப் ரொக்குவரத்து அமமச்சகம் ததரிவித்துள்ளதாவது: 

உைான் திட்ைத்தின் கீழ் உள்நாட்டில் உள்ள முக்கிய நகரங்களுக்கு 

விமான ரசமவமய அதிகரிக்கும் வமகயில் மத்திய அரசு ெல்ரவறு 

நைவடிக்மககமள ரமற்தகாண்டு வருகிைது. அந்த திட்ைம் ததாைங்கப்ெட்டு 

நைப்ொண்டுைன் நான்கு ஆண்டுகள் நிமைவமையவுள்ளது. இந்த 

நிமலயில், உைான் திட்ைத்தின்கீழ் 325 வழித்தைங்கள் மற்றும் 56 

விமான நிமலயங்கள் தற்ரொது தசயல்ொட்டில் உள்ளன. இதில், ஐந்து 

தைலிகாப்ைாா் இைங்கு தளம் மற்றும் இரண்டு கைல்விமான தளங்களும் 

அைக்கம். 

இந்த நிமலயில், உைான் 4.1 திட்ை ததாைக்கத்தின் ஒரு ெகுதியாக 

உள்நாட்டில் உள்ள ரமலும் ெல முக்கிய நகரங்களுக்கு விமான 

ரசமவமய விரிவுெடுத்திடும் வமகயில் 392 விமான வழித்தை 

ரசமவகளுக்கான ஏல விண்ைப்ெங்கள் வரரவற்கப்ெடுவதாக விமானப் 

ரொக்குவரத்து அமமச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

தற்ரொமதய இந்த ஏல நமைமுமை இன்னும் ஆறு வாரங்களில் 

முழுமமயமையும் என எதிாா்ொாா்க்கப்ெடுகிைது. 

43. சர்வரதச டி20 கிரிக்தகட் ரொட்டியில் முதல் வீரராக 3000 ரன்கமள 

கைந்து இந்திய அணியின் ரகப்ைன் விராட் ரகாலி புதிய மமல்கல்மல 

எட்டியுள்ளார். 

இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இமையிலான 5 ரொட்டிகள் 

தகாண்ை டி20 ததாைர் தற்ரொது நமைதெற்று வருகிைது. முதல் ரொட்டியில் 

இந்திய அணி ரதால்வி அமைந்த நிமலயில் இரு அணிகளுக்கு 

இமையிலான இரண்ைாவது டி20 ரொட்டி அைமதாொத்தில் ரநற்று 

(14.03.2021) நமைதெற்ைது. 

86 டி20 ரொட்டிகளில் விளாடியுள்ள ரகப்ைன் விராட் ரகாலி, சர்வரதச 

டி20 கிரிக்தகட் ரொட்டியில் முதல் வீரராக 3000 ரன்கமள கைந்து புதிய 

மமல்கல்மல எட்டியுள்ளார். 1000, 2000 ரன்கமள முதல் வீரராக 

நியூசிலாந்து வீரர் தமக்கல்லம் கைந்திருந்தார். விராட் ரகாலிக்கு 

அடுத்தெடியாக சர்வரதச டி20 ரொட்டிகளில் நியூசிலாந்து அணியின் 

மார்டின் குப்தில் 99 ரொட்டிகளில் 2839 ரன்களுைனும், ரராகித் சர்மா 

109 ரொட்டிகளில் 2773 ரன்களுைனும் அடுத்தடுத்த இைங்களில் 

உள்ளனர்.  

ஐபிஎல் டி20 ரொட்டிகளிலும் விராட் ரகாலிரய ரன் குவிப்பில் 

முன்னிமலயில் உள்ளார். 192 ஐபிஎல் ரொட்டிகளில் விமளயாடி 5878 

ரன்கமள குவித்துள்ளார். டி20, ஒருநாள், தைஸ்ட் ஆகிய மூன்று விதமான 

ரொட்டிகளிலும் ரெட்டிங் சராசரியில் 50 ரன்கமள கைந்தார் விராட் ரகாலி. 

44. துொய் ஓென் தைன்னிஸ் ஒற்மையர் பிரிவில் ஸ்தெயின் வீராங்கமன 

முகுரு ா சாம்பியன் ெட்ைத்மத மகப்ெற்றினார். 

துொயில், தெண்களுக்கான ைபிள்யு.டி.ஏ., ஓென் தைன்னிஸ் ததாைர் 

நைந்தது. இதன் ஒற்மையர் பிரிவு மெனலில் ஸ்தெயினின் கார்மென் 

முகுரு ா, தசக்குடியரசின் ொர்ரொரா கிதரஜிரகாவா ரமாதினர். ‘மை 

பிரரக்கர்’ வமர தசன்ை முதல் தசட்மை 7–6 எனக் மகப்ெற்றிய முகுரு ா, 

2வது தசட்மை 6–3 என தன்வசப்ெடுத்தினார். 

இரண்டு மணி ரநரம், 8 நிமிைம் நீடித்த ரொட்டியில் முகுரு ா 7–6, 6–3 

என்ை ரநர் தசட் கைக்கில் தவற்றி தெற்று சாம்பியன் ெட்ைம் தவன்ைார். 

இதன்மூலம் இவர், 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் சாம்பியன் ெட்ைத்மத 

மகப்ெற்றி உள்ளார். கமைசியாக 2019ல் தமக்சிரகாவில் நைந்த மான்ரைரி 

ஓெனில் ரகாப்மெ தவன்றிருந்தார். 

ஸ்தெயின் வீராங்கமன முகுரு ா வாழ்க்மகயில் இது 8 ஆவது 

ஒற்மையர் ெட்ைம். அதில் இரு கிராண்ட்ஸ்லாம் ெட்ைங்களும் அைக்கம். 

14. கத்தார் ஓென் தைன்னிஸ் ரொட்டியின் இறுதிச் சுற்றில்  ார்ஜியாவின் 

நிரகாலஸ் ொசிலாஷ் விலி 7-6 (7/5), 6-2 என்ை தசட்களில் ஸ்தெயினின் 

ராெர்ரைா தெௌதிஸ்ைா அகுட்மை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனார். இது அவரது 

4 ஆவது ஏடிபி ெட்ைமாகும்.  

45. 24 - ஆவது ஃதெைரரஷன் ரகாப்மெ சீனியர் தைகள சாம்பியன்ஷிப் 

ரொட்டி ெஞ்சாப் மாநிலம், ொட்டியாலாவில் திங்கள்கிழமம (மார்ச் 15) 

ததாைங்குகிைது. 

46. சிறு மாற்ைத்தால் தவௌவாலிைமிருந்து மனிதாா்கமளத் ததாற்றிய 

கரரானா. 

தவௌவாலின் உைலில் இருந்து வந்த கரரானா தீநுண்மி, மனிதாா்கமளத் 

ததாற்றுவதற்ரகற்ெ தன்மன மிகச் சிறிய அளவிரலரய உருமாற்றிக் 

தகாண்ைதாக அண்மமயில் ரமற்தகாள்ளப்ெட்ை ஓாா் ஆய்வில் 

ததரியவந்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ‘பிஎல்ஓஎஸ் ெயாலஜி’ அறிவியல் இதழில் தவளியான 

கட்டுமரயில் ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளதாவது: உலகம் முழுவதும் ொதிப்மெ 

ஏற்ெடுத்தி வரும் கரரானா திநூண்மியின் உருமாற்ைங்கள் குறித்த 

ஆய்மவ ஸ்காட்லாந்மதச் ரசந்த கிளாஸ்ரகா ெல்கமலக்கழ தீநுண்மி 

ஆய்வாளாா் ஆஸ்காா் ரமக்லீன் தமலமமயிலான குழு ரமற்தகாண்ைது. 

  

அந்த ஆய்வில், தவௌவாலின் உைலில் இருந்து வந்த கரரானா தீநுண்மி, 

தன்மன தெரிய அளவில் உருமாற்ைம் தசய்துதகாள்ளாமரலரய 

மனிதாா்களின் உைலில் ததாற்றிப் தெருகுவதற்கான திைமனப் தெற்ைதாகக் 

கண்ைறியப்ெட்ைது. 

தொதுவாக, ஓாா் உயிரினத்திலிருந்து மற்தைாரு உயிரினத்தின் உைலில் 

உயிாா்வாழ்ந்து, தெருக்கம் தசய்துதகாள்ளும் அளவுக்கு தீநுண்மிகள் 

தங்கமளத் தகவமமத்துக் தகாள்ள நீண்ை காலம் எடுத்துக் தகாள்ளும். 

ஆனால் கரரானா தீநுண்மிமய இந்த மாற்ைத்மத மிக விமரவில் 

அமைந்துள்ளது ஆய்வில் ததரிய வந்தது என்று அந்தக் கட்டுமரயில் 

குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது. 

ஞாயிற்றுக்கிழமம (14.03.2021) நிலவரப்ெடி, உலகில் 12,01,63,118 

ரெருக்கு கரரானா ததாற்று ஏற்ெட்டுள்ளது. அவாா்களில் 26,61,508 ரொா் 

அந்த ரநாய்க்கு ெலியாகியுள்ளாா்; 9,66,88,071 ரொா் கரரானாவிலிருந்து 

முழுமமயாக குைமமைந்துள்ளனாா்; 2,08,13,539 ரொா் ததாைாா்ந்து 

சிகிச்மச தெற்று வருகின்ைனாா். அவாா்களில் 89,491 ரெரது நிமலமம 

கவமலக்கிைமாக உள்ளது. 

47. ததன் தகாரியாவின் த  ு தீவில் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் 

த  ு தீ திருவிழா விமரிமசயாக தகாண்ைாைப்ெடும். அந்த வமகயில் 

இந்த ஆண்டு திருவிழாவின் ரொது த  ுவில் உள்ள ஒரு மமலயில் 

'தகாரரானா ஒழிந்தது' என்ை வாக்கியத்மத காட்டும் வமகயில் தீ எரிந்தது. 

48. சர்ச்மசக்குரிய த ருசரலம் நகரில் தசக் குடியரசு நாடு இஸ்ரரல் 

நாட்டுக்கான தனது தூதரகத்மத திைந்ததற்கு அரபு நாடுகளின் 

கூட்ைமமப்பு மற்றும் ொலஸ்தீனம் கடும் கண்ைனம் ததரிவித்துள்ளன. 

49. ஆஸ்திரரலியா எம். எல். ஏ., வாக நீலகிரி ைாக்ைர் ரதர்வு. 

ஆஸ்திரரலியாவில் நைந்து முடிந்த ரதர்தலில், ரகாத்தகிரிமயச் ரசர்ந்த 

ெடுகர் சமுதாயத்மதச் ரசர்ந்த ைாக்ைர், சட்ைசமெ உறுப்பினராக ரதர்வு 

தெற்றுள்ளார்.  

கன்ரனரிமுக்கு கிராமத்மதச் ரசர்ந்த நீலகிரி மாவட்ைம், ரகாத்தகிரி 

கிருஷ்ைா கவுைரின் மகன் த கதீஷ் கிருஷ்ைன், 47. இவர், 

ஆஸ்திரரலியா நாட்டில், ரிவர்ைன் ெகுதியில், ைாக்ைராக ெணிபுரிகிைார். 

இம்மாதம், 2ம் ரததி முதல் சில நாட்கள் நைந்த சட்ைசமெ ரதர்தலின் ஓட்டு 

எண்ணிக்மக ரநற்று முன்தினம் நைந்தது. அதில், ரிவர்ைன் ததாகுதி யில், 

ததாழிலாளர் கட்சி சார்பில், ரொட்டியிட்ை த கதீஷ் கிருஷ்ைன், தவற்றி 

தெற்றுள்ளார். தவளிநாடுகளில், ெடுகர் சமுதாயத்மத ரசர்ந்த ஒருவர், 

சட்ைசமெ உறுப்பினராக தவற்றி தெற்றிருப்ெது இதுரவ, முதல்முமை. 

ைாக்ைர் த கதீஷ் கிருஷ்ைன் கூறுமகயில், “இது, நம் நாட்டுக்கும்; நீலகிரி 

மாவட்ைத்துக்கும் தெருமம ரசர்க்கும். நம் நாட்டின் பிரதமர் ரமாடி, எனக்கு 

வாழ்த்து ததரிவித்தார். என் மருத்துவ ெணி ததாைரும். ஆஸ்திரரலியா 

மக்களுக்கு ததாைந்து ரசமவ தசய்ரவன், என்ைார். 

50.  ம்மு - காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா தமிழக மக்களுக்கு அமழப்பு  

" ம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் சுற்றுலா தலங்கள் ரமம்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன; 

ெல்ரவறு சலுமககளும், ொதுகாப்பு ஏற்ொடுகளும் 

ரமற்தகாள்ளப்ெட்டுள்ளன. ரகாமை விடுமுமைமய கழிக்க, தமிழக 

மக்கள், இங்கு வருமக தர ரவண்டும்' என,  ம்மு, காஷ்மீர் 

சுற்றுலாத்துமை சார்பில் ரவண்டுரகாள் விடுக்கப்ெட்டுள்ளது. நம் நாட்டில் 

உள்ள சுற்றுலா தலங்களில், முதலிைம் வகிப்ெது  ம்மு - காஷ்மீர். 

யூனியன் பிரரதசங்களாக மாறியுள்ள இவற்றிற்கு சுற்றுலா மூலமாகரவ 

வருமானம் கிமைத்து வந்தது. தகாரரானா காரைமாக, அங்கு வர்த்தகம், 

வருமானம் முைங்கியது. இதனால் தொருளாதாரத்தில் தெரும் ொதிப்பு 

ஏற்ெட்டுள்ளது. 



         

    

இமத சீரமமக்கும் வமகயில், சுற்றுலாத் துமைமய புத்துயிர் தெை தசய்ய, 

ெல்ரவறு நைவடிக்மககள் ரமற்தகாள்ளப்ெட்டு வருகின்ைன. அதன் ஒரு 

கட்ைமாக, ெல மாநிலங்களில், சுற்றுலா ெயணியமர கவரும் வமகயில், 

 ம்மு - காஷ்மீர் சுற்றுலாத்துமை, நிகழ்ச்சிகமள நைத்தி வருகிைது.  

அதன் ஒரு ெகுதியாக, தசன்மனயில்,  ம்மு - காஷ்மீர் சுற்றுலாத்துமை, 

"டிராவல் ஏ ன்சி தசாமசட்டி" உைன் இனமைந்து, விழிப்புைர்வு 

நிகழ்ச்சிமய நைத்துகிைது. இதில் ெங்ரகற்ை,  ம்மு - காஷ்மீர் 

சுற்றுலாத்துமை கூடுதல் தசயலர் வாசம்ரா ா கூறியதாவது: 

'தசன்மனவாசிகமள,  ம்மு காஷ்மீர் சுற்றுலாவுக்கு வரவமழக்கும் 

ரநாக்கத்தில், இரண்டு நாட்கள் மாரத்தான், கமல நிகழ்ச்சிகள் 

நைத்தப்ெடுகின்ைன. தற்ரொது,  ம்மு - காஷ்மீர் சுற்றுலா தலங்கள் 

ரமம்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. அரசும், சுற்றுலா ெயணியருக்கு, ெல்ரவறு 

சலுமககமள அறிவித்துள்ளது. சிைப்பு ரெக்ரகஜ்களும் உள்ளன. கைந்த, 

 னவரியில், 7.5 லட்சம் சுற்றுலா ெயணியர், வருமக தந்துள்ளனர். 

சுற்றுலா ெயணியருக்கு விளக்கும் வமகயில், ெல்ரவறு மாநிலங்களில், 

20 ரராட் ரஷா' நைத்தப்ெட்டுள்ளன.  ம்மு, காஷ்மீரில் சுற்றுலா 

ெயணியருக்கு சிைப்பு ஏற்ொடுகள் தசய்யப்ெட்டுள்ளன. எனரவ, ரகாமை 

விடுமுமைமய தகாண்ைாை தமிழக மக்கள் அங்கு வருமக தர ரவண்டும். 

இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

51. ஒருநாள் ரொட்டிகளில் 7 ஆயிரம் ரன்கள்: இந்திய மகளிர் அணியின் 

ரகப்ைன் மிதாலி ராஜ் ரமலும் ஒரு சாதமன. 

இந்திய மகளிர் கிரிக்தகட் அணியின் ரகப்ைன் மிதாலி ராஜ் ஒருநாள் 

ரொட்டிகளில் 7 ஆயிரம் ரன்கமளக் குவித்து, உலகளவில் அதிக 

ரன்கமள எடுத்த முதல் வீராங்கமன எனும் தெருமமமயப் தெற்றுள்ளார். 

இந்தியா- ததன் ஆப்பிரிக்கா மகளிர் கிரிக்தகட் அணிகள் இமையிலான 4-

வது ஒரு நாள் ரொட்டி, லக்ரனாவில் உள்ள வாஜ்ொய் ஏகானா கிரிக்தகட் 

மமதானத்தில் நமைப்தெற்று வருகிைது. இதில் முதலில் ரெட்டிங் தசய்த 

இந்திய அணி 50 ஓவர்களில் 266 ரன்கமள எடுத்தது. இந்த ரொட்டியில் 

இந்திய மகளிர் அணி ரகப்ைன் மிதாலி ராஜ் 26 ரன்கமள எட்டியரொது, 

ஒரு நாள் கிரிக்தகட் ரொட்டியில் 7000 ரன்கமள குவித்த முதல் 

வீராங்கமன எனும் தெருமமமயப் தெற்ைார். 

மிதாலி ராஜ் தற்ரொது 216-வது ஒருநாள் ரொட்டியில் விமளயாடி 

வருகிைார். கைந்த 3-வது ஒருநாள் ரொட்டியின்ரொதுதான் சர்வரதச 

கிரிக்தகட்டில் 3 பிரிவுகளிலும் ரசர்த்து 10 ஆயிரம் ரன்கமள எட்டிய முதல் 

இந்திய வீராங்கமன எனும் தெருமமமயயும், உலகளவில் முதல் 

வீராங்கமன என்ை சிைப்மெயும் மிதாலி ராஜ் தெற்ைார். கைந்த 1999-ம் 

ஆண்டு, கிரிக்தகட்டில் அறிமுகமான மிதாலி ராஜ், ஒருநாள் ரொட்டியில் 

முதல்முமையாக 6 ஆயிரம் ரன்கமள எட்டிய வீராங்கமன எனும் 

தெருமமமயயும் தெற்றிருந்தார். இங்கிலாந்து வீராங்கமன சார்ரலாட்ரை 

எட்வர்ட்ஸ் 5,992 ரன்கள் ரசர்த்த நிமலயில் ஓய்வு தெற்ைார். தற்ரொது, 

அவரின் சாதமனமய மிதாலி முறியடித்தார் என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 

52. ஆண்டுரதாறும் மார்ச் 15-ம் ரததி சர்வரதச நுகர்ரவார் உரிமம 

தினம் தகாண்ைாைப்ெட்டு வருகிைது.  

53. தமிழகம் உட்ெை 4 மாநிலங்களுக்கு - தடுப்பூசிக்கான குளிர்சாதனப் 

தெட்டிகள்: இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் வழங்கியது 

கரரானா தடுப்பூசி ரொடும் ெணிமய மத்திய அரசு ததாைங்கி, 

தசயல்ெடுத்தி வருகிைது. கரரானா தடுப்பூசிமய மவப்ெதற்கு 

குளிர்சாதனப் தெட்டி (ஃப்ரீசர் ொக்ஸ்) ரதமவப்ெடுகிைது. இதற்காக, 

தமிழகம், பிைார், மணிப்பூர், காஷ்மீர் ஆகிய 4 மாநிலங்களுக்கு 

இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் சார்பில் குளிர்சாதனப் தெட்டிகள் 

வழங்கப்ெட்டுள்ளன. 

54. ொதுகாப்பு, ரசமிப்பு வழங்கும் ‘ெச்சாத் பிளஸ்’ புதிய ொலிசி: எல்ஐசி 

நிறுவனம் அறிமுகம் 

ொதுகாப்பு, ரசமிப்பு என்ை இரண்மையும் வழங்கக்கூடிய ‘ெச்சாத்பிளஸ்’ 

என்ை புதிய ொலிசிமய எல்ஐசி நிறுவனம் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 

இதுததாைர்ொக எல்ஐசி நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்குறிப்பில் 

கூைப்ெட்டுள்ளதாவது: ெங்குச்சந்மத சாராத, லாெத்தில் ெங்கு தெறும், தனி 

நெர் ரசமிப்புத் திட்ைமான ‘ெச்சாத் பிளஸ்’ என்ை ொலிசிமய எல்ஐசி 

அறிமுகம் தசய்துள்ளது. இது ொதுகாப்பு, ரசமிப்பு என்ை 2 அம்சங்கமளயும் 

வழங்குகிைது. 

ொலிசி முதிர்வு அமையும்ரொது, காப்பீட்டுத் ததாமக முழுவதும் 

ொலிசிதாரர்களிைம் வழங்கப்ெடும். ொலிசி முதிர்வு அமையும் ரததிக்கு 

முன்ொக, ொலிசிதாரர் மமைந்தால், அவரது குடும்ெத்துக்கு நிதியுதவி 

வழங்கப்ெடும். 

‘ெச்சாத் பிளஸ்’ ொலிசிக்கான குமைந்தெட்ச காப்பீட்டுத் ததாமக ரூ.1 லட்சம் 

ஆகும். இதில் உச்சவரம்பு எதுவும் இல்மல. ொலிசிதாரர்கள் தங்களது 

ரதமவ மற்றும் வசதிக்ரகற்ெ அதிகெட்சமாக எவ்வளவு ததாமகக்கு 

ரவண்டுமானாலும் காப்பீட்டுத் ததாமகமய ரதர்வு தசய்யலாம். 

பிரீமியத் ததாமகமய ஒரர தவமையிரலா, 5 ஆண்டுகள் வமரயிரலா 

தசலுத்தும் வசதி உள்ளது. இந்த ொலிசி திட்ைத்தில் கைன் தெறும் வசதியும் 

உண்டு. 

சமூகத்தின் அமனத்து தரப்பினரின் ெல்ரவறு ரதமவகமளயும் பூர்த்தி 

தசய்யும் வமகயிலான சிைப்பு அம்சங்கள் மற்றும் வசதியான, 

எளிமமயான நமைமுமைகள் ‘ெச்சாத் பிளஸ்’ ொலிசி திட்ைத்தில் உள்ளன. 

எல்ஐசி நிறுவனத்தின் இமையதளத்தில் (www.licindia.com) ஆன்மலன் 

மூலமாகரவா, முகவர்கள் அல்லது முகமம நிறுவனங்கள் வாயிலாக 

ரநரடியாகரவா இந்த ொலிசிமய தெைலாம். ‘ெச்சாத் பிளஸ்’ ொலிசி ெற்றிய 

கூடுதல் விவரங்கமள ரமற்கண்ை இமையதளம் அல்லது முகவர்கள் 

மூலம் அறிந்துதகாள்ளலாம். இவ்வாறு எல்ஐசி நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளது 

55. மார்ச் 5: 2023ஆம் ஆண்மை சர்வரதச சிறுதானியங்கள் ஆண்ைாக 

ஐக்கிய நாடுகள் அமவ அறிவித்தது. சிறுதானியங்களால் உைலுக்கு 

ஏற்ெடும் நன்மமகள் குறித்து விழிப்புைர்மவ ஏற்ெடுத்த, இந்த அறிவிப்பு 

ெயன்ெடும். 

மார்ச் 5: மதுமர ரகாட்ைத்தில் திண்டுக்கல், விருதுநகர், திருதநல்ரவலி, 

தூத்துக்குடி, ரகாவில்ெட்டி, ராமநாதபுரம், ராரமஸ்வரம் ஆகிய ரயில் 

நிமலயங்களுக்கு ஐ.எஸ்.ஓ. தரச் சான்றிதழ் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

மார்ச் 6: சர்வரதச குத்துச்சண்மை சங்கத்தின் சாம்பியன்கள், சீனியர் 

கமிட்டியின் தமலவராக இந்திய குத்துச்சண்மை வீராங்கமன ரமரி 

ரகாம் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

மார்ச் 8: உலக மல்யுத்த வீராங்கமனகள் தரவரிமசப் ெட்டியலில் இந்திய 

மல்யுத்த வீராங்கமன விரனஷ் ரொகத் முதலிைம் பிடித்தார். 

மார்ச் 10: உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக தீரத் சிங் ராவத் 

தொறுப்ரெற்ைார். முதல்வராக இருந்த திரிரவந்திர சிங் ராவத் ெதவிமய 

ராஜினாமா தசய்தநிமலயில், புதிய முதல்வர் ரதர்வுதசய்யப்ெட்ைார். 

மார்ச் 10: மூன்ைாவது ஸ்கார்பியன் ரக நீர்மூழ்கிக் கப்ெல் ஐ.என்.எஸ். 

கரஞ்ச் இந்திய கைற்ெமையில் ரசர்க்கப்ெட்ைது. 

மார்ச் 11: ஆசியாவின் முதல் ரதசிய ஓங்கில் (ைால்பின்) ஆராய்ச்சி மமயம் 

பிைார் தமலநகர் ொட்னா ெல்கமலக்கழகத்தில் திைக்கப்ெட்ைது. 

56. குர்ஆனின் 26 வசனத்மத நீக்க ரவண்டும்: உச்ச நீதிமன்ைத்தில் 

ஷியா பிரிவு தமலவர் ரிஜ்வீ மனு 

உத்தர பிரரதசத்மத ரசர்ந்த ஷியா பிரிவு முஸ்லிம் தமலவர் வசீம் ரிஜ்வீ, 

ததாைக்கத்தில் இருந்ரத அரயாத்தி ராமர் ரகாயிலுக்கு ஆதரவானக் 

கருத்துக்கமள ததரிவித்து வந்தார். சன்னி பிரிவு முஸ்லிம்களின் மற்ை 

விவகாரங்களிலும் ரிஜ்வீ கூறிய கருத்துக்கள் கண்ைனத்துக்கு 

உள்ளாகின. 

தைல்லியின் வரலாற்று சின்னமான ைுமாயூன் சமாதிமய இடித்து 

முஸ்லிம்களின் இடு காைாக மாற்ை ரவண்டும். நாட்டின் மதரஸாக்களில் 

தீவிர வாதம் வளர்கிைது, என்று ரிஜ்வீ கூறியிருந்தார். 

கைந்த வாரம் உச்ச நீதிமன்ைத் தில் ரிஜ்வீ தாக்கல் தசய்த மனுவில், 

‘‘முஸ்லிம்களின் புனிதக் குர்ஆனின் 26 வசனங்கமள நீக்க ரவண்டும்’’ 

எனக் ரகாரி உள்ளார். இமவ முஸ்லிம்கள் இமைரய தீவிரவாதத்மத 

வளர்ப்ெதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன்மூலம், புனிதக் குர்ஆமனயும், 

இமைத் தூதர் முகம்மது நபிமயயும் ரிஜ்வீ அவமதித்து விட்ைதாக ஷியா, 

சன்னி ஆகிய இரண்டு பிரிவினரும் புகார் கூறுகின்ைனர். 

இவரது மனுமவ தள்ளுெடி தசய்ய ரவண்டும். ரிஜ்வீமய மகது தசய்து 

அவமர ரதசிய புலனாய்வு அமமப்பு விசாரிக்க ரவண்டும் என்று உ.பி. 

முஸ்லிம்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர். இதற்காக, ரநற்று முன்தினம் 

லக்ரனாவில் நமைதெற்ை சன்னி பிரிவு முஸ்லிம்கள் மாநாட்டில் ரிஜ்வீமய 

‘முஸ்லிம் அல்லாதவர்’ என்றும் ெத்வா அறிவிப்பு தவளியிைப்ெட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ஷியா பிரிவின் முக்கியத் தமலவர் மவுலானா கல்ரெ  ாரவத் 

‘இந்து தமிழ்’ நாரளட்டிைம் கூறும்ரொது, ‘‘தம்மம ஜிைாதிகள் எனக் கூறிக் 

தகாள்ளும் தலீொன் உள்ளிட்ை அமமப்புகள், தீவிரவாதத் மத 

வளர்ப்ெவர்கள். இவர்களுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்த ததாைர்பும் இல்மல. 

ஜிைாத் என்ெது உயிர்கமள தகால்வது அல்ல. மாைாக, வாழ்க்மகமய 

ொதுகாப்ெது. தம் மீதுள்ள சிபிஐ வழக்மக திமச திருப்ெரவ குர்ஆன் மீது 

வழக்கு ததாடுத்து, நாட்டில் மதநல்லிைக்கத்மத குமலக்க ரிஜ்வி 

முயல்கிைார், என்று ததரிவித்தார். 



         

    

பிரதமர் ரமாடியின் தீவிர ஆதரவாளர் என்று கூறும் வசீம், 

ததாமலக்காட்சிகளின் விவாதங்களில் ொ க மற்றும் இந்துத்துவாவுக்கு 

ஆதரவாக ரெசி வந்தார். உ.பி. மத்திய ஷியா வக்பு வாரியத் தமலவராக 

இருந்த வசீம் மீது, 2016, 2017-ம் ஆண்டுகளில் லக்ரனா மற்றும் 

அலகாொத்தில் வக்பு வாரிய நில ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் லஞ்ச வழக்குகள் 

ெதிவாகின. கிைப்பில் ரொைப்ெட்டிருந்த இவ்விரண்டு வழக்குகளும் 

தற்ரொது சிபிஐ வசம் ஒப்ெமைக்கப்ெட்டுள்ளன. 

57. இனதவறித் தாக்குதமல இந்தியா தொறுத்துக் தகாள்ளாது 

இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்ரொர்டு ெல்கமலக்கழக மாைவர் சங்க 

தமலவராக ரதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ை இந்திய மாைவி ராஷ்மி சமந்த் 

இனதவறி சர்ச்மசயால் அந்தப் தொறுப்பிலிருந்து விலகினார். கர்நாைக 

மாநிலம் உடுப்பி மாவட்ைத்தில் உள்ள மணிப்ொல் நகமரச் ரசர்ந்தவர் 22 

வயது ராஷ்மி. 

தமாத்தம் இருந்த 3,708 வாக்குகளில் 1,966 வாக்குகமளப் தெற்று 

தமலவராக ரதர்வாகியிருந்தார். அவர் மீது சமூக வமலதளங்களில் 

இனதவறி ரீதியிலான சர்ச்மச தவடித்தமத அடுத்து அந்த 

தொறுப்பிலிருந்து விலகியுள்ளார். 

இதுகுறித்து மத்திய தவளியுைவுத் துமை அமமச்சர் த ய்சங்கர் ரநற்று 

மாநிலங்களமவயில் ரெசும்ரொது, “இனதவறி விவகாரத்தில் மத்திய அரசு 

ஒருரொதும் கண்மை மூடிக் தகாண்டு இருக்காது. இனதவறி விவகாரம் 

எந்த வடிவில் வந்தாலும் அமதப் ொர்த்துக் தகாண்டு தொறுமமயாக 

இருக்க மாட்ரைாம். இனதவறித் தாக்குதமல இந்தியா ஒருரொதும் 

தொறுத்துக் தகாள்ளாது. இதுததாைர்ொக பிரிட்ைனுைன் நாங்கள் 

ரெசுரவாம்" என்ைார். 

58. இைஒதுக்கீட்டுக்கு 50% வரம்பு நிர்ையித்த 1992 தீர்ப்மெ மறு ஆய்வு 

தசய்ய ரவண்டுமா? - விசாரமைமய ததாைங்கியது உச்ச நீதிமன்ைம் 

மகாராஷ்டிராவில் மராத்தா சமூகத்தினருக்கு கல்வி மற்றும் 

ரவமலவாய்ப்பில் 16% இைஒதுக் கீடு வழங்கும் சட்ைம் கைந்த 2018-ல் 

நிமைரவற்ைப்ெட்ைது. இதன் மூலம் அம்மாநிலத்தில் இைஒதுக்கீடு 68% 

ஆக அதிகரித்தது. 

1992-ல் மத்திய அரசுக்கு எதிராக வழக்கறிஞர் இந்திரா சைானி 

ததாைர்ந்த வழக்கில் ஓபிசி-க்கான 27% இைஒதுக்கீட்மை உச்ச நீதிமன்ைம் 

உறுதி தசய்தது. இைஒதுக்கீடு 50% அளமவ தாண்ை கூைாது என 

உத்தரவிட்டிருந்தது. 

இதன் அடிப்ெமையில் மராத்தா இைஒதுக்கீட்டுக்கு எதி ராக உச்ச 

நீதின்ைத்தில் வழக்கு ததாைரப்ெட்ைது. இதில் 16% இைஒதுக்கீடு சட்ைத்மத 

உச்ச நீதிமன்ைம் கைந்த ஆண்டு தசப்ைம்ெரில் நிறுத்தி மவத்தது. 

இவ்வழக்மக நீதிெதி அரசாக் பூஷண் தமலமமயில் 5 நீதிெதிகள் 

தகாண்ை அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரித்து வருகிைது. 

இவ்வழக்கில் 50% இைஒதுக்கீடு வரம்மெ மறு ஆய்வு தசய்ய ரவண்டுமா 

என்ெது ததாைர்ொன விசாரமைமய நீதிெதிகள் ரநற்று ததாைங்கினர். 

இதில் மனுதாரர்கள் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் அர்விந்த் தத்தார் 

வாதிடும்ரொது, “1992-ம் ஆண்டு தீர்ப்மெ மறு ஆய்வு தசய்யத் 

ரதமவயில்மல. இத்தீர்ப்பு ெல்ரவறு பிரச்சிமனகமள உள்ளைக்கியது. 

தற்ரொது 50% இைஒதுக்கீடு வரம்பு ெற்றி மட்டுரம ரகள்வி எழுந்துள்ளது. 

ஏற்தகனரவ இத்தீர்ப்மெ 9 நீதிெதிகள் அமர்வு வழங்கியுள்ளது. இதமன 

மறுஆய்வு தசய்ய ரவண்டுமானால் 11 நீதிெதிகமள தகாண்ை அமர்வு 

அமமக்க ரவண்டும். ரமலும், 50 சதவீத இைஒதுக்கீடு 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்ெட்ை ஒன்று” என்ைார். 

தமிழகம் சார்பில் வழக்கறிஞர் ரசகர் நாப்ரத வாதிடும்ரொது, “தமிழகத்தில் 

50 சதவீதத்திற்கு ரமல் இைஒதுக்கீடு வழங்கப்ெட்ைதற்கான தனி 

சூழ்நிமலகமள நீதிமன்ைம் கவனத்தில் தகாள்ள ரவண்டும். ரமலும் 

இைஒதுக்கீடு என்ெது அரசின் தகாள்மக ததாைர் புமையது” என்ைார். 

தமிழகம் மற்றும் ரகரளத்தில் தற்ரொது சட்ைப்ரெரமவ ரதர்தல் 

நமைதெறுவதால் இவ்வழக்மக தள்ளி மவக்க ரவண்டும் என் இரு 

மாநில வழக்கறிஞர்களும் ரகாரினர். ஆனால் நீதிெதிகள் இதமன 

ஏற்கவில்மல. 

இமதயடுத்து இதுததாைர்ொக மாநில அரசுகள் தங்கள் கருத்மத ஒரு 

வாரத்துக்குள் ததரிவிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்மக நீதிெதிகள் தள்ளி 

மவத்தனர். 

 

 

59. கரரானா தடுப்பூசி உற்ெத்திமய அதிகரிக்க உறுதி: இந்தியா 

உள்ளிட்ை குவாட் அமமப்பு தமலவர்கள் தகவல் 

இந்தியாவில் கரரானா மவரஸ் தடுப்பூசி உற்ெத்திமய அதிகரிக்க முடிவு 

தசய்துள்ளதாக குவாட் அமமப்பு நாடுகமளச் ரசர்ந்த தமலவர்கள் 

ததரிவித்துள்ளனர். 

ஆஸ்திரரலியா, இந்தியா,  ப்ொன், அதமரிக்கா ஆகிய 4 நாடுகள் 

இமைந்து குவாட் அமமப்மெ உருவாக்கின. கமைசியாக இந்த 

அமமப்பில் ரசர்ந்தது ஆஸ்திரரலியாவாகும். இந்நிமலயில் கரரானா 

மவரஸ் ெரவல், ததன் சீனக் கைலில் சீனாவின் ஆதிக்கம், ெருவநிமல 

மாற்ைம் உள்ளிட்ை ெல்ரவறு விவகாரங்கள் ததாைர்ொக விவாதிப்ெதற்காக, 

குவாட் அமமப்பின் தமலவர்கள் ெங்ரகற்ை உச்சி மாநாடு அண்மம யில் 

நமைதெற்ைது. 

இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி, அதமரிக்க அதிெர் ர ா மெைன், 

ஆஸ்திரரலிய பிரதமர்ஸ்காட் ரமாரிசன்,  ப்ொன் பிரதமர் ரயாஷிஹிரை 

சுகா ஆகிரயார் காதைாலி வழியாக ெங்ரகற்ைனர். 

அந்த உச்சி மாநாட்டின்ரொது, இந்தியாவில் கரரானா மவரஸ் தடுப்பூசி 

உற்ெத்திமய அதிகரிப்ெது என குவாட் தமலவர்கள் உறுதி பூண்ைதாக 

அதமரிக்காவிலிருந்து தவளியாகும் வாஷிங்ைன் ரொஸ்ட் ெத்திரிமகயில் 

தசய்தி தவளியிைப்ெட்டுள்ளது. 

இதுததாைர்ொக வாஷிங்ைன் ரொஸ்ட் ெத்திரிமகயில் வந்துள்ள தசய்தியில் 

கூறியிருப்ெதாவது: 

குவாட் என்ெது ஒரு தொதுவான ததாமலரநாக்குத் திட்ைங்கமள 

முன்ரனற்றுவதற்கும் அமமதி மற்றும் நாடுகளின் தசழிப்மெ உறுதி 

தசய்வதற்கும் அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ை ஒத்த எண்ைம் தகாண்ை கூட்ைமமப்பு 

ஆகும். இந்த இலக்குகமள ரநாக்கிச் தசயல்ெடும் அமனவமரயும் நாங்கள் 

வரரவற்கிரைாம். ரமலும் இந்த விவகாரத்தில் அமனவருைனும் 

இமைந்து ெணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகமள நாங்கள் நாடுரவாம். 

அண்மமக் காலங்களில் உலகத்மதரய அச்சுறுத்திய கரரானா மவரஸ் 

பிரச்சிமனமயத் தீர்க்க அமனத்து முன்ரனறிய நாடுகளும் ரொராடி 

வருகின்ைன. அந்த வமகயில் குவாட் அமமப்பு நாடுகள்இமைந்து 

கரரானா மவரஸுக்கு தடுப்பூசி மருந்மதக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் 

ஈடுெட்ைன. 

சிைந்த தடுப்பூசி: கரரானா மவரஸ் பிரச்சிமனமயத் தீர்க்க ொதுகாப்ொன, 

எளிதில் அமனவருக்கும் கிமைக்கும் வமகயிலான, சிைந்த தடுப்பூசிகள் 

இந்தியாவில் உற்ெத்தி தசய்யப்ெட்டு வருகின்ைன. இந்த தடுப்பூசி 

உற்ெத்திமய இந்தியாவில் அதிகரிக்க குவாட் அமமப்பு சார்பில் உறுதி 

பூைப்ெட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சிமனமயத் தீர்க்க குவாட் அமமப்பு உறுப்பு 

நாடுகள் ஒன்றிமைந்து ொடுெடும். இவ்வாறு குவாட் தமலவர்கள் 

கூறியுள்ளதாக தசய்தித்தாளில் கூைப்ெட்டுள்ளது. 

60. உத்தரபிரரதச மாநிலம் மதுரா வட்ைத்தில், யமுமன ஆற்றில் யமுனா 

ரதவிக்கு நன்றி தசால்லும் விதமாக 'சுன்ரி மரனாரத்' திருவிழாமவ 

முன்னிட்டு ஆற்றில் நீண்ை புமைமவகமளக் தகாண்டு ெைகுகமள 

இமைத்தெடி தசல்வர். 

61. அன்னிய தசலாவணி மகயிருப்பில் 4-ம் இைத்தில் இந்தியா. 

அன்னியச் தசலாவணி மகயிருப்பில் ரஷ்யாமவ பின்னுக்குத் தள்ளி 4-

வதுஇைத்துக்கு இந்தியா முன்ரனறியுள்ளது. திடீதரன ைாலர் 

தவளிரயற்ைத்மத சமாளிப்ெதற் காக அன்னியச் தசலாவணி 

மகயிருப்மெ ரிசர்வ் வங்கி கணிசமாக அதிகரித்து வந்துள்ளது. 

இந்த ஆண்டு முழுவதும் இந்தியா, ரஷ்யா ஆகிய இரு நாடுகளிைமும் 

உள்ள அன்னியச் தசலாவணி தராக்கக் மகயிருப்பு ஒரர அளவில் 

இருந்தது. ஆனால் கைந்த சில வாரங்களாக ரஷ்ய கரன்சி ரூபிளின் மதிப்பு 

சரிந்ததால் அந்நாட்டின் அன்னியச் தசலா வணி மகயிருப்பு மதிப்பும் 

சரிந்தது. 

மார்ச் 5-ம் ரததி நிலவரப்ெடி இந்தியா வசம் உள்ள அன்னியச் 

தசலாவணி தராக்கக் மகயிருப்பு 58,300 ரகாடி ைாலராகும். ரஷ்யாவிைம் 

உள்ள மகயிருப்பு 58,010 ரகாடி ைாலராகும். 

சீனாவிைம் அதிக அளவு மகயிருப்பு உள்ளதால் ெட்டியலில் முதலிைத்தில் 

உள்ளது. இரண்ைாமிைத்தில்  ப்ொனும், மூன்ைாமிைத்தில் ஸ்விட்சர் 

லாந்தும் உள்ளன. 

62.  ம்மு காஷ்மீரில் உலகின் உயரமான ரயில்ரவ ொலம்: வரலாற்று 

நிகழ்வு என மத்திய அமமச்சர் பியூஷ் ரகாயல் கருத்து 

 ம்மு காஷ்மீரில் (ரியா மாவட்ைத்தில்) தசனாப் ஆற்றின் ரமல் உலகின் 

மிக உயரமான ரயில்ரவ ொலம் அமமக்கும் ெணி இறுதிக்கட்ைத்மத 



         

    

எட்டியுள்ள நிமலயில், இதமன வரலாற்று நிகழ்வு என்று மத்திய 

அமமச்சர் பியூஷ் ரகாயல் தெருமிதம் ததரிவித்துள்ளார். 

1315 மீட்ைர் நீளத்தில் 17 இமைதவளி ெகுதிகமளக் தகாண்ை ரயில்ரவ 

ொலம் தசனாப் ஆற்றின் மீது கட்ைப்ெட்டு வருகிைது. இந்தப் ொலத்தின் 

தமாத்த நீளத்தில் 476 மீட்ைர் ஆற்றின் மீது கட்ைப்ெட்டுவருகிைது. 

ொலத்தின் அதிகெட்ச உயரம் கைல் மட்ை அளவிலிருந்து 359 மீட்ைராக 

உள்ளது. பிரான்சில் உள்ள ஈஃபில் ைவர் உயரம் 304 மீட்ைர் ஆகும். 

இதன்மூலம் இந்த ரயில்ரவ ொலத்துக்கு உலகின் மிக உயரமான 

கட்டுமானம் என்ை தெருமம கிமைத்துள்ளது. 

ரூ.1,250 ரகாடி மதிப்பிலான இந்தப் ொலம் 266 கிமீ ரவகத்மதத் தாங்கக் 

கூடியது. ரமலும் இதன் ஆயுட்காலம் 120 ஆண்டுகள் என்றும் 

ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இந்தப் ொலத்தின் கட்டுமானப் ெணி இறுதிக்கட்ைத்தில் உள்ள நிமலயில், 

ொலத்தின் கட்டுமான வீடிரயாமவ ரயில்ரவ அமமச்சகம் தனது ட்விட்ைர் 

ெக்கத்தில் ெதிரவற்றியது. இதுகுறித்து மத்திய அமமச்சர் பியூஷ் ரகாயல் 

தன்னுமைய ட்விட்ைர் ெதிவில் கருத்து ெதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர் 

கூறியதாவது, “தசனாப் ஆற்றின் மீது கட்ைப்ெடும் ரயில்ரவ ொலத்தின் 

கீழ்ெக்க வமளவு கட்டி முடிக்கப்ெட்டுள்ளது, ரமல்ெக்க வமளவு விமரவில் 

கட்டிமுடிக்கப்ெடும். உலகின் மிகப்தெரிய கட்டுமானமாக உருவாகும் 

இப்ொலம் மிக முக்கிய வரலாற்று நிகழ்வாக இருக்கிைது”என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இந்தப் ொலம் 2021 டிசம்ெரில் முழுவதுமாக முடிக்கப்ெட்டு ெயன்ொட்டுக்கு 

வர உள்ளது. காஷ்மீர் ெள்ளத்தாக்கு ெகுதிகமள நாட்டின் பிை 

ெகுதிகளுைன் இமைக்க இந்த ரயில்ரவ ொலம் ெயன்ெடும் எனவும் அவர் 

கூறினார். 

இந்தப் ொலத்தின் தமலமம தொறியாளர் ஆர்.ஆர்.மாலிக். இந்த திட்ைத்மத 

தகாங்கன் ரயில்ரவ கார்ப்ெரரஷன் லிமிதைட் உருவாக்கி வருகிைது. 

காஷ்மீர் ெள்ளத்தாக்மக  ம்மு மற்றும் நாட்டின் பிை ெகுதிகளில் 

இமைக்கும் வமகயில் இந்தப் ொலம் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது. இந்தப் ொலம் 

கட்டிமுடிக்கப்ெட்ைால் கத்ராவிலிருந்து ஸ்ரீநகருக்கு 5 மணி ரநரத்தில் 

தசன்ைமைய முடியும். 

63. "சிஏ, சிஎஸ், ஐசிைபிள்யுஏ ஆகிய ெடிப்புகள் இனி முதுநிமலப் 

ெடிப்புகளுக்கு இமையானமவ என ெல்கமலக்கழக மானியக்குழு 

ததரிவித்துள்ளது." 

சிஏ, சிஎஸ், ஐசிைபிள்யுஏ ஆகிய ெடிப்புகள் இனி முதுநிமலப் ெடிப்புகளுக்கு 

இமையானமவ என ெல்கமலக்கழக மானியக்குழு ததரிவித்துள்ளது. 

இது குறித்து இமைச் தசயலாா் சுரரந்தாா் சிங் ஐசிஏஐ அமமப்புக்கு 

அனுப்பியுள்ள சுற்ைறிக்மக: இந்தியக் கைக்குத் தணிக்மகயாளாா் 

அமமப்பு (ஐசிஏஐ), இந்தியக் கம்தெனிச் தசயலாா்கள் கல்விக் கழகம் 

(ஐசிஎஸ்ஐ), இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கவுன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா 

ஆகிய அமமப்புகள் தாங்கள் வழங்கும் சிஏ, சிஎஸ், ஐசிைபிள்யுஏ ஆகிய 

ெடிப்புகமள முதுநிமலப் ெடிப்புகளுக்கு இமையாக கருத ரவண்டும் 

என ெல்கமலக்கழக மானியக் குழுவுக்கு ரவண்டுரகாள் விடுத்திருந்தன. 

இது குறித்து யுஜிசி சாாா்பில் நமைதெற்ை 550-ஆவது கூட்ைத்தில் 

ஆரலாசிக்கப்ெட்ைது. இந்தக் கூட்ைத்தில் எடுக்கப்ெட்டுள்ள முடிவின் ெடி சிஏ, 

சிஎஸ், ஐசிைபிள்யுஏ ஆகிய ெடிப்புகள் இனி முதுநிமலப் ெடிப்புகளுக்கு 

இமையாகக் கருதப்ெடும். 

64. தஞ்மச உள்ெை 2 உைவு ததாழில்நுட்ெ நிறுவனங்கமள 

ரதசியமயமாக்கும் மரசாதா: மாநிலங்களமவ ஒப்புதல் 

தஞ்மச உள்ெை இரண்டு உைவு ததாழில்நுட்ெ நிறுவனங்கமள ரதசிய 

நிறுவனங்களாக அறிவிக்கும் மரசாதாவுக்கு மாநிலங்களமவயில் 

திங்கள்கிழமம (15.03.2021) ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்ைது. 

தமிழகத்தின் தஞ்சாவூரில் உள்ள இந்திய உைவு ெதப்ெடுத்ததுதல் 

ததாழில்நுட்ெ நிறுவனம் மற்றும் ைரியாைா மாநிலம் குண்ட்லியில் 

உள்ள ரதசிய உைவு ததாழில்நுட்ெ ததாழில்முமனரவாாா் ெயிற்சி 

நிறுவனம் ஆகிய இந்த இரண்டு நிறுவனங்கமளயும் ரதசிய 

நிறுவனங்களாக அறிவிக்கும் ‘ரதசிய உைவு ததாழில்நுட்ெம், 

ததாழில்முமனரவாாா் ெயிற்சி மற்றும் ரமலாண்மம மரசாதா, 2019’ என்ை 

மரசாதா குரல் வாக்தகடுப்பு மூலம் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்ைது. 

அமவயில் இந்த மரசாதா மீதான விவாதத்துக்கு ெதிலளித்துப் ரெசிய 

மத்திய ரவளாண்துமை அமமச்சாா் நரரந்திர சிங் ரதாமாா் கூறியதாவது: 

இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் ரதசிய நிறுவனங்களாக ஆக்கப்ெடுவதன் 

மூலம், ரதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இைஒதுக்கீடு நமைமுமை 

உள்ளிட்ை அமனத்து தகாள்மககளும் இந்த நிறுவனங்களில் 

நமைமுமைப்ெடுத்தப்ெடும். 

இந்த மரசாதா முன்னதாக கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 

மாநிலங்களமவயில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது. அதன் பிைகு மரசாதா 

நாைாளுமன்ை நிமலக் குழுவுக்கு ெரிந்துமரக்கப்ெட்ைது. மரசாதாவில் சில 

திருத்தங்கள் ரமற்தகாள்ளப்ெட்டு, அதற்கு மத்திய அமமச்சரமவயும் 

ஒப்புதல் அளித்தது. அதன் மூலம், இப்ரொது இந்த மரசாதா மீண்டும் 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது. அமனத்து உறுப்பினாா்களும் இதன் மீது 

ஆரலாசமனகமள வழங்கியரதாடு, இப்ரொது திருப்திமயயும் 

தவளிப்ெடுத்தியிருக்கின்ைனாா். 

இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் முழு சுதந்திரத்துைன், ஐஐடி, ஐஐஎம் 

நிறுவனங்களுக்கு இமையாக தசயல்ெை முடியும். 

இந்தியா ெல வமகயான தானியங்கள் உற்ெத்தியில் முன்னணி நாைாக 

விளங்கியரொதும், அவற்மை ொதுகாப்ொக குளிரூட்டிகளில் ரசமித்து 

மவத்தல், ெதப்ெடுத்துதல் துமைகளில் ததாைாா்ந்து சவால்கமள சந்தித்து 

வருகிைது. எனரவ, இந்தத் துமையில் அதிக கவனம் தசலுத்தி 

ெணியாற்ைரவண்டியது அவசியம். அதன் மூலம், தானியங்கள் உள்ளிட்ை 

விமள தொருள்கள் வீைாவமதக் குமைக்கவும், ரவமலவாய்ப்மெ 

தெருக்கவும் முடியும் என்ெரதாடு, ரவளாண் தொருள்கள் ஏற்றுமதிமயயும் 

ஊக்குவிக்க முடியும். 

மத்திய அரசின் ‘கிசான் சம்ெதா ரயா னா’ திட்ைத்தின் கீழ் 107 லட்சம் ைன் 

உைவுப் தொருள்கள் ெதப்ெடுத்தப்ெட்டிருப்ெரதாடு, 444 லட்சம் 

ரவமலவாய்ப்புகளும் உருவாக்கப்ெட்டிருக்கின்ைன. ரமலும், 147 லட்சம் 

விவசாயிகள் இந்தத் திட்ைத்தின் மூலம் ெயனமைந்திருக்கின்ைனாா் என்று 

அவாா் கூறினாாா். 

65. நாட்டிரலரய கல்விக் கைன் அதிகம் தெற்ை மாநிலம் தமிழகம் 

நாைாளுமன்ைத்தில் காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி ெ. சிதம்ெரம் ரகள்வி ஒன்று 

எழுப்பினார். அதில்,நாடு முழுவதும் கல்விக் கைன் தெற்ை மாைவாா்கள், 

திருப்பிச் தசலுத்த நைவடிக்மக ததாைர்ொன ரகள்வி ரகட்ைார். 

இதற்கு மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா சீதாராமன் அளித்த ெதில், 2020, 

டிசம்ொா் வமர நாடு முழுவதும் 24,84,397 மாைவர்கள் ரூ.89,883.57 

ரகாடி கல்விக் கைன் தெற்றுள்ளனாா். இதில் ரூ.8,587.10 ரகாடி (9.55 

சதவீதம்) திரும்பி வராத கைனாகவும், தவமை தவறிய கைனாகவும் 

(என்பிஏ) உள்ளது. ஆனால், இந்தக் கல்விக் கைமன அதிக அளவில் தெற்ை 

மாநிலங்களாக தமிழகம், ரகரளம் மற்றும் புதுச்ரசரி யூனியன் 

பிரரதசம்ஆகியமவ உள்ளன.  

தமிழகத்தில் 6,97,066 மாைவாா்கள் ரூ.17,193.58 ரகாடி கல்விக் கைன் 

தெற்றுள்ளனாா். இதில் 1,68,410 மாைவாா்கள் தெற்ை ரூ.3,490.75 ரகாடி 

(20.30 சதவீதம்) வாரக் கைனாக உள்ளது. நாட்டிரலரய கல்விக் கைன் 

அதிகம் தெற்ை மாநிலமாக தமிழகம் முதலிைத்தில் உள்ளது. தமிழகத்திற்கு 

அடுத்து கல்வியில் அதிக அளவில் கைன் தெற்ை மாநிலமாக ரகரளம் 

உள்ளது. இந்த மாநிலத்தில் 3,25,703 மாைவாா்கள் ரூ.10,236.12 ரகாடி 

வமர கல்விக் கைன் தெற்றுள்ளனாா். இதில் 54,519 மாைவாா்களின் 

ரூ.1,396.23 ரகாடி (13.64 சதவீதம்)  வாராக் கைனாக உள்ளது. 

இரத மாதிரி புதுச்ரசரி மாநிலத்தில் 18,311 மாைவாா்களுக்கு ரூ.481.80 

ரகாடி கல்விக் கைன் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. இதில் 4,307 மாைவாா்களின் 

ரூ.93.31 ரகாடி (19.37 சதவீதம்) வாராக் கைனாக உள்ளது. ரதசிய அளவில் 

வாராக் கைனில் புதுச்ரசரி 3-ஆவது இைத்மதப் தெற்றுள்ளது. 

கல்விக் கைன் குமைவாகப் தெற்ை மாநிலம் பிகாாா் ஆகும். ஆனால், வராக் 

கைன் விகிதத்தில் (25.76%) நாட்டிரலரய பிகாாா் முதல் மாநிலமாக 

உள்ளது. காா்நாைகம், மகாராஷ்டிரம் ரொன்ை மாநிலங்களில் கல்விக் கைன் 

அதிக அளவில் தகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. ஆனால், வாராக் கைன் விகிதம் 

குமைவாக உள்ளது. ரமலும், வாராக் கல்விக் கைன் ெட்டியலில் 

தொறியியல் மாைவாா்கள் 12.13 சதவீதம், மருத்துவம் சாாா்ந்த (நாா்ஸிங்) 

மாைவாா்கள் 14.15 சதவீதம் என உள்ளது. இது தவிர 2020, மாாா்ச் 

நிலவரப்ெடி விவசாயம் (10.33 சதவீதம்), ததாழில் துமை (13.60 சதவீதம்) 

ஆகியவற்றிலும் வாராக் கைன் அதிக அளவில் உள்ளது. 

66. தைல்லி ெட்லா ைவுஸ் என்கவுன்ட்ைர் காவல் ஆய்வாளர் 

தகால்லப்ெட்ை வழக்கில் ஆரிஸ் கான் குற்ைவாளி: தைல்லி நீதிமன்ைம் 

ரநற்று தீர்ப்பு 

தைல்லியில் ெட்லா ைவுஸ் ெகுதியில் நமைதெற்ை என்கவுன்ட்ைர் 

ததாைர்ொன வழக்கில் குற்ைம் சாட்ைப்ெட்ை ஆரிஸ் கான் உள்ளிட்ரைார் 

குற்ைவாளி என தைல்லி நீதிமன்ைம் தீர்ப்ெளித்தது. 

கைந்த 2008 தசப்ைம்ெர் 13-ம்ரததி தைல்லியில் நிகழ்ந்த தவடிகுண்டு 

தாக்குதலில் 30 ரெர் உயிரிழந்தனர். அடுத்த 6 நாட்களில் (19-ம் ரததி) 

ெட்லா ைவுஸ் ெகுதியில் நைந்த என்கவுன்ட்ைரில் 2 தீவிரவாதிகளும் 

காவல் ஆய்வாளர் ரமாகன் சந்த் சர்மாவும் தகால்லப்ெட்ைனர். 



         

    

இந்த வழக்கு விசாரமை தைல்லி நீதிமன்ைத்தில் நமைதெற்ைது. 

ரொலீஸார் தாக்கல் தசய்த குற்ைப்ெத்திரிமகயில், ஆரிஸ்கான் (அப்ரொது 

தமலமமைவானவர்) இந்தியன் மு ாகிதீன் தீவிரவாதி ஷா ாத் அகமது, 

ஆடிப் அமீன் மற்றும் முகமது சஜித் ஆகிரயாரின் தெயர் இைம்தெற்றிருந்தது. 

இவர்கள் மீது ெல்ரவறு பிரிவுகளின் கீழ் குற்ைம் சாட்ைப்ெட்டிருந்தது. 

இதனிமைரய, 10 ஆண்டுகளாக தமலமமைவாக இருந்த ஆரிஸ் கான் 

2018-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மகது தசய்யப்ெட்ைார். 

இந்த வழக்கில் ரநற்று தீர்ப்பு வழங்கப்ெட்ைது. கூடுதல் தசஷன்ஸ் நீதிெதி 

சந்தீப் யாதவ் வழங்கிய தீர்ப்பில், “என்கவுன்ட்ைரின் ரொது காவல் 

ஆய்வாளர் தகால்லப்ெட்ை வழக்கில் ஆரிஸ்கான் உள்ளிட்ரைார் மீதான 

குற்ைச் சாட்டுகள் சந்ரதகத்துக்கு இைமின்றி நிரூெைமாகி உள்ளன. 

எனரவ, அவர்கள் அமனவரும் குற்ைவாளிகள் என அறிவிக்கப்ெடுகிைது. 

இவர்களுக்கான தண்ைமன விவரம் ெற்றிய விசாரமை வரும் 15-

ம்ரததி நமைதெறும்” என கூைப்ெட்டுள்ளது. 

67. காப்பீட்டு சட்ைத்திருத்த மரசாதாமவ மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா 

சீதாராமன் மாநிலங்களமவயில் திங்கள்கிழமம (15.03,2021) தாக்கல் 

தசய்தாாா். 

மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா சீதாராமன் கைந்த மாதம் 

நாைாளுமன்ைத்தில் மத்திய ெட்த ட்மை தாக்கல் தசய்தரொது காப்பீட்டு 

துமையில் அந்நிய ரநரடி முதலீட்மை 49%-இல் இருந்து 74%-ஆக 

அதிகரிக்கும் வமகயில் காப்பீட்டுச் சட்ைம் 1938-இல் திருத்தங்கள் 

ரமற்தகாள்ளப்ெடும் என்று ததரிவித்திருந்தாாா். 

அதற்ரகற்ெ மாநிலங்களமவயில் காப்பீட்டு சட்ைத்திருத்த மரசாதாமவ 

மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா சீதாராமன் திங்கள்கிழமம தாக்கல் 

தசய்தாாா். 

தொருளாதாரம் மற்றும் காப்பீட்டு துமையின் வளாா்ச்சிக்காக நீண்ை கால 

உள்நாட்டு மூலதனம், ததாழில்நுட்ெம் மற்றும் திைன்கமள அதிகரிப்ெரத 

மத்திய அரசின் அந்நிய ரநரடி முதலீட்டு தகாள்மகயின் இலக்காக 

உள்ளது. அந்த இலக்மக அமையும் விதமாக காப்பீட்டு சட்ைத்திருத்த 

மரசாதா தாக்கல் தசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

நாட்டின் தமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியில் (ஜிடிபி) ஆயுள் காப்பீட்டு 

பிரீமியத்தின் ெங்கு 3.6%-ஆக உள்ளது. இது உலக ஜிடிபியின் 

சராசரியான 7.13%-ஐ விை குமைவு. தொதுக் காப்பீட்டின் நிமல இமதவிை 

ரமாசமாக உள்ளது. தற்ரொது நாட்டின் ஜிடிபியில் தொதுக் காப்பீட்டின் 

ெங்கு 0.94%-ஆக உள்ளது. இது உலக ஜிடிபியின் சராசரியான 2.88%-

ஐ விை மிகக் குமைவு. இதமனக் கருத்தில் தகாண்டு காப்பீட்டு துமையில் 

அந்நிய ரநரடி முதலீட்மை அதிகரிப்ெது ஆயுள் காப்பீட்டு பிரிவின் 

வளாா்ச்சிக்கு உதவும் என்று மத்திய அரசு தரப்பில் கூைப்ெடுகிைது. 

காப்பீட்டு துமையின் இமைநிமல ரசமவகளில் ஏற்தகனரவ 100% 

அந்நிய ரநரடி முதலீட்மை மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ளது. 

மருந்தியல் கல்லூரிகளுக்கு ரதசிய முக்கியத்துவ அந்தஸ்து: ரதசிய 

மருந்தியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் சட்ைத்திருத்த மரசாதா 

2021-ஐ மத்திய ரசாயனத் துமை அமமச்சாா் டி.வி.சதானந்த தகளைா 

திங்கள்கிழமம தாக்கல் தசய்தாாா். கு ராத் மாநிலம் ஆமதாொத், அஸ்ஸாம் 

மாநிலம் குவாைாட்டி, பிகாாா் மாநிலம் ைாஜிபூாா், ததலங்கானா மாநிலம் 

மைதராொத், ரமற்கு வங்க மாநிலம் தகால்கத்தா மற்றும் உத்தர பிரரதச 

மாநிலம் ரரெரரலியில் உள்ள 6 மருந்தியல் கல்லூரிகளுக்கு ரதசிய 

முக்கியத்துவ அந்தஸ்து வழங்க அந்த மரசாதா தாக்கல் தசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

90 ஆண்டுகள் ெமழமமயான சட்ைத்மத ரத்து தசய்ய மரசாதா: மத்திய 

கப்ெல் மற்றும் துமைமுகங்கள் துமை இமையமமச்சாா் மன்சுக் 

மாண்ைவியா கைற்ெயைத்துக்கான கைல்சாாா் உதவிகள் மரசாதா 2021-

ஐ மக்களமவயில் தாக்கல் தசய்தாாா். கைந்த 1927-ஆம் ஆண்டு காலனிய 

ஆட்சியின்ரொது அமல்ெடுத்தப்ெட்ை கலங்கமரவிளக்கச் சட்ைத்மத ரத்து 

தசய்ய இந்த மரசாதா வழிவகுக்கிைது. 

68. ரகரளத்தில் முதுதெரும் கதகளி நைனக் கமலஞாா் ரசமஞ்ரசரி 

குஞ்ஞிராமன் திங்கள்கிழமம காலமானாாா். அவருக்கு வயது 105. 

ரகரள மாநிலம் ரகாழிக்ரகாடு மாவட்ைம் தகாயிலாண்டி வட்ைத்தில் 

உள்ள ரசலியாமவச் ரசாா்ந்தவாா் முதுதெரும் கதகளி நைனக் கமலஞாா் 

ரசமஞ்ரசரி குஞ்ஞிராமன். குரு கருைாகரன் ரமனன் நைத்திய கதகளி 

நைன குழுவில் இமைவதற்காக தனது 14-ஆவது வயதில் வீட்மைவிட்டு 

தவளிரயறியதன் மூலம், குஞ்ஞிராமனின் கதகளியுைனான உைவு 

ததாைங்கியது. 

அதன் பின்னாா் அந்தக் கமலமய கற்ெது, கற்பிப்ெது, ரமமைகளில் 

ரதான்றி நைனமாடுவது என 90 ஆண்டுகள் தனது வாழ்க்மகமய 

கதகளி நைனத்துக்காக அாா்ப்ெணித்தாாா். ரகரளத்தின் வைக்கு மலொாா் 

ெகுதியில் கதகளி கமல ெரவச் தசய்வதில் முக்கிய ெங்காற்றினாாா். 

நைனத்தின்ரொது இவரின் முத்திமரகளும் அபிநயங்களும், வசீகரமும் 

கதகளி நைனம் மீது மிகுந்த ஆாா்வம் தகாண்ைவாா்களின் இதயங்கமள 

கவாா்ந்திருந்தன. கதகளியில் ‘கல்லடிக்ரகாைன்’ ொணி நைனத்தில் அவாா் 

மகரதாா்ந்தவராக இருந்தாாா். ெரதநாட்டியத்மத முதலில் கற்ை அவாா், 

பின்னாா் ரமாஹினியாட்ைத்திலும் தனது கவனத்மதத் திருப்பினாாா். பிைகு 

கதகளியில் முழுவதும் தன்மன ஈடுெடுத்திக் தகாண்ைாாா். 

கைந்த 1945-ஆம் ஆண்டு வைக்கு ரகரளத்தின் முதல் நைனப் ெள்ளியான 

ொரதிய நாட்டிய கலாலயத்மத ரதாற்றுவித்தாாா். அதமனத் ததாைாா்ந்து 

தனது தசாந்த கிராமத்தில் ரசலியா கதகளி வித்யாலயம் உள்ெை ெல 

நைனப் ெள்ளிகமள உருவாக்கினாாா். 

கைந்த 2017-ஆம் ஆண்டு இவருக்கு மத்திய அரசு ெத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி 

தகளரவித்தது. இதுதவிர ரகரள சங்கீத நாைக அகாததமி விருது, 

கலாரத்னம் விருது, மயில்பீலி விருது உள்ளிட்ை ெல்ரவறு விருதுகமள 

தெற்றுள்ளாாா். 

69. சிைார் நீதி சட்ைத்மத அமல்ெடுத்த கதலக்ைர்களுக்கு கூடுதல் 

அதிகாரம்; நாைாளுமன்ைத்தில் திருத்த மரசாதா தாக்கல் 

சிைார் நீதி (ெராமரிப்பு மற்றும் குழந்மதகள் ொதுகாப்பு) சட்ைத்தில் திருத்தம் 

தசய்வதற்கான மரசாதா, நாைாளுமன்ை மக்களமவயில் ரநற்று 

(15.03.2021) தாக்கல் தசய்யப்ெட்ைது. மத்திய தெண்கள் மற்றும் 

குழந்மதகள் ரமம்ொட்டுத்துமை மந்திரி ஸ்மிரிதி இரானி தாக்கல் தசய்தார். 

நீதி ெராமரிப்பு மற்றும் ொதுகாப்புச் சட்ைத் திருத்த மரசாதாமவ மத்திய 

தெண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் நல அமமச்சாா் ஸ்மிருதி இரானி 

திங்கள்கிழமம அறிமுகப்ெடுத்தினாாா். சிைாாா் ொதுகாப்புச் சட்ை 

விதிமுமைகமள முமையாக நமைமுமைப்ெடுத்த ரவண்டிய 

அமமப்புகமள மாவட்ை மாஜிஸ்திரரட்டும், கூடுதல் மாஜிஸ்திரரட்டும் 

கண்காணிப்ெதற்கு அந்த மரசாதா வழிவமக தசய்கிைது. 

மாவட்ை சிைாாா் ொதுகாப்பு மமயமும் புதிய மரசாதாவின்ெடி மாவட்ை 

மாஜிஸ்திரரட்டின் கண்காணிப்புக்கு உள்ளாகும். சிைாாா் நல ொதுகாப்புக் 

குழுவின் தமலவராக நியமிக்கப்ெடுெவரின் கல்வித் தகுதி, பின்னணி 

உள்ளிட்ைவற்மை ஆராய்வதற்கும் புதிய மரசாதா வழிவமக தசய்கிைது. 

அக்குழுவின் தமலவராக நியமிக்கப்ெடுெவாா், சிைாாா் நலன் ததாைாா்ொன 

விவகாரங்களில் குமைந்தெட்சம் 7 ஆண்டுகளுக்குப் ெணியாற்றியவராக 

இருத்தல் ரவண்டும் என்று மரசாதாவில் ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. சிைாாா் 

நல ொதுகாப்புக் குழு சாாா்பில் நமைதெறும் கூட்ைங்களில் ததாைாா்ந்து 3 

மாதங்களுக்கு உறுப்பினாா்கள் ெங்ரகற்கவில்மல எனில், உரிய 

விசாரமைக்குப் பிைகு அவாா்கமளப் ெதவியில் இருந்து நீக்க மாநில 

அரசுகளுக்கு மரசாதா அதிகாரம் வழங்குகிைது. 

சிைாாா் ொதுகாப்புச் சட்ைத்தில் உள்ள சில குமைொடுகமளப் 

ரொக்குவதற்கும், சிைாாா்களின் நலமனப் ொதுகாப்ெதில் மாவட்ை 

மாஜிஸ்திரரட்டுக்கு கூடுதல் அதிகாரங்கமள வழங்குவதற்கும் இந்த 

மரசாதா தகாண்டுவரப்ெட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள் 

ததரிவித்தனாா். 

சிைாாா் மறுவாழ்வு உள்ளிட்ை விவகாரங்களில் சம்ெந்தப்ெட்ை 

அமமப்புகளிமைரயயான ததாைாா்மெ வலுப்ெடுத்துவதற்கு மாவட்ை 

மாஜிஸ்திரரட்டுக்கு இந்த மரசாதா அதிகாரம் வழங்குகிைது. 

குழந்மதகமளத் தத்ததடுக்கும் விவகாரங்கமளயும் மாஜிஸ்திரரட் இனி 

கண்காணிக்க முடியும். 

சிைாாா் நலன் ொதுகாப்புக்கான குமைகமளத் தீாா்க்கும் அதிகாரியாகவும் 

மாவட்ை மாஜிஸ்திரரட் தசயல்ெடுவாாா். சம்ெந்தப்ெட்ை சிைாருைன் 

ததாைாா்புமைய நொா்கள், குமைகமள அவரிைம் ததரிவிக்க மரசாதா 

வழிவமக தசய்கிைது. 

கூடுதல் அதிகாரம் 

சிைார் நீதி (ெராமரிப்பு மற்றும் குழந்மதகள் ொதுகாப்பு) திருத்த சட்ைப்ெடி, 

இந்த சட்ைத்மத அமல்ெடுத்தும் அமமப்புகளின் தசயல்ொடுகமள 

கண்காணிக்க மாவட்ை கதலக்ைர்கள் மற்றும் கூடுதல் கதலக்ைர்களுக்கு 

அதிகாரம் அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. கதலக்ைர் தமலமமயில் மாவட்ை 

குழந்மதகள் ொதுகாப்பு பிரிவு உருவாக்கப்ெடும். 

அந்த பிரிவில் உறுப்பினராக நியமிக்கப்ெடுவதற்கு முன்பு சம்ெந்தப்ெட்ை 

நெரின் கல்வித்தகுதி மற்றும் பின்னணி குறித்து ஆராயப்ெடும். ஒரு 

உறுப்பினர், ததாைர்ந்து 3 மாதங்களாக இந்த பிரிவின் கூட்ைங்களுக்கு 

வராவிட்ைால், விசாரமை நைத்தி அவமர நீக்குவதற்கு மாநில அரசுக்கு 

அதிகாரம் உள்ளது. 



         

    

குழந்மதகமள தத்ததடுத்தல் குறித்து உத்தரவு பிைப்பிக்க 

கதலக்ைர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. குழந்மதகள் மறுவாழ்வு 

ெணிகமள ஒருங்கிமைக்கும் அதிகாரமும் கதலக்ைர்களுக்கு உண்டு. 

ரமலும் 4 மரசாதாக்கள் 

3 ஆண்டுகள் முதல் 7 ஆண்டுகள் வமர தண்ைமன விதிக்கத்தக்க 

குற்ைங்கள், ‘கடுமமயான குற்ைங்கள்’ என வமகப்ெடுத்தப்ெடும். 

இந்த மரசாதாவுைன், தைல்லி ரதசிய தமலநகர் பிராந்திய திருத்த மரசாதா, 

சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள் (ரமம்ொடு மற்றும் ஒழுங்குமுமை) திருத்த 

மரசாதா, ரதசிய மருந்து தயாரிப்பு கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி திருத்த 

மரசாதா, கைற்ெயைத்துக்கான கைல்சார் உதவி மரசாதா ஆகிய 

மரசாதாக்களும் மக்களமவயில் தாக்கல் தசய்யப்ெட்ைன. 

70. இந்தியாவின் உயாா் மதிப்புமைய 2000 ரூொய் ரநாட்டுகள் கைந்த 2 

ஆண்டுகளாக அச்சிைப்ெைவில்மல என்று மக்களமவயில் மத்திய அரசு 

திங்கள்கிழமம ததரிவித்தது. 

கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் இந்த ரநாட்டுகள் 

அச்சடிப்ெது நிறுத்தப்ெட்டுள்ளது. கைக்கில் காட்ைப்ெைாத ெைம் 

ெதுக்கப்ெடுவமதத் தடுக்கும் ரநாக்கத்துைன் 500, 1000 ரூொய் 

ரநாட்டுகள் புழக்கத்மத கைந்த 2016-ஆம் ஆண்டு நவம்ொா் மாதத்துைன் 

மத்திய அரசு மகவிட்ைது. அதன் பிைகு, புதிய 500 ரூொய் ரநாட்டுகமள 

மத்திய அரசு அறிமுகம் தசய்தரொதும், 1000 ரூொய் ரநாட்டுகமள புதிதாக 

அறிமுகம் தசய்யவில்மல. அதற்கு மாற்ைாக, புதிய 2000 ரூொய் ரநாட்மை 

மத்திய அரசு அறிமுகம் தசய்தது. ஆனால், கைந்த சில மாதங்களாக ரூ. 

2000 ரநாட்டுகள் புழக்கம் தவகுவாக குமைந்து காைப்ெட்ைது. 

இந்த நிமலயில், இதுததாைாா்ொக மாநிலங்களமவயில் எழுப்ெப்ெட்ை 

ரகள்விக்கு மத்திய நிதித் துமை இமையமமச்சாா் அனுராக் சிங் தாக்குாா் 

அளித்த எழுத்துபூாா்வ ெதிலில் கூறியிருப்ெதாவது: 

2018-ஆம் ஆண்டு மாாா்ச் 30-ஆம் ரததி நிலவரப்ெடி 336.2 ரகாடி ரூ. 

2000 ரநாட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. இது தமாத்த ெைப் புழக்கத்தில் 

3.27 சதவீதமாகவும், ெை மதிப்பில் 37.26 சதவீதம் என்ை அளவிலும் 

இருந்தது. 

2021-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 26-ஆம் ரததி நிலவரப்ெடி 249.9 ரகாடி ரூ. 

2000 ரநாட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. இது தமாத்த ெைப் புழக்கத்தில் 

2.01 சதவீதமாகவும், ெை மதிப்பில் 17.78 சதவீதம் என்ை அளவிலும் 

இருந்தது. 

குறிப்பிட்ை மதிப்புமைய ரூொய் ரநாட்டுகள் அச்சடிப்பு என்ெது, 

தொதுமக்களின் ெரிவாா்த்தமன ரதமவமயப் பூாா்த்தி தசய்வதற்காக 

மத்திய அரசு ரிசாா்வ் வங்கியுைன் ஆரலாசித்து முடிவுதசய்யும் விஷயமாகும். 

அந்த வமகயில், 2019-20 மற்றும் 2020-21 ஆம் ஆண்டுகளில் புதிய ரூ. 

2000 ரநாட்டுகள் அச்சடிப்ெதற்கான உத்தரவுகள் எதுவும் அரசு 

அச்சகங்களுக்கு அளிக்கப்ெைவில்மல. கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

மாதம் முதல் புதிய 2000 ரூொய் ரநாட்டுகள் எதுவும் 

அச்சடிக்கப்ெைவில்மல. கைக்கில் காட்ைப்ெைாத கருப்புப் ெைம், உயாா் 

மதிப்புமைய ரநாட்டுகளாகப் ெதுக்கப்ெடுவமதத் தடுக்கும் வமகயில் இந்த 

நைவடிக்மக எடுக்கப்ெட்டுள்ளது என்று அந்த ெதிலில் 

ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

கைந்த 2016 ஏப்ரல் மாதம் முதல் 2017-ஆம் ஆண்டு மாாா்ச் மாதம் 

வமரயிலான 2016-17 நிதியாண்டில் 354.2 ரகாடி ரூ. 2000 ரநாட்டுகள் 

அச்சடிக்கப்ெட்ைதாக ரிசாா்வ் வங்கி சாாா்பில் கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு 

ததரிவிக்கப்ெட்ைது. இந்த நிமலயில், 2017-18 ஆம் நிதியாண்டில் 11.15 

ரகாடி ரூ. 2000 ரநாட்டுகள் மட்டுரம அச்சடிக்கப்ெட்ைது. அது 2018-19 ஆம் 

நிதியாண்டில் 4.66 ரகாடி ரநாட்டுகளாக ரமலும் குமைக்கப்ெட்ைது. 

71. தநதாா்லாந்தில் தொதுமக்களுக்கு அஸ்தைாா்தஸனகா தடுப்பூசி 

தசலுத்துவது தற்காலிகமாக நிறுத்திமவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

அந்தத் தடுப்பூசியால் ெக்கவிமளவுகள் ஏற்ெடும் அச்சம் காரைமா ெல 

நாடுகள் அதன் ெயன்ொட்மை நிறுத்திமவத்துள்ள நிமலயில், அந்தப் 

ெட்டியலில் தற்ரொது தநதாா்லாந்தும் இமைந்துள்ளது. 

பிரிட்ைனின் ஆக்ஸ்ஃரொாா்டு ெல்கமலக்கழகமும் அஸ்ட்ராதஸனகா 

நிறுவனமும் உருவாக்கியுள்ள அந்தத் தடுப்பூசியால் ரத்தக்கட்டு 

ஏற்ெடுவதற்கான அொயம் இல்மல என்று உலக சுகாதார அமமப்பின் 

ஐரராப்பியப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது. 

எனினும், முன்தனச்சரிக்மக நைவடிக்மகயாக அஸ்ட்ராதஸனகா 

தடுப்பூசிமய தொதுமக்களுக்குச் தசலுத்துவது இந்த மாதம் 29-ஆம் ரததி 

வமர நிறுத்திமவக்கப்ெடுவதாக தநதாா்லாந்து அதிகாரிகள் அறிவித்தனாா். 

ஏற்தகனரவ, ஐரிஷ் குடியரசு, தைன்மாாா்க், நாாா்ரவ, ெல்ரகரியா, 

ஐஸ்லாந்து உள்ளிட்ை நாடுகள் அந்தத் தடுப்பூசிப் ெயன்ொட்மை 

நிறுத்திமவத்துள்ளன. 

திங்கள்கிழமம நிலவரப்ெடி, தநதாா்லாந்தில் 11,57,192 ரெருக்கு கரரானா 

ததாற்று ஏற்ெட்டுள்ளது. அவாா்களில் 16,069 ரொா் அந்த ரநாய்க்கு 

ெலியாகியுள்ளனாா். 

72. ரதசிய சீனியர் தைகள சாம்பியன்ஷிப்பில் ரொல்ட் வால்ட் பிரிவில் 

தமிழகத்தின் ரராஸி ொல்ராஜ் தங்கம் தவன்ைார். 

73. அணுசக்தி ஒப்ெந்தத்தில் அதமரிக்கா துரிதமாக இமைய ரவண்டும்: 

ஈரான்  

தங்களுைனான அணுசக்தி ஒப்ெந்தத்தில் அதமரிக்கா மீண்டும் இமைய 

விரும்பினால், அதற்கான நைவடிக்மககமளத் துரிதமாக ரமற்தகாள்ள 

ரவண்டும் என்று ஈரான் வலியுறுத்தியுள்ளது. 

இதுகுறித்து ஐரராப்பிய தகாள்மககள் ததாைாா்ொக தெல்ஜியம் தமலநகாா் 

பிரஸ்தஸல்ஸில் காதைாலி மூலம் நமைதெற்ை கலந்துமரயாைலில் அவாா் 

கூறியதாவது: 

வரும்  ூன் மாதம் ஈரானில் ரதாா்தல் நமைதெைவிருக்கிைது. அதன் பிைகு 

சூழல்கள் மாைலாம். 

அணுசக்தி ஒப்ெந்தத்தில் மீண்டும் இமைய விருப்ெம் ததரிவித்துள்ள 

அதமரிக்கா, அதில் மந்தமாக இருக்கக் கூைாது. இந்த விவகாரத்தில் அந்த 

நாடு துரிதமாக தசயல்ெை ரவண்டும். 

அந்த ஒப்ெந்தத்திலிருந்து விலகியதாக அதமரிக்காதான், இதுததாைாா்ொன 

முயற்சிகமள முதலில் ததாைங்க ரவண்டும் என்ைாாா் அவாா். 

அதமரிக்கா, ரஷியா, பிரிட்ைன், பிரான்ஸ், சீனா ஆகிய ஐ.நா. ொதுகாப்பு 

கவுன்சிலின் 5 நிரந்தர உறுப்பு நாடுகள் மற்றும் த ாா்மமய உள்ளைக்கிய 

பி5+1 நாடுகளுக்கும் ஈரானுக்கும் இமைரய கைந்த 2015-ஆம் ஆண்டு 

அணுசக்தி ஒப்ெந்தம் ரமற்தகாள்ளப்ெட்ைது. தங்களது அணுசக்தி 

திட்ைங்கள் அணு ஆயுதம் தயாரிப்ெதற்கானமவ இல்மல என்ெமத உறுதி 

தசய்ய ஈரானும், அதற்குப் ெதிலாக அந்த நாட்டின் மீதான தொருளாதாரத் 

தமைகமள விலக்கிக் தகாள்ள பி5+1 நாடுகளும் ஒப்புக் தகாண்டு அந்த 

ஒப்ெந்தத்தில் மகதயழுத்திட்ைன. 

எனினும், ஒொமா ஆட்சிக் காலத்தில் ரமற்தகாள்ளப்ெட்ை அந்த 

ஒப்ெந்தத்திலிருந்து விலகுதாக முன்னாள் அதிொா் தைானால்ட் அரசு 2018-

ஆம் ஆண்டு அறிவித்தது. எனினும், அந்த ஒப்ெத்தில் மீண்டும் இமைய 

தற்ரொமதய அதிொா் ர ா மெைன் விருப்ெம் ததரிவித்துள்ளாாா். 

74. ொரத் தநட் திட்ைத்தில் தமிழகத்தில் 17,622 கிராமங்களுக்கு இமைய 

வசதி 25.03.2021 அன்று முதல் ெணிகள் ததாைங்கப்ெடும், என்று 

முதலமமச்சர் ததரிவித்துள்ளார். 

75. 26 ஆவது பிதரஞ்சு - ஸ்ொனிஷ் உச்சி மாநாடு பிரான்சில் 

நமைதெறுகிைது. (பிரான்ஸ் அதிெர் இமானுரவல் ரமக்ரான்; ஸ்தெயின் 

பிரதமர் தெட்ரரா சான்தசஸ்) 

76. ரதசிய சீனியர் தைகளம்: ஈட்டி எறிதலில் அன்னு ராணி புதிய சாதமன 

24-வது தெைரரஷன் ரகாப்மெக்கான ரதசிய சீனியர் தைகள 

சாம்பியன்ஷிப் ரொட்டி ெஞ்சாப் மாநிலம் ொட்டியாலாவில் ரநற்று 

ததாைங்கியது. 

24-வது தெைரரஷன் ரகாப்மெக்கான ரதசிய சீனியர் தைகள 

சாம்பியன்ஷிப் ரொட்டி ெஞ்சாப் மாநிலம் ொட்டியாலாவில் ரநற்று 

ததாைங்கியது. இதில் தெண்களுக்கான ஈட்டி எறிதலில் 

உத்தரபிரரதசத்மத ரசர்ந்த 28 வயது வீராங்கமன அன்னு ராணி 63.24 

மீட்ைர் தூரம் வீசி புதிய ரதசிய சாதமன ெமைத்ததுைன் 

தங்கப்ெதக்கத்மதயும் தனதாக்கினார். இதற்கு முன்பு 2019-ம் ஆண்டு 

ரதாகாவில் நைந்த உலக சாம்பியன்ஷிப் ரொட்டியில் அவர் 62.43 மீட்ைர் 

தூரம் எறிந்தரத ரதசிய சாதமனயாக இருந்தது. ரநற்று அவர் தனது 

தசாந்த சாதமனமய தகர்த்து புதிய சாதமன ெமைத்தார். இருப்பினும் 

ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்கான தகுதி இலக்மக (64 மீட்ைர்) அவரால் 

எட்ை முடியவில்மல. இந்த ெந்தயத்தில் ரா ஸ்தான் வீராங்கமன சஞ்சனா 

சவுத்ரி (54.55 மீட்ைர்) 2-வது இைமும், அரியானா வீராங்கமன குமாரி 

ஷர்மிளா (50.78 மீட்ைர்) 3-வது இைமும் தெற்ைனர். தெண்களுக்கான 10 

ஆயிரம் மீட்ைர் ஓட்ைத்தில் உத்தரபிரரதச வீராங்கமன சவிதா ொலும், 

குண்டு எறிதலில் உத்தரபிரரதச வீராங்கமன கிரண் ொலியானும் 

முதலிைம் பிடித்தனர். 

 

 



         

    

77. இந்தியாவுக்கு எண்தைய் சவுதிமய விஞ்சிய அதமரிக்கா.  

இந்தியாவுக்கு எண்தைய் சப்மள தசய்யும் நாடுகள் ெட்டியலில், 

இரண்ைாவது மிகப் தெரிய நாைாக, அதமரிக்கா மாறி இருக்கிைது. சவுதி 

அரரபியா, நான்காவது இைத்துக்கு தள்ளப்ெட்டுள்ளது. கைந்த பிப்ரவரி 

மாதத்தில், இந்தியாவுக்கு, அதிகளவில் கச்சா எண்தைய்மய சப்மள 

தசய்த நாடுகளின் ெட்டியலில், இரண்ைாவது இைத்மத அதமரிக்கா 

பிடித்துள்ளது. முதல் இைத்தில் ஈராக் உள்ளது. 

ஈராக்கிலிருந்து இைக்குமதி தசய்யப்ெடும் கச்சா எண்தைய்யின் அளவு, 23 

சதவீதம் அளவுக்கு சரிவு கண்டிருப்பினும், அந்த நாடுதான் முதல் இைத்தில் 

உள்ளது. அரதசமயம், அதமாக்காவிலிருந்து இைக்குமதி தசய்யப்ெடும் 

எண்தைய்யின் அளவு, 45 சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், 

சவுதி அரரபியாவிலிருந்து இைக்குமதி, 42 சதவீதம் அளவுக்கு சரிமவக் 

கண்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கு எண்தைய் சப்மள தசய்யும் முதல் இரண்டு 

நாடுகளில், சவுதி அரரபியா ஒன்ைாக இதுவமர இருந்து வந்தது. 

இந்நிமலயில், கைந்த ஆண்டுக்குப் பிைகு, முதன் முமையாக நான்காவது 

இைத்துக்கு தசன்றுள்ளது. 

78. மீண்டும் அதிகரித்த நாட்டின் சில்லமர விமல ெைவீக்கம் – பிப்ரவரி 

2021 

நாட்டின் சில்லமர விமல ெைவீக்கம் கைந்த  னவரி மாதத்தில் 4.06 

சதவீதமாக இருந்த நிமலயில், தற்ரொது பிப்ரவரி மாதத்திற்கான 

ெைவீக்க தகவல் தவளியிைப்ெட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 2021 மாதத்தில் 

நுகர்ரவார் விமல ெைவீக்கம்(Consumer price index) 5.03 சதவீதமாக 

தசால்லப்ெட்டுள்ளது. இது சந்மத எதிர்ொர்த்த 4.83 சதவீதம் என்ை 

அளமவ காட்டிலும் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது. 

உைவு தொருட்களில் காைப்ெட்ை விமல உயர்வால் கைந்த மாத 

ெைவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது. கைந்த 2019ம் ஆண்டின் ரம மாதத்தில் 1.89 

சதவீதம் என்ை அளமவ தகாண்டிருந்த உைவுப்தொருட்களின் ெைவீக்க 

விகிதம், தற்ரொது 3.87 சதவீதமாக உள்ளது. 

இது ரொல ெருப்பு வமககளின் ெைவீக்க விகிதம் 12.54 சதவீதமாக 

அதிகரித்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது. அரத ரவமளயில் காய்கறிகளின் 

விமல சற்று குமைந்து 6.24 சதவீதமாக பிப்ரவரி மாதத்தில் நிமைவு 

தெற்றுள்ளது. துணிமணிகள் மற்றும் காலணிகள் 3.82 சதவீதத்திலிருந்து 

4.21 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. 

புமகயிமல தொருட்கள் மற்றும் வீட்டுமமன ெைவீக்க விகிதங்களில் 

தெரிதான ஏற்ை-இைக்கம் இல்மல எனலாம். ஒளி மற்றும் 

எரிதொருட்களின் விமலவாசி 3.87 சதவீதத்திலிருந்து 3.53 சதவீதமாக 

குமைந்துள்ளது. கைந்த ஒரு வருை காலத்தில் ெைவீக்க விகிதம் 

தெரும்ொலும் ஆறு சதவீதத்திற்கு ரமலாக தான் இருந்துள்ளது. ொரத 

ரிசர்வ் வங்கியின் குறுகிய கால ெைவீக்க விகித இலக்கு 2-6 சதவீதம் 

என்ை அளவிற்குள் தசால்லப்ெட்டுள்ளது. 

நாட்டின் ெைவீக்க விகித அளவீட்டில் உைவு தொருட்கள் மற்றும் 

குளிர்ொனங்கள் 45.86 சதவீத ெங்களிப்மெ தகாண்டிருக்கின்ைன. ொல் 

தொருட்கள் 6.6 சதவீதமும், காய்கறிகள் 6.04 சதவீதமும், மாமிசம் மற்றும் 

மீன் வமககள் 3.6 சதவீதத்மதயும் தகாண்டுள்ளது. 

வீட்டுமமன 10 சதவீதத்மதயும், கல்வி 4.46 சதவீதம் மற்றும் சுகாதாரம் 

5.9 சதவீதத்மதயும் ெங்களிப்ொக தெற்றுள்ளது. எரிசக்தியில் தெரும்ொலும் 

இைக்குமதிமய சார்ந்திருத்தல், ெருவமமழயின் நிச்சயமற்ை தன்மம, 

ரமாசமான சாமலகள் மற்றும் உட்கட்ைமமப்பில் ரமம்ொடு இல்லாதது, 

அதிக நிதி ெற்ைாக்குமை மற்றும் அத்தியாவசிய தொருட்கமள தகாண்டு 

தசல்வதில் உள்ள சிக்கல் ஆகியமவ சில்லமர விமல ெைவீக்க ஏற்ை-

இைக்கத்திற்கு தெரும்ொலும் காரைமாக உள்ளன. 

79. ''புதுப்பிக்க கூடிய எரிசக்தி மற்றும் காடு வளர்ப்பு உள்ளிட்ை 

துமைகளில், ொரிஸ் ஒப்ெந்தத்தில் அளித்த உறுதிதமாழிமய, 'ஜி-20' 

அமமப்பில், இந்தியா மட்டுரம சரியாககமைபிடிக்கிைது,'' என, மத்திய 

சுற்றுச்சூழல் அமமச்சர் பிரகாஷ்  ாவரைகர், ராஜ்யசொவில் ரநற்று 

(15.03.2021) ததரிவித்தார். 

புதுப்பிக்க கூடிய எரிசக்தி, வாகன புமகயினால் ஏற்ெடும் மாமச 

குமைப்ெது, காடுகளின் நிலப்ெரப்மெ அதிகரிப்ெது உட்ெை, ொரிஸ் 

ஒப்ெந்தத்தில், ெல்ரவறு உறுதிதமாழிகமள ஜி-20 நாடுகள் 

அறிவித்துள்ளன. அந்த உறுதிதமாழிகமள, இந்தியா மட்டுரம சரியாக 

கமைப்பிடித்து வருகிைது. 

கைந்த ஆறு ஆண்டு களில், மரங்கள் உள்ள நிலப் ெரப்பு, நாடு முழுவதும், 

15 ஆயிரம் சதுர கி.மீ., அதிகரித்துள்ளது. வரும் ஆண்டுகளில் இதன் ரவகம் 

ரமலும் அதிகரிக்கும். காடுகளின் நிலப்ெரப்மெ அதிகரிப்ெதற்காக, மாநில 

அரசுகளுக்கு, 48 ஆயிரம் ரகாடி ரூொய் நிதிமய, மத்திய அரசு 

கைந்தாண்டு வழங்கியுள்ளது. வனப்ெகுதிகளின் ெரப்மெ அதிகரிப்ெதற்கு 

மத்திய, மாநில அரசுகள் ெல்ரவறு முயற்சிகமள ரமற்தகாண்டு 

வருகின்ைன. இவ்வாறு, அவர் கூறினார். 

80. 'மார்ஷியல்' சட்ைம் பிரகைனம் மியான்மர் ராணுவம் அதிரடி 

மியான்மரின் யாங்கூனில், முழு அதிகாரமும் ராணுவத்திற்கு கிமைக்க 

வழிவகுக்கும், 'மார்ஷியல்' சட்ைம், ரநற்று, பிரகைனம் தசய்யப்ெட்ைது. 

நம் அண்மை நாைான மியான்மரில், கைந்த ஆண்டு நைந்த தொதுத் 

ரதர்தலில், ெல்ரவறு முமைரகடுகளில் ஈடுெட்டு, ஆளும் கட்சி மீண்டும் 

தவற்றிதெற்ைதாக, ராணுவம் குற்ைம் சாட்டியது. இது ததாைர்ொக அரசுக்கும், 

ராணுவத்துக்கும் இமைரய ரமாதல் நீடித்து வந்த நிமலயில், கைந்த மாதம், 

ஆங் சான் சூச்சி தமலமமயிலான அரமச கவிழ்த்து, ஆட்சி அதிகாரத்மத 

ராணுவம் மகப்ெற்றியது. ரொராட்ைம்ரமலும், ஆங் சன் சூச்சி, அதிெர் வின் 

மமன்ட் உள்ளிட்ை மூத்த தமலவர்கள் ெலர், சிமைக்காவலில் 

மவக்கப்ெட்ைனர். 

இமதயடுத்து, ராணுவ புரட்சிக்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்து, நாடு முழுவதும் 

ரொராட்ைங்கள் நைந்து வருகின்ைன. எண்ைற்ை மக்கள், சாமலகளில் 

ஒன்று திரண்டு ரொராட்ைம் நைத்தி வருவதால், நாடு முழுவதும் தெரும் 

ெதற்ைமான சூழல் நிலவி வருகிைது. இதற்கிமைரய, ரொராட்ைக் 

காரர்கமள கமலக்கும் ெணிகளில், ராணுவத்தினர் 

ஈடுெட்டுள்ளனர்.இதில் நைத்தப்ெடும் துப்ொக்கிச்சூட்டில், உயிரிழப்புகள் 

ஏற்ெடுகின்ைன. யாங்கூனில், ராணுவத்தினர் நைத்திய துப்ொக்கிச்சூட்டில், 

ரநற்று முன்தினம் மட்டும், 38 ரெர் உயிரிழந்தனர். 

இதுவமர, நாடு முழுவதும், 100க்கும் ரமற்ெட்ரைார் உயிரிழந்துள்ளதாக 

தகவல்கள் கிமைத்துள்ளன.ஆறு ெகுதிஇந்நிமலயில், 

ரொராட்ைக்காரர்கமள ஒடுக்கும் ரநாக்கத்தில், யாங்கூனில் உள்ள, 

வைக்கு ைரகான், ததற்கு ைரகான், ைரகான் தசய்க்கான், வைக்கு ஒக்கலொ, 

ஹிமலங் தார் யார் மற்றும் ஷ்ரவபியிதா உள்ளிட்ை, ஆறு ெகுதிகளில், 

ரநற்று, மார்ஷியல் சட்ைம் பிரகைனம் தசய்யப்ெட்டுள்ளது. இந்த சட்ைத்தின் 

வாயிலாக, இந்த குறிப்பிட்ை ெகுதிகளில், நிர்வாகம், நீதித் துமை மற்றும் 

சட்ை அமலாக்கத் துமை என அமனத்தும் ராணுவ கட்டுப் ொட்டின் கீழ் 

வந்துள்ளது. 

81. இமசத் துமைக்கான மிகப் தெரிய 'கிராமி' விருதுகமள, இந்தாண்டு 

அதிகமான தெண்கள் அள்ளிச் தசன்ைனர். அதமரிக்காவின் லாஸ் 

ஏஞ்சல்ஸ் நகரில், 63வது கிராமி விருது விழா, ..."  

இமசத் துமைக்கான மிகப் தெரிய 'கிராமி' விருதுகமள, இந்தாண்டு 

அதிகமான தெண்கள் அள்ளிச் தசன்ைனர். 

அதமரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில், 63வது கிராமி விருது விழா, 

நமைதெற்ைது. தகாரரானா விதிகமள பின்ெற்றி நைந்த இந்த விழாவில், 

ஆண்கமள விை தெண்கள் அதிக விருதுகமள தெற்ைனர்.ஒன்ெது 

பிரிவுஇதில், ொைகி பியான்ஸ், மிக அதிக விருதுகமள தவன்று, கிராமி 

வரலாற்றில் புதிய சாதமன ெமைத்துள்ளார். இவர், 'ரசரவஜ், பிளாக் ெரரட், 

பிரவுன் ஸ்கின் ரகர்ள்' உட்ெை, ொைல், வீடிரயா என, ஒன்ெது பிரிவுகளில் 

ரதர்வாகி, அவற்றில் நான்கில் விருது கமள அள்ளிச் தசன்ைார். இதன் 

மூலம், தமாத்தம், 28 விருதுகமள தவன்று, கிராமி வரலாற்றில் அதிகம் 

விருது தவன்ை தெண் என்ை சிைப்மெ, பியான்ஸ் ெமைத்துள்ளார். 

இவர், தற்ரொது, 31 கிராமி விருதுகமள தவன்ை, இமசயமமப்ொளர், 

சர். ார்ஜ் ரசால்டிக்கு அடுத்த இைத்தில் உள்ளார். பியான்சுைன் இமைந்து 

ொடிய அவரது, ஒன்ெது வயது மகள், புளு ஐவி கார்ட்ைருக்கு, சிைந்த 

இமை ொைகிக்கான கிராமி விருது கிமைத்துள்ளது. இதன் மூலம் 

குமைந்த வயதில் கிராமி விருது தெற்ை இரண்ைாவது தெண் என்ை 

சிைப்மெ, புளு ஐவி கார்ட்ைர் தெற்றுள்ளார். இந்த ஆண்டிற்கான சிைந்த 

இமச ஆல்ெமாக, தைய்லர் ஸ்விப்ட்டின், 'ரொக்ரலார்' ரதர்வு 

தசய்யப்ெட்டுள்ளது. மூன்ைாவது முமையாக இவ்விருது தவன்ை முதல் 

தெண் என்ை சிைப்மெ, தைய்லர் ஸ்விப்ட் தெற்று உள்ளார். 

இதற்கு முன், ஸ்டீவ் வன்ைர், பிராங்க் சினாட்ரா, ொல் மசமன் ஆகிரயார் 

தான் மூன்று முமை விருதுகமள தவன்றுள்ளனர். விமரவில் தவளியாக 

உள்ள, 'ரநா மைம் டு மை' ர ம்ஸ்ொண்ட் ெைத்தின் 'மைட்டில்' 

ொைலுக்காக, எய்லிஷ் விருது தவன்ைார். முதன் முமையாக, தவளியாகாத 

ஒரு ெைத்தின் ொைலுக்கு விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது. புதிய ொைகிக்கான 

விருமத, 'ரவப்' ொைலுக்காக, தமகன் தட்டிச் தசன்ைார். முக 

கவசம்இரட்மையர் பிரிவில், 'தரய்ன் ஆன் மீ' ொைலுக்கான விருது, ரலடி 

காகா, அரியனா கிராண்ரை ஆகிரயாருக்கு கிமைத்தது. 

இந்தாண்டு, சிதார் இமசக் கமலஞர், ரவி சங்கரின் மகள், அனுஷ்கா 

சங்கர், மும்மெமயச் ரசர்ந்த, பிரியதர்ஷனி ஆகிரயாரின் இமச 

ஆல்ெங்கள், விருதுக்கு ரதர்வான ரொதிலும், தவற்றி வாய்ப்மெ இழந்தன. 

இந்நிகழ்ச்சியில், கனைாவில் வசிக்கும், இந்திய வம்சாவளிமயச் ரசர்ந்த, 



         

    

லில்லி சிங், டில்லி, விவசாயிகள் ரொராட்ைத்திற்கு ஆதரவு ததரிவிக்கும் முக 

கவசம் அணிந்து, ெரெரப்மெ ஏற்ெடுத்தினார். 

82. தைல்லி ஆட்சி அதிகாரத்தில் ஆளுநருக்கு முழு அதிகாரமளிக்கும் 

மரசாதா மக்களமவயில் தாக்கல் 

ஆட்சி அதிகாரத்தில்  தைல்லி துமைநிமல ஆளுநரின் ெங்கு மற்றும் 

அதிகாரத்மத வமரயறுக்கும் திருத்த மரசாதா ரநற்று மக்களமவயில் 

தாக்கல் தசய்யப்ெட்ைது.  மத்திய உள்துமை இமையமமச்சர் கிஷண் 

தரட்டி, தைல்லி  ரதசிய தமலநகர பிராந்திய திருத்த மரசாதா (என்சிடிடி) 

2021ஐ மக்களமவயில் ரநற்று தாக்கல் தசய்தார். 

அதன்ெடி, முன்தமாழியப்ெட்டுள்ள திருத்தத்தில், 

* சட்ைத்தின் 21வது பிரிவில், கூைப்ெட்டுள்ள அரசு’ என்ை வார்த்மத 

துமைநிமல ஆளுநமர’ குறிப்ெதாக மாற்ைப்ெை ரவண்டும். இதற்காக 

பிரிவு 21ல் புதிதாக துமைப் பிரிவு ஒன்று உருவாக்கப்ெை ரவண்டும். 

ஏதனனில், உச்ச நீதிமன்ைம் அரசு  என்று குறிப்பிட்ைது துமைநிமல 

ஆளுநமரரய ரசரும். 

* சட்ைப்ரெரமவயில் நிமைரவற்ைப்ெட்ை எந்ததவாரு மரசாதாமவயும் 

ஏற்று தகாள்ளரவா, நிறுத்தி மவக்கரவா அல்லது  னாதிெதியின் 

ெரிந்துமரக்கு அனுப்பி மவக்கரவா துமைநிமல ஆளுநருக்கு அதிகாரம் 

உண்டு என்று கூைப்ெட்டுள்ள  24வது பிரிவுைன்,  சட்ைப்ரெரமவ அதிகார 

எல்மலக்கு அப்ொற்ெட்ை எந்ததவாரு விஷயத்மதயும் தவளிரய தசால்லக் 

கூைாது என்ை புதிய உட்பிரிவு கூடுதலாக ரசர்க்கப்ெை ரவண்டும். 

* 33வது துமைப்பிரிவு (1)ல் அதன் அலுவல் நைத்மத ததாைர்ொன’ என்ை 

வார்த்மதகளுக்கு பிைகு, `மக்கள் சமெயின் அலுவல் நைத்மத 

நமைமுமை மற்றும் விதிகமள ொதிப்ெதாக இருக்காது,’ என்ை 

வார்த்மதகள் ரசர்க்கப்ெை ரவண்டும். 

* திருத்த மரசாதா அமல்ெடுத்தப்ெடுவதற்கு முன்பு, தமலநகரின் அன்ைாை 

நிர்வாகம் அல்லது நிர்வாக முடிவு ததாைர்ொக விசாரமை நைத்த 

சட்ைப்ரெரமவக்ரகா அல்லது அதன் குழுவுக்ரகா அதிகாரம் உண்டு என்று 

உருவாக்கப்ெட்ை விதிகள்  ரத்து தசய்யப்ெை ரவண்டும். 

* துமைநிமல ஆளுநர் அல்லது அவரது அதிகாரிகளால் எடுக்கப்ெடும் 

அமனத்து நிர்வாக நைவடிக்மக முடிவுகமளயும் துமைநிமல ஆளுநர் 

கூறியதாக எடுத்து தகாள்ள ரவண்டும். 

* அரசியலமமப்பு சட்ைம் 239ஏஏ.ன் கீழ் ஆளுநருக்கு வழங்கப்ெட்டுள்ள 

அதிகாரத்தின்ெடி, ரெரமவ தசயல்ொடுகளுக்கு அப்ொற்ெட்ை சில 

விஷயங்களில் துமைநிமல ஆளுநர் விதிகமள உருவாக்கலாம். 

இவ்வாறு கூைப்ெட்டுள்ளது. 

இந்த மரசாதா தவிர, சிைார் சீர்திருத்த மரசாதாமவ அமமச்சர் ஸ்மிருதி 

இரானி தாக்கல் தசய்தார். அதன்ெடி, சிைார் சீர்திருத்த ெள்ளிகமள 

கண்காணிக்கும் அதிகாரம் மாவட்ை ஆட்சியர்கள், கூடுதல் மாவட்ை 

ஆட்சியர்களுக்கு  வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

ரமலும், சுரங்கங்கள் மற்றும் தாதுவளங்கள் ரமம்ொடு மற்றும் 

முமைப்ெடுத்துதல் திருத்த மரசாதாமவ அமமச்சர் பிரகலாத் ர ாஷி 

மக்களமவயில் தாக்கல் தசய்தார். கலங்கமர விளக்கம் கப்ெல்களுக்கு 

வழிகாட்டியாக இருப்ெதால், அதன்  தெயமர கைல் வழிகாட்டுதல்’ என்று 

மாற்றி கைல் வழிகாட்டுதல் உதவி மரசாதாமவ அமமச்சர் மான்சுக் 

மாண்ைவியா தாக்கல் தசய்தார். அகமதாொத், கவுகாத்தி, ைாஜிபூர், 

ஐதாராொத், தகால்கத்தா, ரரெரரலி உள்ளிட்ை 6 மருந்தக  

நிறுவனங்களுக்கு ரதசிய அங்கீகாரம் அளிக்கும் ரதசிய மருந்தக கல்வி 

மற்றும் ஆராய்ச்சி மரசாதாமவ அமமச்சர் சதானந்த கவுைா தாக்கல் 

தசய்தார். 74 சதவீத தவளிநாட்டு ரநரடி முதலீடுகமள விற்க வமக 

தசய்யும் வமகயில் காப்பீடு  சட்ைத்தில் திருத்தங்கள் தகாண்டு வரும் 

மரசாதாமவ நிதியமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மாநிலங்களமவயில் 

தாக்கல் தசய்தார். 

தமிழக நிறுவனத்துக்கு ரதசிய அங்கீகாரம் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூரில் 

உள்ள தமிழ்நாடு உைவு ததாழில்நுட்ெ நிறுவனம், அரியானாவில் 

குண்ட்லியில் உள்ள உைவு ததாழில்நுட்ெ நிறுவனங்கமள ரதசிய 

நிறுவனங்களாக அறிவித்து மாநிலங்களமவயில் மரசாதா தாக்கல் 

தசய்யப்ெட்ைது. 

83. ஏடிபி ஒற்மையர் தரவரிமச 2வது இைத்தில் தமட்வரதவ் 

ஏடிபி ஆண்கள் ஒற்மையர் பிரிவு தரவரிமசயில் ரஷ்ய வீரர் ைானில் 

தமட்வரதவ் ஒரு இைம் முன்ரனறி 2வது இைத்மத பிடித்துள்ளார். 

மார்தஷல் ஓென் 13 ததாைரின் மெனலில் பியரி தைர்ெர்ட்டுைன் 

(பிரான்ஸ்) ரநற்று முன்தினம் ரமாதிய தமட்வரதவ் 6-4, 6-7 (4-7), 6-4 

என்ை தசட் கைக்கில் ரொராடி தவன்று சாம்பியன் ெட்ைத்மத 

மகப்ெற்றினார். இது அவரது 10வது ஏடிபி ெட்ைமாகும். இந்நிமலயில், 

ரநற்று தவளியான ஏடிபி தரவரிமசயில் ஸ்தெயின் நட்சத்திரம் ரரெல் 

நைாமல பின்னுக்குத் தள்ளி தமட்வரதவ் 2வது இைத்மத பிடித்தார். 

தசர்பியாவின் ரநாவாக் ர ாரகாவிச் ததாைர்ந்து முதலிைத்தில் நீடிக்கிைார். 

சுவிஸ் வீரர் ரரா ர் தெைரர் 6வது இைத்மத தக்கமவத்துள்ளார். 

ஆண்கள் ஒற்மையர் ைாப் 10 

ரரங்க்    வீரர்                புள்ளி 

1    ரநாவாக் ர ாரகாவிச் (தசர்பியா)        12,008 

2    ைானில் தமட்வரதவ் (ரஷ்யா)        9,940 

3    ரரெல் நைால் (ஸ்தெயின்)        9,670 

4    தைாமினிக் தீம் (ஆஸ்திரியா)        8,625 

5    ஸ்தைெரனாஸ் சிட்சிொஸ் (கிரீஸ்)    6,765 

6    ரரா ர் தெைரர் (சுவிஸ்)        6,375 

7    அதலக்சாண்ைர் ஸ்தவரவ் (த ர்மனி)    5,635 

8    ஆந்த்ரர ருப்ரலவ்    (ரஷ்யா) 

9    டீரகா ஸ்வார்ட்ஸ்ரமன் (அர்த ன்டினா)    3,640 

10    ரமட்டிரயா தெரட்டினி (இத்தாலி)        3,453 

84. அல்டிரமட் ரகா-ரகா அறிமுகம் 

இந்திய ரகா-ரகா கூட்ைமமப்பு (ரக.ரக.எஃப்.ஐ )சார்பில் முதன்முமையாக 

அல்டிரமட் ரகா-ரகா என்ை தெயரில் ததாழில்முமை லீக் ரொட்டிகள் இந்த 

ஆண்டு இறுதியில் நைத்தப்ெை உள்ளது. இதில் தமாத்தம் 6 அணிகள் 

ெங்ரகற்க உள்ளன. ரக.ரக.எஃப்ஐ மற்றும் ைாெர் இந்தியா நிறுவனம் 

இமைந்து இந்த ரொட்டிகமள நைத்துகின்ைன. இதற்காக ைாெர் 

நிறுவனம் 5 ஆண்டுகளுக்கு ₹200 ரகாடி முதலீடு தசய்கிைது. கைந்த 

மாதம் குருகிராமில் நைந்த சிைப்பு முகாமில், சிைந்த 130 வீரர்களின் 

தசயல்திைன் ெகுப்ொய்வு தசய்யப்ெட்டுள்ளது. மாநில சங்கங்களில் 

இருந்தும் வீரர்கள் ரதர்வு தசய்யப்ெை உள்ளனர். இந்த ததாைமர அடுத்த 5 

ஆண்டுகளுக்கு ஒளிெரப்பும் உரிமமமய ரசானி குழுமம் தெற்றுள்ளது. 

84. சமூக தசயற்ொட்ைாளரும், எழுத்தாளருமான ைர்ஷ் மந்தர் எழுதிய 

‘லாக்கிங் ைவுன் தி புவர்: தி ொண்ைமிக் அண்ட் இந்தியாஸ் மாரல் தசன்ைர்’ 

(Locking Down the Poor: The Pandemic and India's Moral Centre) என்ை 

ஆங்கில நூல் தசன்மனயில் இன்று (17.03.2021) தவளியிைப்ெடுகிைது.  

85. நாடு முழுவதும் தினமும் உருவாகும் 146 ைன் கரரானா மருத்துவக் 

கழிவுகள்: நாைாளுமன்ைத்தில் மத்திய அரசு தகவல் 

நாைாளுமன்ை மாநிலங்களமவயில் ரகட்கப்ெட்ை ஒரு ரகள்விக்கு மத்திய 

சுற்றுச்சூழல் துமை இமை அமமச்சர் ெபுல் சுப்ரிரயா அளித்த ெதிலில் 

கூறியிருப்ெதாவது: நாடு முழுவதும் ரமற்தகாள்ளப்ெடும் கரரானா மவரஸ் 

ெரிரசாதமன, ரநாயாளிகமள தனிமமப்ெடுத்துதல் மற்றும் சிகிச்மச 

அளித்தல் மூலம் தினமும் 146 ைன் மருத்துவ கழிவுகள் உருவாவதாக 

மத்திய மாசு கட்டுப்ொட்டு வாரிய புள்ளி விவரம் கூறுகிைது. கைந்த 2020-

ம் ஆண்டு கரரானா ொதிப்பு உச்சத்தில் இருந்த காலகட்ைத்தில் தினமும் 

சுமார் 616 ைன் கழிவுகள் உருவானதாகவும் அந்த புள்ளி விவரம் 

கூறுகிைது. 

அரதரநரம், இந்தக் கழிவுகமள ொதுகாப்ொக அகற்றுவமத உறுதி 

தசய்வதற்காக மாசு கட்டுப்ொட்டு வாரியம் விதிமுமைகமள வகுத்துள்ளது. 

மருத்துவக் கழிவு நிர்வாகவிதிகள் 2016-ன்ெடி, மாநில மற்றும்யூனியன் 

பிரரதச அரசுகள், மருத்துவக் கழிவுகமள ொதுகாப்ொகஅகற்றுவது மற்றும் 

சுத்திகரிப் ெதற்கான கட்ைமமப்புகமள உருவாக்க ரவண்டியது அவசியம். 

இதன்ெடி, மாநில மாசு கட்டுப்ொட்டுவாரியங்கள் 202 தொது மருத்துவக் 

கழிவு சுத்திகரித்தல் மற்றும் அகற்றும் அமமப்புகளுக்கு அனுமதி வழங்கி 

உள்ளன. இவ்வாறு அதில் கூைப்ெட்டுள்ளது. 

86. பிரிட்ைன் பிரதமர் ரொரிஸ் ஏப்ரலில் இந்தியா வருமக 

பிரிட்ைன் பிரதமர் ரொரிஸ்  ான்சன் வரும் ஏப்ரல் மாத இறுதியில் இந்தியா 

வருமக தரவுள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு ததரிவித்துள்ளது. 

பிரிட்ைன் பிரதமராக ரொரிஸ்  ான்சன் கைந்த 2019-ம் ஆண்டு  ூமல 

மாதம் ெதவிரயற்ைார். பிரதமராக ரதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ைது முதலாக 

ஐரராப்பிய யூனியனில் இருந்து பிரிட்ைமன தவளிரயற்றுவதற்கான 

நைவடிக்மகயில் அவர் தீவிரமாக ஈடுெட்டு வந்தார். இதன் ததாைர்ச்சியாக, 

கைந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஐரராப்பிய யூனியனில் இருந்து பிரிட்ைன் 

அதிகாரப்பூர்வமாக தவளிரயறியது.   

இமதயடுத்து, பிரிட்ைனின் வர்த்தக நைவடிக்மககமள முடுக்கிவிடும் 

விதமாக, வளர்ந்த நாடுகளுைன் அந்நாட்டு அரசு ததாைர்ந்து 

ரெச்சுவார்த்மதயில் ஈடுெட்டு வருகிைது. அந்த வமகயில், இந்தியாவுக்கு 



         

    

கைந்த  னவரி மாதம் ரொரிஸ்  ான்சன் வருமக தருவதாக இருந்தார். 

இந்தியக் குடியரசு தின விழாவில் ெங்ரகற்றுவிட்டு இருதரப்பு உைவுகள் 

குறித்து பிரதமர் நரரந்திர ரமாடியுைன் அவர் ஆரலாசமன நைத்துவதாக 

இருந்தது. ஆனால், பிரிட்ைனில் உருமாறிய கரரானா ெரவல் 

அதிகரித்தமத அடுத்து இந்திய சுற்றுப்ெயைத்மத ரொரிஸ்  ான்சன் 

தற்காலிகமாக ரத்து தசய்தார். 

இந்நிமலயில், வரும் ஏப்ரல்மாத இறுதியில் ரொரிஸ்  ான்சன் இந்தியா 

வரவுள்ளதாக பிரிட்ைன் பிரதமர் அலுவலகம் ததரிவித்துள்ளது. இந்த 

சுற்றுப்ெயைத்தின்ரொது இருதரப்பு வர்த்தக உைவுகள், ொதுகாப்பு 

ஒத்துமழப்பு உள்ளிட்ை அம்சங்கள் குறித்து பிரதமர் நரரந்திர ரமாடியுைன் 

ரொரிஸ்  ான்சன் ஆரலாசிக்கவுள்ளதாக பிரிட்ைன் அரசு வட்ைாரங்கள் 

ததரிவிக்கின்ைன. பிரிட்ைன் அரசாங்கம் ஐரராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து 

விலகிய பின்னர், ரொரிஸ்  ான்சன் ரமற்தகாள்ளும் தெரிய சர்வரதசப் 

ெயைம் இதுதவன்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 

இந்நிமலயில், அவர் ஏப்ரல் இறுதியில் இந்தியா வருவதற்கான 

ஏற்ொடுகமள அந்நாட்டு அரசு முடுக்கிவிட்டுள்ளது. பிதரக்ஸிட் 

தவளிரயறுதலுக்குப் பின்னர் பிரிட்ைன் வர்த்தக ததாைர்புகமள 

விரிவுெடுத்த அதுவும் குறிப்ொக ஆசிய, ெசிபிக் பிராந்தியத்துைன் 

விரிவுெடுத்த ெல்ரவறு நைவடிக்மககமள ரமற்தகாண்டு வருகிைது. 

ஆஸ்திரரலியா, கனைா, சிலி,  ப்ொன், தமக்ஸிரகா மற்றும் வியட்நாம் 

உள்ளிட்ை 11 ெசிபிக் ரிம் நாடுகமள பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தும் ஆசிய-ெசிபிக் 

சுதந்திர வர்த்தக ததாகுதியான டிரான்ஸ்-ெசிபிக் கூட்ைாண்மம (சிபிடிபிபி) 

இல் ரசர பிரிட்ைன் கைந்த மாதரம விருப்ெம் ததரிவித்திருந்தது. அதற்கான 

முயற்சிகமளயும் ரமற்தகாண்ைது. அரதரொல் ஆசியான்(ASEAN) 

கூட்ைமமப்பில் ஆரலாசகராக இமைய விருப்ெம் ததரிவித்து 

விண்ைப்பித்துள்ளது. இந்நிமலயில் பிரிட்ைன் பிரதமரின் இந்திய 

வருமக முக்கியத்துவம் தெறுகிைது. 

87. இந்திரா நூயி சுயசரிமத - 'மம மலப் இன் புல்' 

'தெப்சி' நிறுவனத்தின் தமலமம நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்த, 

தசன்மனமய பூர்விகமாக உமைய இந்திரா நூயி (65 வயது) வணிக 

நிறுவன தசயல்ொடுகளில், சர்வரதச புகழ் தெற்ைவர். இவர், தன் 

வாழ்க்மக மற்றும் ெணி குறித்த தகவல்கமள, 'மம மலப் இன் புல்' என்ை 

தெயரில், சுயசரிமத புத்தகமாக எழுதியுள்ளார். இந்த புத்தகம், தசப்ைம்ெர் 

28, 2021 இல் தவளியாக உள்ளது. 

88. இந்தியக் கைற்ெமையில் இமையும் ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெல். 

எதிரி நாட்டு தசயற்மகக்ரகாள்கமளக் கண்காணிக்கவும், ஏவுகமை 

அச்சுறுத்தமலக் கண்ைறியவும் உதவும் ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெல் இந்தியக் 

கைற்ெமையில் விமரவில் இமையவுள்ளது. 

இந்தியப் தெருங்கைலில் சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் நிமலயில், 

இந்தக் கப்ெல் ெயன்ொட்டுக்கு வருவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 

கருதப்ெடுகிைது.  

ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெலானது முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டில் 

தயாரிக்கப்ெட்டுள்ள 'தெருங்கைல் கண்காணிப்பு' கப்ெல் ஆகும். ொதுகாப்பு 

ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி நிறுவனம் (டிஆர்டிஓ), ரதசிய ததாழில்நுட்ெ 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (என்டிஆர்ஓ) ஆகியவற்ைால் இந்தக் கப்ெல் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 'இந்துஸ்தான் ஷிப்யார்ட்' நிறுவனத்தால் (சுயசார்பு 

இந்தியா திட்ைத்தின் கீழ்) விசாகப்ெட்டினத்தில் இக்கப்ெல் கட்ைமமக் 

கப்ெட்டுள்ளது. 

தற்ரொது இறுதிக்கட்ை ரசாதமனகளில் இருக்கும் ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெல் 

விமரவில் இந்தியக் கைற்ெமையில் இமையும்என தகவலறிந்த 

வட்ைாரங்கள் ததரிவிக்கின்ைன. எனினும், இதுததாைர்ொன அறிவிப்புகள் 

அதிகாரப்பூர்வமாக தவளியாக வில்மல. ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெலில் 

அதிநவீன மின்னணு ரரைார்கள் தொருத்தப்ெட்டுள்ளதால், இந்தியப் 

ெகுதிகமளக் கண்காணிக்கும் தசயற்மகக்ரகாள்கமள எளிதில் 

அமையாளம் கண்டு ராணுவத்துக்கு தகவல் அளிக்க முடியும். 

அதுமட்டுமின்றி, இந்தியாமவ ரநாக்கி வரும் எதிரி நாட்டு 

ஏவுகமைகமளயும் ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெல் கண்ைறிந்துவிடும். ரமலும், 

இந்திய – ெசிபிக் பிராந்திய நாடுகளில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 

ஏவுகமைகளின் உண்மமயான திைமனயும் இக்கப்ெலால் மதிப்பிை 

முடியும். முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்ெட்டுள்ள 

ஐ.என்.எஸ்., துருவ், 15 ஆயிரம் ைன் எமை தகாண்ைது. இதில் அதிநவீன, 

'ரரைார்' வசதிகள் உள்ளன. இதன் வாயிலாக, நம் நாட்மை 

கண்காணிக்கும் தசயற்மகக்ரகாள் அமலக்கற்மைகமள எளிதில் 

கண்ைறிந்து விைலாம். 

ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெல் இந்தியக் கைற்ெமையில் இமையும்ெட்சத்தில், 

தெருங்கைல் கண்காணிப்பு கப்ெல்கமளக் தகாண்ை 6-வது நாடு என்ை 

தெருமமமய இந்தியா தெறும். தற்ரொது வமர அதமரிக்கா, பிரிட்ைன், 

சீனா, ரஷ்யா, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் மட்டும்தான் இந்தக் 

கண்காணிப்பு ரக கப்ெல்கள் இருக்கின்ைன என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 

ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெலால் கைற்ெமையின் வலிமம ெல மைங்கு 

அதிகரிக்கும் டிஆர்டிஓ உயரதிகாரிகள் ததரிவிக்கின்ைனர். 

6. ரைாக்கிரயாவில் நைக்கும் ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்கு இந்தியாவின் நீளம் 

தாண்டுதல் வீரரான முரளி ஸ்ரீசங்கர் தகுதி தெற்றுள்ளார். 

ெஞ்சாப் மாநிலம் ொட்யாலாவில், 24வது தெைரரஷன் ரகாப்மெ சீனியர் 

ரதசிய தைகள சாம்பியன்ஷிப் நைக்கிைது. ஆண்களுக்கான நீளம் 

தாண்டுதலில் ெங்ரகற்ை ரகரளாவின் முரளி ஸ்ரீசங்கர், முதல் நான்கு 

வாய்ப்பில் 8.02, 8.04, 8.07, 8.09 மீ., தாண்டினார். ஐந்தாவது வாய்ப்பில் 

அசத்திய இவர், அதிகெட்சமாக 8.26 மீ., தாண்டினார். இதன்மூலம் 

ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்கு தகுதி தெற்ைார். ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் 

நீளம் தாண்டுதல் ரொட்டியில் ெங்ரகற்க தகுதி இலக்காக 8.22 மீ., 

நிர்ையிக்கப்ெட்டுள்ளது. தவிர் இவர், தனது தசாந்த ரதசிய சாதமனமய 

முறியடித்தார். கைந்த 2018ல் இவர், 8.20 மீ., தாண்டியிருந்தது ரதசிய 

சாதமனயாக இருந்தது. 

89. ஐ.நா. ொதுகாப்புக் கவுன்சில் நிரந்தர உறுப்பினர் ெதவி: ரொர்ச்சுகல் 

ஆதரவு 

ஐ.நா. ொதுகாப்புக் கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினராகும் இந்தியாவின் 

முயற்சிக்கு ரொர்ச்சுகல் நாடு முழு ஆதரவு அளிக்கும் என்று சர்வரதச 

நாைாளுமன்ை ஒன்றியத்தின் (ஐபியு) தமலவர் துவார்த்ரத ெச்ரசரகா 

ததரிவித்தார். 

 ரமலும், இந்தியா தனது நலத்துக்கு மட்டுமல்லாமல், சர்வரதச நலனிலும் 

அக்கமை தகாண்ை நாைாக இருந்து, உலக நாடுகளுக்கு ஓர் 

முன்னுதாரைமாக திகழ்கிைது என்றும் அவர் ததரிவித்தார். 

 ரொர்ச்சுகல் நாட்டின் நாைாளுமன்ை உறுப்பினரான துவார்த்ரத 

ெச்ரசரகா, சர்வரதச நாைாளுமன்ை ஒன்றியத்தின் தமலவராக சமீெத்தில் 

ரதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ைார். இமதத் ததாைர்ந்து, 7 நாள்கள் ெயைமாக இந்தியா 

வந்துள்ள அவர், நாைாளுமன்ை அமவ நிகழ்ச்சிகமள திங்கள்கிழமம 

ொர்மவயிட்ைார். இமதயடுத்து, அவருக்கு மக்களமவத் தமலவர் ஓம் 

பிர்லா தமலமமயில் நாைாளுமன்ை மமய மண்ைெத்தில் 

தசவ்வாய்க்கிழமம வரரவற்பு தகாடுக்கப்ெட்ைது. இந்த நிகழ்ச்சியில் 

பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி, மத்திய அமமச்சர்கள், இரு அமவயின் 

உறுப்பினர்கள் கலந்து தகாண்ைனர். 

இமதத் ததாைர்ந்து துவார்த்ரத ெச்ரசரகா ரெசியதாவது: 

கரரானா ததாற்று காலக்கட்ைத்தில் சமூக, தொருளாதார ரீதியாக எவ்வாறு 

மீண்டு வருவது என்ெது சர்வரதசத்துக்கும் சவாலாக இருந்தது. உலகின் 

மிகப்தெரிய  னநாயக நாைான இந்தியா, மற்ை நாடுகளால் 

மதிக்கப்ெடுவரதாடு ஓர் முன்னுதாரைமாகவும் ொர்க்கப்ெடுகிைது. 

ஐனநாயக மாண்புகளில் இந்தியாவின் அர்ப்ெணிப்புகமள நாள்ரதாறும் 

காைமுடியும். தனது நலத்துக்கு மட்டுமல்லாமல், சர்வரதச நலனிலும் 

அக்கமை தகாண்ை நாைாக திகழ்கிைது. பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி 

தமலமமயின் கீழ் இந்தியா, தெருளாதாரத்திலும் சமூக வளர்ச்சியிலும் 

சாதமன புரிந்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாப்புக் கவுன்சில் 

சீர்திருத்தத்மத ரொர்ச்சுகல் வரரவற்கிைது. அதில் நிரந்தர 

உறுப்பினராகும் இந்தியாவின் முயற்சிக்கு ரொர்ச்சுகல் முழு ஆதரமவ 

அளிக்கும் என்ைார் அவர். 

90. சீன தடுப்பூசி தசலுத்திக்தகாண்ைால்தான் அனுமதி: இந்தியா உள்ெை 

20 நாட்டினருக்கு நிெந்தமன 

இந்தியா உள்ெை 20 நாடுகமளச் ரசாா்ந்தவாா்கள் சீனா திரும்ெ 

ரவண்டுமானால் அந்நாட்டு தடுப்பூசிமய தசலுத்திக்தகாள்வது 

கட்ைாயமாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

சீனாவில் 23,000 இந்திய மாைவாா்கள் தங்கி ெடித்து வந்தனாா். 

அவாா்களில் தெரும்ொலானவாா்கள் மருத்துவம் ெயின்று வந்தனாா். 

இதுதவிர நூற்றுக்கைக்கான இந்தியாா்கள் ெணிபுரிந்து வந்தனாா். கைந்த 

ஆண்டு கரரானா தீநுண்மி ெரவத் ததாைங்கியதால் அவாா்கள் 

அமனவரும் இந்தியா திரும்பினாா். கரரானா ெரவல் காரைமாக ெயைக் 

கட்டுப்ொடுகள் விதிக்கப்ெட்ைதால் அவாா்கள் மீண்டும் சீனா திரும்ெ 

முடியாமல் ரொனது. 

அவாா்கள் மீண்டும் சீனா திரும்ெ நைவடிக்மக ரமற்தகாள்ளுமாறு 

அந்நாட்டிைம் இந்திய தூதரகமும், மாைவாா்களும் ததாைாா்ந்து வலியுறுத்தி 

வந்தரொதிலும், அதுகுறித்து சாதகமான ெதில் எமதயும் சீனா 

ததரிவிக்கவில்மல. 



         

    

இந்நிமலயில் சீனா திரும்ெ விரும்பும் இந்தியாா்கள் அந்நாட்டின் கரரானா 

தடுப்பூசிமய தசலுத்திக்தகாள்வது கட்ைாயமாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இதுததாைாா்ொன அறிவிப்மெ தில்லியில் உள்ள சீன தூதரகம் 

தவளியிட்டுள்ளது. 

ஆனால் சீன தடுப்பூசி இந்தியாவில் கிமைப்ெதில்மல. அந்தத் 

தடுப்பூசிகமள எவ்வாறு தெறுவது என்ெமத தனது அறிவிப்பில் சீன 

தூதரகம் ததரிவிக்கவில்மல. 

சீன தடுப்பூசிமய தசலுத்திக்தகாள்வது 20 நாடுகமளச் 

ரசாா்ந்தவாா்களுக்கு கட்ைாயமாக்கப்ெட்டுள்ளதாகவும், அவாா்களில் 

இந்தியாா்களும் அைங்குவாா் என்றும் சீன அரசு நாளிதழான ‘குரளாெல் 

மைம்ஸ்’ ததரிவித்துள்ளது. 

91. பின்தங்கிரயாாா் ெட்டியமல நாைாளுமன்ைம் மட்டுரம உருவாக்க 

முடியுதமனில் மராத்தா இைஒதுக்கீடு தசல்லாது: உச்சநீதிமன்ைம் கருத்து 

(16.03.2021) 

சமூகத்திலும் கல்வியிலும் பின்தங்கிய பிரிவினரின் மத்திய ெட்டியமல 

நாைாளுமன்ைம் மட்டுரம உருவாக்க முடியும் என்ை வாதம் 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்ெடுமானால், மராத்தா சமூகத்தினருக்கு இைஒதுக்கீடு 

அளிக்கும் சட்ைத்துக்கு மகாராஷ்டிர மாநில அரசு ஒப்புதல் அளிக்க முடியாது 

என்று உச்சநீதிமன்ைம் தசவ்வாய்க்கிழமம கருத்து ததரிவித்தது. 

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் கல்வி மற்றும் ரவமலவாய்ப்பில் மராத்தா 

சமூகத்தினருக்கு இைஒதுக்கீடு அளிக்கும் வமகயில், கைந்த 2018-ஆம் 

ஆண்டு ‘சமூகத்திலும் கல்வியிலும் பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கான சட்ைம் 

2018 (எஸ்இபிசி)’ என்ை சட்ைத்மத மாநில அரசு இயற்றியது. அமத 

எதிாா்த்து மும்மெ உயாா்நீதிமன்ைத்தில் வழக்கு ததாைரப்ெட்ைது. வழக்மக 

விசாரித்த உயாா்நீதிமன்ைம், மாநில அரசின் இைஒதுக்கீடு சட்ைத்மத 

ஏற்றுக்தகாண்ைது. 

இமத எதிாா்த்து உச்சநீதிமன்ைத்தில் ஏராளமான மனுக்கள் தாக்கல் 

தசய்யப்ெட்ைன. அதில் ஒரு மனுவில், ‘மகாராஷ்டிரத்தில் இயற்ைப்ெட்டுள்ள 

எஸ்இபிசி சட்ைம், உச்சநீதிமன்ைம் ஏற்தகனரவ நிாா்ையித்துள்ள 50 

சதவீத இைஒதுக்கீடு வரம்மெ மீறுகிைது’ என்று குறிப்பிைப்ெட்ைது. இந்த 

மனுக்கமள விசாரித்த உச்சநீதிமன்ைம், மகாராஷ்டிர மாநிலம் அந்த 

சட்ைத்மத நமைமுமைப்ெடுத்த தமை விதித்து, மனுக்கள் மீதான 

விசாரமைமய 5 நீதிெதிகள் அமாா்வுக்கு மாற்றி உத்தரவிட்ைது. 

அதன்ெடி, இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்ை நீதிெதிகள் அரசாக் பூஷண், 

எல்.நாரகஸ்வரராவ், எஸ்.அப்துல் நசீாா், ரைமந்த் குப்தா, எஸ்.ரவீந்திர ெட் 

ஆகிரயாாா் அைங்கிய அமாா்வு முன்பு அண்மமயில் விசாரமைக்கு வந்தது. 

வழக்மக விசாரித்த நீதிெதிகள் நீதிெதிகள், மாநிலங்களின் சட்ைம் 

இயற்றும் அதிகாரத்மத சட்ைப் பிரிவு 342ஏ ொதிக்கிைதா? என்ென 

உள்ளிட்ை 5 ரகள்விகமள எழுப்பி, அமனத்து மாநிலங்களும் ெதிலளிக்க 

ரநாட்டீஸ் பிைப்பித்து கைந்த 8-ஆம் ரததி உத்தரவிட்ைனாா். 

இந்த வழக்கு திங்கள்கிழமம மீண்டும் விசாரமைக்கு வந்தரொது, 

ெல்ரவறு மாநிலங்கள் சாாா்பில் ஆ ரான வழக்குமரஞாா்கள் 

ரகட்டுக்தகாண்ைதன் அடிப்ெமையில், இந்த விவகாரத்தில் அமனத்து 

மாநிலங்களும் எழுத்துபூாா்வமான ெதிமல சமாா்ப்பிக்க ஒரு வார கால 

அவகாசம் அளித்து நீதிெதிகள் உத்தரவிட்ைனாா். 

இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்ை நீதிெதி அரசாக் பூஷண் தமலமமயிலான 5 

நீதிெதிகள் அமாா்வு முன்பு தசவ்வாய்க்கிழமம மீண்டும் விசாரமைக்கு 

வந்தது. 

அப்ரொது ஆ ரான மூத்த வழக்குமரஞாா் ரகாொல் சங்கரநாராயைன், 

‘102-ஆவது அரசமமப்பு சட்ைத் திருத்தத்தின்ெடி, சமூகத்திலும் 

கல்வியிலும் பின்தங்கிய பிரிவினரின் மத்திய ெட்டியமல (எஸ்இபிசி) 

நாைாளுமன்ைம் மட்டுரம உருவாக்க முடியும். இந்த அரசமமப்பு சட்ை 

திருத்தத்துக்குப் பின்னாா்தான், மராத்தா சமூகத்தினருக்கு இைஒதுக்கீடு 

அளிக்கும் சட்ைத்மத மகாராஷ்டிர அரசு இயற்றியிருக்கிைது. எனரவ, இந்த 

சட்ைத்மத அனுமதிக்க முடியுமா என்ெது ெரிசீலிக்கப்ெை ரவண்டும்’ 

என்ைாாா். 

இமதக் ரகட்ை நீதிெதிகள், ‘எஸ்இபிசி ெட்டியமல நாைாளுமன்ைம் மட்டுரம 

உருவாக்க முடியும் என்ை வாதம் ஏற்றுக்தகாள்ளப்ெடுமானால், மராத்தா 

சமூகத்தினருக்கு இைஒதுக்கீடு அளிக்கும் சட்ைத்துக்கு மகாராஷ்டிர மாநில 

சட்ைப்ரெரமவ ஒப்புதல் அளிக்க முடியாது’ என்று கருத்து ததரிவித்தனாா். 

92. இந்தியா-அதமரிக்கா நிதியமமச்சாா்கள் ததாமலரெசியில் ரெச்சு 

அதமரிக்க நிதியமமச்சாா் ர னட் தயல்லன், மத்திய நிதியமமச்சாா் 

நிாா்மலா சீதாராமனுைன் ததாமலரெசி வாயிலாகப் ரெச்சுவாாா்த்மத 

நைத்தினாாா். 

அதமரிக்காவின் புதிய அதிெராக ர ா மெைன் கைந்த  னவரி 20-ஆம் 

ரததி தொறுப்ரெற்ைாாா். அதமரிக்க ரிசாா்வ் வங்கியின் முன்னாள் 

தமலவரான ர னட் தயல்லமன நிதியமமச்சராக அதிொா் மெைன் 

நியமித்தாாா். அவாா் அதமரிக்காவின் முதல் தெண் நிதியமமச்சாா் என்ெது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

இந்நிமலயில், மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா சீதாராமமன 

திங்கள்கிழமம ததாமலரெசி வாயிலாகத் ததாைாா்புதகாண்டு ர னட் 

தயல்லன் ரெச்சுவாாா்த்மத நைத்தினாாா். நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா 

சீதாராமனுைன் அவாா் உமரயாடுவது இதுரவ முதல் முமையாகும். 

இந்தப் ரெச்சுவாாா்த்மத ததாைாா்ொக, அதமரிக்க நிதியமமச்சகம் 

தவளியிட்ை தசய்திக் குறிப்பில், ‘கரரானா ததாற்று ெரவலில் இருந்து 

விமரவில் மீள்வது, சமத்துவமின்மமக்கு எதிரான ரொராட்ைம், 

ெருவநிமல மாற்ைம் உள்ளிட்ை விவகாரங்களில் தநருங்கிப் 

ெணியாற்றுவது ததாைாா்ொக தமலவாா்கள் இருவரும் விவாதித்தனாா். 

கரரானா ததாற்றுக்கு எதிரான ரொராட்ைத்தில் அதமரிக்காவின் முக்கிய 

கூட்ைாளியாக இந்தியா விளங்கி வருவதற்கு ர னட் தயல்லன் ொராட்டு 

ததரிவித்தாாா். ெரஸ்ெர விவகாரங்களில் இருதரப்பு, ெலதரப்பு ரீதியில் 

ஒத்துமழப்புைன் தசயல்ெடுவதற்கு ஆாா்வமுைன் உள்ளதாக அவாா் 

ததரிவித்தாாா்’ என்று குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது. 

ென்னாட்டு அமமப்புகளில் ஒத்துமழப்பு: ரெச்சுவாாா்த்மத குறித்து மத்திய 

நிதியமமச்சகம் தவளியிட்ை சுட்டுமரப் ெதிவுகளில், ‘சாா்வரதச 

தொருளாதார விவகாரம் குறித்து ர னட் தயல்லனுைன் நிதியமமச்சாா் 

நிாா்மலா சீதாராமன் விவாதித்தாாா். உலக நாடுகளுக்கு கரரானா 

தடுப்பூசிமய விநிரயாகிப்ெதற்காக இந்தியாவுக்கு ர னட் ொராட்டு 

ததரிவித்தாாா். 

கரரானா ததாற்று ெரவலால் ொதிக்கப்ெட்ை அதமரிக்காவின் 

தொருளாதாரத்மத மீட்தைடுப்ெதற்காக சுமாாா் ரூ.135 லட்சம் ரகாடி 

மதிப்பிலான திட்ைத்மத வடிவமமத்ததற்காக அந்நாட்டு நிதியமமச்சமர 

நிாா்மலா சீதாராமன் ொராட்டினாாா். ஜி20 உள்ளிட்ை ென்னாட்டு 

அமமப்புகளில் ஒருங்கிமைந்து தசயல்ெடுவதற்கு இருவரும் 

உறுதிரயற்ைனாா்’ என்று குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது. 

93. பில்லி ஜீன் கிங் ரகாப்மெ தைன்னிஸ்: அங்கிதா, சானியாவுைன் 

இந்திய அணி 

பில்லி ஜீன் கிங் ரகாப்மெ உலக குரூப் பிரள-ஆப் சுற்றில் லாத்வியாவுக்கு 

எதிரான ஆட்ைத்துக்காக அங்கிதா தரய்னா, சானியா மிாா்ஸா 

உள்ளிட்ரைாாா் அைங்கிய இந்திய அணி தசவ்வாய்க்கிழமம 

அறிவிக்கப்ெட்ைது. 

அங்கிதா, சானியா தவிாா்த்து காா்மான் தகௌாா் தண்டி, ஜீல் ரதசாய், ருது ா 

ரொசரல ஆகிரயாாா் இந்திய அணியில் ரசாா்க்கப்ெட்டுள்ளனாா். கைந்த 

சீசனில், விமளயாடுரவாாா் ெட்டியலில் இருந்த ரியா ொட்டியா இந்த 

சீசனில் ரிசாா்வ் பிரளயராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளாாா். இரட்மையாா் 

பிரிவுக்காக அனுெவமிக்க சானியா மிாா்ஸா ரசாா்க்கப்ெட்டுள்ளாாா். 

சாா்வரதச தரவரிமசயில் 359-ஆவது இைத்தில் இருக்கும் ரியாமவ 

விடுத்து, 614-ஆவது இைத்திலிருக்கும் ஜீல் ரதசாமய நியமித்தது குறித்த 

ரகள்விக்கு ரதாா்வுக் குழு உறுப்பினாா் ஒருவாா், ‘சமீெத்திய ஆட்ைங்களில் 

இருவரது தசயல்ொடுகளின் அடிப்ெமையிரலரய இந்த முடிவு 

ரமற்தகாள்ளப்ெட்ைது’ என்ைாாா். 

லாத்வியாவின்  ுாா்மாலா நகரில் ஏப்ரல் 16 முதல் 2 நாள்களுக்கு 

இந்தியா-லாத்வியா அணிகளின் ஆட்ைங்கள் நமைதெைவுள்ளன. 

லாத்வியா அணியில் முன்னாள் பிதரஞ்சு ஓென் சாம்பியன் த லினா 

ஒஸ்ைாதென்கா, அதமரிக்க ஓெனில் அமரயிறுதி வமர முன்ரனறிய 

அனஸ்தாசி ா தசவஸ்ரைாவா ஆகிரயாாா் இைம்தெறுவதால் இந்த சுற்று 

இந்தியாவுக்கு சவால் அளிக்கும் வமகயில் இருக்குதமனத் ததரிகிைது. 

94. ரதசிய  ூனியாா் மற்றும் இமளரயாாா் ரைபிள் தைன்னிஸ் ரொட்டியில் 

முமைரய ஸ்வஸ்திகா ரகாஷ், தியா சிதாரல ஆகிரயாாா் 

தசவ்வாய்க்கிழமம சாம்பியன் ஆகினாா். 

முன்னதாக இமளரயாாா் பிரிவில் நமைதெற்ை அமரயிறுதிகளில் 

மகாராஷ்டிரத்தின் தியா சிதாரல 11-8, 11-8, 11-4, 11-9 என்ை தசட்களில் 

உத்தர பிரரதசத்தின் ராதாபிரியா ரகாயமல தவன்ைாாா். காா்நாைகத்தின் 

யஷஸ்வினி ரகாாா்ெரை 7-11, 11-3, 11-6, 11-8, 11-4 என்ை தசட்களில் 

மகாராஷ்டிரத்தின் அனன்யா ொசக்மக வீழ்த்தினாாா்.  

பின்னாா் நமைதெற்ை இறுதிச்சுற்றில் தியா சிதாரல 8-11, 11-7, 11-8, 10-12, 

5-11, 11-8, 11-2 என்ை தசட்களில் யஷஸ்வினி ரகாாா்ெரைமவ வீழ்த்தி 

சாம்பியன் ஆனாாா். 



         

    

அரதரொல்  ூனியாா் பிரிவில் நமைதெற்ை அமரயிறுதிச் சுற்றுகளில் 

தில்லியின் ஸ்வஸ்திகா ரகாஷ் 13-11, 11-6, 9-11, 5-11, 11-3, 11-5 என்ை 

தசட்களில் தில்லிமயச் ரசாா்ந்த லக்ஷிதா நரங்மக தவன்ைாாா். 

ைரியாைாவின் சுைானா மசனி 8-11, 5-11, 11-6, 11-8, 11-8, 11-8, 11-4 

என்ை தசட்களில் தமிழகத்தின் நித்யஸ்ரீ மணிமய வீழ்த்தினாாா். 

இறுதிச்சுற்றில் ஸ்வஸ்திகா ரகாஷ் 7-11, 11-13, 11-7, 11-4, 11-6, 11-9 என்ை 

தசட்களில் சுைானா மசனிமய ரதாற்கடித்து சாம்பியன் ஆனாாா். 

95. உலகின் மிகவும் மாசமைந்த 30 நகரங்களில் 22 இந்திய நகரங்கள்! 

உலகின் மிகவும் மாசமைந்த 30 நகரங்களில் 22 நகரங்கள் இந்தியாவில் 

இருப்ெதாக சுவிட்சர்லாந்து நாட்மைச் ரசர்ந்த ஐ ஐகியூஏர் விஷுவல் 

நிறுவனம் என்ை நைத்திய ஆய்வில் ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.  

உலகின் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புகமள ஆய்வு தசய்யும் சுவிஸ் நாட்மைச் 

ரசர்ந்த ஐ ஐகியூஏர் விஷுவல் நிறுவனம் 'உலக காற்றின் தர அறிக்மக, 

2020' என்ை தமலப்பில் அறிக்மக ஒன்மதைௌ தவளியிட்டுள்ளது.  

அதன் விவரம்: உலகில் உள்ள நாடுகளில் உள்ள 106 முக்கிய 

நகரங்களில் ஏற்ெடும் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு தசய்ததில், 

"மிகவும் மாசமைந்த  நகரங்களின் தரவரிமசயில் இந்தியா ததாைர்ந்து 

முதலிைத்தில் உள்ளது, உலகளவில் மிகவும் மாசுெட்ை முதல் 30 

நகரங்களில் 22 இைங்கள் உள்ளன." அதிக மாசமைந்த நகரங்களில் 

சீனாவில் சின்ஜியாங் மற்றும் ஒன்ெது இந்திய நகரங்கள் 

இைம்தெற்றுள்ளன என்று அந்த அறிக்மக கூைப்ெட்டுள்ளது. 

உலகிரலரய மிகவும் மாசமைந்த நகரங்களில் 10 ஆவது மாசுெட்ை 

நகரமாக இந்தியாவின் தமலநகர் தில்லி திகழ்கிைது. 2019 முதல் 2020 

வமர தில்லியின் காற்றின் தரம் ஏைக்குமைய 15 சதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளது. உலகின் இரண்ைாவது மாசுெட்ை நகரமாக காசியாொத் 

உள்ளது என்று அறிக்மக கூைப்ெட்டுள்ளது.   

இதமனத் ததாைர்ந்து மாசமைந்த நகங்களில் ெட்டியலில், காசிதாொத், 

புலந்த்சைார், பிஸ்ராக்  லாபூர், தநாய்ைா, கிரரட்ைர் தநாய்ைா, கான்பூர், 

லக்தனௌ, மீரத், ஆக்ரா மற்றும் உத்தரப்பிரரசத்தில் முசாெர் நகர், 

ரா ஸ்தானில் பிவாரி, ெரிதாொத், ஜிந்த், ஹிஸார், ஃெரதொத், ெந்த்வாரி, 

குருகிராம், யமுனா நகர், ைரியானாவில் ரராஹ்ைக் மற்றும் தாருரைரா, 

பிகாரில் முசாெர்பூர் ஆகிய நகங்கள் இைம் தெற்றுள்ளன.  

மனித தசயல்ொடுகளால் 2021 ஆம் ஆண்டில் காற்று மாசுொடு 

அதிகரிருப்ெமத மீண்டும் காை முடிகிைது. காற்று மாசுொட்மை எதிர்த்துப் 

ரொராடுவதற்கு அவசர நைவடிக்மக சாத்தியமானது மற்றும் 

அவசியமானது என்ெமத இந்த அறிக்மக எடுத்துக்காட்டுவதாக நாங்கள் 

நம்புகிரைாம். இது உலகின் மிகப்தெரிய சுற்றுச்சூழல் சுகாதார 

அச்சுறுத்தலாக உள்ளது, "என்று  ஐ ஐகியூஏர் விஷுவல் நிறுவனம் 

தமலமம நிர்வாக அதிகாரி பிராங்க் ரைம்ஸ் கூறியுள்ளார். 

இந்த ெட்டியலில் தமிழகத்மத ரசர்ந்த எந்த நகரமும் இைம்தெைவில்மல 

என்ெது ஆறுதலுக்குரிய தசய்தியாகும். 

96. உள்கட்ைமமப்பு ரமம்ொட்டுக்கு நிதி நிறுவனம்: மத்திய அமமச்சரமவ 

ஒப்புதல் 

உள்கட்ைமமப்பு வளாா்ச்சித் திட்ைங்களுக்கு நிதியளிக்கும் வமகயில், 

நீண்ைகால மூலதனத்மத ஈாா்க்கும் ‘ரமம்ொட்டு நிதி நிறுவனம் (டிஎஃப்ஐ)’ 

ஒன்மை அமமப்ெதற்கான மரசாதாவுக்கு மத்திய அமமச்சரமவ 

தசவ்வாய்க்கிழமம ஒப்புதல் அளித்தது. 

இந்த நிதி நிறுவனத்தில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டிற்குள் ரூ. 111 லட்சம் 

ரகாடிமய முதலிடு தசய்ய மத்திய அரசு உத்ரதசித்திருக்கிைது. 

மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா சீதாராமன் நாைாளுமன்ைத்தில் கைந்த 

பிப்ரவரி 1-ஆம் ரததி தாக்கல் தசய்த நிதிநிமல அறிக்மகயில் தவளியிட்ை 

இந்த அறிவிப்மெ தசயல்ெடுத்தும் வமகயில், மத்திய அமமச்சரமவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ரமம்ொட்டு நிதி நிறுவனம் ரூ. 20,000 

ரகாடி ஆரம்ெகட்ை முதலீட்டுைன் ததாைங்கப்ெடும் என்று மத்திய அரசு 

அறிவித்திருந்தது. 

இந்த நிமலயில், மத்திய அமமச்சரமவ கூட்ைத்துக்கு பிைகு 

தசய்தியாளாா்கமளச் சந்தித்த மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா சீதாராமன் 

கூறியதாவது: இந்த ரமம்ொட்டு நிதி நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு சாாா்பில் 

ஆரம்ெகட்ை முதலீடு வழங்கப்ெடும். இந்த நிறுவனம், நிதி ரமலாண்மம 

நைவடிக்மககள் மூலம் ஒரு சில ஆண்டுகளில் ரூ. 3 லட்சம் ரகாடி வமர 

மூலதனத்மத ஈாா்க்கும் என எதிாா்ொாா்க்கப்ெடுகிைது. இந்த ரமம்ொட்டு நிதி 

நிறுவனத்துக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு வரிச் சலுமகயும் அளிக்கப்ெை 

உள்ளது. ஓய்வூதிய நிதி, தங்க முதலீடு நிதி உள்ளிட்ை மிகப் தெரிய 

முதலீடு நிதிகமளயும், ரதசிய உள்கட்ைமமப்பு முதலீடு நிதி திட்ைத்தின் 

கீழ் இந்த நிறுவனம் ஈாா்க்கும் என்ை எதிாா்ொாா்க்கப்ெடுகிைது. 

இந்த ரமம்ொட்டு நிதி நிறுவனம் 50 சதவீத அலுவல் சாரா இயக்குநாா்கள் 

உள்ெை அனுெவம் வாய்ந்த உறுப்பினாா்கமளக் தகாண்ை நிாா்வாகக் 

குழுவால் நிாா்வகிக்கப்ெடும். வாரியத்தின் தமலமமப் தொறுப்பிலும், 

மிகுந்த நிபுைத்தவம் தெற்ை நெரர நியமிக்கப்ெடுவாாா். இயக்குநாா்கள் 

தொறுப்புக்கு சிைந்த அனுெவம் வாய்ந்த நொா்கமள ஈாா்க்கும் வமகயில், 

மிகச் சிைந்த ஊதியம் அவாா்களுக்கு நிாா்ையிக்கப்ெடும் என்று அவாா் 

கூறினாாா். 

ரமலும், இதுரொன்ை ரமம்ொட்டு நிதி நிறுவனத்மத அமமப்ெதற்கான 

முயற்சிகள் ஏற்தகனரவ ரமற்தகாள்ளப்ெட்ைது என்று ஐடிபிஐ வங்கிமய 

சுட்டிக்காட்டி கூறிய மத்திய நிதியமமச்சாா், ‘இந்த வங்கிகள் ெல்ரவறு 

காரைங்களால் அவற்றின் வாா்த்தக நமைமுமைமய 

மாற்றிக்தகாண்டுவிட்ைன. அதன் பிைகு, வங்கிகமள இதுரொன்ை 

ஆெத்தான நீண்ைகால நிதி ரமம்ொட்டு நைவடிக்மககளில் 

ஈடுெடுத்துவதில்மல என்ை முடிவு எடுக்கப்ெட்ைது’ என்று கூறினாாா். 

97. கருக்கமலப்புக்கான உச்ச வரம்மெ 24 வாரமாக உயாா்த்த 

அனுமதிக்கும் மரசாதா: நாைாளுமன்ைம் ஒப்புதல் 

சிைப்புப் பிரிவுகளின் கீழ் தெண்களுக்கு கருக்கமலப்பு தசய்வதற்கான 

உச்ச வரம்மெ 24 வாரங்களாக உயாா்த்த அனுமதிக்கும் மரசாதா 

நாைாளுமன்ைத்தில் தசவ்வாய்க்கிழமம நிமைரவற்ைப்ெட்ைது. 

‘மருத்துவ கருக்கமலப்பு (திருத்த) மரசாதா, 2020’ என்ை இந்த 

மரசாதாவுக்கு மக்களமவயில் ஓராண்டுக்கு முன்னரர ஒப்புதல் 

அளிக்கப்ெட்டுவிட்ை நிமலயில், மாநிலங்களமவயில் குரல் வாக்தகடுப்பு 

மூலம் மாநிலங்களமவயில் தசவ்வாய்க்கிழமம ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்ைது. 

இந்த சட்ை மரசாதாவில் சில திருத்தங்கமள முன்மவத்த உறுப்பினாா்கள், 

அமத மாநிலங்களமவ ரதாா்வுக் குழு ெரிசீலமனக்கு அனுப்ெ ரவண்டும் 

என்று ரகாரிக்மக விடுத்தனாா். இருந்தரொதும், இந்த சட்ைத் திருத்த 

மரசாதா நிமைரவற்ைப்ெட்ைதாக அமவ துமைத் தமலவாா் ைரிவன்ஷ் 

நாராயண் சிங் அறிவித்தாாா். 

இதன் மூலம், ொலியல் ரீதியில் ொதிக்கப்ெட்ை தெண்கள், சிறுமிகள் 

உள்ளிட்ை சிைப்புப் பிரிவுகளின்கீழ் தெண்ணின் கருமவ கமலக்க 

அனுமதிக்கும் உச்ச வரம்பு இதுவமர 20 வாரங்கள் என்றிருந்தது, இனி 

24 வாரங்களாக உயர உள்ளது. 

இந்த மரசாதா குறித்து அமவயில் மத்திய சுகாதராத் துமை அமமச்சாா் 

ைாா்ஷ் வாா்தன் கூறுமகயில், ‘கருக்கமலப்பு ததாைாா்ொன சாா்வரதச 

நமைமுமைகமள ஆய்வு தசய்து, விரிவான ஆரலாசமனகமள 

ரமற்தகாண்ை பிைரக இந்த மரசாதாவில் திருத்தங்கள் 

ரமற்தகாள்ளப்ெட்டிருக்கிைது. பிரதமாா் நரரந்திர ரமாடி தமலமமயிலான 

ஆட்சியில், தெண்கமள ொதிக்கக் கூடிய எந்ததவாரு சட்ைத்மதயும் 

நாங்கள் உருவாக்க மாட்ரைாம். தெண்களின் கண்ணியத்மத 

ொதுகாக்கும் ரநாக்கத்துைரன இந்த நைவடிக்மக எடுக்கப்ெட்டுள்ளது’ 

என்ைாாா். 

98. இலங்மகயின் கைற்ெமைக்கு சுமாாா் ரூ.81 லட்சம் மதிப்பிலான 

ெயிற்சிக் கருவிகமள இந்தியக் கைற்ெமை வழங்கியது. 

இலங்மகயின் வைக்கு, கிழக்கு மாகாைங்களில் அந்நாட்டுக்கான 

இந்தியத் தூதாா் ரகாொல் ொக்ரல கைந்த ஞாயிற்றுக்கிழமம 

சுற்றுப்ெயைம் ரமற்தகாண்ைாாா். அப்ரொது, ரூ.81 லட்சம் மதிப்பிலான 

ெயிற்சிக் கருவிகமள இலங்மகயிைம் அவாா் அளித்தாாா். 

இதற்காக திரிரகாைமமலயில் நமைதெற்ை நிகழ்ச்சியில் இலங்மக 

கைற்ெமையின் கிழக்கு ெகுதி தளெதியிைம் அக்கருவிகள் அமனத்தும் 

ஒப்ெமைக்கப்ெட்ைன. 

இது ததாைாா்ொக இலங்மகயிலுள்ள இந்தியத் தூதரகம் 

தவளியிட்ைஅறிக்மகயில் கூைப்ெட்டுள்ளதாவது: பிராந்திய நாடுகளின் 

கைற்ெமைமய வலுப்ெடுத்துவதற்கு இந்தியக் கைற்ெமை உறுதி 

தகாண்டுள்ளது. இமதக் கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் இலங்மகக்குப் 

ெயைம் ரமற்தகாண்ை இந்தியக் கைற்ெமையின் தமலமமத் தளெதி 

கரம்வீாா் சிங் உறுதிப்ெடுத்தியிருந்தாாா். 

இலங்மக கைற்ெமைக்குத் ரதமவயான ெயிற்சிக் கருவிகள் வழங்கப்ெடும் 

என்றும் அவாா் உறுதியளித்திருந்தாாா். அமதத் ததாைாா்ந்து, நீருக்குள் 

உள்ள இலக்குகமளத் தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகமைகள், நீருக்குள் 

இருப்ெவமரத் ததாைாா்பு தகாள்ள உதவும் ததாமலரெசிகள், ஆழ்கைல் 

தவப்ெநிமலமய அளக்க உதவும் கருவிகள் உள்ளிட்ைமவ கைந்த 

ஆண்டில் இந்தியா சாாா்பில் இலங்மக கைற்ெமைக்கு வழங்கப்ெட்ைன. 

தற்ரொது ரமலும் சில ெயிற்சிக் கருவிகள் வழங்கப்ெட்டுள்ளன. இலங்மக 

கைற்ெமை அகாததமியின் நூலகத்துக்கு புத்தகங்களும் மின் நூல்கமளப் 

ெடிக்க உதவும் கருவிகளும் வழங்கப்ெட்டுள்ளன. 



         

    

இந்தியாவுக்கும் இலங்மகக்கும் இமைரய நிலவும் நல்லுைமவ 

ரமம்ெடுத்துவதில், இரு நாடுகளின் கைற்ெமைகளுக்கு இமைரயயான 

ஒத்துமழப்பு முக்கியப் ெங்கு வகிக்கிைது. இலங்மக கைற்ெமைமய 

வலுப்ெடுத்துவதற்கான உதவிமய இந்தியக் கைற்ெமை ததாைாா்ந்து 

வழங்கும் என்று அந்த அறிக்மகயில் குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது. 

99. கரரானா ொதிப்பின்ரொது உலக நாடுகளின் ரதமவமயயும் இந்தியா 

பூாா்த்தி தசய்தது: பிரதமாா் 

கரரானா ொதிப்பின்ரொது உள்நாட்டு சவால்கமள திைம்ெை 

சமாளித்தரதாடு, உலக நாடுகளின் ரதமவகமளயும் இந்தியா பூாா்த்தி 

தசய்தது என்று பிரதமாா் நரரந்திர ரமாடி கூறினாாா். 

பின்லாந்து பிரதமாா் சன்னா மரினுைன் தசவ்வாய்க்கிழமம ரமற்தகாண்ை 

காதைாலி வழி மாநாட்டின் ரொது பிரதமாா் இந்தக் கருத்மதத் 

ததரிவித்தாாா். 

‘இந்தியாவில் தயாரிக்கப்ெட்ை 5.8 ரகாடிக்கும் அதிகமான கரரானா 

தடுப்பூசிகள் 70 நாடுகமள கைந்த சில வாரங்களில் தசன்ைமைந்துள்ளது’ 

என்றும் பிரதமாா் அப்ரொது கூறினாாா். 

ரமலும், ‘தவளிப்ெமையான, மனிதாபிமான மற்றும் சாா்வரதச சட்ைத்தின் 

அடிப்ெமையில் தசல்ெடுவமதரய இந்தியாவும், பின்லாந்தும் நம்பிக்மக 

தகாண்டுள்ளன. ததாழில்நுட்ெம், புதிய கண்டுபிடிப்புகள், தூய்மமயான 

எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கல்வி உள்ளிட்ை துமைகளில் இரு 

நாடுகளும் வலுவான கூட்டுைமவ தகாண்டிருக்கின்ைன’ என்று கூறிய 

பிரதமாா் ரமாடி, ‘இந்தியா சாாா்பில் உருவாக்கப்ெட்டு 121 தவப்ெ பிரரதச 

நாடுகள் இமைந்துள்ள சூரியசக்திக்கான சாா்வரதச கூட்ைமமப்பிலும், 

ரெரிைாா் மீட்பு உள்கட்ைமமப்புக்கான கூட்ைமமப்பிலும் (சிடிஆாா்ஐ) 

பின்லாந்து இமைய ரவண்டும். அவ்வாறு இமைவது, பின்லாந்து 

நாட்டின் திைன் மற்றும் அனுெவத்தின் மூலம் இந்த இரு சாா்வரதச 

அமமப்புகள் ரமலும் வலுப்தெை உதவும்’ என்று பின்லாந்து பிரதமமர 

ரகட்டுக்தகாண்ைாாா். 

பின்லாந்து பிரதமாா் ரெசுமகயில், ‘கல்வி, ததாழில்நுட்ெம் மற்றும் வாா்த்தகம் 

உள்ளிட்ை துமைகளில் இரு நாடுகளிமைரயயான உைமவ ரமலும் 

விரிவுெடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன’ என்று கூறினாாா். 

100. இந்தியஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு (எல்ஐசி) 2019-20 ஆண்டில் 

ரூ.53,954.86 ரகாடி வருவாய் கிமைத்ததாக மத்திய நிதியமமச்சாா் 

நிாா்மலா சீதாராமன் மக்களமவயில் ததரிவித்தாாா். 

மயிலாடுதுமை மக்களமவ திமுக உறுப்பினாா் எஸ்.ராமலிங்கம், 

தெரம்ெலூாா் மக்களமவத் ததாகுதி இந்திய  னநாயகக் கட்சி உறுப்பினாா் 

ைாக்ைாா் ொரிரவந்தாா் ஆகிரயாாா், எல்ஐசிக்கு நாடு முழுவதும் எத்தமன 

கிமள அலுவலகங்கள் உள்ளன? ஊழியாா்கள் எண்ணிக்மக, 

ொலிசிதாராா் எண்ணிக்மக மற்றும் கைந்த மூன்ைாண்டுகளில் கிமைத்த 

வருவாய் எவ்வளவு? ரொன்ைமவ குறித்து மக்களமவயில் 

திங்கள்கிழமம ரகள்வி எழுப்பினாா். 

இதற்கு மத்திய நிதியமமச்சாா் மக்களமவயில் அளித்த ெதில் வருமாறு: 

எல்ஐசிக்கு நாடு முழுவதும் 4,962 அலுவலகங்கள் உள்ளன. இதில் 

32,386 உயரதிகாரிகள் உள்ெை 1,14,451 ரொா் ெணியாற்றுகின்ைனாா். 

தமிழகத்தில் உள்ள 497 அலுவலங்களில் 2,181 உயரதிகாரிகள் உள்ெை 

8,929 ஊழியாா்கள் ெணியாற்றுகின்ைனாா். கைந்த பிப்ரவரி 28 -ஆம் ரததி 

வமர 21,08,37,085 ரொா் தனிப்ெட்ை ொலிசிதாராா்கள் காப்பீடு 

தசய்துள்ளனாா். இந்த நிறுவனத்திற்கு 2019-20 ஆண்டில் தமாத்தம் 

ரூ.53, 954.86 ரகாடி வமர காப்பீட்டு வருவாய் கிமைத்தது. இதில் 

ொலிசிதாராா்களுக்கு ரூ. 51,257.12 ரகாடியும், மத்திய அரசுக்கு ரூ. 

2,697.74 ரகாடியும் தகாடுக்கப்ெட்ைது. இதற்கு முந்மதய 

நிதியாண்டுகளான 2018-19, 2017-18 முமைரய ரூ.53,211.91 ரகாடி 

மற்றும் ரூ. 48,436.45 ரகாடி காப்பீட்டு வருவாய் கிமைத்தது என்ைாாா் 

அமமச்சாா். 

101. தசய்திகளுக்கு கட்ைைம்: ஆஸ்திரரலிய நிறுவனத்துைன் முகநூல் 

ஒப்ெந்தம் 

ஆஸ்திரரலியாவின் நியூஸ் காாா்ப்ெரரஷன் நிறுவனத்தின் ஊைகச் 

தசய்திகமள தவளியிடுவதற்கு முகநூல் நிறுவனம் கட்ைைம் 

தசலுத்துவதற்கான ஒப்ெந்தம் இரு நிறுவனங்களுக்கிமைரய 

மகதயழுத்தாகியுள்ளது. 

முகநூல், கூகுள் ரொன்ை இமையதள தெரு நிறுவனங்கள், பிை ஊைக 

நிறுவனங்களின் தசய்திகமள தவளியிடுவதற்குக் கட்ைைம் தசலுத்த 

ரவண்டும் என்று ஆஸ்திரரலிய நாைாளுமன்ைத்தில் சட்ைம் இயற்ைப்ெட்ை 

3 வாரங்களுக்குப் பிைகு இந்த ஒப்ெந்தம் மகதயழுத்தாகியுள்ளது. 

ஏற்தகனரவ, கூகுள் நிறுவனத்துைனும் இரத ரொன்ை ஒப்ெந்தத்மத 

நியூஸ் காாா்ப்ெரரஷன் ரமற்தகாண்ைது நிமனவூகூரத்தக்கது. 

102. அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசியால் ஆெத்து இல்மல 

பிரிட்ைனின் ஆக்ஸ்ரொாா்டு-அஸ்ட்ராதஸனகா கரரானா தடுப்பூசிமய 

தசலுத்துக் தகாள்வதால் ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடும் அொயம் இல்மல என்று 

ஐரராப்பிய மருந்துகள் ஒழுங்காற்று அமமப்பு (ஈஎம்ஏ) திட்ைவட்ைமாகத் 

ததரிவித்துள்ளது. 

அந்தத் தடுப்பூசிமய தசலுத்திக் தகாள்வதால் ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடுவதாக 

தகவல்கள் தவளியானமதத் ததாைாா்ந்து, உலகின் ெல்ரவறு நாடுகள் 

அடுத்தடுத்து அதன் ெயன்ொட்மை நிறுத்திமவத்து வரும் சூழலில் ஈஎம்ஏ 

இவ்வாறு கூறியுள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த அமமப்பின் தமலவாா் எமாா் கூக் தசவ்வாய்க்கிழமம 

ததரிவித்ததாவது: ஐரராப்பிய பிராந்தியத்தில் ஆண்டுரதாறும் 

ஆயிரக்கைக்கானவாா்கள் ரத்தக் கட்டுப் பிரச்மனமய சந்தித்து 

வருகின்ைனாா். ெல்ரவறு காரைங்களால் அவாா்களுக்கு ரத்தக் கட்டு 

ஏற்ெட்டு வருகிைது. 

ஆனால், தற்ரொது சிலருக்கு ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடுவதற்கும் அவாா்களுக்கு 

அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசி தசலுத்தப்ெட்ைதற்கும் ததாைாா்பிருப்ெதாகத் 

ததரியவில்மல. 

அந்தத் தடுப்பூசியின் தன்னாாா்வலாா்களுக்குச் தசலுத்தி மிகக் 

கடுமமயாகப் ெரிரசாதித்தரொது, அதன் ெக்கவிமளவாக யாருக்கும் ரத்தக் 

கட்டு ஏற்ெட்ைதாகத் தகவல் இல்மல. 

அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசியால் ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடுவதாகக் கூைப்ெடுவது 

குறித்து தீவிர ஆய்வுகள் ரமற்தகாள்ளப்ெட்டு வருகின்ைன. தற்ரொமதய 

சூழலில், அந்தத் தடுப்பூசி கரரானா ெரவமலத் தடுத்து நிறுத்துவற்கு 

தெரிதும் உதவும் என்ெரத எங்களது நிமலப்ொடு. 

அதனால் கிமைக்கக் கூடிய அனுகூலத்மத ஒப்பிடுமகயில், அதன் அொயம் 

மிகவும் குமைரவ ஆகும் என்ைாாா் அவாா். 

பிரிட்ைனின் ஆக்ஸ்ஃரொாா்டு ெல்கமலக்கழகம் மற்றும் அஸ்ட்ராதஸனகா 

நிறுவனம் இமைந்து உருவாக்கியுள்ள கரரானா தடுப்பூசி, இந்தியா 

உள்ளிட்ை உலகின் ெல்ரவறு நாடுகளில் தொதுமக்களுக்கு ெரவலாக 

தசலுத்தப்ெட்டு வருகிைது. 

உலக சுகாதார அமமப்பின் முன்முயற்சியில், தொருளாதாரத்தில் 

பின்தங்கிய நாடுகளுக்கும் கரரானா தடுப்பூசி சரிசமமாகச் தசன்ைமையச் 

தசய்வதற்காக ததாைங்கப்ெட்ை ரகாவாக்ஸ் திட்ைத்தின் கீழ் இந்தத் 

தடுப்பூசிகள் ஏராளமாக வாங்கப்ெட்டு வருகின்ைன. 

இந்தச் சூழலில், அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசிகமளப் ெயன்ெடுத்துவதால் 

ெலருக்கு ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடுவதாக தகவல்கள் தவளியாகின. 

அதமனத் ததாைாா்ந்து, உலகின் ெல்ரவறு நாடுகள் அந்தத் தடுப்பூசி 

ெயன்ொட்மை தற்காலிகமாக நிறுத்திமவத்தன. 

ஏற்தகனரவ, ஐரிஷ் குடியரசு, தைன்மாாா்க், நாாா்ரவ, ெல்ரகரியா, 

ஐஸ்லாந்து, தநதாா்லாந்து உள்ளிட்ை நாடுகள் அந்தத் தடுப்பூசிப் 

ெயன்ொட்மை நிறுத்திமவத்துள்ள நிமலயில், அந்தப் ெட்டியலில் 

ஸ்வீைனும் தசவ்வாய்க்கிழமம இமைந்தது. 

இதனால், கரரானா தடுப்பூசி திட்ைங்களில் பின்னமைவு ஏற்ெடும் என்ை 

அச்சம் எழுந்தது. இந்தச் சூழலில், ஐரராப்பிய மருந்துகள் ஒழுங்காற்று 

அமமப்பு இவ்வாறு ததரிவித்துள்ளது. 

தசவ்வாய்க்கிழமம நிலவரப்ெடி, உலகம் முழுவதும் 12,09,05,070 

ரெருக்கு கரரானா ததாற்று ஏற்ெட்டுள்ளது. அவாா்களில் 26,74,728 ரொா் 

அந்த ரநாய்க்கு ெலியாகியுள்ளனாா். 

தாய்லாந்து பிரதமருக்கு அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசி 

ொங்காக், மாாா்ச் 16: தாய்லாந்தில் பிரதமாா் பிரதமாா் பிரயுத் சான்-ஓச்சாவுக்கு 

ஆக்ஸ்ஃரொாா்டு-அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசி தசவ்வாய்க்கிழமம 

தசலுத்தப்ெட்ைது. 

அந்தத் தடுப்பூசியால் ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடுவதாக தகவல் தவளியானவுைன், 

அதன் ெயன்ொட்மை தாய்லாந்துதான் முதல்முமையாக நிறுத்திமவத்தது 

என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. எனினும், தற்ரொது தடுப்பூசி திட்ைம் மிண்டும் 

ததாைங்கப்ெட்டு, பிரதமரர அதமன தசலுத்திக் தகாண்டுள்ளாாா். 

103. 20 நாள்களில் 40 ஆயிரம் நில அதிர்வுகமள ெதிவு தசய்த ஐஸ்லாந்து 

 ஸ்லாந்து நாட்டில் கைந்த 20 நாள்களில் மட்டும் 40 ஆயிரம் நில 

அதிர்வுகள் ஏற்ெட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் நில அதிர்வு மமயம் 

ததரிவித்துள்ளது. 



         

    

ெல எரிமமலகளால் சூழப்ெட்ை நாடு ஐஸ்லாந்து. ஐரராப்ொவில் சிறிய தீவு 

நாைாக உள்ள இந்த நாட்டில் அடிக்கடி நில அதிர்வுகள் ஏற்ெடுவது 

வழக்கம். 

இந்நிமலயில் கைந்த 20 நாள்களில் மட்டும் 40 ஆயிரம் முமை நில 

அதிர்வுகள் உைரப்ெட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் நில அதிர்வு மமயம் 

ததரிவித்துள்ளது. வழக்கத்திற்கு மாைாக குறுகிய காலத்தில் அதிக அளவில் 

நில அதிர்வுகள் ெதிவாகியுள்ளதாக அந்த அமமப்பு கவமல 

ததரிவித்துள்ளது. 

அதிக அளவிலாக எரிமமலகள் உள்ளதால் நில அதிர்வுகளின் காரைமாக 

அவற்றில் தவடிப்பு ஏற்ெை வாய்ப்பிருப்ெதாக எண்ணி மக்கள் 

கலக்கமமைந்துள்ளனர். 

104. பிரதமர் சுகாதார ொதுகாப்பு நிதியத்திற்கு மத்திய அமமச்சரமவ 

ஒப்புதல் 

ரதமர் ரமாடி தமலமமயில், மத்திய அமமச்சரமவ சமீெத்தில் கூடியது. 

அப்ரொது, சுகாதாரம் மற்றும் கல்வித் துமைக்கான கூடுதல் வரி 

வருவாமய ரசமிக்க, பிரதமர் சுகாதார ொதுகாப்பு நிதியம் ஏற்ெடுத்தும் 

திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்ெட்ைது. 

கூடுதல் வரி 

ஒரு நிதியாண்டில், இந்த நிதியத்தில் ரசகரிக்கப்ெடும் நிதி, அரத 

நிதியாண்டிற்குள், கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துமைகளுக்கு தசலவிைப்ெை 

ரவண்டும். தவறினால், அந்த நிதி, நிதியமமச்சக கருவூலத்தில் 

ரசர்க்கப்ெட்டு விடும். தற்ரொது, கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துமைக்கு, 4 

சதவீத கூடுதல் வரி வசூலிக்கப்ெடுகிைது. 

இந்த திட்ைத்தின் ெயன்கள்: 

* தொது கைக்கின் கீழ், சுகாதாரத் துமைக்கு அந்தந்த நிதியாண்டிற்குள் 

தசலவிை முடியும். 

* சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கான கூடுதல் வரி வருவாய், பிரதமர் சுகாதார 

ொதுகாப்பு நிதியத்தில் ரசர்க்கப்ெட்டு, அந்தந்த துமைகளுக்கு பிரித்து 

அளிக்கப்ெடும். 

* சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ெ நல அமமச்சகத்தின், 'ஆயுஷ்மன் ொரத் - 

பிரதமர் சுகாதார திட்ைம் மற்றும் ஆயுஷ்மன் ொரத் - சுகாதாரம் மற்றும் 

ஆரராக்கிய மமயங்கள் சார்ந்த சிைப்பு திட்ைங்களுக்கு நிதி 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

* ரெரிைர் காலங்களில் சுகாதாரம் சார்ந்த அவசர உதவிகளுக்கு 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

வளர்ச்சி நிதி அமமப்பு: 

நைப்பு நிதியாண்டு மத்திய ெட்த ட்டில், அடிப்ெமை கட்ைமமப்பு 

திட்ைங்களுக்கு நிதியுதவி அளிக்க, வளர்ச்சி நிதி அமமப்பு ஏற்ெடுத்தப்ெடும் 

என, அறிவிக்கப்ெட்டிருந்தது. அதன்ெடி, 20 ஆயிரம் ரகாடி ரூொய் 

முதலீட்டில், வளர்ச்சி நிதி அமமப்பு ஏற்ெடுத்த, மத்திய அமமச்சரமவக் குழு 

கூட்ைத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டு உள்ளது. 

105. வீடு ரதடி வரும் சுகாதார திட்ைம் 

மத்திய அரசின், 'வீடு ரதடி வரும் சுகாதாரம்' என்ை திட்ைத்தில், புதிய 

சாதமனயாக, ஒரர நாளில், எட்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான 

ெயனாளிகளின் விெரங்கள் சரிொர்க்கப்ெட்டுள்ளன. 

மத்திய அரசு, 'ஆயுஷ்மான் ொரத் பிரதான் மந்திரி  ன் ஆரராக்கிய 

ரயா னா' என்ை இலவச ஆரராக்கிய ெராமரிப்பு ரசமவ திட்ைத்மத 

தசயல்ெடுத்தி வருகிைது. இத்திட்ைத்தில், ஒரு குடும்ெம், ஆண்டுக்கு, 5 

லட்சம் ரூொய் வமரயிலான மருத்துவ ரசமவகமள இலவசமாக 

தெைலாம். 

இது குறித்து, ரதசிய சுகாதார ஆமையம் தவளியிட்டுள்ள 

அறிக்மக:ஆயுஷ்மான் திட்ைம் குறித்து, குறிப்ொக குக்கிராமங்களில் 

உள்ரளாரிைம் விழிப்புைர்வு ஏற்ெடுத்தும் ரநாக்கில், வீடு ரதடி வரும் 

சுகாதாரம் என்ை திட்ைம், பிப்.,1ல் அறிவிக்கப்ெட்ைது. இத்திட்ைத்தில் 

தகுதியாரனாமர அமையாளம் கண்டு இமைக்கும் ெணி நமைதெற்று 

வருகிைது. அதில், கைந்த, 14ம் ரததி, 8.35 லட்சம் ெயனாளிகளின் 

விெரங்கள் சரிொர்க்கப்ெட்ைன. 

இது ஒரு சாதமனயாகும். தகுதியுள்ரளாருக்கு, ஆயுஷ்மான் அட்மைகள் 

வழங்கப்ெடுகின்ைன. அவர்களின் குடும்ெம், ஆண்டுக்கு, 5 லட்சம் ரூொய் 

வமரயிலான மருத்துவ ரசமவகமள இலவசமாக தெைலாம்.ஆயுஷ்மான் 

அட்மை இல்லாரதாரும், குறிப்பிட்ை மருத்துவமமனகளில், உரிய 

விெரங்கமள வழங்கி, சுகாதார ரசமவகமள இலவசமாக தெை 

முடியும்.இவ்வாறு, அதில் கூைப்ெட்டுள்ளது. 

தற்ரொது, பீைார், உ.பி., ம.பி., சத்தீஸ்கர், ெஞ்சாப், உத்தரகண்ட்,  ம்மு - 

காஷ்மீர், ைரியானா உள்ளிட்ை மாநிலங்களில், வீடு ரதடி வரும் சுகாதார 

திட்ை ெணிகள் நமைதெற்று வருகின்ைன. விமரவில், இதர 

மாநிலங்களுக்கும் இத்திட்ைம் விரிவுெடுத்தப்ெடும். இந்தாண்டு, 1.2 ரகாடி 

ரெருக்கு, ஆயுஷ்மான் அட்மைகள் வழங்கப்ெட்டு உள்ளன. 

106. ரதசிய தரமதிப்பீட்டு கவுன்சில் (நாக்) நைத்திய ஆய்வில் மதுமர 

காமராஜ் ெல்கமலக்கு உயர் அந்தஸ்து (ஏ++) வழங்கப் ெட்டுள்ளது. 

இந்த ஆய்வில் ொைத் திட்ைம், மாைவர்கள் ரசர்க்மக, ஆசிரியர்கள் தகுதி, 

நிர்வாகம், ஆராய்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் விழிப்புைர்வு குறித்து மதிப்பீடு 

தசய்யப்ெட்ைது. இதன் அடிப்ெமையில் தமாத்தம் 3.54 புள்ளிகள் (சி.ஜி.பி.ஏ.,) 

வழங்கப்ெட்டு உயர் தகுதிக்கு (ஏ++) ரதர்வு தெற்ைது. 

துமைரவந்தர் கிருஷ்ைன் கூறுமகயில் "அமனவரின் ஒத்துமழப்பு, 

உமழப்ொல் இந்த உயர் அந்தஸ்து கிமைத்தது. தமாத்தம் 7 பிரிவுகளில் 

நைத்திய ஆய்வில் ெல்கமல ொைத்திட்ைம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

விழிப்புைர்வுக்கு முழு மதிப்தெண் கிமைத்தது" என்ைார். 

107. பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி இரண்டு நாள் ெயைமாக மார்ச் 26ல் 

வங்கரதசம் தசல்மகயில் இரு நாடுகளுக்கு இமைரய மூன்று 

புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தங்கள் மகதயழுத்தாக உள்ளதாக தகவல் தவளியாகி 

உள்ளது. 

அண்மை நாைான வங்கரதசத்தின் 50வது தொன்விழா சுதந்திர தினம் 

மார்ச் 26ல் தகாண்ைாைப் ெடுகிைது. ரமலும் வங்கரதசம் உருவாக 

காரைமானவரும் அந்நாட்டின் தந்மத என அமழக்கப் ெடுெவருமான 

ரஷக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் 100வது பிைந்த நாள் விழாவும் 

தகாண்ைாைப்ெடுகிைது. 

இமததயாட்டி இன்று துவங்கி இம்மாதம் 27 வமர 10 நாட்கள் 

விமரிமசயாக தகாண்ைாை ஏற்ொடுகள் தசய்யப்ெட்டுள்ளன.இந்த 

தகாண்ைாட்ைங்களில் பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி, மாலத்தீவு அதிெர் 

இப்ராஹிம் முகமது ரசால்ஹி, இலங்மக பிரதமர் மஹிந்தா ரா ெக்ரச, 

ரநொள அதிெர் பித்யா ரதவி ெண்ைாரி, பூட்ைான் பிரதமர் தலாைாய் தஷரிங் 

உள்ளிட்ரைார் ெங்ரகற்கின்ைனர். 

தமாத்தம் 10 நாள் தகாண்ைாட்ைங்களில் தவவ்ரவறு தினங்களில் 

தமலவர்கள் ெங்ரகற்கின்ைனர். பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி இம்மாதம் 26 

மற்றும் 27ல் இரண்டு நாள் ெயைமாக வங்கரதசம் தசல்கிைார்.இந்த 

ெயைம் குறித்து வங்கரதச தவளியுைவுத்துமை அமமச்சர் அப்துல் 

ரமாதமன் கூறியதாவது: 

ஐந்து நாடுகமள ரசர்ந்த தமலவர்கள் 10 நாட்கள் இமைதவளியில் 

வங்கரதசத்துக்கு இதுவமர வந்ததில்மல. எனரவ வரலாற்று சிைப்புமிக்க 

தகாண்ைாட்ைமாக இமத கருதுகிரைாம்.பிரதமர் ரமாடி, வங்கரதச பிரதமர் 

ரஷக் ைசீனாமவ சந்தித்து ரெசுகிைார். இரு நாடுகளுக்கு இமைரய 3 

புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம் மகதயழுத்தாகிைது. அமவ எத்துமைகள் சார்ந்தது 

என்ெது இன்னும் இறுதி தசய்யப்ைவில்மல. இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

108. ரதசிய ொதுகாப்பு ெமை டி.ஜி.யாக கைெதி நியமனம் 

தற்ரொது விமான ரொக்குவரத்து ொதுகாப்பு பிரிவு டி.ஜி.யாக ெதவி 

வகிக்கும் எம்.ஏ.கைெதி, ரதசிய ொதுகாப்பு ெமை (என்.எஸ்.ஜி.) டி.ஜி.யாக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். இவர், 1986-ம் ஆண்டு பிரிவு உத்தரகாண்ட் ரகைர் 

ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி ஆவார். கைெதி, வருகிை 2024-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 

29-ந் ரததி ஓய்வு தெறும்வமர இப்ெதவி வகிப்ொர். 

தற்ரொது மத்திய ரிசர்வ் ரொலீஸ் ெமை (சி.ஆர்.பி.எப்.) சிைப்பு டி.ஜி.யாக 

உள்ள குல்தீப் சிங், அதன் டி.ஜி.யாக நியமிக்கப்ெடுகிைார். 1986-ம் ஆண்டு 

பிரிவு ரமற்கு வங்காள ரகைர் ஐ.பி.எஸ். அதிகாரியான குல்தீப்சிங், வருகிை 

2022-ம் ஆண்டு தசப்ைம்ெர் 30-ந் ரததி ஓய்வு தெறும்வமர சி.ஆர்.பி.எப். 

டி.ஜி.யாக ெதவி வகிப்ொர். 

109. நஷ்ைத்தில் இயங்கி வரும் தொதுத்துமை நிறுவனமான மகத்தறி 

ஏற்றுமதி கழகத்மத மூை மத்திய மந்திரிசமெ ஒப்புதல் 

பிரதமர் ரமாடி தமலமமயில் மத்திய மந்திரிசமெ கூட்ைம் ரநற்று 

நமைதெற்ைது.அதில், மத்திய தொதுத்துமை நிறுவனமான மகவிமன 

மற்றும் மகத்தறி ஏற்றுமதி கழகத்மத மூடுவதற்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்ெட்ைது.இந்த நிறுவனம் 2015-2016 நிதியாண்டில் இருந்து 

நஷ்ைத்தில் இயங்கி வருகிைது. நிறுவனத்மத நைத்துவதற்கு 

ரதமவயான வருமானத்மத கூை ஈட்ைவில்மல. நிறுவனத்துக்கு 

புத்துயிரூட்டுவதற்கு வாய்ப்பு இல்மல என்ெதால், அமத மூை முடிவு 

தசய்யப்ெட்ைது. 

நிறுவனத்தில் ெணியாற்றும் 59 நிரந்தர ஊழியர்களும், 6 நிர்வாக 

ெணியாளர்களும் விருப்ெ ஓய்வில் தசல்ல அனுமதிக்கப்ெடுவார்கள் என்று 

மத்திய அரசு தவளியிட்ை தசய்திக்குறிப்பில் கூைப்ெட்டுள்ளது. 



         

    

உள்கட்ைமமப்பு முதலீடு 

உள்கட்ைமமப்பு துமையில் முதலீட்டுக்கான நிதிமய திரட்ை வளர்ச்சி நிதி 

நிறுவனம் ஒன்மை அமமப்ெதற்கான மரசாதாவுக்கு மத்திய மந்திரிசமெ 

ஒப்புதல் அளித்தது. ெட்த ட்டில் அறிவிக்கப்ெட்ை இத்திட்ைத்துக்கு 

தசயல்வடிவம் அளிக்கும்வமகயில் மரசாதா உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

மாலத்தீவுைன் ஒப்ெந்தம் 

மத்திய விமளயாட்டு அமமச்சகத்துக்கும், மாலத்தீவு விமளயாட்டு 

அமமச்சகத்துக்கும் இமைரய கைந்த ஆண்டு நவம்ெர் மாதம் ஒரு 

புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம் மகதயழுத்தானது. விமளயாட்டு மற்றும் 

இமளஞர் நலன் விவகாரத்தில் இரு நாடுகளுக்கிமைரய ஒத்துமழப்மெ 

அதிகரிக்க இந்த ஒப்ெந்தம் வமக தசய்கிைது. இந்த ஒப்ெந்தம் குறித்து 

மத்திய மந்திரிசமெ கூட்ைத்தில் விளக்கம் அளிக்கப்ெட்ைது.    

110. டுவிட்ைருக்கு தமை? - ரஷ்யா எச்சரிக்மக 

இந்தியாவில் விவசாயிகள் ரொராட்ைம் குறித்து சர்ச்மசக்குரிய டுவிட்ைர் 

ெதிவுகமள நீக்க ரவண்டும் என மத்திய அரசு ரவண்டுரகாள் விடுத்தது 

என்றும் ஆனால் அந்த ரவண்டுரகாமள ஏற்றுக் தகாள்ளாததால் இதற்கு 

மாற்ைாக ரவறு தசயலிமய மத்திய அரமச ஏற்ெடுத்த இருப்ெதாக 

தகவல்கள் ததரிவிக்கின்ைன. 

இந்த நிமலயில் ரஷ்யாவில் டுவிட்ைருக்கு தமை விதிக்கப்ெடும் என ரஷ்ய 

அரசு எச்சரித்துள்ளதால் ெரெரப்பு ஏற்ெட்டுள்ளது. தமைதசய்யப்ெட்ை 

உள்ளைக்க ெதிவுகமள நீக்க் ரவண்டும் என்றும் அவ்வாறு நீக்காவிட்ைால் 

ரஷ்யாவில் டுவிட்ைருக்கு தமை விதிக்கப்ெடும் என்றும் அந்நாட்டு அரசு 

எச்சரிக்மக விடுத்துள்ளது. 

111. அதமரிக்கா -  ப்ொன் இமைரய 2+2 ரெச்சுவார்த்மத 

 ப்ொன் தமலநகர் ரைாக்கிரயாவில் அதமரிக்கா மற்றும்  ப்ொன் 

இமைரய டூ ப்ளஸ் டூ ரெச்சுவார்த்மத நமைதெற்ைது. இரு நாடுகளின் 

தவளியுைவு மற்றும் ராணுவ மந்திரிகள் கிழக்கு மற்றும் ததன் சீனக் 

கைலில் சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரித்து வருவது குறித்த தங்களின் 

தொதுவான கவமலகள் ெற்றி தீவிரமாக விவாதித்தனர். 

மெைன் நிர்வாகம் தொறுப்ரெற்ை பிைகு, ரகபினட் அந்தஸ்து 

தகாண்ைவர்கள் ரமற்தகாண்ை முதல் தவளிநாடு சுற்றுப்ெயைம் 

இதுவாகும். தகாரரானா தெருந்ததாற்று மற்றும் ெருவ நிமல மாற்ைம் 

ததாைர்ொக ஒத்துமழப்புைன் தசயல்ெை இருநாட்டு மந்திரிகளும் 

ஒப்புக்தகாண்ைனர்.  

அரதரொல், வைதகாரியாவின் அணு ஆயுத அச்சுறுத்தல், மியான்மர் ஆட்சி 

கவிழ்ப்பு ஆகியமவ குறித்து இரு நாடுகளும் விரிவாக ஆரலாசித்ததாக 

தசய்திகள் தவளியிைப்ெட்டுள்ளது. 

112.  ப்ொனில் தனுஷின் ‘அசுரன்’ ெைத்திற்கு கிமைத்த அங்கீகாரம் 

தனுஷ் நடிப்பில் கைந்த 2019-ம் ஆண்டு தவளியாகி தவற்றிதெற்ை ெைம் 

அசுரன், இப்ெைத்மத தவற்றிமாைன் இயக்கி இருந்தார். 

அசுரன் ெைம்  ப்ொனில் ஒசாகா சர்வரதச தமிழ் திமரப்ெை விழாவில் 

திமரயிை ரதர்வாகி உள்ளது. ரமலும் சிைந்த தமிழ் ெை பிரிவிலும் 

நாமிரனட் ஆகி உள்ளது. இந்த விருது விழா மார்ச் 2021 - 27, 28 ஆகிய 

ரததிகளில்  ப்ொனில் உள்ள ஒசாகா நகரத்தில் நமைதெை உள்ளது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

113. ரதசிய தைகள 100 மீ., ஓட்ைத்தில் தமிழக வீராங்கமன தனலட்சுமி 

தங்கம் தவன்ைார். 

ெஞ்சாப் மாநிலம் ொட்யாலாவில், 24வது தெைரரஷன் ரகாப்மெ சீனியர் 

ரதசிய தைகள சாம்பியன்ஷிப் நைக்கிைது. தெண்களுக்கான 100 மீ., 

ஓட்ைத்தின் மெனலில், டுட்டீ சந்த், ஹிமா தாஸ் உள்ளிட்ரைார் 

ெங்ரகற்ைனர். தவைாக ரொட்டிமய துவக்கிய அசாமின் ஹிமா தாஸ் தகுதி 

நீக்கம் தசய்யப்ெட்ைார். இதனால் ஒடிசா வீராங்கமன டுட்டீ சந்த் தவற்றி 

தெறுவார் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெட்ைது. ஆனால் ெந்தய துாரத்மத 11.39 

வினாடியில் கைந்து முதலிைம் பிடித்த தமிழகத்தின் தனலட்சுமி 22, தங்கப் 

ெதக்கத்மத தட்டிச் தசன்ைார். டுட்டீ சந்த் (11.58 வினாடி) 2வது இைம் பிடித்து 

ஏமாற்றினார். மற்தைாரு தமிழக வீராங்கமன அர்ச்சனா சுசீந்திரன் (11.76 

வினாடி) 3வது இைம் பிடித்தார். 

ஆண்களுக்கான 100 மீ., ஓட்ைத்தில் இலக்மக 10.43 வினாடியில் கைந்த 

தமிழகத்தின் இலக்கியதாசன் 2வது இைம் பிடித்து தவள்ளி தவன்ைார். 

ெஞ்சாப் வீரர் குரிந்தர்வீர் சிங் (10.32 வினாடி), மைாராஷ்டிராவின் சதிஷ் 

கிருஷ்ைகுமார் (10.56 வினாடி) முமைரய தங்கம், தவண்கலம் 

மகப்ெற்றினர். 100 மீ., ஓட்ைத்தில் ரதசிய சாதமன ெமைத்துள்ள ஒடிசா 

வீரர் அமியா குமார் மாலிக் (10.75 வினாடி), 7வது இைம் பிடித்து 

ஏமாற்றினார். 

தெண்களுக்கான 400 மீ., ஓட்ைத்தில் கர்நாைகாவின் பூவம்மா (53.57 

வினாடி), தமிழகத்தின் சுொ தவங்கரைசன் (54.48 வினாடி) முமைரய 

முதலிரண்டு இைங்கமள பிடித்து தங்கம், தவள்ளி தவன்ைனர். 

ைரியானாவின் கிரண் ொைல் தவண்கலம் மகப்ெற்றினார். 

 

 



         

    

1. கலாநாமக் அரிசி விழா நடைபெறவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) உத்தர பிரததசம்  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ஆந்திர பிரததசம் 

✓ உத்தர பிரததச மாநில முதலமைச்சர் த ாகி ஆதித் நாத், ‘கலாநாைக் 

அரிசி விழா’மை நடத்துைதாக அறிவித்தார். உபியில் பயிரிடப்படும் ‘கலா 

நாைக்’ அரிசி, அம்ைாநிலத்தின் சில கீமழைாைட்டங்களின் ஒரு ைாைட்டம் 

ஒரு த ாரிப்பாக உள்ளது. இதற்கு முன்னர் ஜான்சியில் ஸ்ட்ராபபரி விழா 

ைற்றும் லக்தனாவில் பைல்லம் திருவிழா ஆகி ைற்மை உபி ைாநில 

அரசு ஏற்பாடு பசய்திருந்தது. 

 

2. “India FinTech: A USD 100 Billion Opportunity” என்றவ ார் 

அறிக்டகடை ப ளியிட்டுள்ள இந்திை அடமப்பு எது? 

அ) ASSOCAM 

ஆ) FICCI  

இ) CAIT 

ஈ) NASSCOM 

✓ இந்தி  ைர்த்தக ைற்றும் பதாழிற்துமை கூட்டமைப்பும் (FICCI) பாஸ்டன் 

ஆதலாசமன குழுைமும் இமைந்து “India FinTech: A USD 100 Billion 

Opportunity” என்ைதைார் அறிக்மகம  பைளியிட்டன. இந்தி ாவின் 

நிதியி ல் பதாழில்நுட்ப பதாழிற்துமையின் பைாத்த ைதிப்பீடு $50 முதல் 

$60 பில்லி ன் அபைரிக்க டாலராக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2025ஆம் 

ஆண்டில் நிதியி ல் பதாழினுட்ப பதாழிற்துமையின் ைதிப்பீடு $150-160 

பில்லி ன் அபைரிக்க டாலர்களாக இருக்கலாம் என இது கூறுகிைது. 

 

3.  டைவு மின்னணு  ணிகக் பகாள்டகடை ப ளியிைவுள்ள 

மத்திை அடமச்சகம் எது? 

அ) மின்னணு ைற்றும் தகைல் பதாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

ஆ) ைணிகம் ைற்றும் பதாழில்துமை அமைச்சகம்  

இ) கனரக பதாழில்துமை அமைச்சகம் 

ஈ) உள்துமை அமைச்சகம் 

✓ ைணிகம் ைற்றும் பதாழில்துமை அமைச்சகத்தின் கீழுள்ள பதாழில் ஊக் 

-குவிப்பு ைற்றும் உள்நாட்டு ைர்த்தக தைம்பாட்டுத்துறையானது ைமரவு 

மின்னணு ைணிகக்பகாள்மகம  பைளியிடவுள்ளது. பதாழிற்துமை 

ைளர்ச்சியில் தரவு ப ன்பாட்டிற்கான பகாள்மககமள இந்தக்பகாள்மக 

ைகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

✓ அங்கீகரிக்கப்படாததார் தரமை தைைாகப் ப ன்படுத்துைமதயும் அணுகு 

-ைமதயும் தடுக்க, பாதுகாப்பு நடைடிக்மககமள தைற்பகாள்ைமதயும் 

இது தநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

4.நாட்டின் முதல் குளிரூட்ைப்ெட்ை இையில் முடனைம் அடமைவுள்ள 

நகைம் எது? 

அ) பசன்மன 

ஆ) பபங்களூரு  

இ) மதுறை 

ஈ) அகைதாபாத் 

✓ இந்தி ாவின் முதல் குளிரூட்டப்பட்ட ரயில் முமன ைானது பபங்களூரு 

நகரத்தில் விமரவில் பச ல்படவுள்ளது. இந்த இரயில் முமன த்திற்கு 

மூத்த கட்டுைான பபாறி ாளர், ‘இந்தி  ைாைணி’ சர் M விஸ்தைஸ்ைர ா 

-வின் பப ர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இப்புதி  ரயில் முமன ம், நகரத்தின் 

ப ப்பனஹள்ளியில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. `314 தகாடி பசலவில் இந்தப் 

புதி  இரயில் முமன ம் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

5.சமீெ பசய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘கார்ென் எல்டல ஒப்ெந்தங்கடள’ 

முன்பமாழிந்த அடமப்பு எது? 

அ) G7  ஆ) G20 

இ) QUAD ஈ) ஐதராப்பி  ஒன்றி ம்  

✓ ஐதராப்பி  ஆமை ைானது கடந்த 2020 டிசம்பரில் ஐதராப்பி  பசுமை 

ஒப்பந்தத்மத பைளியிட்டது. தைலும் முதல் ஐதராப்பி  காலநிமல சட்டத் 

-மத முன்பைாழிைதற்கு 2021 ைார்ச்மச காலக்பகடுைாகவும் நிர்ை ம் 

பசய்தது. ‘கார்பன் எல்மல ஒப்பந்தத்மத’ பச ல்படுத்தும் திட்டங்கமள 

இந்த ஆைைம் சிைப்பித்துக்காட்டுகிைது. 

 

6.வதசிை தடலநகர் பிைாந்திைத்தில் காற்றின் தை வமலாண்டமக்கா 

-ன அைசாங்க ஆடைைத்தின் தடல ர் ைார்? 

அ) இஞ்பசட்டி ஸ்ரீநிைாஸ் 

ஆ) MM குட்டி  

இ) சித்தார்த்த பைாகந்தி 

ஈ) அருந்ததி பைக் 

✓ MM குட்டி தமலமையிலான இந்தி  அரசின் “ததசி  தமலநகர பிராந்தி 

- த்தில் காற்றின் தரதைலாண்மைக்கான ஆமை ம்” அது அமைக்கப் 

-பட்ட 5 ைாதகாலங்களுக்குள் கமலக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆமை ம், 

கடந்த 2020 அக்தடாபரில் ஓர் அைசர ஆமைமூலம் அமைக்கப்பட்டது. 

அண்மையில் இந்த அைசர ஆமை காலைதி ானமத அடுத்து இந்த 

ஆமை ம் கமலக்கப்பட்டது. 

 

7.“When God is a Traveller” என்ற கவிடதத்பதாகுப்டெ எழுதிை ர் 

ைார்? 

அ) ஹரீஷ் மீனாட்சி 

ஆ) அருந்ததி சுப்பிரைணி ம்  

இ) அனாமிகா 

ஈ) R S பாஸ்கர் 

✓ “When God is a Traveller” என்ை கவிமதத் பதாகுப்மப இந்த ஆண்டின் 

சாகித்தி  அகாபதமி விருது பைன்ை கவிஞர் அருந்ததி சுப்பிரைணி ம் 

எழுதியுள்ளார். 2020ஆம் ஆண்டிற்கான சாகித்தி  அகாபதமி விருமதப் 

பபற்ை 20 எழுத்தாளர்களில் இைரும் ஒருைர். 

✓ ஏழு கவிமத நூல்கள், நான்கு நாைல்கள், 5 சிறுகமத பதாகுப்புகள், 2 

நாடகங்கள், ஒரு பபருங்கவிமத நூல், ஓர் அனுபை நூல் என பைாத்தம் 

இருபது பைாழிகளில் பைளி ான இருபது நூல்கள் சாகித்தி  அகாபதமி 

விருதுக்கு ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

8. ’டெ’ நாள் கடைபிடிக்கப்ெடுகிற வததி எது? 

அ) ைார்ச் 14  

ஆ) ைார்ச் 15 

இ) ைார்ச் 16 

ஈ) ைார்ச் 17 

✓ ‘மப’ நாள் என்பது π என்னும் புகழ்பபற்ை கணித ைாறிலிம க் பகாண் 

-டாடும் நாளாகும். ஒவ்தைார் ஆண்டும் ைார்ச்.14ஆம் தததி ‘மப’ நாளாக 

கமடபிடிக்கப்படுகிைது. அபைரிக்க நாட்காட்டியின் படி 3/14 என்பது ைார்ச் 

14’ஐக்குறிக்கும். இந்த எண், அதாைது 3.14 என்பது அண்ைளைாக 

π’ஐயும் குறிக்கும். இது ைார்ச் 14 1:59:26 என்ை குறிப்பிட்ட தநரத்திலும் 

பகாண்டாடப்படுகிைது. (π = 3.1415926). 

 

9.  ன் ாசி சமாகம் என்ெது பின் ரும் எந்த மாநிலத்தில் உள்ள 

ஒரு ெழங்குடியினர் அட ைாகும்? 

அ) ைத்தி  பிரததசம் 

ஆ) உத்தர பிரததசம்  

இ) ஆந்திர பிரததசம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ உத்தர பிரததச ைாநிலத்தின் தசான்பத்ரா ைாைட்டத்தில், ைன்ைாசி சைாக 

-ம் ஏற்பாடு பசய் ப்பட்டிருந்தது. அந்நிகழ்வில், முதன்மை விருந்தினராக 

இந்தி க்குடி ரசுத்தமலைர் ராம்நாத் தகாவிந்த் பங்தகற்ைார். அப்தபாது, 

தசைா குஞ்ச் ஆசிரைத்தின் புதி  கட்டிடத்மதயும் அைர் திைந்துமைத்தார். 

அப்பள்ளி ைற்றும் விடுதியின் கட்டடப்பணிகமள NTPC தைற்பகாண்டது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10.கலாச்சாை அடமச்சரின் தடலடமயில் அடுத்த ஈைாண்டுகளுக்கு 

எந்த இந்திை ஆற்டறப்ெற்றி ஆைாை ஆவலாசடனக்குழுப ான்று 

அடமக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) சரசுைதி  

ஆ) சரயு 

இ) ைகாநதி 

ஈ) நர்ைமத 

✓ அடுத்த ஈராண்டுகளுக்கு புராைகாலத்தில் இருந்ததாக நம்பப்படுகிை 

சரசுைதி ஆற்மைப்பற்றி ஆய்ைதற்கான திட்டத்மத உருைாக்குைதற்காக 

ஆதலாசமனக்குழுமை ைத்தி  அரசு ைறுகட்டமைத்துள்ளது. 

✓ 2017ஆம் ஆண்டில் இந்தி  பதால்பபாருள் ஆய்வு மை ம் அமைத்த 

முந்மத  குழுவின் காலம் 2019’இல் முடிைமடந்தது. 27 தபர்பகாண்ட 

குழுவில் பல்தைறு அமைச்சகங்கள், பதால்பபாருள் ஆராய்ச்சி ாளர்கள் 

ைற்றும் பிை நிபுைர்கள் அடங்குைர். 

 


1. ரூ.17 இலட்சத்தில் சிைப்பு பச லாக்கக் கண்காணிப்பு ைாகனம்: 

தபாக்குைரத்து பச லாக்கப் பிரிவினரிடம் ஒப்பமடப்பு 

தபாக்குைரத்து விதிகமள மீறுதைாமரக் கண்டறிைதற்கான உபகரைங் 

-கள் பபாருத்தப்பட்டு, `17 இலட்சம் ைதிப்பிலான சிைப்பு பச லாக்கக் கண் 

-காணிப்பு ைாகனம் உருைாக்கப்பட்டு ஒப்பமடக்கப்பட்டது. 

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் தமிழகம் முழுைதும் அதிதைகைாக ைாகனத்மத 

இ க்குதல் உள்ளிட்ட 6 ைமக விதிமீைல்களுக்கு, ைாகன ஓட்டிகள் மீது 1 

இலட்சத்து 8,257 குற்ைக் குறிப்பாமைகள் ைழங்கப்பட்டு, அபராதைாக 

`44.96 தகாடி ைசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்ைாைான விதிமீைல்கமளக் 

கண்காணிக்கும் பபாருட்டு, தபாக்குைரத்துத் துமையில் பச லாக்கப் பிரிவு 

-க்பகன, சாமலப்பாதுகாப்பு நிதியிலிருந்து புதி  சிைப்பு பச லாக்க கண் 

-காணிப்பு ைாகனம், சுைார் `17 இலட்சம் ைதிப்பில் உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைாகனத்தின் சிைப்பம்சங்கள்: இதில், ைாகன தைக அளவீட்டுக் கருவி, ைது 

அருந்தி ைர்கமளக் கண்டறிைதற்கான சுைாச பகுப்பாய்வு கருவி, 

ைாகனத்தின் ஒலி அளமைப் பதிவு பசய்யும் கருவி, தானி ங்கி ைாகன 

பதிபைண் கண்டறியும் கருவி, ைாகனக் கண்ைாடியில் பிலிமில் ஒளி 

ஊடுருவும் அளமை அளக்கும் கருவி, 360 டிகிரியில் சுழலும் விதிமீைல் 

கண்காணிப்பு விடித ா தகைரா ஆகி ன பபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

2. இந்தி  இராணுைத்தின் புதி  DGMOஆக பி.எஸ். ராஜு விமரவில் 

பபாறுப்தபற்பு 

இந்தி  ராணுைத்தின் பலப்டினன்ட் பஜனரலாக தற்தபாது இருந்துைரும் 

பி. எஸ். ராஜு விமரவில் ராணுை நடைடிக்மககளுக்கான தமலமை 

இ க்குனராக (DGMO) பபாறுப்தபற்கவுள்ளார். இமத டுத்து அைர் 

இதுைமர தான் கைனித்து ைந்த காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் எல்மலக் 

கட்டுப்பாட்டு தகாட்மட பாதுகாக்கும் ராணுைத்தின் முக்கி ப் பிரிைான 15 

கார்ப்ஸ் பிரிமை பலப்டிபனன்ட் பஜனரல் டி.பி. பாண்தடவிடம் 

புதன்கிழமை ஒப்பமடத்தார். அைருக்கான பிரிவுபசார விழா ஸ்ரீநகரில் 

இ ங்கும் 15 கார்ப்ஸ் தமலமை அலுைலகத்தில் புதன்கிழமை 

நமடபபற்ைது. இந்நிகழ்ச்சியில் பி.எஸ். ராஜு தபசுமகயில், 

அர்ப்பணிப்புடன் பணி ாற்றி  அமனத்து நிமல அதிகாரிகள், 

காைல்துமையினர், ைத்தி  ஆயுத துமை ராணுைப் பமடயினர், 

ஜம்முவில் அமைதி நிலை ஒத்துமழத்த ைக்கள் அமனைருக்கும் தனது 

நன்றிம யும் பாராட்டுகமளயும் பதரிவித்தார். 

ராணுை அதிகாரிகள் தபசுமகயில், பலப்டிபனன்ட் பஜனரல் பி.எஸ். ராஜு 

முன்னர் யூரி பிரிதகட் கைாண்டராகவும், விக்டர் பமடயின் ஜி.ஓ.சி. ாகவும், 

சினார் கிராப்ஸின் ஜி.ஓ.சி. ாகவும் பணிபுரிந்ததபாது தபார் 

நடைடிக்மககளில் உ ர் பதாழில்முமை தரத்மதயும், நடத்மத 

பநறிமுமைகமளயும் ைலுப்படுத்தி பமடகமள நிறுைனை ைாக்கினார். 

இதனாதலத  அைர் இந்தி  ராணுைத்தின் உ ர் பபாறுப்பான ராணுை 

நடைடிக்மககளுக்கான தமலமை இ க்குநராக (டி.ஜி.எம்.ஓ.) 

பதவித ற்கவுள்ளார் என்று பாராட்டினர். காஷ்மீரில் அமைதி நிலை 

பி.எஸ். ராஜூவின் பங்களிப்மபப் பாராட்டி அண்மையில் நமடபபற்ை 

குடி ரசு தினவிழா நிகழ்ச்சியில் அைருக்கு ைதிப்புமிக்க உத்தை யுத்த தசைா 

(யு.ஒய்.எஸ்.எம்.) பதக்கம் அளிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3. அமைப்பு சாரா பதாழிலாளர்களின் சமூக பாதுகாப்புக்கு நடைடிக்மக 

அமைப்பு சாரா பதாழிலாளர்களின் சமூகப் பாதுகாப்மப உறுதி பசய்யுைாறு 

சம்பந்தப்பட்ட துமைகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக 

ைாநிலங்களமையில் திமுக உறுப்பினர் திருச்சி சிைா எழுப்பி  

தகள்விக்கு ைத்தி  பதாழிலாளர் ைற்றும் தைமலைாய்ப்புத் துமை 

இமை மைச்சர் சந்ததாஷ் குைார் கங்ைார் பதில் பதரிவித்தார். 

நாட்டில் உள்ள அமைப்பு சாரா துமை பதாழிலாளர்கள் எண்ணிக்மக, 

அைர்களது ைாழ்க்மக நிமல, புலம் பப ர்ந்த பதாழிலாளர்கள் விைரங்கள், 

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்திலிருந்து பசன்றுள்ள புலம்பப ர்ந்த 

பதாழிலாளர்கள் எண்ணிக்மக உள்ளிட்ட விைரங்கமளத் 

பதரிவிக்குைாறு ைாநிலங்களமையில் எழுத்துபூர்ைைாக திமுக உறுப்பினர் 

திருச்சி சிைா தகள்வி எழுப்பினார். 

இதற்கு ைத்தி  பதாழிலாளர், தைமலைாய்ப்புத் துமை இமை மைச்சர் 

சந்ததாஷ் குைார் கங்ைார் அளித்த பதில் விைரம்: 

நாட்டில் 2017-18-ஆம் ஆண்டு கைக்பகடுப்பின்படி, அமைப்பு 

ரீதி ாகவும், அமைப்பு சாரா துமை ரீதி ாகவும் சுைார் 47 தகாடி தபர் 

பணியில் உள்ளதாகத் பதரி ைந்துள்ளது. இதில், 9 தகாடி தபர் அமைப்பு 

ரீதி ாகவும், 38 தகாடி தபர் அமைப்பு சாரா பிரிவிலும் பணி ாற்றி 

ைருகின்ைனர். 

அமைப்பு சாரா பதாழிலாளர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பு ைற்றும் ைத்தி  

அரசின் திட்டங்கமளச் பச ல்படுத்த நடைடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

கதரானா பதாற்று காலகட்டத்தில் புலம் பப ர்ந்தைர்கள் தங்கள் பசாந்த 

ைாநிலங்களுக்குத் திரும்பினர். இந்தக் கைக்பகடுப்பின்படி, நாட்டில் புலம் 

பப ர்ந்த பதாழிலாளர்கள் 1.14 தகாடி தபர் இருப்பது பதரி ைந்துள்ளது. 

இைர்களில் பிகார், உத்தர பிரததசம், தைற்கு ைங்கம், ராஜஸ்தான், ஒடிஸா 

ஆகி  ைாநிலங்கமளச் தசர்ந்தைர்கள் அதிகம் உள்ளனர். 

தமிழகத்மதச் தசர்ந்த 72 ஆயிரம் தபர் பைளி ைாநிலங்களுக்குப் புலம் 

பப ர்ந்திருந்தனர். இைர்கள் கதரானா பதாற்று பரைலுக்குப் பிைகு, 

தமிழகம் திரும்பியுள்ளனர் என்று அமைச்சர் பதரிவித்துள்ளார். 

 

4. நாடு முழுைதும் ததசி  குடிைக்கள் பதிதைடு: எந்த முடிவும் 

எடுக்கவில்மல: ைத்தி  அரசு 

நாடு முழுைதும் ததசி  குடிைக்கள் பதிதைட்மட த ாரிக்கும் பணிகள் 

குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கவில்மல என்று ைத்தி  அரசு 

பதரிவித்துள்ளது. அஸ்ஸாமில் உச்சநீதிைன்ை தைற்பார்மையில் ததசி  

குடிைக்கள் பதிதைடு புதுப்பிக்கப்பட்டு கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

31-ஆம் தததி இறுதிப் பட்டி ல் பைளியிடப்பட்டது. 

அந்த ைாநிலத்தில் உள்ள இந்தி  குடிைக்கமள கண்டறிைதற்கு 

த ாரிக்கப்பட்ட அந்தப் பட்டி லில் தங்கள் விைரங்கமள இமைப்பதற்கு 

3,30,27,661 தபர் விண்ைப்பித்திருந்தனர். எனினும் 19.06 லட்சம் 

தபரின் பப ர்கள் அப்பட்டி லில் இடம்பபைவில்மல. இதனால் அைர்களின் 

இந்தி  குடியுரிமை தகள்விக்குள்ளானது. இது நாடு முழுைதும் 

சர்ச்மசம  ஏற்படுத்தி து. இமத டுத்து ததசி  குடிைக்கள் பதிதைட்மட 

த ாரிக்கும் பணிகள் நாடு முழுைதும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று ைத்தி  

அரசு பதரிவித்திருந்தது. 

இதுபதாடர்பாக ைாநிலங்களமையில் தகள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு 

ைத்தி  உள்துமை இமை மைச்சர் நித் ானந்த் ராய் அளித்த 

எழுத்துபூர்ை பதிலில், ‘ததசி  குடிைக்கள் பதிதைட்மட நாடு தழுவி  

அளவில் த ாரிப்பது குறித்து ைத்தி  அரசு தற்தபாது எந்த முடிவும் 

எடுக்கவில்மல’ என்ைார். ைற்பைாரு தகள்விக்கு பதிலளித்த அைர், 

‘குடியுரிமைச் சட்டம் 1995-இல் தடுப்புக் காைல் மை ங்கள் பதாடர்பாக 

எந்தப்பிரிவும் இல்மல. ைாநில அரசுகளும், யூனி ன் பிரததசங்களின் 

நிர்ைாகங்களும் ததமைக்தகற்ப தடுப்புக் காைல் மை ங்கமள 

அமைக்கின்ைன. தங்கள் சிமை தண்டமனக் காலத்மத நிமைவு பசய்த 

சட்டவிதராத குடித றிகள், பைளிநாட்டைர்கமள அைர்களின் பசாந்த 

ததசங்களுக்கு நாடு கடத்தும்தபாது ததமைப்படும் ப ை ஆைைங்கள் 

கிமடப்பதில் தாைதம் ஏற்படும்பட்சத்தில், அைர்கள் தடுப்புக்காைல் 

மை ங்களில் அமடக்கப்படுகின்ைனர்’ என்ைார். 

 

5. 6.5% கதரானா தடுப்பூசிகள் வீைடிப்பு: ைத்தி  அரசு 

நாட்டில் சராசரி ாக 6.5% கதரானா தடுப்பூசிகள் வீைடிக்கப்படுைதாக 

ைத்தி  அரசு பதரிவித்துள்ளது. இதுபதாடர்பாக ைத்தி  சுகாதாரத் துமை 

பச லர் ராதஜஷ் பூஷண் புதன்கிழமை கூறி து: பதலங்கானா, ஆந்திரம், 

உத்தர பிரததசம், கர்நாடகம் ஆகி  4 ைாநிலங்கள் ைற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் 

 



         

    

யூனி ன் பிரததசத்தில் அதிக அளவிலான கதரானா தடுப்பூசிகள் 

வீைடிக்கப்படுகின்ைன. இந்த ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனி ன் பிரததசத்தில் 

வீைடிக்கப்படும் தடுப்பூசிகள் நாடு முழுைதும் சராசரி ாக 

வீைடிக்கப்படும் 6.5% தடுப்பூசிகமளவிட அதிகம். அதிகபட்சைாக 

பதலங்கானாவில் 17.6% தடுப்பூசிகளும், ஆந்திரத்தில் 11.6% தடுப்பூசிகளும் 

வீைடிக்கப்படுகின்ைன. 

தடுப்பூசிகள் வீைடிக்கப்படுைமத பைகுைாக குமைக்க தைண்டும். 

தடுப்பூசிகள் வீைடிக்கப்படுைது குமைந்தால், அதிக அளவிலான 

ைக்களுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்தப்படுகிைது என்று அர்த்தம். அதன் மூலம் 

கதரானா தீநுண்மி பரைமல தடுப்பதற்கான சாத்தி க்கூறுகள் 

அதிகரிக்கும். 

இந்தி ாவின் பங்கு 36%: 

உலக அளவில் கடந்த 15-ஆம் தததி 83.4 லட்சம் தபருக்கு கதரானா 

தடுப்பூசிகள் பசலுத்தப்பட்டன. இதில் 36% தடுப்பூசிகள் இந்தி ாவில் 

பசலுத்தப்பட்டன. இந்தி ாவில் தினந்ததாறும் சராசரி ாக 13,12,215 

தடுப்பூசிகள் பசலுத்தப்படுகின்ைன. 

ைட இந்தி ாவில் பாதிப்பு அதிகம்: கடந்த 1-ஆம் தததி முதல் 15-ஆம் தததி 

ைமர நாட்டின் 16 ைாநிலங்களில் உள்ள சுைார் 70 ைாைட்டங்களில் 

கதரானா தநாய்த்பதாற்ைால் பாதிக்கப்படுதைாரின் எண்ணிக்மக 150%-

க்கும் அதிகைாக அதிகரித்துள்ளது. 17 ைாநிலங்களில் உள்ள 55 

ைாைட்டங்களில் கதரானா தநாய்த்பதாற்ைால் பாதிக்கப்படுதைாரின் 

எண்ணிக்மக 100% முதல் 150% ைமர அதிகரித்துள்ளது. இதில் 

பபரும்பாலான ைாைட்டங்கள் ைட ைற்றும் தைற்கு இந்தி ாவில் உள்ளன. 

கதரானா தநாய்த்பதாற்ைால் ைாரந்ததாறும் பாதிக்கப்படுதைாரின் 

எண்ணிக்மக சுைார் 43%-மும், ைாரந்ததாறும் பலி ாதைாரின் 

எண்ணிக்மக சுைார் 37%-மும் அதிகரித்துள்ளது என்ைார். 

 

6. ைங்கததசத்தில் சுதந்திர தினபபான் விழா பகாண்டாட்டம் 

பதாடக்கம் 

ைங்கததசத்தில் சுதந்திர தின பபான் விழா, “ைங்கபந்து” தஷக் முஜிபுர் 

ரஹ்ைான் பிைந்த தின நூற்ைாண்டு விழா பகாண்டாட்டம் பதாடங்கி து. 

பாகிஸ்தானிலிருந்து பிரிந்து ைங்தகதசம் உருைாகி 50 ஆண்டுகள் 

நிமைைமடந்தமதக் குறிக்கும்ைமகயில் பபான்விழா, ததசத்தந்மத தஷக் 

முஜிபுர் ரஹ்ைான் பிைந்த தின நூற்ைாண்டு விழா ஆகி மை 10 நாள்கள் 

பகாண்டாடப்படவுள்ளன. இதில், பங்தகற்பதற்காக 3 நாள் ப ைைாக 

ைாலத்தீவு அதிபர் இப்ராஹிம் முகைது தசாலி டாக்காவுக்கு ைந்தார். அைமர 

ைங்கததச அதிபர் அப்துல் ஹமீது ைரதைற்ைார். 

 

7. டி20 தரைரிமச: தகாலி முன்தனற்ைம் 

ஐசிசியின் டி20 தரைரிமசயில் தபட்ஸ்தைன்கள் பிரிவில் இந்தி  தகப்டன் 

விராட் தகாலி ஓரிடம் முன்தனறி 5-ஆைது இடத்துக்கு ைந்துள்ளார். 

அைர் 744 புள்ளிகளுடன் அந்த இடத்தில் இருக்கிைார். டி20 பதாடரின் 2 

ைற்றும் 3ஆம் ஆட்டங்களில் அருமை ாக விமள ாடி தன் அடிப்பமடயில் 

அைர் இம்முன்தனற்ைத்மதக்கண்டுள்ளார். பதாடர்ந்து 3 ஆட்டங்களிலும் 

தசாபிக்காைல் தபானதபாதும் தலாதகஷ் ராகுல் 771 புள்ளிகளுடன் 

4ஆைது இடத்தில் இருக்கிைார். 

ஷ்தர ஸ் ஐ ர் 32 இடங்கள் ஏற்ைம் கண்டு 31ஆைது இடத்துக்கும், ரிஷப் 

பந்த் 30 இடங்கள் முன்தனறி 80ஆைது இடத்துக்கும் ைந்துள்ளனார். 

3ஆைது ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்தின் பைற்றிக்கு தைரூன்றி  தஜாஸ் 

பட்லர் 5 இடங்கள் முன்தனறி 19ஆைது இடத்மதப் பிடித்துள்ளார். 

அைருடன் துமை ாக நின்ை ஜானி தபர்ஸ்தடா 2 இடங்கள் ஏற்ைம் 

கண்டு 14ஆைது இடத்மத எட்டியுள்ளார். தஜசன் ராய் 4 இடங்கள் 

முன்தனறி 24ஆைது இடத்மதப் பிடித்துள்ளார். 

பபௌலர்கள் பிரிவில் ைாஷிங்டன் சுந்தர் 2 இடங்கள் முன்தனறி 11ஆைது 

இடத்துக்கும், ஷர்துல் தாக்குர் 14 இடங்கள் முன்தனறி 27ஆைது 

இடத்துக்கும், புைதனஷ்ைர் குைார் 7 இடங்கள் முன்தனறி 45ஆைது 

இடத்துக்கும் ைந்துள்ளனர். இங்கிலாந்தின் தஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர் 43 

இடங்கள் ஏற்ைம் கண்டு 34ஆைது இடத்துக்கும், ைார்க் வுட் 59 இடங்கள் 

முன்தனறி 39ஆைது இடத்துக்கும், சாம் கரன் 41 இடங்கள் முன்தனறி 

74ஆைது இடத்துக்கும் ைந்துள்ளனர். 

 

 

 

8. ஒருநாள் பதாடர்: கமடசி ஆட்டத்திலும் பதன் ஆப்பிரிக்கா பைற்றி 

இந்தி  ைகளிரணிக்கு எதிரான கமடசி ஒருநாள் ஆட்டத்திலும் பதன் 

ஆப்பிரிக்க ைகளிரணி 5 விக்பகட்டுகள் வித்தி ாசத்தில் பைற்றி பபற்ைது. 

5 ஆட்டங்கள் பகாண்ட பதாடரில் 3 ஆட்டங்களில் பைன்று ஏற்பகனதை 

பதாடமர மகப்பற்றி  பதன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு இது 4-ஆைது 

பைற்றி ாகும். இந்தி  அணி 2-ஆைது ஆட்டத்தில் ைட்டும் பைன்ைது 

நிமனவுகூரத்தக்கது. லக்பனௌவில் புதன்கிழமை நமடபபற்ை ஆட்டத்தில் 

முதலில் தபட் பசய்த இந்தி ா 49.3 ஓைாா்களில் 188 ரன்களுக்கு 

ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து ஆடி  பதன் ஆப்பிரிக்கா 48.2 ஓைாா்களில் 5 

விக்பகட் இழப்புக்கு 189 ரன்கள் அடித்து பைன்ைது. அந்த அணியின் 

அனிதக தபாஷ் ஆட்டநா கி ானாாா். 

இந்தி  அணியின் பிதளயிங் பலைனில் தீப்தி சாா்ைா, பூனம்  ாதவ், ைான்சி 

தஜாஷி, ராதா  ாதவ் ஆகித ாருக்கு ஓய்ைளிக்கப்பட்டு, தைானிகா பதடல், 

தஹைலதா, பிரத்யூஷா, ஜுலன் தகாஸ்ைாமி ஆகித ாாா் 

தசாா்க்கப்பட்டிருந்தனாா். இதில் பிரத்யூஷாவுக்கு இது முதல் சாா்ைததச 

ஆட்டைாகும். முன்னதாக டாஸ் பைன்ை பதன் ஆப்பிரிக்கா பபௌலிங் வீசத் 

தீாா்ைானித்தது. தபட் பசய்த இந்தி  அணியில் அதிகபட்சைாக தகப்டன் 

மிதாலி ராஜ் 8 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸாா் உள்பட 79 ரன்கள் விளாசி 

ஆட்டமிழக்காைல் இருந்தாாா். பதாடக்க வீராங்கமன பிரி ா புனி ா 18, 

உடன் ைந்த ஸ்மிருதி ைந்தனா 18, பூனம் பரௌத் 10 ரன்களுக்கு 

ஆட்டமிழக்க, ஹாா்ைன்பிரீத் பகௌாா் 30 ரன்கள் எடுத்திருந்ததபாது 

கா ைமடந்து பைளித றினாாா். எஞ்சித ாரில் தஹைலதா 2, ஜுலன் 

தகாஸ்ைாமி 5, தைானிகா பதடல் 9, பிரத்யூஷா 2 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, 

சுஷ்ைா ைாா்ைா, ராதஜஷ்ைரி பகய்க்ைாட் டக் அவுட்டாகினாா். பதன் 

ஆப்பிரிக்க தரப்பில் நாடிதன டி கிபளாா்க் 3, தநான்டுமிதசா ஷாங்தகஸ், 

டுமி சிகுகுதன ஆகித ாாா் தலா 2, ைாரிஸாதன காப் 1 விக்பகட் சாய்த்தனாா். 

பின்னாா் 189 ரன்கமள இலக்காகக் பகாண்டு ஆடி  பதன் 

ஆப்பிரிக்காவில் பதாடக்க வீராங்கமன ாக ைந்த தகப்டன் சுதன லஸ் 10 

ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, உடன் ைந்த பலௌரா தைால்ைாாா்டட் டக் 

அவுட்டானாாா். லாரா குட்டால் 1 ரன்னுக்கு பைளித ற்ைப்பட, மிக்னான் டு 

பிரீஸ் 57, அனிதக தபாஷ் 58 ரன்கள் தசாா்த்து பைற்றிக்கு 

அடித்தளமிட்டனாா். ைாரிஸாதன காப் 36, நாடிதன டி கிபளாா்க் 19 

ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காைல் அணிம  பைற்றிக்கு ைழி நடத்தினாா். 

இந்தி  தரப்பில் ராதஜஷ்ைரி பகய்க்ைாட் 3, தஹைலதா, பிரத்யூஷா 

ஆகித ாாா் தலா 1 விக்பகட் சாய்த்தனாா். 

 

9. ததசி  சீனி ாா் தடகளம்: தமிழகத்துக்கு இரு தங்கம் 

ஃபபடதரஷன் தகாப்மப சீனி ாா் ததசி  தடகள சாம்பி ன்ஷிப் 

தபாட்டியில் தமிழகத்துக்கு புதன்கிழமை இரு தங்கப் பதக்கம் கிமடத்தது. 

ஆடைருக்கான 110 மீட்டாா் தமட தாண்டுதலில் தமிழகத்தின் பி.வீரைணி 

(14.57 விநாடிகள்) முதலிடம் பிடித்தாாா். காா்நாடகத்தின் ஸ்ரீகாந்த் ைத் ா 

(14.85), ஆந்திரத்தின்  ஷ்ைந்த்குைாாா் லதைடி (15.01) ஆகித ாாா் 

முமைத  பைள்ளி, பைண்கலப் பதக்கங்கள் பைன்ைனாா். அதததபால், 

ைகளிருக்கான 100 மீட்டாா் தமட தாண்டும் ஓட்டத்தில் தமிழகத்தின் 

சி.கனிபைாழி 13.63 விநாடிகளில் இலக்மக எட்டி தங்கம் பைன்ைாாா். 

பதலங்கானாவின் அகசரா நந்தினி (13.88), தமிழகத்தின் நித் ா ராைராஜ் 

(14.08) அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனாா். 

உ ரம் தாண்டுதலில் ைகாராஷ்டிரத்தின் சாா்தைஷ் அனில் குஷாதர (2.15 

மீட்டாா்) முதலிடம் பிடிக்க, தமிழகத்தின் ஆதாா்ஷ் ராம் (2.10;3), தகரளத்தின் 

ஜித ா தஜாஸ் (2.10), ஹரி ாைாவின் சித்தாாா்த்  ாதவ் (2.10) ஆகித ாாா் 

முமைத  அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனாா். ஈட்டி எறிதலில் 

ஹரி ாைாவின் நீரஜ் தசாப்ரா 87.80 மீ தூரமும்,  ஷ்விாா் சிங் 79.31 மீ 

தூரமும், உத்தர பிரததசத்தின் தராஹித்  ாதவ் 78.88 மீ தூரமும் எறிந்து 

தங்கம், பைள்ளி, பைண்கலம் மகப்பற்றினாா். நீரஜ் தசாப்ரா எறிந்த தூரம் 

புதி  ததசி  சாதமன ாகும். ைகளிருக்கான நீளம் தாண்டுதலில் 

பிரி ங்கா பகாா்பகட்டா (6.10 மீ), தகரளத்தின் ரின்டு தைத்யூ (6.07;3 மீ), 

தமிழகத்தின் பஷரின் அப்துல் கஃபூாா் (6.07 மீ) ஆகித ாாா் முதல் 3 

இடங்கமளப் பிடித்தனாா். 

ஆடைருக்கான 10,000 மீட்டாா் ஓட்டத்தில் உத்தர பிரததசத்தின் அபிதஷக் 

பால் (29.47 நிமிடம்) முதலிடமும், காாா்திக் குைாாா் (29.48) 

இரண்டாமிடமும், அாா்ஜுன் குைாாா் (29.49) மூன்ைாமிடமும் பிடித்தனாா். 

3000 மீட்டாா் ஸ்டீபிள்தசஸ் ஓட்டத்தில் ைகாராஷ்டிரத்தின் அவினாஷ் 

சப்தல (8.20 நிமிடம்) தங்கம் பைல்ல, ராஜஸ்தானின் சங்காா்லால் ஸ்ைாமி 

(8.34), ஹரி ாைாவின் ராஜ்குைாாா் (8.49) ஆகித ாாா் பைள்ளி, 

பைண்கலம் பைன்ைனாா். அவினாஷ் கடந்த தநரம், புதி  ததசி  

சாதமன ாகும். குண்டு எறிதலில் பஞ்சாபின் தஜிந்தாா்பால் சிங் தூாா் 



         

    

(20.58 மீ), கரன்வீாா் சிங் (18.98 மீ), ததவிந்தாா் சிங் (18.04 மீ) ஆகித ாாா் 

முதல் 3 இடங்கமள எட்டினாா். 

 

10. ைாராந்திர கதரானா பதாற்று 10% உ ாா்வு 

உலகம் முழுைதும் புதிதாக கதரானா உறுதி பசய் ப்பட்டைாா்களின் 

எண்ணிக்மக கடந்த ைாரம் 10 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக உலக 

சுகாதார அமைப்பு பதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த அமைப்பு 

பைளியிட்டுள்ள ைாராந்திர அறிக்மகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாைது: 

பதாடாா்ந்து 3-ஆைது முமை ாக, கடந்த ைாரத்தில் ைட்டும் புதி  கதரானா 

தநா ாளிகளின் எண்ணிக்மக 10 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

அபைரிக்காவிலும் ஐதராப்பாவிலும் கதரானா பரைல் தீவிரைமடந்து 

ைருைதன் எதிபராலி ாக இந்த எண்ணிக்மக அதிகரித்து ைருகிைது 

என்று அந்த அறிக்மகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஹங்தகரி: அதிகபட்ச தினசரி பலி ைத்தி  ஐதராப்பி  நாடான 

ஹங்தகரியில் தினசரி கதரானா பலி புதி  உச்சத்மதத் பதாட்டுள்ளது. 

கடந்த 24 ைணி தநரத்தில் ைட்டும் அந்த தநாய்க்கு 193 தபாா் 

பலி ானதாகவும் அதிகாரிகள் பதரிவித்தனாா். 

பிலிப்பின்ஸ்: பைளிநாட்டினருக்குத் தமட 

பிலிப்பின்ஸில் தீவிரைமடந்து ைரும் கதரானா பரைமலக் 

கட்டுப்படுத்துைதற்காக, அந்த நாட்டு விைான நிமல ங்களில் 

பைளிநாட்டுப் ப ணிகளுக்குத் தமட விதிக்கவும் உள்நாட்டுப் 

ப ணிகளின் அதிகபட்ச தினசரி எண்ணிக்மக 1,500-ஆக 

நிாா்ையிக்கவும் முடிவு பசய் ப்பட்டுள்ளது. 

தசாைாலி ா: தடுப்பூசி திட்டம் பதாடக்கம் 

தசாைாலி ாவில் பபாதுைக்களுக்கு கதரானா தடுப்பூசி தபாடும் திட்டம் 

பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. பிரிட்டனின் ஆக்ஸ்ஃதபாாா்டு-அஸ்ட்ராபஸனகா 

தடுப்பூசி மூலம் இந்தத் திட்டம் நிமைதைற்ைப்படுகிைது. 

 

11. கன்படய்னர் பிரச்சிமனம த் தீர்க்க - ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு 

‘பித ா’வின் புதி  தசமை : 

கன்படய்னர் பிரச்சிமனம த் தீர்ப்பதற்காக, ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு 

இந்தி  ஏற்றுைதி ஆமை ம் புதி  தசமைம த் பதாடங்கி உள்ளது. 

இதுகுறித்து, இந்தி  ஏற்றுைதி தைம்பாட்டு ஆமை ம் (‘பித ா’) 

பைளியிட்ட பசய்திக் குறிப்பு: ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு தாங்கள் ஏற்றுைதி 

பசய்யும் பபாருட்கமள அனுப்புைதற்கு கன்படய்னர்கள் 

ததமைப்படுகின்ைன. சில தநரங்களில் தபாதி  அளவு கன்படய்னர்கள் 

கிமடக்காததால், குறித்த தநரத்துக்குள் ஏற்றுைதி பசய்  முடி ாத நிமல 

உள்ளது. 

இந்நிமலயில், ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு உதவுைதற்காக, இந்தி  ஏற்றுைதி 

தைம்பாட்டு ஆமை ம் ‘இ-ைாடூல்’ என்ை ஆன்மலன் தசமைம  

அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இதில், ஏற்றுைதி ாளர்கள், தங்களுக்குத் 

ததமை ான கன்படய்னர்கள் குறித்த விைரத்மத ஆன்மலனில் பதிவு 

பசய்  தைண்டும். இதன்மூலம், பைாத்த இருப்பில் எவ்ைளவு 

கன்படய்னர்கள் உள்ளன என்பமத ஆய்வு பசய்து, அதில் குறிப்பிட்ட 

ஏற்றுைதி ாளருக்கு ஒதுக்க முடியும். அத்துடன், துமைமுகங்களில் சரக்குக் 

கப்பல்களில் கன்படய்னர்கமள ஏற்றுைதற்கான காலதநரம் 

மிச்சைாைததாடு, துமைமுகங்களில் தபாக்குைரத்து பநரிசலும் குமையும். 

 

12. பசன்மன கிறிஸ்தைக் கல்லூரியில் ரூ.26 தகாடியில் - எம்ஆர்எப் 

உதவியுடன் ஆராய்ச்சி பூங்கா : கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆய்ைகங்களுடன் 

அமைகிைது 

பசன்மன கிறிஸ்தைக் கல்லூரியில் எம்ஆர்எப் உதவியுடன் ரூ.26 

தகாடியில் தடட்டா அனலிட்டிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மசக்தகாபைட்ரிக் 

ஆய்ைகங்களுடன் பிரம்ைாண்டைான ஆராய்ச்சி பூங்கா அமைக்கப்பட 

இருக்கிைது. எம்ஆர்எப் ட ர் நிறுைனத்தின் நிதியுதவியுடன் கிழக்கு 

தாம்பரம் பசன்மன கிறிஸ்தைக் கல்லூரி ைளாகத்தில் ‘எம்சிசி - எம்ஆர்எப் 

இன்தனாதைஷன் பார்க்’ என்ை பப ரில் ஆராய்ச்சி பூங்கா நிறுைப்பட 

உள்ளது. இதற்கு எம்ஆர்எப் நிறுைனத்தின் தமலைரும் பமழ  

ைாைைருைான தக.எம்.தைைன் ரூ.26 தகாடித  9 லட்சம் நிதிம  

அளிக்க முன்ைந்தார். 

ஆராய்ச்சி பூங்கா திட்டத்மத பதாடங்கிமைத்த தக.எம்.தைைன், ரூ.26 

தகாடித  9 லட்சத்துக்கான காதசாமலம  கல்லூரியின் முதல்ைர் 

ைற்றும் பச லாளர் பால் வில்சனிடம் ைழங்கினார். இந்த ஆராய்ச்சி பூங்கா 

68,636 சதுர அடி பரப்பில் அமைக்கப்படுகிைது. இங்கு தடட்டா 

அனலிட்டிக்ஸ் ஆய்ைகம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆய்ைகம், மசக்தகாபைட்ரிக் 

ஆய்ைகம், கணினி கட்டுப்பாட்டுடன் இ ங்கும் ஃதபப் தலப், ஆராய்ச்சி 

ைற்றும் தைம்பாட்டு ஆய்ைகம், திைந்தபைளி கமல ரங்கம், ஆராய்ச்சி 

ஆய்ைகம், கற்பித்தல்-கற்ைல் ஆய்ைகம், பதாழில்முமனதைார் அரங்கம், 

ைாநாட்டு அரங்கம் தபான்ைமை அதிநவீன ைசதிகளுடன் ஏற்படுத்தப்படும். 

 

13. ஆசி ாவிதலத  முதல்முமை ாக ஒதர நாளில் 4 தபருக்கு மிட்ராகிளிப் 

சிகிச்மச பசய்து அப்தபாதலா ைருத்துைைமன சாதமன 

பசன்மன அப்தபாதலா ைருத்துைைமன ஒதர நாளில் அடுத்தடுத்து 4 

தபருக்கு மிட்ராகிளிப் சிகிச்மசம  பைற்றிகரைாக பசய்து சாதமன 

பமடத்துள்ளது. இதுகுறித்து அப்தபாதலா ைருத்துைைமன பைளியிட்டுள்ள 

பசய்திக்குறிப்பு: மிட்ராகிளிப் எனப்படும் மிகநுண்ணி  துமளயிடல் 

முமையிலான சிகிச்மச மூலம் இத த்துக்கு மிட்ரல் ைால்வு பபாருத்தும் 

சிகிச்மசம , அப்தபாதலா ைருத்துைைமன டாக்டர்கள் ஒதர நாளில் 4 

தபருக்கு பைற்றிகரைாக பசய்துள்ளனர். இதன் ைாயிலாக மிகவும் 

ஆபத்தான நிமலயில் இருந்த தநா ாளிகள் விமரந்து குைைமடந்து, 

ைறுநாதள வீடு திரும்பியுள்ளனர். 

ஜப்பான் நாட்டில் ஒதர நாளில் 3 தநா ாளிகளுக்கு மிட்ராகிளிப் சிகிச்மச 

பசய் ப்பட்டதத சாதமன ாக இருந்தது. தற்தபாது பசன்மன 

அப்தபாதலாவில் 4 மிட்ராகிளிப் சிகிச்மச பசய்து புதி  சாதமன 

பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

14. தஞ்சாவூர் சாஸ்த்ரா பல்கமல.யில் சட்ட ைளர்ச்சி இருக்மக 

பதாடக்கம் : 

தஞ்சாவூர் சாஸ்த்ரா நிகர்நிமல பல்கமலக்கழக சட்டத் துமையில் சட்டம் 

ைற்றும் அதன் ைளர்ச்சிக்கான இருக்மக பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

இமை ைழியில் அண்மையில் நமடபபற்ை நிகழ்ச்சியில், சட்டம் ைற்றும் 

அதன் ைளர்ச்சிக்கான இருக்மகம  உச்ச நீதிைன்ை நீதிபதி 

தராஹிண்டன் நாரிைன் பதாடங்கி மைத்தார். 

 

15. ததசி  பதாமல ைருத்துை தசமை திட்டத்தின் கீழ் இதுைமர 30 

லட்சம் தபருக்கு ைருத்துை ஆதலாசமன 

நாடு முழுைதும் இ-சஞ்சீைனி திட்டத்தின் கீழ் இதுைமர 30 லட்சம் 

தபருக்கு ைருத்துை ஆதலாசமன ைழங்கப்பட்டுள்ளதாக ைத்தி  அரசு 

பதரிவித்துள்ளது. ததசி  பதாமலைருத்துை தசமை என அமழக்கப்படும் 

இ-சஞ்சீைனி (ஏபி-எச்டபிள்யுசி) திட்டத்மத கடந்த 2019-ம் ஆண்டு 

நைம்பர் ைாதம் ைத்தி  சுகாதார அமைச்சகம் அறிமுகம் பசய்தது. 

இதன்படி, ைரும் 2022-க்குள் நாடு முழுைதும் உள்ள துமை சுகாதார 

மை ங்கள், ஆரம்ப சுகாதார மை ங்கள் ைற்றும் நகர சுகாதார 

மை ங்கள் என 1.55 லட்சம் மை ங்கமள ஆயுஷ்ைான் பாரத் ஆதராக்கி  

ைற்றும் நலைாழ்வு மை ங்களாக (ஏபி-எச்டபிள்யுசி) ைாற்ை 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு ைருத்துைருக்கும் ைற்பைாரு ைருத்துைருக்கும் 

இமடத  இந்த தசமை ைழங்கப்படுகிைது. இதன்படி இதுைமர 9 லட்சம் 

ஆதலாசமன ைழங்கப் பட்டுள்ளது. 

இதுதபால, கடந்த ஆண்டு கதரானா பரைல் காரைைாக பபாது முடக்கம் 

அறிவிக்கப்பட்டது. இமத டுத்து, இ-சஞ்சீைனி புைதநா ாளிகள் பிரிவு 

(ஓபிடி) தசமை கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம் பதாடங்கப்பட்டது. இதன் 

மூலம் தநா ாளிகளுக்கு ததமை ான ைருத்துை ஆதலாசமனகமள 

ைருத்துைர்கள் இமை  ைழியில் ைழங்கி ைருகின்ைனர். 250-க்கும் 

தைற்பட்ட ஓபிடி மூலம் இந்த தசமை ைழங்கப்படுகிைது. இைற்றின் மூலம் 

இதுைமர 21 லட்சம் தபருக்கு ஆதலாசமன ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒட்டுபைாத்தைாக இ-சஞ்சீைனி திட்டத்தின் கீழ் இதுைமர 30 லட்சம் 

தபருக்கு ஆதலாசமன ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்தபாது 31 ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனி ன் பிரததசங்களில் இ-சஞ்சீைனி 

தசமை அைலில் உள்ளது. இதன்மூலம் நாடு முழுைதும் தினமும் 35 

ஆயிரம் தநா ாளிகள் இமை  ைழியில் ைருத்துை ஆதலாசமனகமள 

பபற்று ைருகின்ைனர். அதிக ஆதலாசமன பபறும் ைாநிலங்கள் பட்டி லில் 

தமிழ்நாடு, உத்தரபிரததசம், கர்நாடகா ஆகி மை முதல் 3 இடங்கமளப் 

பிடித்துள்ளன. இந்த தகைமல ைத்தி சுகாதார அமைச்சகம் 

பதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 



         

    

16. ைார்ச் ைாதத்திலும் ஏற்றுைதி அதிகரிப்பு 

நாட்டின் ஏற்றுைதி, பதாடர்ந்து அதிகரித்து ைருகிைது. இதன் பதாடர்ச்சி ாக, 

ைார்ச் ைாதத்தில், 1 – 14 தததி ைமரயிலான காலகட்டத்தில், ஏற்றுைதி, 17 

சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. இதன் ைதிப்பு, 1.04 லட்சம் தகாடி 

ரூபாய் ஆகும். 

இது குறித்து, ைத்தி  ைர்த்தக துமை அமைச்சகம் பதரிவித்துள்ளதாைது: 

கடந்த, 1 – 14ம் தததி ைமரயிலான காலத்தில், நாட்டின் ஏற்றுைதி, இதற்கு 

முந்மத  ஆண்டின் இதத கால கட்டத்துடன் ஒப்பிடும்தபாது, 17 சதவீதம் 

ைமர அதிகரித்துள்ளது. இைக்குைதி, இக்காலகட்டத்தில், 27.77 சதவீதம் 

அதிகரித்திருக்கிைது. ஏற்றுைதிம  பபாறுத்தைமர, பபாறியி ல் 

பபாருட்கள், அரிசி, நைரத்தினம் ைற்றும் ஆபரைங்கள் ஆகி மை அதிக 

அளவில் ஏற்றுைதி பசய் ப்பட்டுள்ளன. 

இருப்பினும், ததால், எண்பைய் வித்துகள், ஆ த்த ஆமடகள், ஆகி  -

ைற்றின் ஏற்றுைதி சரிமைக் கண்டிருக்கின்ைது. இைக்குைதிம  

பபாறுத்தைமர, தங்கம், மின்னணு பபாருட்கள், விமலயு ர்ந்த கற்கள் 

ஆகி மை அதிகளவில் இைக்குைதி ஆகியுள்ளன. கடந்த பிப்ரைரியில், 

ஏற்றுைதி, 0.67 சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

17. தடுப்பூசி மை ம்: ைமரபடத்தில் அறி லாம் 

பசன்மனயில், பகாதரானா தடுப்பூசி மை ங்கமள, ைமரபடம் ைாயிலாக 

அறிந்து பகாள்ளும் ைசதிம , ைாநகராட்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது. பசன்மன 

ைாநகராட்சியில், 140 நகர்ப்புை ஆரம்ப சுகாதார நிமல ங்கள், 19 அரசு 

ைருத்துைைமனகள், 97 தனி ார் ைருத்துைைமனகள் என, 266 

மை ங்களில், பகாதரானா தடுப்பூசி பசலுத்தப்பட்டு ைருகிைது. நகர்ப்புை 

ஆரம்ப சுகாதார நிமல ங்களில், முதி ைர்கள், நாள்பட்ட தநா ாளிகள் 

தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாள்ள ஆர்ைம் காட்டுகின்ைனர். 

இதனால், நாளுக்கு நாள் பசன்மனயில் தடுப்பூசி பசலுத்துதைார் எண்ணி 

-க்மக அதிகரித்து ைருகிைது. இந்நிமலயில், அருகில் உள்ள தடுப்பூசி 

மை ங்கமள அறிந்து பகாள்ளவும், இமை  ைழித  ைமரபடத்மத 

ப ன்படுத்தி, தடுப்பூசி மை ங்களுக்கு பசல்லும் ைமகயிலான ைசதிம  

ைாநகராட்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதன்படி, 

https://chennaicorporation.gov.in/gcc/covid-vaccine/ என்ை இமை  

தளத்தில், பகாதரானா தடுப்பூசி மை ங்கமள அறிந்து பகாள்ளலாம். 

இதன் ைாயிலாக, பிைரின் உதவியின்றி, முதி ைர்கள் தாைாகதை, தடுப்பூசி 

மை ங்களுக்கு பசன்று, தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாள்ளலாம் என, 

ைாநகராட்சி அதிகாரிகள் பதரிவித்தனர். 

 

18. பசவ்ைாயில் நீர்ைளம்: 'நாசா' ஆய்வில் தகைல் 

பசவ்ைாய் கிரகத்தின் உட்பரப்பில், மிகப் பபரி  அளவிலான நீர்ைளம் 

ைமைந்திருக்கலாம்' என, அபைரிக்க விண்பைளி ஆய்வு நிறுைனைான, 

'நாசா' பதரிவித்துள்ளது. நாசாவின், 'தஜ.எப்.எல்.,' அமைப்பும், 

கலிதபார்னி ா பதாழில்நுட்ப மை மும் இமைந்து, பசவ்ைாய் கிரக 

ஆய்ைறிக்மகம , 'சயின்ஸ்' என்ை இதழில் பைளியிட்டுள்ளன; அதில் 

கூைப்பட்டுள்ளதாைது:பசவ்ைாய் கிரகத்தில், 400 தகாடி ஆண்டுகளுக்கு 

முன், 100 - 1,500 மீட்டர் ஆழத்தில் பபருைளவு தண்ணீர் இருந்துள்ளது. 

இது, ஒரு கிரகத்மத மூழ்கடிக்கும் அளவிற்கு, கடல், குளம் தபான்ை 

ைடிைங்களில் காைப்பட்டு உள்ளது. அதன் பின், 100 தகாடி ஆண்டுகள் 

கழித்து, பசவ்ைாய் கிரகத்தின் நீர்ைளம் அடித ாடு காைாைல் தபாய், 

தற்தபாமத  நிமலயில் உள்ளது. 

முந்மத  ஆய்வில், பசவ்ைாய் கிரகத்தின் ஈர்ப்பு விமச குமைைாக உள்ள 

காரைத்தால், நீர், விண்பைளியில் பைளித றியிருக்கும் என, 

அனுைானிக்கப்பட்டது. தற்தபாமத  ஆய்வில், விண்பைளியில் ஓரளவு 

தான், நீர் பைளித றி இருக்குதை தவிர, முழுதுைாக பைளித ை 

ைாய்ப்பில்மல என, முடிவு பசய் ப்பட்டுள்ளது. இதனால், பசவ்ைாயின் 

நீர்ைளத்தில், 30 - 99 சதவீதம், அந்த கிரகத்தின் உட்புைத்தில் உள்ள 

கனிைங்களில் உமைந்திருக்கலாம் என, கருதப்படுகிைது. இவ்ைாறு, அதில் 

கூைப்பட்டுள்ளது. அபைரிக்கா அனுப்பி , 'தராைர்' தற்தபாது, பசவ்ைாய் கிரக 

ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

 

19. 'சந்திர ான் - 2 ஆயுள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் 

நிலவு குறித்து ஆய்வு பசய்  விண்ணில் பசலுத்தப்பட்ட, 'சந்திர ான் - 2' 

பச ற்மக தகாள், ஓராண்டு பச ல்படும் என, எதிர்பார்த்த நிமலயில், 

அதன் ஆயுள், ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என, இந்தி  விண்பைளி 

ஆய்வு மை ைான, 'இஸ்தரா' பதரிவித்துள்ளது. தலாக்சபாவில் பிரதைர் 

அலுைலக இமை அமைச்சர் ஜிததந்திர சிங் கூறி தாைது:கடந்த, 2019, 

ஜூமல 22ல், நிலவின் பதன் துருைம் குறித்து ஆய்வு பசய் , 'சந்திர ான் 

- 2' பச ற்மக தகாள் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டது. இத்திட்டத்தில், 

'விக்ரம்' என்ை தராைர் ைாகனம், தைகைாக நிலவில் தமரயிைங்கி தால் 

பநாறுங்கி து. இதனால், விக்ரம் பதாடர்பான ஆய்வு தவிர்த்து, நிலவில் 

உள்ள கனிைங்கள், ரசா ன கலமைகள் உள்ளிட்ட ஆய்வுகள் 

பதாடர்பான இதர திட்டங்கள் அமனத்தும் சிைப்பாக பச ல்பட்டு 

ைருகின்ைன. சந்திர ான் - 2 பச ற்மக தகாள், ஓராண்டு ைட்டுதை 

பச ல்படும் என, துைக்கத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் ஆயுள், 

ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என, இஸ்தரா விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்து 

உள்ளனர். இவ்ைாறு, அைர் கூறினார். 

கடந்த ஆண்டு, நிலவில் காைப்பட்ட பள்ளத்மத, சந்திர ான் - 2 படம் 

பிடித்து, பூமிக்கு அனுப்பி து. இதற்கு, 'இந்தி  விண்பைளி திட்டத்தின் 

தந்மத' என அமழக்கப்படும், விக்ரம் சாராபாய் நிமனைாக, 'சாராபாய் 

பள்ளம்' என, பப ர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

1.சமீபசசய்திகளில் இடம்சபற்ற OTPRMS சான்றிதழ்கள் என்பதுடன் 

சதாடர்புடடய மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ) கல்வி அமைச்சகம்  

ஆ) திறன் மைம்பாடு & த ாழில்முமைவு அமைச்சகம் 

இ) த ாழிலாளர் ைற்றும் மேமலோய்ப்பு அமைச்சகம் 

ஈ) மேளாண்மை ைற்றும் ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம் 

✓ இமையேழி ஆசிரியர் ைாைேர் பதிவு மைலாண்மை அமைப்பு Online 

Teacher Pupil Registration Management System (OTPRMS) என்பது 

ம சிய ஆசிரியர் கல்விக்காை கவுன்சிலின்கீழ் ஏம னும் ஒரு ம ர்வில் 

ம ர்ச்சிதபற்ற (அ) படித்துேருபேர்களுக்கு, ஆசிரியர் பணி தபறுே ற்கு 

 ங்கமள பதிவு தசய்துதகாள்ள உ வுகிறது. OTPRMS சான்றி ழ்கமள 

டிஜிலாக்கர் மசமேயுடன் இமைக்க மத்திய கல்வி அமைச்சகம் முடிவு 

தசய்துள்ளது. அது, சான்றி ழ்கமள இலேசைாக அணுக உ வுகிறது. 

 

2.அகில இந்திய சுற்றுலா வாகனங்கள் அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதி 

விதிகள், பின்வரும் எந்தத் தததியிலிருந்து சபாருந்தும்? 

அ) ஏப்ரல் 1, 2021  

ஆ) மை 1, 2021 

இ) ஜூன் 1, 2021 

ஈ) ஆகஸ்ட் 1, 2021 

✓ ‘அகில இந்திய சுற்றுலா ோகைங்களுக்காை அங்கீகாரம் & அனுைதி 

விதிகள், 2021’ என்ற தபயரில் ஒரு புதிய திட்டத்ம  ைத்திய சாமலப் 

மபாக்குேரத்து ைற்றும் தெடுஞ்சாமல அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.  

✓ இந் ப்புதிய விதிகளின்கீழ், எந் தோரு சுற்றுலா ோகை ஆபமரட்டரும் 

‘அகில இந்திய சுற்றுலா அங்கீகாரம் அல்லது அனுைதி’க்கு ஆன்மலன் 

முமறயில் விண்ைப்பிக்கலாம். ம மேயாை ஆேைங்கள் சைர்ப்பிக்க 

-ப்பட்டு கட்டைம் தசலுத்திய பிறகு, அத் மகய விண்ைப்பங்கமள 

சைர்ப்பித்  30 ொட்களுக்குள் அனுைதி ேழங்கப்படும். 

 

3.தசத்ருஞ்சாய் மடலக்குன்றுகள் அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ைகாராஷ்டிரா 

ஆ) குஜராத்  

இ) கர்ொடகா 

ஈ) இராஜஸ் ான் 

✓ மசத்ருஞ்சாய் ைமலக்குன்றுகள் காப்பு ேைப்பகுதி குஜராத் ைாநிலத்தில் 

அமைந்துள்ளது. இது ஏராளைாை ஆசிய சிங்கங்களின்  ாயகைாக உள் 

-ளது. அண்மையில், மசத்ருஞ்சாய் ைமலக்குன்றுகள் காப்பு ேைப்பகுதி 

-யில் தபரும் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. இந் த் தீ, 200 தெக்மடருக்கு மைல் 

பரவிய ாகக் கூறப்படுகிறது.  

 

4.இந்திய ரயில்தவயின் சசனாப் பாலம் கட்டப்பட்டுவருகிற மாநிலம் 

/ யூனியன் பிரதேசம் எது? 

அ) உத் ரகண்ட் 

ஆ) ஹிைாச்சல பிரம சம் 

இ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ தசைாப் பாலம் என்பது இந்திய இரயில்மேயால் கட்டப்பட்டு ேரும் எஃகு 

ைற்றும் கான்கிரீட் கலந்த பாலைாகும். இது ஜம்மு-காஷ்மீரின் பக்கலுக்கு 

-ம் கவுரிக்கும் இமடயில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. கட்டி முடிந் தும், இந் ப் 

பாலம் உலகின் மிகவுயர்ந்  பாலைாக இருக்கும். சமீபத்தில், இந்  இரயி 

-ல்மே பாலத்தின் ேமளவின் அடிப்பகுதிமய நிர்ைாணித்  ன்மூலம் 

ஒரு தபாறியியல் சா மை அமடயப்தபற்றுள்ளது. 

 

5. நாடாளுமன்றங்களுக்கு இடடதயயான ஒன்றியத்தின் தடல 

-டமயகம் அடமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) தஜனீோ   ஆ) மராம் 

இ) பாரிஸ்  ஈ) மெமராபி 

✓ ொடாளுைன்ற முமறகள் ைற்றும் மபச்சுோர்த்ம மூலம் அமைதிமய 

மைம்படுத்துே ற்காக, 1889ஆம் ஆண்டில் ொடாளுைன்றங்களுக்கு 

இமடமயயாை ஒன்றியம் நிறுேப்பட்டது. ொடாளுைன்ற ஒன்றியத்தின் 

 மலேர் துோர்மட பச்மசமகா சமீபத்தில் புது தில்லிக்கு ேருமக  ந்து 

ைாநிலங்களமேயின் ெடேடிக்மககமள கண்டார். ொடாளுைன்றங்க 

-ளுக்கு இமடமயயாை ஒன்றியைாைது 179 ொடாளுைன்ற உறுப்பிைர் 

-கமளயும் 13 இமை-உறுப்பிைர்கமளயும் தகாண்டுள்ளது. 

 

6. முதலாவது ததசிய மருந்து கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

நிறுவப்பட்ட மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) பஞ்சாப்  

இ) இராஜஸ் ான் 

ஈ) ைகாராஷ்டிரா 

✓ பஞ்சாபின் தைாகாலியில் உள்ள ம சிய ைருந்து கல்வி ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிறுேைத்ம  ம சிய முக்கியத்துேம்ோய்ந்  ஒரு நிறுேைைாக அறிவிப் 

-ப ற்காக 1998ஆம் ஆண்டின் ம சிய ைருந்து கல்வி ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

சட்டம் இயற்றப்பட்டது. ஆை ாபாத், தகளகாத்தி, ொஜிபூர், மெ ராபாத், 

தகால்கத் ா ைற்றும் மரபமரலி ஆகிய இடங்களில் ஆறு புதிய 

நிறுேைங்கள் 2007-08’ஆம் காலகட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டை. 

✓ ஆறு நிறுேைங்களுக்கு ம சிய முக்கியத்துேம் ோய்ந்  குறிச்தசால்மல 

ேழங்க சமீபத்தில் ஒரு ைமசா ா ைக்களமேயில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. 

 

7. சுரங்கங்கள் மற்றும் தாதுக்கள் திருத்த மதசாதா-2021, DMF’க்கு 

வழிகாட்டுதல்கடள வழங்க நடுவணரசுக்கு அதிகாரமளிக்க முயற்சி 

சசய்கிறது. DMF என்றால் என்ன? 

அ) Deposit Mineral Fund 

ஆ) District Mineral Foundation  

இ) Deep Mine Fund 

ஈ) District Mine Fund 

✓ சுரங்கங்கள் ைற்றும்  ாதுக்கள் (மைம்பாடு & ஒழுங்குமுமற) திருத்  

ைமசா ா-2021 ைக்களமேயில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. இது, சுரங்கங்க 

-ள் ைற்றும்  ாதுக்கள் (மைம்பாடு ைற்றும் ஒழுங்குமுமற) சட்டம், 1957’ஐ 

திருத்துகிறது.  ன்பயன் ைற்றும் ேணிக சுரங்கங்களுக்கு இமடயிலாை 

மேறுபாட்மட நீக்க இந் ச்சட்டம் முயற்சி தசய்கிறது. 

✓ ைாேட்ட கனிை அறக்கட்டமள (DMF) பராைரிக்கும் நிதிகளின் அமைப்பு 

ைற்றும் பயன்பாடு குறித்  ேழிமுமறகமள தேளியிடுே ற்கு இது 

ெடுேைரசுக்கு அதிகாரைளிக்கிறது. 

 

8. ‘My Life in Full: Work, Family and Our Future’ என்பது பின்வரும் 

யாரின் நிடனவுக்குறிப்பாகும்? 

அ) கிரண் ைஜும் ார் ஷா 

ஆ) இந்திர நூயி  

இ) சு ா மூர்த்தி 

ஈ) ஷிகா சர்ைா 

✓ ‘My Life in Full: Work, Family and Our Future’ என்பது 65 ேய ாை 

முன்ைாள் தபப்சிமகா  மலமைச் தசயல் அதிகாரி இந்திரா நூயியின் 

நிமைவுக்குறிப்பாகும். இது, 2021 தசப்டம்பர் ைா த்தில் மபார்ட்மபாலி 

-மயா புத் கங்கள் நிறுேைத் ால் தேளியிடப்படும். 

✓ இது, குழந்ம ப் பருேத்திலிருந்து உலகின் மிகவும் ஆற்றல்ோய்ந்  

தபண்களுள் ஒருேராக ைாறும்ேமர அேரது ோழ்க்மகமய விேரிக்கி 

-றது. 24 ஆண்டுகள் தபப்சிமகாவில் பணியாற்றிய இந்திரா நூயி, அ ன் 

 மலமைச் தசயல் அதிகாரியாக 12 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

9. COVID-19 சகாள்டளதநாய் காரணமாக MPLADS நிதி, எந்த 

ஆண்டு வடர இடடநிறுத்தம் சசய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) 2021  ஆ) 2022  

இ) 2023 ஈ) 2024 
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✓ COVID-19 தகாள்மளமொய் காரைைாக 2020-21 ைற்றும் 2021-22ஆம் 

ஆண்டுகளில், புதிய ொடாளுைன்ற உறுப்பிைர்கள் உள்ளூர் பகுதி 

மைம்பாட்டுத் திட்டத்தின் (MPLADS) நிதி ேழங்கப்படைாட்டாது என்று 

ைத்திய அரசு அறிவித் து. 

✓ 2019-20ஆம் ஆண்டிற்காை MPLADS நிதி, ைத்திய நிதியமைச்சகத் ால் 

விடுவிக்கப்பட்டு ைாேட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள ாக ெடுேண் நிதி 

அமைச்சர் நிர்ைலா சீ ாராைன் ைாநிலங்களமேக்குத் த ரிவித் ார். 

 

10. ‘ஆசியா மற்றும் பசிபிக் SDG முன்தனற்ற அறிக்டக-2021’ஐ 

சவளியிட்ட அடமப்பு எது? 

அ) ADB 

ஆ) UN ESCAP  

இ) IMF 

ஈ) AIIB 

✓ ஆசிய ைற்றும் பசிபிக் ொடுகளுக்காை ஐக்கிய ொடுகளின் தபாருளா ார 

ைற்றும் சமூக ஆமையம் (UN ESCAP) ஆசியா மற்றும் பசிபிக் SDG 

முன்மைற்ற அறிக்மகயின் 2021 பதிப்மப தேளியிட்டது. இந்  அறிக் 

-மகயின்படி, COVID-19 தகாள்மளமொய்க்குள் நுமழே ற்கு முன்ைர், 

இப்பகுதி 2020 இலக்குகமள தேகுோக அமடயவில்மல. 

✓ உலகளாவிய மபங்குடில் ோயு தேளிமயற்றத்தில் பாதிக்கும்மைலாைது 

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்துமடய ாகும். 

 


1.  மிழகத்தில் 1940 கி.மீ. த ாமலவு சாமலகள் ம சிய 

தெடுஞ்சாமலயாக ைாற்றம்: நிதின் கட்கரி 

 மிழ்ொட்டில் உள்ள ைாநில ம சிய சாமலகளில் 1940 கிமலா மீட்டர் 

த ாமலவு சாமலகள் ம சிய தெடுஞ்சாமலகளாக ைாற்றப்பட்டு  ரம் 

உயர்த் ப்பட்டுள்ள ாக ைத்திய சாமல மபாக்குேரத்து ைற்றும் 

தெடுஞ்சாமலத் துமற அமைச்சர் நிதின் கட்கரி த ரிவித் ார்.  

 மிழ்ொட்டில் 235 ைாநில தெடுஞ்சாமலகள் 11,175 கிமலா மீட்டர் 

த ாமலவுக்கு உள்ளது. 50 ம சிய தெடுஞ்சாமலகள் 6,858 கிமலா 

மீட்டர் த ாமலவுக்கு உள்ளது. கடந்  மூன்று ஆண்டுகளில் 1940 

கிமலா மீட்டார் சாமலகள் ம சிய தெடுஞ்சாமலயாக ைாற்றப்பட்டு  ரம் 

உயர்த் ப்பட்டுள்ளது. இ ன் ேளர்ச்சி மைம்பாட்டிற்கு ைத்திய அரசு 

ெடப்பு நிதியாண்டு ேமர கடந்  மூன்று ஆண்டுகளில் `8,395 மகாடி 

ேமர தசலவிட்டுள்ளது. 

 

2. காப்பீட்டுத் துமறயில் 74% அந்நிய மெரடி மு லீடு: 

ைாநிலங்களமேயில் ைமசா ா நிமறமேறியது 

காப்பீட்டுத் துமறயில் அந்நிய மெரடி மு லீட்மட 74 ச வீ ைாக உயர்த்  

ேழிேகுக்கும் காப்பீட்டு சட்டதிருத்  ைமசா ா (2021) ைாநிலங்களமேயில் 

நிமறமேற்றப்பட்டது. 

உயரும் அந்நிய மெரடி மு லீட்டு ேரம்பு: காப்பீட்டுத்துமறயில் அந்நிய 

மெரடி மு லீடு இப்மபாது 49 ச வீ ம் அனுைதிக்கப்படுகிறது. இ மை, 74 

ச வீ ைாக உயர்த்  காப்பீட்டு சட்டதிருத்  ைமசா ா - 2021 ேழிேமக 

தசய்கிறது. மைலும், இ ன்மூலம் தேளிொட்டு நிறுேைங்கள், இந்திய 

காப்பீட்டு நிறுேைங்கமளத்  ங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் தகாண்டுேர முடியு 

-ம் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

காப்பீட்டுச்சட்டம், 1938 ஏற்கைமே இருமுமற திருத் ப்பட்டுள்ளது. மு ல் 

முமறயாக ோஜ்பாய் ஆட்சிக்காலத்தில் காப்பீட்டுச் சட்டம் திருத் ப்பட்டது. 

அப்மபாது 26% அந்நிய மெரடி மு லீடு அனுைதிக்கப்பட்டது. அ ன்பிறகு 

2015’இல் அந்நிய மெரடி மு லீட்மட 49 ச வீ ைாக உயர்த்தி திருத் ம் 

தசய்யப்பட்டது.  ற்மபாது, அ மை 74 ச வீ ைாக உயர்த்  திருத் ம் 

தகாண்டுேர ெடேடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

`26,000 மகாடி அந்நிய மெரடி மு லீடு: 

ைாநிலங்களமேயில், அந்நிய மெரடி மு லீடு உயர்த் ப்படுே ற்காை 

காரைத்ம  விளக்கிய நிர்ைலா சீ ாராைன், ‘காப்பீட்டு நிறுேைங்களின் 

பைப்புழக்கத்தில் பிரச்சமைகள் உள்ளை. இப்மபாது அந்நிய மெரடி 

மு லீட்டு ேரம்பு உயர்த் ப்பட்டுள்ள ன்மூலம் காப்பீட்டு நிறுேைங்களின் 

மு லீட்டுத் ம மேகமளப் பூர்த்தி தசய்ய முடியும். அந்நிய மெரடி மு லீட்டு 

ேரம்பு உயர்வு, காலனியாதிக்கம்மபான்ற நிமலமய மீண்டும் உருோக் 

-கும் என்ற கருத்து  ேறாைது. 2015’இல் காப்பீட்டுத் துமறயில் மெரடி 

அந்நிய மு லீடு 49 ச வீ ைாக உயர்த் ப்பட்ட பிறகு `26,000 மகாடி 

மு லீடு கிமடத்துள்ளது. 

 

3. ஓர் ஆண்டுக்குள் ம சிய தெடுஞ்சாமலகளில் சுங்கச்சாேடிகள் 

அகற்றப்பட்டு GPS கட்டை முமற அைல்படுத் ப்படும்: நிதின் கட்கரி 

ொட்டில் ஓராண்டுக்குள் ம சிய தெடுஞ்சாமலகளில் உள்ள சுங்கச் 

சாேடிகள் அகற்றப்பட்டு GPS அடிப்பமடயில் கட்டைம் ேசூலிக்கும் முமற 

அைல்படுத் ப்படும் எை சாமல மபாக்குேரத்து ைற்றும் தெடுஞ்சாமலத் 

துமற அமைச்சர் நிதின் கட்கரி த ரிவித் ார். 

சுங்கப்பாம களில் ோகைங்கள் கட்டைங்கமள தசலுத்து ற்கு பதிலாக 

மின்ைணு முமறயில் கட்டைம் தசலுத் ப்பட்ட, ‘Fastag’ முமற கடந்த 

2016ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. 

ொட்டிமலமய மின்ைணு மூலைாை சுங்கக்கட்டைத்ம  அதிக அளவில் 

தசலுத்திய ைாநிலைாக  மிழ்ொடு இருப்ப ாகவும்,  மிழ்ொட்டில் 2019-20 

ஆம் ஆண்டில் ேசூலாை சுங்கக்கட்டைம் `782.03 இலட்சைாகும். 

 

4. பமழய ோகை அழிப்பு சான்றி ழ் சைாா்ப்பித் ால் புதிய ோகை 

விமலயில் 5%  ள்ளுபடி: நிதின் கட்கரி 

பமழய ோகை அழிப்பு சான்றி மழ சைர்ப்பித் ால் புதிய ோகை விமலயி 

-ல் 5%  ள்ளுபடி அளிக்கப்படும் என்று ைத்திய சாமல மபாக்குேரத்துத் 

துமற அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறிைார். 2021-22 ைத்திய நிதிநிமல 

அறிக்மகயில் பமழய ோகைங்களுக்காை அழிப்புக் தகாள்மக 

அறிவிக்கப்பட்டது. அதில், 15 ஆண்டுகமளக் கடந்  மபருந்துகள், சரக்கு 

உந்துகமளயும், 20 ஆண்டுகமளக்கடந்  கார், மபக் உள்ளிட்ட  னிெபர் 

பயன்பாட்டு ோகைங்கமளயும் பயன்பாட்டிலிருந்து அப்புறப்படுத்தும் 

ேமகயில் திட்டங்கள் இடம்தபற்றிருந் ை. 

 

  

 

 

 

 



         

    

5.  ான்சானியா அதிபர் ைமறவு 

இ ய மொயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்மச தபற்று ேந்   ான்சானியா அதிபர் 

ஜான் ைகுஃபுலி காலைாைார். அேருக்கு ேயது 61. இ மை அந்ொட்டின் 

துமை அதிபர் சமியா சுலுெூ அறிவித் ார். 

 

6. கமராைா  டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்டேர்கள் ரத்   ாைம் தசய்யலாைா? 

இந்தியாவில் ‘மகாவிஷீல்டு’, ‘மகாமேக்ஸின்’ எனும் 2  டுப்பூசிகள் 

புழக்கத்தில் உள்ளை. ‘மகாவிஷீல்டு’  டுப்பூசியில் சிம்பன்ஸி குரங்மக 

பாதிக்கும் அடிமைாமேரஸில் ைரபணுமே ைாற்றி, அ னுள் வீரியம் 

இழந்  ‘ொேல்கமராைா' மேரஸின் ‘கூர்ப்புர ’த்ம ச் 

தசலுத்திவிடுகின்றைர். இந்  மேரஸால் ைனி  உடலுக்குள் பிரதி எடுத்து 

ேளர்ச்சியமடய முடியாது. ‘மகாமேக்ஸின்’  டுப்பூசியில் இறந்  

நிமலயில் உள்ள ‘ொேல்கமராைா' மேரமஸப் பயன்படுத்துகின்றைர். 

இந்  மேரஸாலும் ைனி உடலுக்குள் ேளர்ச்சியமடய முடியாது. 

ைாடர்ைா, மபசர் நிறுேைங்கள் யாரித்துள்ள கமராைா  டுப்பூசிகளில் 

ொேல் கமராைா மேரஸ் ‘mRNA’ பயன்படுத்தியுள்ளைர். இ ைாலும் 

ைனி  உடலுக்குள்தசன்றதும் கமராைா மேரஸாக உருோக முடியாது. 

எைமே  டுப்பூசிமபாட்டுக் தகாண்டேர்கள் ரத்  ாைம் தசய்ே ால் அந்  

ரத் த்ம ப் தபற்றுக்தகாண்டேருக்கு கமராைா த ாற்று ஏற்பட்டுவிடுமைா 

என்று பயப்பட மேண்டியதில்மல. எப்மபாதும்மபால் இரத்   ாைம் 

தசய்யலாம். இரத் ம் அளித்  பிறகு தகாமடயாளரின் உடலில் உருோகும் 

புதிய இரத் த்திலும் கமராைா எதிரணுக்கள் உற்பத்தியாகிவிடும். 

உலக ெமடமுமற 

சிலருக்கு  டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்ட ஒரு ோரத்துக்குள் மி ைாை காய்ச்ச 

-ல், உடல்ேலி,  மலேலி, அசதிமபான்ற சிறிய அளவிலாை த ால்மலகள் 

ஏற்படக்கூடும். அப்மபாது ரத்   ாைம் தசய்யக்கூடாது. ஒரு ோரம் கழித்து 

ரத்  ாைம் தசய்யலாம் என்ற ேழிமுமற உலகளவில் பின்பற்றப்படுகிறது. 

இந்திய ெமடமுமற 

இந்தியாவில் ரத்   ாைம் தசய்ய, உலக ெமடமுமறயிலிருந்து ஒருைாற்ற 

-த்ம க் தகாண்டுேந்துள்ளைர். ‘மகாவிசீல்டு’, ‘மகாமேக்சின்’ இரண்டில் 

எதுோைாலும் இரண்டாம்  ேமை  டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்ட பிறகு 28 

ொட்கள் கழித்து இரத்   ாைம் தசய்யலாம் என்று ‘ம சிய இரத் மைற்றும் 

கழகம்’ அறிவித்துள்ளது. 

ஒருமேமள கமராைா  டுப்பூசிமபாட்டுக்தகாண்டேரின் ரத் த்ம ப் 

தபற்றுக் தகாள்பேருக்கு ‘சுயத் டுப்பாற்றல் சீர்குமலவு’ (Auto immune 

disorder) இருந் ால், புதி ாக தசலுத் ப்பட்ட ரத் த்தில் உள்ள கமராைா 

எதிரணுக்கள் அந் மொயுள்ளேரின் உடமலயும் பாதிக்க ோய்ப்புள்ளது 

என்பது ான்காரைம். 28 ொட்கள் கழித்து ரத்  ாைம் தசய் ால் அந்  

எதிரணுக்கள் பயைாளி உடலுக்குப் பா கம் தசய்யாது என்று ஒரு 

ைருத்துேக் கணிப்பு உள்ளது. இம க் கருத்தில் தகாண்டும் மிக அரி ாக 

நிகழும்இந் ப் பாதிப்மபக் கேைத்தில் தகாண்டும் 28 ொட்கள் கழித்து 

ரத்   ாைம் தசய்யும் ேழிமுமறமய இந்தியாவில் பின்பற்ற ஆமலாசமை 

ேழங்கியுள்ளைர். 

‘ம ற்றாளர் ரத் த் திரேம்’  ாைம் தசய்யலாைா? 

கமராைா த ாற்றாளர்களுக்கு ‘ம ற்றாளர் ரத் த் திரேம்’ (Convalescent 

plasma) ேழங்கப்படுேது ஒரு சிகிச்மச முமறயாக உள்ளது. இேர்களுக்கு 

கமராைா  டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்டேர்களின் ரத் த் திரேத்ம  எடுத்து 

சிகிச்மசக்குப் பயன்படுத்  முடியாது. 

 டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்டேர்களின் ரத் த்தில் உருோகும் எதிரணுக்க 

-ள் கமராைாவுக்கு எதிராை  டுப்பாற்றமலத்  ரும். அ ாேது, கமராைா 

மேரஸ்கள் உடலுக்குள் நுமழயும்மபாம  அேற்மற கண்டறிந்து 

எதிர்த்துப் மபாராடி கமராைாமே தேற்றிதகாள்ளும். ஆைால், கமராைா 

த ாற்றாளர்கள் உடலில் ஏற்தகைமே கமராைா மேரஸ்கள் குடிபுகுந்தி 

-ருக்கும். அேற்றுக்கு எதிராக  டுப்பூசி ைருந்துகள் மபாராட முடியாது. 

 டுப்பூசி என்பது மொமயக் குைப்படுத்தும் ைருந்து அல்ல; மொய் 

ேருேம   டுக்கும் ைருந்து. ஆகமே, கமராைா  டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண் 

-டேர்கள் ‘ம ற்றாளர் ரத் த் திரே’  ாைம் தசய்ய முடியாது. 

ரத்  ேங்கிகளின் பிரச்சிமைக்கு தீர்வு என்ை? 

இரண்டாம்  ேமை  டுப்பூசிமபாட்டுக்தகாண்டபிறகு 28 ொட்கள் கழித்து 

இரத்  ாைம் தசய்யலாம் எனும் அறிவிப்பு இந்திய இரத்  ேங்கிகளுக்குப் 

பிரச்சிமையாகி உள்ளது. ஏற்தகைமே கமராைா  டுப்பூசி இரண்டாம் 

 ேமைக்கு 28 ொட்கள் இமடதேளி ம மேப்படுகிறது. இரண்டாம் 

 ேமைமயப் மபாட்டுக்தகாண்ட பிறகு 28 ொட்கள் கழித்து ரத்   ாைம் 

தசய்யலாம் என்றால், தைாத் த்தில் 56 ொட்கள் காத்திருக்க மேண்டும். 

கமராைா பாதிப்பால் ரத்   ாைம் தசய்மோர் எண்ணிக்மக குமறந்து 

ேரும் நிமலயில் இந்  அறிவிப்பு ரத்  ேங்கிகளின் நிமலமைமய 

இன்னும் மைாசைாக்கிவிடும்.  குதியாை தகாமடயாளர்கள் மு லில் 

ரத்  ாைம் தசய்துவிட்டு, அடுத்  ாக கமராைா  டுப்பூசி 

மபாட்டுக்தகாண்டால், இந்  நிமலமைமயச் சைாளிக்க முடியும். 

 

7.  மலைன்ைார் -  னுஷ்மகாடி இமடமய 30 கி.மீ. தூரம் தகாண்ட பாக் 

ஜலசந்திமய நீந்திக் கடக்கும் சியாைளா: அனிமைஷன் பட இயக்குெரின் 

சா மை முயற்சி 

 மலைன்ைாரிலிருந்து  னுஷ்மகாடி ேமரயிலாை சுைார் 30 கிமீ தூரம் 

தகாண்ட பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய மெ ராபாத்ம  மசர்ந்  நீச்சல் 

வீராங்கமை மகாலி சியாைளா நீந்திமய கடக்கவுள்ளார். இ ன்மூலம், பாக் 

ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய நீந்திக் கடந்  மு ல் இந்தியப் தபண் என்ற 

தபருமைமய மகாலி சியாைளா தபறுோர். இேர் அனிமைஷன் படங்களின் 

இயக்குெர் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

 மிழகத்ம யும், இலங்மகமயயும் பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதி பிரிக்கிறது. 

ராமைசுேரம் தீவும், அம  த ாடர்ந்துள்ள ைைல் திட்டுக்களாை ராைர் 

பாலமும் பாக்ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய ைன்ைார் ேமளகுடாவிலிருந்து 

பிரிக்கிறது.  மிழ்ொட்டிமலமய மிகவும் ஆழம்குமறந் , அம  சையம் 

பாமறகளும் ஆபத் ாை தஜல்லி மீன்களும் நிமறந்  கடற்பகுதி இது. 

பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய இலங்மக ேல்தேட்டித்துமறமயச் சார்ந்  

ெேரத்திைசாமி என்ற  மிழர் மு ன்மு லாக 1954ஆம் ஆண்டு நீந்திக் 

கடந் ார். த ாடர்ந்து கடந்  1966’இல் தகால்கத் ாமேச் சார்ந்  மிகிர்தசன் 

என்பேர் பாக் ஜலசந்திமய  மலைன்ைாரில் இருந்து  னுஷ்மகாடி ேமர 

நீந்திக்கடந் ார். ேல்தேட்டித்துமறமயச் சார்ந்  நீச்சல் வீரராை குைார் 

ஆைந் ன் 1971’இல்  மலைன்ைாரில் இருந்து  னுஷ்மகாடிக்கு நீந்தி 

ேந்து, மீண்டும்  மலைன்ைாருக்கு 51 ைணி மெரத்தில் நீந்திச் தசன்று 

சா மை பமடத் ார். 

2019’இல் ம னி ைாேட்டம் அல்லிெகரத்ம  மசர்ந்  தஜய் ஜஸ்ேந்த் என்ற 

10 ேயது பள்ளி ைாைேர் பாக் ஜலசந்திமய நீந்திக்கடந் ார். அதுமபால, 

கடந்  2020 பிப்ரேரியில் அதைரிக்காமேச் சார்ந்  எடி ெு (45) என்பேர் 

மு ல் தபண்ைாக பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய நீந்திக்கடந் ார். 

 

8. கங்மகதகாண்ட மசாழபுரத்தில் அகழாய்வு பணி த ாடக்கம் 

அரியலுார் ைாேட்டம், கங்மகதகாண்ட மசாழபுரத்தில்,  மிழக த ால்லியல் 

துமற அகழாய்மே த ாடங்கியுள்ளது.  மிழக த ால்லியல் துமற சார்பில், 

 மிழகத்தில், ஏழு இடங்களில் இந் ாண்டு அகழாய்வு தசய்யப்பட உள்ளை. 

இதில், அரியலுார் ைாேட்டம், கங்மகதகாண்ட மசாழபுரம் எனும் ஊர், 1000 

ஆண்டுகளுக்குமுன், இராமஜந்திர மசாழனின்  மலெகராக விளங்கியது.  

இங்கு, ஏற்கைமே,  மிழக த ால்லியல் துமற சார்பில் ெடந்  அகழாய்வில், 

இராமஜந்திர மசாழனின் அரண்ைமை இருந்   டயங்கள் கண்டறியப்பட் 

-டை. இந்நிமலயில், கடந்  ைா ம், இங்கு கள ஆய்வுப் பணிகள் ெடந் ை. 

அதில், த ால்தபாருட்கள் இருக்கும் இடங்கள் அமடயாளப்படுத் ப்பட்டு, 

ஒரு ோரத்திற்கு முன், அகழாய்வுப்பணிகள் த ாடங்கிை. 

 

9. ம சிய சீனியர்  டகளம்: 200 மீட்டர் ஓட்டத்தில் பி.டி. உஷாவின் 

சா மைமய முறியடித் ார்  ைலட்சுமி 

24ஆேது தபடமரஷன் மகாப்மபக்காை ம சிய சீனியர்  டகள சாம்பியன் 

-ஷிப் மபாட்டி பஞ்சாப் ைாநிலம் பாட்டியாலாவில் ெடந்துேருகிறது. இதில், 

4ஆேது ொளன்று ெடந்  தபண்களுக்காை 200 மீட்டர் ஓட்டத்தின்  குதி 

சுற்றில்  மிழ்ொட்டின் S  ைலட்சுமி (23.26 விைாடி), முன்ைணி வீராங்க 

-மையாை அசாமைச்சார்ந்  ஹிைா  ாமஸ (24.39 விைாடி) பின்னுக்கு 

 ள்ளி  ைது பிரிவில் மு லிடத்ம  பிடித்து இறுதிப்மபாட்டிக்கு முன்மைறி 

-ைார். அத்துடன் இந் ப் மபாட்டியில்  ைலட்சுமி புதிய சா மையும் 

பமடத் ார். இ ற்குமுன்பு கடந்  1998ஆம் ஆண்டில் தசன்மையில் ெடந்  

தபடமரஷன் மகாப்மப மபாட்டியில் முன்ைாள் பிரபல வீராங்கமை P T 

உஷா (மகரளா) 23.30 விைாடியில் பந் ய தூரத்ம  கடந் ம  

சா மையாக இருந் து. அந் ச் சா மைமய  ைலட்சுமி முறியடித் ார். 

100 மீட்டர் ஓட்டத்தில்  ைலட்சுமி, ஒடிசாவின் டுட்டீ சந்ம  வீழ்த்தி 

 ங்கப்ப க்கம் தேன்று இருந் து குறிப்பிடத் க்கது. உயரம்  ாண்டு லில் 

 மிழக வீராங்கமை கிமரஸ்ைா கிலிஸ்டஸ் மைரி 1.84 மீட்டர்  ாண்டி 

 ங்கப்ப க்கத்ம   ை ாக்கிைார். 20 ேய ாை அேர் கன்னியாகுைரி 

ைாேட்டத்ம  மசர்ந் ேர் ஆோர். அரியாைா வீராங்கமை மரகா (1.75 

மீட்டர்) தேள்ளிப்ப க்கமும்,  மிழக வீராங்கமை ஜிஜி ஜார்ஜ் ஸ்டீபன் (1.70 

மீட்டர்) தேண்கலப்ப க்கமும் தபற்றைர். 



         

    

1.மக்களவையில், தேசிய ேவைநகர் தில்லி (திருத்ே) மத ோேோ, 2021 

‘ஐ அறிமுகப்படுத்திய அவமச் கம் எது? 

அ) கல்வி அமைச்சகம் 

ஆ) உள்துமை அமைச்சகம்  

இ) த ொழிலொளர் ைற்றும் வேமலேொய்ப்பு அமைச்சகம் 

ஈ) வேளொண்மை ைற்றும் ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய உள்துமை அமைச்சகைொனது அண்மையில், வ சிய  மலநகர் 

தில்லி (திருத் ) ைவசொ ொ, 2021 ‘ஐ ைக்களமேயில் அறிமுகம் செய்தது. 

இம்ைவசொ ொ, ‘தில்லி அரசு’ என்ப ன் தபொருமள ‘தில்லியின் துமைநி 

-மல’ என்று ைறுேமரயமை தசய்ய முயற்சி தசய்கிைது. இந்  ைவசொ ொ 

தில்லியின் துமைநிமல ஆளுநருக்கு அேரது விருப்பப்படி அதிகொரங்க 

-மள ேழங்க முற்படுகிைது. 

 

2.2020-21 கோைப்பகுதியில் MGNREGS’இன்கீழ், தைவைைோய்ப்பு 

உருைோக்கத்தில் முேலிடம் ைகித்ே மோநிைம் எது? 

அ)  மிழ்நொடு 

ஆ) வகொேொ 

இ) இரொஜஸ் ொன்  

ஈ) ஹரியொனொ 

✓ 2020-21 கொலப்பகுதியில், MGNREGS’இன்கீழ், இந்தியொ, ஒட்டுதைொத்  

-ைொக 366 வகொடி நபர்களின் வேமல நொட்கமள உருேொக்கியுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின்கீழ், இதுேமர உருேொக்கப்பட்ட வேமலேொய்ப்புகளிவல 

-வய இது ொன் அதிகபட்சைொகும். ைொநிலங்களில், ரொஜஸ் ொன் 43 வகொடி 

நபர்களின் வேமல நொட்கமள உருேொக்கி மு லிடத்தில் உள்ளது. 

அம த்த ொடர்ந்து வைற்கு ேங்கம், உத் ரபிரவ சம் ைற்றும்  மிழ்நொடு 

ஆகிய ைொநிலங்கள் உள்ளன. 

 

3.உைக மறுசுழற்சி நோள் அனு ரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ைொர்ச் 18  

ஆ) ஏப்ரல் 18 

இ) வை 18 

ஈ) ஜூன் 18 

✓ உலக ைறுசுழற்சி நொளொனது ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.18 அன்று அனுச 

-ரிக்கப்படுகிைது. நைது புவியின் இயற்மக ேளங்கள் விமரேொகப் பயன் 

-படுத் ப்படுேது குறித்து ைக்களிமடவய விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்தும் 

வநொக்கில் இந்நொள் அமைந்துள்ளது. ைறுசுழற்சி தசய்ே ற்கொன கருத்ம  

-யும் பழக்கத்ம யும் இந்  நொள் ஊக்குவிக்கிைது. 

✓ “Recycling Heroes” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) ேரும் உலக 

ைறுசுழற்சி நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

4.உைக கவிவேகள் நோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ைொர்ச் 20 

ஆ) ைொர்ச் 21  

இ) ைொர்ச் 22 

ஈ) ைொர்ச் 23 

✓ கவிம கமளப் படித் ல், பமடத் ல், பயிற்றுவித் ல் ஆகியேற்மை 

ஊக்குவிப்பம  வநொக்கைொகக் தகொண்டு ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.21 

அன்று உலக கவிம கள் நொள் தகொண்டொடப்படுகிைது. 

✓ ஐநொ அறிவியல் ைற்றும் கலொச்சொர அமைப்பொன UNESCO நிறுேனத் ொல் 

1999ஆம் ஆண்டில் நடத் ப்பட்ட 30ஆேது அைர்வின்வபொது அறிவிக்கப்பட்டு, 

உலக நொடுகள் முழுேதும் இந்  நொள் தகொண்டொடப்பட்டுேருகிைது. 

 

5. நடப்போண்டில் (2021) ைரும் பன்னோட்டு மகிழ்ச்சி நோளுக்கோன 

கருப்கபோருள் என்ன? 

அ) Share Happiness 

ஆ) Angry Birds Happy Planet 

இ) Reclaim Happiness 

ஈ) Happiness for all, forever  

✓ ைகிழ்ச்சியொக இருப்பது ைொனுடர்களின் அடிப்பமட உரிமை என்பது 

குறித்  விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துே ற்கொக ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச். 

20 அன்று உலகம் முழுேதும் பன்னொட்டு ைகிழ்ச்சி நொள் தகொண்டொடப்ப 

-டுகிைது. “Happiness for all, forever” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) 

ேரும் இந்  நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

6. உைக சிட்டுக்குருவிகள் நோள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ைொர்ச் 20  

ஆ) ைொர்ச் 21 

இ) ைொர்ச் 22 

ஈ) ைொர்ச் 23 

✓ நவீன உட்கட்டமைப்பு, நுண்ைமல வகொபுரங்கள் ைற்றும் பூச்சிக்தகொல் 

-லிகளொல் ஏற்படும் ைொசுகள் ைற்றும் குமைந்துேரும் பசுமைதேளிகள் 

வபொன்ை கொரைங்களொல் அருகிேரும் சிட்டுக்குருவிகளின் எண்ணிக் 

-மகமய ைக்களுக்கு எடுத்துக்கூறி அ ன்மூலம் அேர்களுக்கு ஒரு 

விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துே ற்கொக கடந்  2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

உலக சிட்டுக்குருவிகள் நொள் கமடபிடிக்கப்பட்டு ேருகிைது. 

✓ “I Love Sparrows” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) ேரும் இந்நொளுக்கொன 

கருப்தபொருளொகும். Nature Forever Society of India என்னும் அமைப்பு, 

பிரொன்மைச் சொர்ந்  Eco-Sys Action Foundation என்னும் த ொண்டு 

நிறுேனம் ைற்றும் பல்வேறு பன்னொட்டு அமைப்புகளொல் இந்  நொள் 

தகொண்டொடப்படுகிைது. 

 

7. 2021 உைக தூக்க நோள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ைொர்ச் 19  

ஆ) ைொர்ச் 20 

இ) ைொர்ச் 21 

ஈ) ைொர்ச் 22 

✓ ஒவ்வேொர் ஆண்டும் இளவேனிற்கொல சைய இரவு நொளுக்கு முந்ம ய 

நொளன்று உலக தூக்க நொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. நடப்பொண்டு (2021) 

ைொர்ச்.19 அன்று இந்நாள் ேருகிைது. இம  உலக தூக்க சங்கத்தின் 

உலக தூக்க நொள் குழுமம் ஏற்பொடு தசய்கிைது. “Regular Sleep, Healthy 

Future” என்பது நடப்பொண்டு ேரும் இந்நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

8. நடப்போண்டில் (2021) ைரும் பன்னோட்டு கோடுகள் நோளுக்கோன 

கருப்கபோருள் என்ன? 

அ) Forests and Water 

ஆ) Forests and Energy 

இ) Forests and Sustainable Cities 

ஈ) Forest restoration: a path to recovery and well-being  

✓ அமனத்து ேமகயொன கொடு ைற்றும் ைரங்களின் முக்கியத்துேத்ம ப் 

பற்றி விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துே ற்கொன ஒரு நொளொகவும், அமேகள் 

 ம்மையும்  ம்மை சொர்ந்திருக்கும் ைற்ைமேமயயும் பொதுகொக்க பயன்ப 

-டுத்தும் ேழிகமள தகொண்டொடுேம யும் வநொக்கைொகக்தகொண்டு ஒவ் 

-வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.21 அன்று பன்னாட்டு கொடுகள் நொள் கமடப்பிடிக் 

கப்படுகிைது. “Forest restoration: a path to recovery and well-being” 

என்பது நடப்பொண்டு (2021) ேரும் இந்நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

9. நடப்போண்டில் (2021) வரும் உைக ேண்ணீர் நோளுக்கோன கருப் 

கபோருள் என்ன? 

அ) Why Waste Water? 

ஆ) Valuing Water  

இ) Water is Life 

ஈ) Better Water, Better Jobs 

✓  ண்ணீரின் முக்கியத்துேம்பற்றி விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துே ற்கொக 

ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.21 அன்று உலக  ண்ணீர் நொள் கமடபிடிக்க 

-ப்படுகிைது. “Valuing Water” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) ேரும் உலக 

 ண்ணீர் நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10.மருத்துை ரீதியிைோன கருக்கவைப்பு, 2020’இன்படி, சிறப்புைவக 

கபண்களுக்கு கருக்கவைப்பு க ய்ய அனுமதிக்கப்படும் உச் ைரம்பு 

கோைம் என்ன? 

அ) 20 ேொரங்கள் 

ஆ) 24 ேொரங்கள்  

இ) 28 ேொரங்கள் 

ஈ) 32 ேொரங்கள் 

✓ ைருத்துே ரீதியிலொன கருக்கமலப்பு தசய்ே ற்கு  ற்வபொதுள்ள 20 ேொர 

உச்சேரம்பிலிருந்து 24 ேொரங்களொக அம  ைொற்ை அனுைதிப்ப ற்கொன 

திருத்  ைவசொ ொமே ைொநிலங்களமே நிமைவேற்றியது. 

✓ பொலியல் ேண்புைர்விலிருந்து  ப்பியேர்கள்,  கொ  உைவுமுமையொல் 

பொதிக்கப்பட்டேர்கள், பருே ேயதிமன எட்டொவ ொர் & ைொற்றுத்திைனொளி 

-கள் உள்ளிட்ட சிைப்புேமக தபண்களுக்கு இந்  ேரம்பு தபொருந்தும். 

இந்  ைவசொ ொமே, ைக்களமே, ஓரொண்டுக்கு முன்பு நிமைவேற்றியது. 

 


1. வ வேந்திர குல வேளொளர் ைவசொ ொ ைக்களமேயில் நிமைவேற்ைம் 

 மிழ்நொட்டில்  ொழ்த் ப்பட்வடொர் பட்டியலில் இருந்  ஏழு பிரிவினமர 

அதிலிருந்து விலக்கி வ வேந்திர குல வேளொளரொக அறிவிக்கும் ைவசொ ொ 

ைக்களமேயில் நிமைவேறியது.  மிழ்நொட்டில்  ொழ்த் ப்பட்வடொர் இனப் 

பிரிவில் பல்வேறு பிரிவுகள் உள்ளன. இதிலுள்ள வ வேந்திரகுலத் ொன், 

கமடயன், கொலொடி, குடும்பன், பள்ளன், பன்னொடி, ேொதிரியொன் ஆகிய ஏழு 

பிரிவினர்கள்,  ங்கமள பட்டியல் இனப்பிரிவிலிருந்து விலக்கி ஒன்ைொக 

இமைத்து வ வேந்திர குல வேளொளரொக அறிக்கும்படி  மிழ்நொடு 

அரசிடமும் ைத்திய அரசிடமும் வகொரிேந் னர். 

இம த் த ொடர்ந்து, அரசியலமைப்புச் சட்டம் 1950, பிரிவு 341’இன்கீழ் 

 குந்  திருத் ங்கள் வைற்தகொள்ள ைத்திய அரமச,  மிழ்நொடு அரசு 

ேலியுறுத்தி வகட்டுக்தகொண்டது. ைத்திய அமைச்சரமே ஒப்பு லின் வபரில் 

அரசியல் சொசன ( ொழ்த் ப்பட்வடொர் பிரிவு) திருத்  ைவசொ ொ - 2021, 

ைக்களமேயில் கடந்  பிப்.13 அன்று  ொக்கலொனது. ைத்திய சமூக நீதித் 

துமை அமைச்சர்  ொேர்சந்த் தகலொட் ைவசொ ொமே  ொக்கல் தசய் ொர். 

இம்ைவசொ ொ நிமைவேற்ைப்பட்ட ன்மூலம்  ற்வபொது பட்டியலினப்பிரிவில் 

உள்ள வ வேந்திரகுலத் ொன், கமடயன், கொலொடி, குடும்பன், பள்ளன், 

பன்னொடி, ேொதிரியொன் ஆகிய 7 பிரிவினரும் இனி ‘வ வேந்திரகுலவேளொ 

-ளர்’ என அமழக்கப்படுேர். 

இதில் முக்கியைொக திருதநல்வேலி, தூத்துக்குடி, இரொைநொ புரம், புதுக்வகொ 

-ட்மட,  ஞ்சொவூர், திருேொரூர் ைற்றும் நொகப்பட்டினம் ஆகிய 7 ைொேட்டங்க 

-ளின் கடற்கமரபகுதியிலுள்ள ‘கமடயன்’ பிரிவினர் ைட்டும் வ வேந்திர 

குலவேளொளர் பிரிவில் வசர்க்கப்படவில்மல. மீனேர்களொன அேர்கள், 

‘வ வேந்திரகுலவேளொளர்’ பிரிவுக்குேர விருப்பமில்மல எனக்கூறிய ொல், 

அேர்கள் இந் ப்பிரிவில் வசர்க்கப்படவில்மல என்று கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

2. நீர் பயன்பொட்மட வைம்படுத்துே ற்கொன கட்டமைப்புகள் அேசியம் 

நீர் பயன்பொட்மட வைம்படுத்துே ற்கொன கட்டமைப்புகமள உலக நொடுகள் 

ஏற்படுத்  வேண்டியது அேசியம் என்று ஐநொ’இல் இந்தியொ ேலியுறுத்தி 

உள்ளது. உலக  ண்ணீர் நொள் ைொர்ச்.22 அன்று தகொண்டொடப்படுகிைது. 

அம தயொட்டி, ‘நீர்குறித்  ஐநொஇன் நீடித்  ேளர்ச்சிக்கொன இலக்குகமள 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் அமட ல்’ என்ை  மலப்பிலொன விேொ ம் 

கொதைொலி ேொயிலொக நமடதபற்ைது. 

அதில் ைத்திய ஜல்சக்தி துமை அமைச்சர் கவஜந்திர சிங் தெகொேத் கூறு 

-மகயில், “உலகில் சுைொர் 110 வகொடி ைக்களுக்கு குடிநீர் முமையொகக் 

கிமடப்பதில்மல. சுைொர் 270 வகொடி ைக்கள் ஆண்டில் ஒரு ைொ ைொேது 

குடிநீர்த் ட்டுப்பொட்மட எதிர்தகொள்கின்ைனர்”. என்ைொர். 

2018-2028’ஆம் ஆண்டு ேமரயிலொன  சொப் த்ம  ‘ ண்ணீருக்கொன 

 சொப் ைொக’ ஐநொ அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

 

 

3. சுரங்க வைம்பொட்டு சட்டத்திருத்  ைவசொ ொ: ைக்களமேயில் 

நிமைவேற்ைம் 

கனிைச்சுரங்க வைம்பொடு & ஒழுங்குமுமை சட்டத்திருத்  ைவசொ ொ, 

ைக்களமேயில் நிமைவேற்ைப்பட்டது. கடந்  1957’ஆம் ஆண்மடய 

சுரங்கங்கள்,  ொதுக்கள் (வைம்பொடு ைற்றும் ஒழுங்குமுமை) சட்டத்தில் 

திருத் ம் வைற்தகொள்ே ற்கொன ைவசொ ொ, ைக்களமேயில் அறிமுகம் 

தசய்யப்பட்டது. புதிய வேமலேொய்ப்புகமள உருேொக்குேது, இைக்குை 

-திமயக் குமைத்து உள்நொட்டு உற்பத்திமய அதிகரிக்கச் தசய்ேது 

ஆகிய வநொக்கங்களுக்கொக சட்டத்திருத் ம் தகொண்டுேரப்பட்டுள ொக 

ைத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது. 

இ ன்மூலம், வநரடியொகவும் ைமைமுகைொகவும் 55 இலட்சம் புதிய 

வேமலேொய்ப்புகள் உருேொக்கப்படும்.  ொதுேளஆரொய்ச்சியில்  னியொ 

-ருக்கு அனுைதியளிக்கப்படும். அந்நிறுேனங்கள் அதிநவீன த ொழில் 

நுட்பத்ம ப் பயன்படுத்தி ஆரொய்ச்சியில் ஈடுபடும். அதிக எண்ணிக் 

-மகயிலொன சுரங்கங்களும் ஏலத்துக்கு விடப்படும். நொட்டின் தைொத்  

உள்நொட்டு உற்பத்தியில் சுரங்கத்துமையின் பங்களிப்பு 1.75 ச வீ ைொ 

-க உள்ளது. இந் ச் சீர்திருத் ம்மூலம், அத்துமையின் பங்களிப்பு 2.5 

ச வீ ைொக அதிகரிக்கும். 

 

 

 

 

4.  ொன்சொனியொவுக்கு மு ல் தபண் அதிபர் 

கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நொடொன  ொன்சொனியொவின் மு ல் தபண் அதிபரொக 

சமியொ சுலுஹி ஹைன் (61) ப விவயற்ைொர். அந்  நொட்டின் துமை 

அதிபரொக இதுேமர தபொறுப்பு ேகித்து ேந்  அேர், உடல்நலக்குமைவு 

கொரைைொக அதிபர் ஜொன் தைகுபுலி கொலைொனம த்த ொடர்ந்து அதிபர் 

தபொறுப்மப ஏற்றுக்தகொண்டொர். இன்னும் ஐந் ொண்டுகளுக்கு சமியொ 

சுலுஹி ஹைன் அதிபர் ப விமய ேகிப்பொர். 

 

5. இந்தியப்தபொருளொ ொரம் 12% ேளர்ச்சி கொணும்: மூடிஸ் 

இந்தியப்தபொருளொ ொரத்தின் ேளர்ச்சி 2021’ஆம் ஆண்டில் 12 ச வீ  

-ைொக இருக்கும் என சர்ேவ ச  ர ைதிப்பீட்டு நிறுேனைொன மூடிஸ் 

அனொலிடிக்ஸ் த ரிவித்துள்ளது. கவரொனொ தபொதுமுடக்கத்தின் விமள 

-ேொக தசப்டம்பர் கொலொண்டில் நொட்டின் தபொருளொ ொரம் 7.5 ச வீ ம் 

அளவுக்கு வீழ்ச்சிமய சந்தித் து. இந்  நிமலயில், கட்டுப்பொடுகளில் 

 ளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட ன் எதிதரொலியொல் அண்மைக்கொலைொக 

 



         

    

தபொருளொ ொர நடேடிக்மககள் வேகதைடுத்துள்ளன. இது ேளர்ச்சிக்கு 

மிகவும் உகந்  சூழமல உருேொக்கிய ன் விமளேொக டிசம்பர் 

கொலொண்டில் தைொத்  உள்நொட்டு உற்பத்தி எதிர்பொர்த் ம க் கொட்டிலு 

-ம் ேலுப்தபற்று 0.4 ச வீ  ேளர்ச்சி விகி த்ம  எட்டிப்பிடித் து. 

கட்டுப்பொடுகள்  ளர்த் ப்பட்டதிலிருந்து உள்நொடு ைற்றும் தேளிநொடுக 

-ளில் ைக்களிமடவய நுகர்வுக்கொன வ மே அதிகரிக்கத் த ொடங்கியு 

-ள்ளது. இது, அண்மைக்கொலங்களில்  யொரிப்புத்துமை உற்பத்திமய 

வைம்படுத்  ேழிேகுத்துள்ளது. 2020’இல் இந்தியொவின் தபொருளொ ொர 

ேளர்ச்சி 7.1 ச வீ ைொக சரிமேக் கண்டிருந் து. இந்  நிமலயில், 

ேளர்ச்சிக்கு உகந் சூழல் கொைப்படுே ொல் நடப்பு 2021’இல் நொட்டின் 

தபொருளொ ொரம் 12 ச வீ  ேளர்ச்சிமய எட்டுே ற்கு அதிக ேொய்ப்புகள் 

உள்ளது என மூடிஸ்  னது ஆய்ேறிக்மகயில் த ரிவித்துள்ளது. 

 

6. TATA கம்யூனிவகென்ஸ் நிறுேனத்திலிருந்து தேளிவயறியது 

ைத்திய அரசு 

TATA கம்யூனிவகென்ஸின் பத்து ச வீ  பங்குகமள விற்பமன 

தசய் ம யடுத்து அந்  நிறுேனத்திலிருந்து தேளிவயறியுள்ள ொக 

ைத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து ைத்திய த ொமலத ொடர்புத் 

துமை SEBI’க்கு அளித்  அறிக்மகயில் த ரிவித்துள்ள ொேது: TATA 

கம்யூனிவகென்ஸ் நிறுேனத்தில் ைத்திய அரசு 2,85,00,000 

பங்குகமள மேத்திருந் து. இது, அந்  நிறுேனத்தின் தைொத்  பங்கு 

மூல னத்தில் 10 ச வீ ைொகும். இந்  10 ச வீ  பங்கு மூல னத்ம  

TATA சன்ஸின் துமை நிறுேனைொன பொனொவடொன் ஃபின்தேஸ்ட்டு 

-க்கு 2021 ைொர்ச்.18’இல் விற்பமன தசய்யப்பட்டது.  

இ ன்மூலம், TATA கம்யூனிவகென்ஸ் நிறுேனத்திலிருந்து ைத்திய 

அரசு முழுமையொக தேளிவயறியுள்ள ொக அந்  அறிக்மகயில் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பரிேர்த் மனக்கு முன்ன ொக, TATA கம்யூனிவகெனில் ைத்திய 

அரசுக்கு 26.12 ச வீ  பங்குகளும், பொனொவடொன் ஃபின்தேஸ்ட்டுக்கு 

34.80 ச வீ  பங்குகளும், டொடொ சன்ைுக்கு 14.07 ச வீ  பங்குகளும், 

தபொதுைக்களிடம் எஞ்சிய 25.01 ச வீ  பங்குகளும் இருந் ன. இதில், 

ைத்திய அரசு 16.12 ச வீ  பங்குகமள ஏற்தகனவே பங்கு ஒன்று ̀ 1,161 

என்ை அடிப்பமட விமலயில் சில்லமை மு லீட்டொளர்களுக்கு 

விற்பமன தசய்து விட்டது என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

 

 

7. ைலிேொன விமலயில் குடிநீர் கிமடக்கும் நகரங்கள் பட்டியலில் 

தபங்களூரு! 

ைலிேொன விமலயில் குடிநீர் கிமடக்கும் உலக நகரங்கள் பட்டியலில் 

தபங்களூரு இரண்டொேது இடத்ம ப்பிடித்துள்ளது. உலக நொடுகளின் 

முக்கிய நகரங்களில் உள்ள பல்தபொருள் அங்கொடிகளில் குடிநீர் 

வபொத் ல் சரொசரியொக எவ்ேளவு விமலக்கு விற்கப்படுகிைது என்பது 

குறித்  ஆய்மே  னியொர் சுற்றுலொ நிறுேனம் வைற்தகொண்டது.  

அதைரிக்கொவின் முப்பது நகரங்கள், உலக நொடுகளின் நூற்றுக்கும் 

வைற்பட்ட நகரங்களில் இந்  ஆய்வு வைற்தகொள்ளப்பட்டது. 

குடிநீரின் விமல அதிகைொகக் கொைப்படும் நகரங்களின் பட்டியலில் 

நொர்வேயின் ஓஸ்வலொ மு லிடத்தில் உள்ளது. அங்கு ஒரு வபொத் ல் 

குடிநீர் சுைொர் `130’க்கு விற்கப்படுகிைது. இந் ப் பட்டியலின் மு ல் 5 

நகரங்களில் அதைரிக்கொமேச்சொர்ந்  3 நகரங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன.  

குடிநீர் ைலிேொன விமலக்குக் கிமடக்கும் நகரங்கள் பட்டியலில் தலப 

-னொனின் தபய்ரூட் மு லிடத்தில் உள்ளது. அந் ப்பட்டியலில் கர்நொடக 

ைொநிலத்  மலநகரொன தபங்களூரு இரண்டொேது இடத்தில் உள்ளது. 

அங்கு ஒரு வபொத் ல் குடிநீரின் விமல சுைொர் `9’ஆக உள்ளது. 

குடிநீரின் விமலயுடன் வசர்த்து  ரம் த ொடர்பொன ஆய்மேயும் அந்  

நிறுேனம் வைற்தகொண்டது. 

தபங்களூரில் குடிநீரின்  ரம் சரொசரி நிமலயில் உள்ள ொக அந்  

நிறுேனம் தேளியிட்ட அறிக்மகயில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குடிநீர் விமல அதிகைொகக் கொைப்படும் நகரங்கள் 

ஓஸ்வலொ, நொர்வே - `130 

விர்ஜினியொ கடற்கமர, அதைரிக்கொ – `115 

லொஸ் ஏஞ்சலீஸ், அதைரிக்கொ – `110 

நியூ ஓர்லியன்ஸ், அதைரிக்கொ – `107 

ஸ்டொக்வஹொம், சுவீடன் – `106 

குடிநீர் விமல ைலிேொகக் கொைப்படும் நகரங்கள் 

தபய்ரூட், தலபனொன் – `3 

தபங்களூரு, இந்தியொ – `9 

அக்ரொ, கொனொ – `11 

லொவகொஸ், மநஜீரியொ – `12 

இஸ் ொன்புல், துருக்கி – `13 

 

8.  மிழ் உள்ளிட்ட 8 தைொழிகளில் தபொறியியல் பொடப்புத் கம்- ேரும் 

கல்வியொண்டு மு ல்  ொய்தைொழி கல்வி அைல்: ஏஐசிடிஇ  மலேர் 

அனில் சகஸ்ரபுத்வ   கேல் 

 மிழ் உள்ளிட்ட 8 பிரொந்திய தைொழிகளில் தபொறியியல் பொடநூல்கள் தைொழி 

தபயர்க்கப்பட்டுள்ள ொகவும், ேரும் கல்வியொண்டுமு ல்  ொய்தைொழிக்கல்வி 

அைலுக்கு ேரவுள்ள ொகவும் AICTE  மலேர் அனில் சகஸ்ரபுத்வ  த ரிவி 

-த் ொர். நம் நொட்டின் வ சிய கல்விக்தகொள்மக 1968ஆம் ஆண்டு மு ன்மு 

- லில் உருேொக்கப்பட்டது. பின்னர், 1986 & 1992 ஆகிய ஆண்டுகளில் 

கல்விக்தகொள்மக திருத் ப்பட்டது. அ ன்பின் கடந்  2016ஆம் ஆண்டும் 

கல்விக்தகொள்மகயில் சில திருத் ங்கள் வைற்தகொள்ளப்பட்டன. 

இந்நிமலயில், வ சிய கல்விக்தகொள்மகயில் 2019ஆம் ஆண்டு பல்வேறு 

திருத் ங்களும், ைொற்ைங்களும் வைற்தகொள்ளப்பட்டு, கஸ்தூரி இரங்கன் 

 மலமையில் பரிந்துமரக்கப்பட்ட வ சிய கல்விக்தகொள்மக, 2020’க்கு 

ைத்திய அமைச்சரமே கடந்  ஆண்டு ஒப்பு ல் அளித் து. 

 

9. ரூ.1,188 வகொடியில் 4,960 ஏவுகமைகள் 

 மர ளத்திலிருந்து, எதிரிகளின் பீரங்கிகமள  ொக்கியழிக்கும், 4,960 

ஏவுகமைகமள, `1,188 வகொடி ைதிப்பில் தகொள்மு ல்தசய்ய, இரொணுே 

அமைச்சகம் ஒப்பந் ம் வைற்தகொண்டது. கடந்  சில ைொ ங்களொக, நொட்டின் 

மூன்று பமடப்பிரிவுகளின் திைன் வைம்பொட்டு நடேடிக்மககமள, ரொணுே 

அமைச்சகம் வைற்தகொண்டு ேருகிைது. 

இேற்மை, இரொணுே தபொதுத்துமை நிறுேனைொன பொரத் மடனமிக்ஸ், 

பிரொன்ஸ் நொட்டின் த ொழினுட்ப உ வியுடன்  யொரிக்கவுள்ளது. இ ற்கொன 

ஒப்பந் ம் மகதயழுத் ொன நிமலயில், மூன்று ஆண்டுகளில்  யொரிப்பு 

பணிகள் நிமைேமடயும் என, இரொணுே அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. 

 

10. புதிய வ சிய சொ மனவயொடு ேட்டு எறி ல் வீரொங்கமன கைல்பிரீத் 

கவுர் ஒலிம்பிக் வபொட்டிக்கு  குதி 

24ஆேது தபடவரென் வகொப்மபக்கொன வ சிய சீனியர்  டகள சொம்பியன் 

-ஷிப் வபொட்டி பஞ்சொப் ைொநிலம் பொட்டியொலொவில் நடந் து. 5ஆம் நொளன்று 

நடந்  தபண்களுக்கொன ேட்டு எறி லில் பஞ்சொப் வீரொங்கமன கைல்பிரீத் 

கவுர் 65.06 மீ தூரம் எறிந்து வ சிய சொ மனவயொடு  ங்கப்ப க்கத்ம  

தசொந் ைொக்கினொர்.  னது மு ல் முயற்சிவலவய நீண்டதூரம் வீசி அசத்திய 

கைல்பிரீத் கவுர் (25) ஜூமல-ஆகஸ்டில் நடக்கும் வடொக்கிவயொ ஒலிம்பிக் 

வபொட்டிக்கும்  குதி தபற்ைொர். ஒலிம்பிக் வபொட்டிக்கொன  குதி இலக்கு 63.5 

மீட்டர் தூரைொகும்.  டகளத்தில்  னிநபர் பிரிவில் இருந்து ஒலிம்பிக்குக்கு 

 குதி தபற்ை 10ஆேது இந்தியர் கைல்பிரீத் கவுர் ஆேொர். 



         

    

கைல்பிரீத் ேட்டு வீசிய தூரம் புதிய வ சிய சொ மனயொகவும் பதிேொனது. 

இ ற்கு முன்பு நட்சத்திர வீரொங்கமன கிருஷ்ை பூனியொ 2012-ம் 

ஆண்டில் 64.76 மீட்டர் தூரம் வீசியவ  வ சிய சொ மனயொக இருந் து. 

அந்  9 ஆண்டு கொல சொ மனமய முறியடித் ொர். 

தபண்களுக்கொன 200 மீ ஓட்டத்தில் அஸ்ைொம் வீரொங்கமன ஹிைொ  ொஸ் 

புதிய வபொட்டி சொ மனயுடன் (23.21 வினொடி)  ங்கப்ப க்கத்ம  ேசப்படுத் 

-தினொர். அத்துடன்  குதிச்சுற்றில்  ன்மன பின்னுக்கு  ள்ளிய  மிழக 

வீரொங்கமன திருச்சிமயச் சொர்ந்   னலட்சுமிமய வீழ்த்தி பதிலடி 

தகொடுத் ொர்.  னலட்சுமி 23.39 வினொடிகளில் இலக்மக கடந்து 2ஆேது 

இடத்ம ப்பிடித்து தேள்ளிப்ப க்கத்துடன் திருப்தி அமடந் ொர். ைற்தைொரு 

 மிழக வீரொங்கமன அர்ச்சனொ சுசீந்திரன் தேண்கலப்ப க்கம் (23.60 

வினொடி) தபற்ைொர். இ ன் ஆண்கள் பிரிவில்  மிழக வீரர் இலக்கிய ொசன் 

(21.19 வினொடி)  ங்கப்ப க்கத்ம  தேன்ைொர். ைற்தைொரு  மிழக வீரர் 

விக்வனசுக்கு (21.57 வினொடி) தேண்கலப்ப க்கம் கிமடத் து. 

ஆண்களுக்கொன 400 மீட்டர்  மட ஓட்டத்தில்  மிழக வீரர்கள் மு ல் 3 

இடங்கமள பிடித்து ப க்கத்ம  அறுேமட தசய் னர்.  ருண் ஐயொசொமி 

50.16 வினொடிகளில் இலக்மக எட்டி  ங்கப்ப க்கத்ம  மகப்பற்றினொர். 

சந்வ ொஷ்குைொர் (51.49 வினொடி), சதீஷ் (52.11 வினொடி) அடுத்  இரு 

இடங்கமள தபற்ைனர். இ ன் தபண்கள் பிரிவில்  மிழக வீரொங்கமன 

வித்யொ இரொம்ரொஜ் 59.59 வினொடிகளில் ஓடி மு லொே ொக ேந்து  ங்கப்ப  

-க்கத்ம  தபற்ைொர். 

 

11. தசன்மன, விசொகப்பட்டனம் இமடவய பொய்ைரப் படகு நல்தலண்ைப் 

பயைம் 

இந்திய கடற்பமடயின் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்  ளைொன INS வீரபொகு தபொன்வி 

-ழொமேக்தகொண்டொடும் ேமகயில் தசன்மன, விசொகப்பட்டனம் இமடவய 

பொய்ைரப் படகுப் பயைம் த ொடங்கியது. கிழக்குப் பிரொந்திய கடற்பமடயின் 

கட்டுப்பொட்டில் உள்ள இக்கப்பல்  ளம் 1971 வை 19 அன்று த ொடங்கி மேக் 

-கப்பட்டது.  ற்வபொது 50 ஆண்டுகமள எட்டியுள்ளம யடுத்து இக்கப்பல் 

 ளத்தின் தபொன்விழொ ஆண்டு தகொண்டொடப்பட்டு ேருகிைது.  

தபொன்விழொவிமனதயொட்டி கடற்பமடசொர்பில் பல்வேறு சிைப்பு நிகழ்ச்சிகள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒரு நிகழ்ச்சியொக கடற்பமடயின் பொய்ைரக் 

கப்பலொன நீல்கொந்த்  னது சிைப்பு பயைத்ம  தசன்மனயில் 

தேள்ளிக்கிழமை த ொடங்கியது. 

மூன்று நொள்கள் பயைம்: தசன்மனத் துமைமுகத்திலிருந்து புைப்பட்ட 

நீல்கொந்த் பொய்ைரப் படகுப் பயைத்ம   மிழ்நொடு, புதுச்வசரி கடற்பமட 

அதிகொரி புனீத் சத் ொ தகொடியமசத்துத் த ொடங்கிமேத் ொர். பொய்ைரப் படகு 

சிைப்புப்பயைத்தில் கைொண்டர் தீபக்ரொஜ்  மலமையில் INS வீரபொகு கப்பல் 

 ளத்ம ச் சொர்ந்  5 வீரர்கள் பங்வகற்றுள்ளனர். 366 கடல் மைல் 

தூரத்ம  3 நொள்களில் பயணித்து விசொகப்பட்டினம் அமடய உள்ளது 

இப்படகு. இப்பயைத்தின் மூலம் வீரர்களிமடவய ைனவுறுதி, கட்டுப்பொடு, 

அர்ப்பணிப்பு, கடல் பயைத்தில் ஏற்படும் ஆபத்துகமள எதிர்தகொள்ளும் 

சொகசத்தில் நிபுைத்துேம் உள்ளிட்டேற்மை ேளர்க்க இயலும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ைகளிர் உரிமை ஒப்பந் த்திலிருந்து துருக்கி விலகல் 

தபண்களுக்கு சை உரிமை அளிப்ப ற்கொக ஐவரொப்பிய நொடுகளிமடவய 

வைற்தகொள்ளப்பட்ட ஒப்பந் த்திலிருந்து துருக்கி விலகியுள்ளது. பத்து ஆண் 

-டுகளுக்கு முன்னர் துருக்கின் மிகப்தபரிய நகரொன இஸ் ொன்புல்லின் 

தபயரிடப்பட்ட அந்  ஒப்பந் த்திலிருந்து அந்  நொடு விலகியுள்ளது. 

துருக்கியிலும் ஐவரொப்பொவின் பிைபகுதிகளிலும் ேசிக்கும் தபண்களுக்கு 

மிகப்தபரிய பின்னமடமே ஏற்படுத்தியுள்ள ொக ைனி  உரிமை ஆர்ேலர் 

-கள் கேமல த ரிவித்துள்ளனர். 

தபண்களுக்கு எதிரொன குடும்ப ேன்முமைகமளத்  டுக்க ேமக தசய்யும் 

இந்  ஒப்பந் த்திலிருந்து துருக்கி விலகியிருப்பது, அத் மகய ேன்முமைச் 

சம்பேங்கமள அதிகரிக்கும் என்று ைகளிர் உரிமை ஆர்ேலர்கள் அச்சம் 

த ரிவித்துள்ளனர். 47 நொடுகமள உறுப்பினர்களொகக்தகொண்ட ஐவரொப்பி 

-ய கவுன்சில், துருக்கியின் இஸ் ொன்புல் நகரில் கடந்  2011’ஆம் ஆண்டு 

நடத்திய ைொநொட்டில் ைகளிர் உரிமை ஒப்பந் ம் மகதயழுத் ொனது. இந்  

ஒப்பத்தில் மு லொேது நொடொக துருக்கி மகதயழுத்திட்டது. 

அந்  ஒப்பந் த்தில், ஆண்களுக்கு நிகரொன அமனத்து உரிமைகமளயும் 

தபண்களுக்கு அளிக்க அமனத்து நொடுகளும் ஒப்புக்தகொண்டன. இ ன் 

மூலம், தபண்களுக்கு எதிரொக நடத் ப்படும் தகொடுமைகமளத்  டுக்கவும் 

அத் மகய குற்ைங்களில் ஈடுபடுவேொருக்கு  ண்டமன தபற்றுத்  ரவும் 

ேழிேமக தசய்யப்பட்டது. 

 

13. ைகிழ்ச்சிகரைொன நொடுகள் பட்டியலில் இந்தியொவுக்கு 139ஆேது இடம் 

ஐநொ தேளியிட்டுள்ள ைகிழ்ச்சிகரைொன நொடுகள் பட்டியலில் இந்தியொ 

139ஆேது இடத்ம ப் பிடித்துள்ளது. ‘உலக ைகிழ்ச்சி அறிக்மக 2021’ஐ 

ஐநொ அமைப்பு அண்மையில் தேளியிட்டது. 149 நொடுகளின் ைக்கள் கடந்  

ஆண்டில் எந்  அளவுக்கு ைகிழ்ச்சியொக இருந் ொர்கள் என்பது குறித்து 

ஆரொய்ந்து, அந்  அறிக்மக தேளியிடப்பட்டது. 

அதில், இந்தியொ 139ஆேது இடத்ம ப் பிடித்துள்ளது. கடந்  2019ஆம் 

ஆண்டுக்கொன பட்டியலில் இந்தியொ 140ஆேது இடத்ம ப் பிடித்திருந் து.  



         

    

பன்னொட்டு ைகிழ்ச்சி நொளொன ைொர்ச்.20 வ திமயதயொட்டி, ஐநொ அமைப்பு 

தேளியிட்ட அறிக்மகயில், ‘ைக்களின் ேொழ்வில் கவரொனொ வநொய்த்த ொற்று 

பரேல் எந்  ைொதிரியொன  ொக்கத்ம  ஏற்படுத்தியது என்பதுகுறித்து ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டது. வைலும், அத்த ொற்மை உலக நொடுகள் எவ்ேொறு எதிர்தகொ 

-ண்டன என்பதும் ஆரொயப்பட்டது. 

கவரொனொமே எதிர்தகொள்ேதில் ஒரு சில நொடுகள் ைற்ை நொடுகமள விடச் 

சிைப்பொகச் தசயல்பட்டுள்ளது ஆய்வில் த ரியேந் து. இந்தியொமேப் 

தபொருத் ேமரயில், ைக்கமள வநரடியொகச் சந்தித்தும் த ொமலவபசி 

ேொயிலொகவும் இந்  ஆய்வு வைற்தகொள்ளப்பட்டது’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள் 

-ளது. ைகிழ்ச்சிகரைொன நொடுகள் பட்டியலில் பின்லொந்து மு லிடத்தில் 

உள்ளது. அதைரிக்கொ 19ஆேது இடத்தில் உள்ளது. 

பொகிஸ் ொன், சீனொ, ேங்கவ சம் உள்ளிட்ட அண்மட நொடுகள் இந் ப் 

பட்டியலில் இந்தியொமேவிட முன்னணியில் உள்ளன. வபொரொல் பொதிக்கப் 

-பட்டுள்ள ஆப்கொனிஸ் ொன், பட்டியலில் கமடசி இடத்தில் உள்ளது.  னிந 

-பருக்கொன ஒட்டுதைொத்  உள்நொட்டு உற்பத்தி (GDP), சுகொ ொர நிமல, 

ைக்களுக்கு நிலவும் சு ந்திரம் உள்ளிட்டேற்மை அடிப்பமடயொகக் தகொண் 

-டு இந் ப் பட்டியல்  யொரிக்கப்படுகிைது. 

ைகிழ்ச்சி நிமைந்  ைக்கள் ேொழும் மு ல் 5 நொடுகள் 

1-பின்லொந்து; 2-ஐஸ்லொந்து; 3-தடன்ைொர்க்; 

4-சுவிச்சர்லொந் ; 5-தந ர்லொந்து. 

பட்டியலில் கமடசி இடங்களில் உள்ள நொடுகள் 

149-ஆப்கொனிஸ் ொன்; 148-ஜிம்பொப்வே; 

147-ருேொண்டொ; 146-வபொட்ஸ்ேொனொ; 145-தலவசொவ ொ. 

இந்தியொவின் அண்மட நொடுகளின் நிமல 

84-சீனொ; 87-வநபொளம்; 89-ைொலத்தீவுகள்; 

101-ேங்கவ சம்; 105-பொகிஸ் ொன்; 126-மியொன்ைர்; 129-இலங்மக. 

 

14.  மிழகத்தில் 28% இருந்  குழந்ம த் த ொழிலொளர்கள் கவரொனொவுக்கு 

பின்னர் 79 ச வீ ைொக அதிகரிப்பு: கைக்தகடுப்பில் அதிர்ச்சி  கேல் 

 மிழகத்தில் 28.2 ச வீ ைொக இருந்  குழந்ம த் த ொழிலொளர்களின் 

எண்ணிக்மக கவரொனொவுக்கு பின்னர் 79.6 ச வீ ைொக அதிகரித்துள்ளது 

என குழந்ம  உமழப்பு எதிர்ப்பு பிரச்சொரம் என்ை அமைப்பு நடத்திய 

கைக்தகடுப்பில் த ரிய ேந்துள்ளது. 

கடந்  தசப்டம்பர் மு ல் நேம்பர் ேமர  மிழகத்தில் 24 ைொேட்டங்களில் 

குழந்ம த் த ொழிலொளர் த ொடர்பொன கைக்தகடுப்பு நடத் ப்பட்டன. 

கவரொனொ த ொற்றுக்கு முன்னர் 28.2 ச வீ ைொக இருந்  குழந்ம த் 

த ொழிலொளர்களின் எண்ணிக்மக, த ொற்றுக்குப் பின்னர் 79.6 ச வீ ைொக 

அதிகரித்துள்ளது. 

குறிப்பொக தசன்மன, திருேண்ைொைமல, தசங்கல்பட்டு, ரொணிப்வபட்மட, 

கள்ளக்குறிச்சி, வசலம், வகொமே, ஈவரொடு, திருப்பூர், கிருஷ்ைகிரி, 

நொைக்கல், நீலகிரி, தூத்துக்குடி, கன்னியொகுைரி, ைதுமர, விருதுநகர், 

சிேகங்மக ஆகிய ைொேட்டங்களில் குழந்ம த்த ொழிலொளர் எண்ணிக் 

-மக வேகைொக அதிகரித்துள்ளது.  ஞ்சொவூர், திருேொரூர், நொகப்பட்டினம், 

கடலூர், கொமரக்கொல், வ னி, தபரம்பலூர் உள்ளிட்ட ைொேட்டங்களில் 

அதிகரிப்பு ச வீ ம் குமைேொக உள்ளது. 

இதில், 30.8 ச வீ ம் குழந்ம கள் உற்பத்தித் துமையிலும், 26.4 ச வீ ம் 

குழந்ம கள் வசமேத் துமையிலும் பணிபுரிகின்ைனர். மூன்ைொே ொக 

உழவுத்துமையிலும் அதிக குழந்ம த்த ொழிலொளர்கள் பணிபுரிகின்ைனர். 

குழந்ம த் த ொழிலொளர்கள் 4 ைணி வநரம் மு ல் 8 ைணி வநரம் ேமர 

பணிபுரிகின்ைனர். குழந்ம த்த ொழிலொளர்களில் 94% வபர் தபொருளொ ொர 

தநருக்கடி கொரைைொக பணிபுரிே ொகக் கூறுகின்ைனர். குழந்ம த் 

த ொழிலொளர்களில் 81 ச வீ ம் வபர் மீண்டும் பள்ளிக்கு தசல்வேொம் என்று 

கூறியுள்ளனர். 14% குழந்ம கள் பள்ளிக்கு திரும்ப ைொட்வடொம் என்றும் 5.1 

ச வீ ம் குழந்ம கள் பள்ளிக்கு தசல்ேது த ொடர்பொக முடிதேடுக்க 

முடியொ  நிமலயில் உள்ளனர். 

 

15. தநல்,  ொனியங்கமள வசமித்து மேக்க உ விய ைண் கலன் 

கண்டுபிடிப்பு 

அகரத்தில் அகழொய்வின் வபொது தநல்,  ொனியங்கமள வசமித்து மேக்க 

உ விய பழங்கொல ைண் கலன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அகழொய்வு 

பணி சிேகங்மக ைொேட்டம் கீழடியில்  ற்வபொது 7ஆம்கட்ட அகழ்ேொரொய்ச்சி 

நடந்துேருகிைது. இந் ப் பணிகள் மு லில் கீழடியிலும் பிைகு தகொந் மக, 

அகரத்திலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நமடதபற்று ேருகிைது. கீழடியில் 

வ ொண்டப்பட்ட ஒரு குழியில் பொசி ைணிகள், சில்லுேட்டுக்கள் ைற்றும் 

பொமன ஓடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. தகொந் மகயில் ேொய்ப்பகுதி மூடிய 

நிமலயில் உள்ள முழுமையொன முதுைக்கள் ொழி ைற்றும் வச முற்ை முதுை 

-க்கள் ொழிகள் என பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

ைண்கலன் கண்டுபிடிப்பு 

அகரத்தில் ஒரு குழிவ ொண்டி அகழொய்வு வைற்தகொண்டவபொது மு லில் 

வச முற்ை நிமலயில் சிறிய பொமன ஓடுகள் கிமடத் ன. த ொடர்ந்து 

குழிமய ஆழைொக வ ொண்டியவபொது வச முற்ை நிமலயில்  ொனியங்கள் 

வசமித்து மேக்கும் ைண்கலன் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந் க் கலன் 

வச முற்ை நிமலயில் சுேருடன் ஒட்டிய நிமலயில் உள்ளது. 

முந்ம ய கொலத்தில் களிைண்ைொல் ேட்ட உமையொக தசய்து வீடுகளில் 

ஒன்றின்வைல்ஒன்ைொக அடுக்கிமேத்து பூசியிருக்கிைொர்கள். இக்கலன்களி 

-ல் தநல்,  ொனியம் வசமித்து மேத்து, வ மேப்படும் வபொது சிறுக, சிறுக 

எடுத்து பயன்படுத்தி இருப்ப ொக த ொல்லியலொளர்கள் த ரிவித் னர். 

 

 


