


         

    

1.தேசிய பாதுகாப்புப் படையின் ேலைலை இயக்குநராக நியமிக்கப் 

-பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) ஸ்வபன் தாஸ்குப்தா 

ஆ) M கணபதி  

இ) P K சின்ஹா 

ஈ) A P மககஸ்வரி 

✓ மூத்த இ கா ப அதிகாரியான M A கணபதி, கதசிய பாதுகாப்புப் படையின் 

தடைடை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்கபாது அவர், உள்நாட் 

-டு வான் கபாக்குவரத்து பாதுகாப்பகத்தின் தடைடை இயக்குநராக 

பணியாற்றி வருகிறார். மற்றறாரு இ கா ப அதிகாரியான குல்தீப் சிங், 

மத்திய கேமக்காவல்படையின் தடைடை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டு 

-ள்ளார். 

 

2.பின்வரும் எவ்வாண்டில், கட்சித்ோவல் ேலைச்சட்ைம் என்றலைக் 

-கப்படும் 10ஆவது அட்ைவலை அரசியைலைப்பில் தசர்க்கப்பட்ைது? 

அ) 1972 

ஆ) 1985  

இ) 1992 

ஈ) 2005 

✓ கட்சித்தாவல் தடைச்ேட்ைம் என்று றபாதுவாக அறியப்படும் பத்தாவது 

அட்ைவடண, 1985ஆம் ஆண்டில் அரசியலடமப்பில் கேர்க்கப்பட்ைது. 

கட்சித்தாவல் தடைச்ேட்ைத்தின்படி, கதர்ந்றதடுக்கப்பட்ை நாைாளுமன்ற 

உறுப்பினர் ஸ்வபன் தாஸ்குப்தா தனது பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு 

ஓராண்டுக்கு முன்னதாககவ மாநிலங்களடவயில் இருந்து விலகினார்.  

✓ கமற்கு வங்க மாநில ேட்ைமன்றத் கதர்தலில் அவர் கவட்பாளராக நிறுத்த 

-ப்பட்டுள்ளார். 2016’இல் அவர் மாநிலங்களடவக்கு கதர்ந்றதடுக்கப்பட் 

-ைார். ஒரு நியமன நாைாளுமன்ற உறுப்பினர், பதவி ஏற்ற 6 மாதத்துக்கு 

பிறகு ஏகதனும் ஓர் அரசியல் கட்சியில் கேர்ந்தால் அவர் தகுதிநீக்கம் 

றேய்யப்பை கவண்டும் என அரசியல் ேட்ைத்தின் பத்தாவது அட்ைவடண 

கூறுகிறது. 

 

3.அண்லைச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற P K சின்ஹா, தனது எந்ேப் 

பேவியிலிருந்து அண்லையில் விைகினார்? 

அ) றபாருளாதார விவகாரங்கள் றேயலாளர் 

ஆ) பிரதமரின் முதன்டம ஆகலாேகர்  

இ) நிதி றேயலாளர் 

ஈ) NITI ஆகயாக்கின் தடலடமச் றேயலதிகாரி 

✓ பிரதமரின் முதன்டம ஆகலாேகராக பதவி வகித்து வந்த P K சின்ஹா, 

சமீபத்தில் தனது பதவியிலிருந்து விலகினார். பிரதமர் நகரந்திர கமாடி 

அரோங்கத்தின் முதல் பதவிக்காலத்தில், அடமச்ேரடவ றேயலாளராக P 

K சின்ஹா பணியாற்றினார் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

4. திறன் தைம்பாட்டிற்காக, ̀ 81 இைட்சம் ைதிப்புள்ள பயிற்சிக்கருவிக 

-லள, எந்ே நாட்டில் உள்ள இந்திய தூேர் ஒப்பலைத்ோர்? 

அ) கநபாளம்  

ஆ) மியான்மர் 

இ) மாலத்தீவு 

ஈ) இலங்டக  

✓ இலங்டகயில் உள்ள இந்திய தூதர், அண்டமயில், சுமார் `81,00,000 

மதிப்புள்ள பயிற்சிக்கருவி உதவிகடள இலங்டகயின் கைற்படைக்கு 

திறன் கமம்பாட்டிற்காக வழங்கியுள்ளார். இலங்டகயின் வைக்கு மற்றும் 

கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு விஜயம் றேய்தகபாது, உயராடணயர் 

ககாபால் பாக்கல பயிற்சிக்கருவிகடள முடறயாக வழங்கினார். அவர், 

கின்றைல் மின்னூல்கடளயும் கைற்படை மற்றும் கைல்ோர் அகாைமியின் 

நூலகத்தில் ஒப்படைத்தார். 

 

 

 

5.இந்திய லகவிலனப் சபாருட்கள் ைற்றும் லகத்ேறி ஏற்றுைதிக் 

கைகம் அலைந்துள்ள இைம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) உத்தர பிரகதேம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) மத்திய பிரகதேம் 

✓ உத்தர பிரகதே ைாநிைத்தின் றநாய்ைாவில் அடமந்துள்ள டகவிடனப் 

றபாருட்கள் மற்றும் டகத்தறி ஏற்றுமதிக்கழகத்டத மூை, அடமச்ேரடவ 

ேமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. டகவிடனப் றபாருட்கள் மற்றும் டகத்தறி 

ஏற்றுமதிக்கழகம் என்பது மத்திய ஜவுளி அடமச்ேகத்தின் நிர்வாகக் 

கட்டுப்பாட்டின்கீழ் உள்ள, அரசுக்கு றோந்தமான ஒரு நிறுவனமாகும்.  

✓ இது, கைந்த 2015-16 காலகட்ைம் முதல் றதாைர்ச்சியாக இழப்புகடளச் 

ேந்தித்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கு விருப்ப 

ஓய்வு வழங்கப்பைவுள்ளது. 

 

6. ‘உைகின் பைங்குடி ைக்களின் நிலை’ என்ற தடைப்பில் அறிக்லக 

ஒன்லற சவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) பன்னாட்டு றேலவாணி நிதியம் 

இ) ஐக்கிய நாடுகள் அடவ  

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐநா றபாருளாதார மற்றும் ேமூக விவகாரங்கள் துடறயானது ‘உலகின் 

பழங்குடி மக்களின் நிடல’ குறித்த அறிக்டகயின் அண்டமய பதிப்டப 

றவளியிட்ைது. இவ்வறிக்டகயின்படி, பழங்குடி மக்கள் புவியின் பல்லுயிர் 

வடகடமயில் 80% பகுதிகளில் வாழ்கின்றனர். ஆனால் அவர்களுள் 

பலர், நிலம் மற்றும் வளங்களுக்கான ேட்ை உரிடமகடள காப்பதற்கு 

இன்னும் கபாராடிக்றகாண்டுதான் இருக்கிறார்கள். 

 

7. ‘தபரிைர் ேடுப்பு உட்கட்ைலைப்பிற்கான கூட்ைணி’யின் ேலைலை 

-யகம் அலைந்துள்ள இைம் எது? 

அ) றஜனிவா 

ஆ) பாரிஸ் 

இ) புது தில்லி  

ஈ) ஜாகர்த்தா 

✓ கபரிைர் தடுப்பு உட்கட்ைடமப்பிற்கான கூட்ைணி என்பது நாடுகள், ஐநா 

முகடமகள், பலதரப்பு வளர்ச்சி வங்கிகள், தனியார்துடற மற்றும் கல்வி 

-யாளர்களின் ஓர் உலகளாவிய கூட்ைணியாகும். இது கபரிைர் றநகிழ் 

திறன்மிக்க உட்கட்ைடமப்டப கமம்படுத்துவடத கநாக்கமாகக் றகாண் 

-டுள்ளது. இதன் தடலடமயகம் புது தில்லியில் அடமந்துள்ளது.  

✓ கபரிைர் தடுப்பு உட்கட்ைடமப்பிற்கான கூட்ைணியானது அதன் உறுப்பு 

நாடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களுைன் இடணந்து,  கபரிைர் தடுப்பு உட் 

-கட்ைடமப்பு றதாைர்பான பன்னாட்டு மாநாட்டை ேமீபத்தில் நைத்தியது. 

 

8. எந்ேத் திட்ைத்தின்கீழ், CSIR, இந்தியப் சபருங்கைலில், ைரபணு 

தவறுபாட்லை வலரபைைாக்க உள்ளது? 

அ) Project IOR 

ஆ) Project Bio 

இ) Project TraceBioMe  

ஈ) Project 21 

✓ ‘TraceBioMe’ திட்ைத்தின்கீழ், - ககாவாவில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் 

றதாழிலக ஆராய்ச்சி கழகத்தின் கதசிய கைல்ோர் நிறுவனமானது (CSIR 

-NIO) இந்தியப்றபருங்கைலில் உள்ள உயிரினங்களின் மரபணு கவறு 

பாட்டை வடரபைமாக்கத் றதாைங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்ைத்தில், மரபணு 

வடரபைத்டத உருவாக்குவதற்கு கைலின் றவவ்கவறு இைங்களில் 

உள்ள நீர், வண்ைல், மிதடவ நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் பல்கவறு 

உயிரினங்களின் றபரிய அளவிலான மாதிரிகள் கேகரிக்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. IBSA (இந்தியா-பிதரசில்-சேன்னாப்பிரிக்கா) சபண்கள் ைன்றக் 

கூட்ைம் நலைசபற்ற இைம் / முடற எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) பிகரஸில் 

ஈ) றமய்நிகர் முடறயில்  

✓ IBSA (இந்தியா-பிகரசில்-றதன்னாப்பிரிக்கா) றபண்கள் மன்றக் கூட்ைம் 

ேமீபத்தில் றமய்நிகர் முடறயில் நடைறபற்றது. இது, ேந்திப்பின் 6ஆவது 

பதிப்பாகும். இந்தியாடவச்ோர்ந்த தூதுக்குழுவிற்கு மத்திய றபண்கள் 

மற்றும் குழந்டதகள் கமம்பாட்டு அடமச்ேகம் தடலடமதாங்கியது.  

✓ இக்கூட்ைத்தின்கபாது ஒரு கூட்டு அறிவிப்பு றவளியிைப்பட்ைது. அது, IBSA 

இலக்குகள் மற்றும் வாழ்வின் அடனத்து நிடலகளிலும் பாலின ேமத்து 

-வத்டத அடைவதற்கான உறுதிப்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

10.பிரிட்ஸ்கர் பரிசுைன் சோைர்புலைய துலற எது? 

அ) இலக்கியம் 

ஆ) இதழியல் 

இ) கட்டுமானக்கடல  

ஈ) அறிவியல் & றதாழில்நுட்பம் 

✓ பிரிட்ஸ்கர் பரிசு என்பது கட்ைைக்கடலத் துடறயில் வழங்கப்படும் மிக 

உயரிய றகளரவமாகும். 2021 பிரிட்ஸ்கர் கட்ைைக்கடல பரிசு, அன்கன 

லாகைன் மற்றும் ஜீன்-பிலிப் வேல் ஆகிகயாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இவ்விரு பிறரஞ்சு றவற்றியாளர்களும் லாகைன் & வோலின் நிறுவனத் 

-தின் நிறுவனர்களாவர். தி டஹயாத் அறக்கட்ைடளயின் தடலவர் 

றவற்றியாளர்கடள அறிவித்தார். அன்கன லாகைன், இந்த விருடத 

றவன்ற முதல் பிறரஞ்சு றபண் கட்ைைக்கடலஞராவார். 

 


1. ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள்ோன்று றபற ஆதார் இனி கட்ைாயமில்டல 

ஓய்வூதியதாரர்கள் மின்னணுமுடறயில் ஆயுள்ோன்றுறபற ஆதார் அட்டை 

எண்டண அளிக்க கவண்டியது கட்ைாயமில்டல என்று மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் றதாைர்ந்து ஓய்வூதியம்றபற ஆண்டு 

கதாறும் தங்கள் ஆயுள்ோன்டற அளிக்க கவண்டியது கட்ைாயமாகும். 

அப்கபாதுதான் அவர்களுக்கு தடையில்லாமல் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படும்.  

இந்த ஆயுள்ோன்டறப்றபற ஆதார் எண்டண அளிக்க கவண்டியது 

கட்ைாயமாக இருந்தது. இந்நிடலயில், இதடன மாற்றி மத்திய மின்னணு, 

தகவல்றதாழில்நுட்பத்துடற அடமச்ேகம் புதிய அறிவிப்டப றவளியிட்டுள் 

-ளது. அதன்படி மின்னணு முடறயில் ஆயுள்ோன்றுறபற ஆதார் எண் 

கட்ைாயமில்டல என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், விருப்பத்தின் 

கபரில் ஆதார் எண்டண அளிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆதார் அல்லாத கவறு அடையாள ோன்டற அளித்தால் 

கபாதுமானது. அரசு அலுவலகங்களில் வருடகப்பதிவு நிர்வாகத்துக்கும், 

மத்திய தகவல் டமயம் உருவாக்கிய ேந்கதஷ் றேயலிடய (வாட்ஸ்அப் 

கபான்றது) உபகயாகிக்கவும் ஆதார் எண் கட்ைாயமில்டல என்றும் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. ஆறு ககாடி ககரானா தடுப்பூசிகடள 76 நாடுகளுக்கு இந்தியா அனுப்பி 

டவப்பு: ஹர்ஷ் வர்தன் 

இந்தியா இதுவடரயில் 6 ககாடி ககரானா தடுப்பூசிகடள 76 நாடுகளுக்கு 

அனுப்பியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துடற அடமச்ேர் ஹர்ஷ் வர்தன் 

றதரிவித்துள்ளார். ேண்டிகரில் உள்ள நுண்ணுயிர் றதாழில்நுட்ப நிறுவன 

-த்தில் (CSIR-IMTech) நடைறபற்ற ஊைகவியலாளர் ேந்திப்பின்கபாது 

இதுகுறித்து அவர் கமலும் கூறியதாவது: 76 நாடுகளுக்கு 6 ககாடிக்கும் 

அதிகமான ககரானா தடுப்பூசிகடள இந்தியா அனுப்பி டவத்துள்ளது. 

நமது நாட்டைப் றபாருத்தவடரயில் இதுவடரயில் பயனாளர்களுக்கு 4.5 

ககாடி தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்தியாவில் கமற்றகாள்ளப்பட்டு வரும் ககரானா தடுப்பூசி திட்ைம் 

மிகப்றபரிய மக்கள் இயக்கமாக (ஜன்-அந்கதாலன்) மாறகவண்டும் என 

இந்தியப் பிரதமர் கமாடி அடழப்புவிடுத்துள்ளார் என்றார் அவர். 

3. முதல் ATP டூர் பட்ைம் றவன்றார் அஸ்லான் 

துபாய் ஓப்பன் றைன்னிஸ் கபாட்டியில், ரஷியாவின் அஸ்லான் கராட்கேவ் 

ோம்பியன் ஆனார். இது அவரது முதல் ATP டூர் பட்ைமாகும். முன்னதாக 

நடைறபற்ற இறுதிச்சுற்றில் அவர் றதன்னாப்ரிக்காவின் லாய்ட் ஹாரிடை 

6-3, 6-2 என்ற றேட்களில் வீழ்த்தினார். இந்த றவற்றியின்மூலம், கைந்த 

1997’க்குப் பிறகு துபாய் ஓப்பன் றைன்னிஸ் கபாட்டியில் ோம்பியன் பட்ைம் 

றவன்ற முதல் டவல்டு கார்டு வீரார் என்ற றபருடமடய றபற்றுள்ளார். 

 

4. டி20 றதாைடர றவன்றது றதன் ஆப்பிரிக்க மகளிரணி 

றதன்னாப்பிரிக்க மகளிரணிக்கு எதிரான இரண்ைாவது டி20 ஆட்ைத்தில் 

இந்திய மகளிரணி 6 விக்றகட்டுகள் வித்தியாேத்தில் கதால்விகண்ைது. 

ஏற்கனகவ முதல் ஆட்ைத்தில் றவன்ற றதன்னாப்பிரிக்கா, இவ்றவற்றியால் 

3 ஆட்ைங்கள் றகாண்ை றதாைடர தன்வேப்படுத்தியுள்ளது. 

லக்கனாவில் நடைறபற்ற இரண்ைாவது ஆட்ைத்தில் முதலில் கபட் றேய்த 

இந்தியா 20 ஓவர்களில் 4 விக்றகட் இழப்புக்கு 158 ரன்கள் அடித்தது. 

அடுத்து ஆடிய றதன்னாப்பிரிக்கா 20 ஓவர்களில் 4 விக்றகட் இழப்புக்கு 

159 ரன்கள் அடித்து றவன்றது. 

 

5. உலகக்ககாப்டப துப்பாக்கிச் சுடும் கபாட்டியில் இந்தியா இன்று 

இரண்டு தங்கம், ஒரு றவள்ளிப் பதக்கம் றவன்றது. 

உலகக்ககாப்டப துப்பாக்கிச் சுடும் கபாட்டியில் இந்தியா இரண்டு தங்கம், 

ஒரு றவள்ளிப்பதக்கத்டத றவன்றது. புது தில்லியில் நடைறபற்று வரும் 

இப்கபாட்டியின் மகளிர் குழுப்பிரிவில் யஷஸ்வினி சிங் கதஸ்வால், மனு 

பாக்கர், ஸ்ரீநிகவதா ஆகிகயாடரக்றகாண்ை அணி 10 மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் 

பிரிவில் தங்கப்பதக்கத்டத றவன்றது. 

ஆைவர் பிரிவில் றேளரவ் றேௌத்ரி, அபிகஷக் வர்மா, ோஷர் ரிஸ்வி 

ஆகிகயாடரக்றகாண்ை அணி இறுதிப்கபாட்டியில் வியட்நாடம றவன்று 

தங்கப்பதக்கத்டத டகப்பற்றியது. மற்கறார் ஆைவர் குழுப்பிரிவில் இந்தியா 

-வுக்கு றவள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது. இப்கபாட்டியில் இந்தியா இதுவடர 

மூன்று தங்கம், மூன்று றவள்ளி, 2 றவண்கலப்பதக்கங்கடள றவன்று 

பதக்கப்பட்டியலில் முதலிைத்தில் உள்ளது. 

 

6. உலகின் பலம்வாய்ந்த இராணுவம்: இந்தியாவுக்கு 4ஆவது இைம் 

உலகின் பலம்வாய்ந்த இராணுவத்டதக்றகாண்ை நாடுகளின் பட்டியலில் 

இந்திய இராணுவம் நான்காவது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. இப்பட்டியலில் 

சீனா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

பாதுகாப்புத்துடற றதாைர்பான இடணயதளமான ‘மிலிட்ைரி டைரக்ட்’ இது 

றதாைர்பாக ஆய்வுநைத்தி அறிக்டக றவளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வில் 

இராணுவத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீடு, இராணுவத்தில் உள்ள வீரர்களின் 

எண்ணிக்டக, தடரப்படை, கைற்படை, வான்படைகளின் பலம், அணு 

ஆயுதங்கள், தளவாைங்களின் அளவு, இராணுவத்தினருக்கான ேராேரி 

ஊதியம் உள்ளிட்ைடவ கணக்கில் எடுத்துக்றகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

அந்த ஆய்வறிக்டகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: 

உலகில் பல்கவறு பிரிவுகளில் சிறப்பான றேயல்பாடுகளுைன் பலம் 

வாய்ந்த இராணுவத்டத சீனா றகாண்டுள்ளது. அந்நாடு நூற்றுக்கு 82 

புள்ளிகள் றபற்று முதலிைத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக 

அறமரிக்கா அதிக றேலவுறேய்து பலம்வாய்ந்த ராணுவத்டதக் கட்ைடமத்து 

டவத்துள்ளது. அந்நாட்டு ராணுவம் 74 புள்ளிகளுைன் இரண்ைாவது 

இைத்தில் உள்ளது. இப்பட்டியலில் ரஷியா 69 புள்ளிகளுைன் மூன்றாவது 

இைத்திலும், இந்தியா 61 புள்ளிகளுைன் நான்காவது இைத்திலும் உள்ளன.  

பிரான்ஸ் (58 புள்ளிகள்) 5ஆவது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. பிரிட்ைன் 43 

புள்ளிகளுைன் 9ஆவது இைத்தில் உள்ளது. அகத கநரத்தில் வான்படை 

பலத்தில் அறமரிக்கா முதலிைத்தில் உள்ளது. அந்நாட்டிைம் 14,141 கபார் 

விமானங்கள் உள்ளன. இதற்கு அடுத்து ரஷியாவிைம் 4,682 கபார் 

விமானங்களும், சீனாவிைம் 3,587 கபார் விமானங்களும் உள்ளன. 

அகத கநரத்தில் தடரப்படையில் பயன்படுத்தும் பீரங்கிகள் உள்ளிட்ை 

ஆயுதங்களில் ரஷியா, அறமரிக்கா, சீனா ஆகியடவ முடறகய முதல் 

மூன்று இைங்களில் உள்ளன. கைற்படையில் 406 கபார்க் கப்பல்களுைன் 

சீனா முதலிைத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்து ரஷியாவிைம் 278 கபார்க் 

கப்பல்கள் உள்ளன. இதற்கு அடுத்து அறமரிக்கா மற்றும் இந்தியாவிைம் 

தலா 200’க்கும் கமற்பட்ை கபார்க் கப்பல்கள் உள்ளன. 

உலகிகலகய மிகவதிகமாக அறமரிக்க, ராணுவத்திற்காக ஆண்டுகதாறும் 

732 பில்லியன் ைாலர் (சுமார் `53 இலட்ேம் ககாடி) வடர றேலவிடுகிறது. 

 

 



         

    

இதற்கு அடுத்து சீனா 261 பில்லியன் ைாலர் (சுமார் `18 இலட்ேம் ககாடி), 

மூன்றாவதாக இந்தியா 71 பில்லியன் ைாலர் (`5 லட்ேம் ககாடி) றேலவிட்டு 

வருகிறது என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

முதல் 5 நாடுகள் 

1) சீனா - 82 புள்ளிகள் 

2) அறமரிக்கா - 74 புள்ளிகள் 

3) ரஷியா - 69 புள்ளிகள் 

4) இந்தியா - 61 புள்ளிகள் 

5) பிரான்ஸ் - 58 புள்ளிகள் 

 

7. ககரானா ஊரைங்கால் கேமிப்பில் கடும் வீழ்ச்சி; நாட்டு மக்களின் கைன் 

சுடம அதிகரிப்பு: இந்திய ரிேர்வ் வங்கி தகவல் 

ககரானா டவரஸ் பரவலால் கைந்த ஆண்டில் அமல்படுத்தப்பட்ை 

ஊரைங்கால் நாட்டு மக்களின் கைன்சுடம அதிகரித்துள்ளதாகவும் கேமிப்பு 

கடுடமயாக ேரிந்துள்ள தாகவும் ரிேர்வ் வங்கி றவளியிட்ை அறிக்டக 

றதரிவிக்கிறது. நைப்பு 2020-21 நிதியாண்டின் 2ஆவது காலாண்டில் 

நாட்டு மக்களின் கைன்சுடம நாட்டின் ஒட்டுறமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியி 

-ல் (GDP) 37.1 ேதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. 

வீடுகளில் கேமிக்கும் அளவு GSP’இல் 10.4 ேதவீத அளவுக்கு ேரிந்துள்ளது 

என அந்த அறிக்டகயில் றதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நைப்பு நிதியாண்டின் 

(2020-21) முதல் காலாண்டில் வீடுகளின் கேமிப்பு அளவு GDP’இல் 21 

ேதவீதமாக இருந்தது, இரண்ைாம் காலாண்டில் 10.4 ேதவீதமாக ேரிந்துவிட் 

-ைது. இகதகபான்று 2008-09ஆம் நிதியாண்டில் ேர்வகதே றபாருளாதார 

கதக்கநிடல ஏற்பட்ைகபாது கேமிப்பு அளவு 170 அடிப்படை புள்ளிகள் வடர 

அதிகரித்தது. 2019-20 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டிலிருந்கத குடிமக் 

-களின் கைன்வாங்கும் அளவு படிப்படியாக அதிகரித்துள்ளது. இது 2020-

21 நிதியாண்டின் இரண்ைாம் காலாண்டில் 37.1 ேதவீத அளடவ எட்டியது.  

இப்கபாது ககரானா தடுப்பூசி கபாடும் நைவடிக்டக றதாைங்கியுள்ளதால் 

வீடுகளின் கேமிப்பு மீண்டும் படழய நிடலக்குத் திரும்பும் என RBI 

அறிக்டக றதரிவித்துள்ளது. வங்கிகள் கைன் வழங்கும் அளவு இரண்ைாம் 

காலாண்டில் 20 புள்ளிகள் அதிகரித்து `102.7 லட்ேம் ககாடியாக உள்ளது 

எனவும் அந்த அறிக்டகயில் சுட்டிக்காட்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

1. சுகாதார அமைச்சகம் வழங்கும் ததாமைைருத்துவ சசமவயின் 

தெயதரன்ன? 

அ) இ-ஆர ோக்கியோ 

ஆ) இ-ஸ்வஸ்தியோ 

இ) இ-சு க்ஷோ 

ஈ) இ-சஞ்சீவனி  

✓ மத்திய சுகோதோ  அமமச்சகத்தின் இ-சஞ்சீவனி என்ற ததோமைமருத்து 

-வ ரசமவயோனது 31 மோநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பி ரதசங்களில் 

தசயல்பட்டு வருகிறது. இ-சஞ்சீவனி திட்டத்தின்கீழ் நோடு முழுவதும் 

இதுவம  முப்பது இைட்சம் ரபருக்கு மருத்துவ ஆரைோசமன வழங்கப்ப 

-ட்டுள்ளதோக மத்திய அ சு ததரிவித்துள்ளது. 

✓ இதன்மூைம், நோடு முழுவதும் தினமும் 35,000 ரநோயோளிகள் இமைய 

வழியில் மருத்துவ ஆரைோசமனகமள தபற்றுவருகின்றனர். அதிக 

ஆரைோசமன தபறும் மோநிைங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நோடு, உத்த  

பி ரதசம், கர்நோடகோ ஆகியமவ முதல் 3 இடங்கமளப்பிடித்துள்ளன. 

 

2.அண்மையில், ைத்திய இந்தியாவில் விெத்துக்குள்ளான இந்திய 

வான்ெமையின் வானூர்தி எது? 

அ) MiG-21 மபசன்  

ஆ) மி ோஜ் 2000 

இ) சுரகோய் சு -30 

ஈ)  ரபல் 

✓ மத்திய இந்தியோவில் அமமந்துள்ள இந்திய வோன்பமடதளம் ஒன்றில் 

இருந்து, பயிற்சிக்கோக புறப்பட்ட MiG-21 மபசன் இ க விமோனம் ஒன்று 

எதிர்போ ோதவிதமோக விபத்தில் சிக்கியது. இந்தக் ரகோ  விபத்தில் இந்திய 

வோன்பமட குழு ரகப்டனோன ஆஷிஷ் குப்தோ உயிரிழந்தோர். உள்நோட்டில் 

வடிவமமக்கப்பட்டு தயோரிக்கப்பட்ட இைகு க ரபோர்விமோனமோன ரதஜஸ் 

விமோனங்கள், MiG-21 இ க விமோனங்களுக்கு மோற்றோக உள்ளன. MiG 

-21 இ க விமோனங்கள் ததோடர்ந்து விபத்துக்களில் சிக்கி வருகின்றன. 

 

3.ததாைங்கிடு இந்தியா விமத நிதிய திட்ைத்திற்காக அமைக்கப்ெட்ை 

நிபுணர்கள் அைங்கிய ஆசைாசமனக் குழுவின் தமைவர் யார்? 

அ) இஞ்தசட்டி சீனிவோஸ் 

ஆ) கீதோ ரகோபிநோத் 

இ) H K மிட்டல்  

ஈ) S C குந்தியோ 

✓ ததோடங்கிடு இந்தியோ விமத நிதிய திட்டத்தின் ஒட்டுதமோத்த தசயல்போட் 

-டுக்கும் கண்கோணிப்பிற்குமோக நிபுைர்கள் அடங்கிய ஓர் ஆரைோசமன 

குழுமவ அ சோங்கம் அமமத்துள்ளது. DPIIT’படி, இந்தக்குழு அறிவியல் 

மற்றும் ததோழில்நுட்ப துமறமயச் சோர்ந்த H K மிட்டல் தமைமமயில் இரு 

-க்கும். DPIIT, உயிரி ததோழில்நுட்பம், அறிவியல் மற்றும் ததோழில்நுட்பம், 

மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் ததோழில்நுட்பம், NITI ஆரயோக் மற்றும் 

துளிர் நிறுவன சுற்றுச்சூழல் அமமப்பின் வல்லுநர்கள் இதன் மற்ற 

உறுப்பினர்களோக இருப்போர்கள். 

 

4.கீழ்காணும் எந்த இந்திய தொதுத்துமை வங்கி தனது கைனட்மை 

வணிகத்திற்காக புதிய தசாந்தைான இமண-நிறுவனத்மத உரு 

-வாக்கியுள்ளது? 

அ) யூனியன் போங்க் ஆப் இந்தியோ 

ஆ) பஞ்சோப் ரதசிய வங்கி  

இ) இந்தியன் வங்கி 

ஈ) கன ோ வங்கி 

✓ பஞ்சோப் ரதசிய வங்கி சமீபத்தில் வங்கியின் முழு உரிமமயோள ோன 

பிஎன்பி கோர்டுகள் மற்றும் ரசமவகமள இமைத்துள்ளது. இந்தப் புதிய 

நிறுவனம் வங்கியின் கடனட்மட வணிகத்துடன் ததோடர்புமடய நிதி 

சோ ோத ஆத வு ரசமவமய ரமற்தகோள்ளும். 

✓ PNB அட்மடகள் & ரசமவகள் நிறுவனமோனது 25 ரகோடி அனுமதிக்கப்ப 

-ட்ட மூைதனத்மதயும், 15 ரகோடி தசலுத்திய மூைதனத்மதயும் தகோண்டு 

-ள்ளது. இவ்வங்கி, யுமனதடட் போங்க் ஆப் இந்தியோ மற்றும் ஓரியண்டல் 

போங்க் ஆஃப் கோமர்ஸ் ஆகியவற்மற தன்னுடன் இமைத்துள்ளது. 

5.புதிதாக உருவாக்கப்ெட்ை இந்தியன் எண்தணய் நிறுவனம் - 

பிதனர்ஜி ஆகிய கூட்டு நிறுவனைானது, மின்சார வாகனங்களுக்கு 

மின்கைங்கமள உருவாக்குவதற்காக லித்தியத்திற்கு ைாற்ைாக 

எந்த உசைாகத்மத ெயன்ெடுத்தவுள்ளன? 

அ) தவள்ளி 

ஆ) தோமி ம் 

இ) அலுமினியம்  

ஈ) போத சம் 

✓ அ சுக்கு தசோந்தமோன இந்தியன் எண்தைய் நிறுவனமும் இஸ்ர லிய 

மின்கை உற்பத்தியோள ோன பிதனர்ஜியும் மின்சோ  வோகனங்களுக்கு 

அதி-ரைசோன உரைோகக்கோற்று மின்கைங்கமள தயோரிப்பதற்கோக ஒரு 

கூட்டு நிறுவனத்மத உருவோக்கியுள்ளன. இந்தக் கூட்டு நிறுவனம், 

மின்சோ  வோகனங்களுக்கு மின்கைங்கமள உருவோக்குவதற்கோக 

லித்தியத்திற்கு மோற்றோக அலுமினியத்மத பயன்படுத்தும். 

✓ இதன்மூைம், விம வோக மின்ரனற்றம் தசய்யவும் முடியும், அதிக ரந ம் 

ரவமைதசய்ய மவக்கவும் முடியும். மோருதி சுசூகியும் அரசோக் ரைைண்ட் 

நிறுவனமும் அந்நிறுவனத்தின் முதல் வோடிக்மகயோளர்களோக மோறியுள் 

-ளன. இந்தியன் எண்தைய் நிறுவனமோனது கடந்த ஆண்டில், 

பிதனர்ஜி நிறுவனத்தில் சிறு பங்குகமள வோங்கியது. 

 

6.மிமக-ெணவீக்கம் காரணைாக தெருைதிப்புள்ள ெணத்தாட்கமள 

தவளியிட்ை நாடு எது? 

அ) ஈ ோன் 

ஆ) தவனிசுைோ  

இ) சூடோன் 

ஈ) மநஜீரியோ 

✓ மிமக-பைவீக்கம் கோ ைமோக தவனிசுைோ சமீபத்தில் தபருமதிப்புள்ள 

பைத்தோட்கமள தவளியிட்டது. ததன்னதமரிக்க நோடோன தவனிசுைோவி 

-ன் தபோலிவர் பைம் அதன் மதிப்மப தபருமளவில் இழந்துவருகிறது. 

முமறரய 10 மற்றும் 27 அதமரிக்க தசன்ட் மதிப்புள்ள 200,000 மற்றும் 

500,000 தபோலிவர் பைம் அந்நோட்டில் புழக்கத்தில் விடப்பட்டுள்ளன.  

✓ தவனிசுைோவின் மத்திய வங்கி, தவறும் 50 அதமரிக்க தசன்ட் மதிப்புள்ள 

1 மில்லியன் தபோலிவம  தவளியிடவும் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

7. கரியமிைவாயுமவ (CO2) பிடித்து சூரிய எரிதொருளாக ைாற்றும் 

தசயல்முமைக்கு என்ன தெயர்? 

அ) தசயற்மக ஒளிச்ரசர்க்மக  

ஆ) இயற்மக ஒளிச்ரசர்க்மக 

இ) ஆற்றல் மோற்றம் 

ஈ) ஆற்றல் உற்பத்தி 

✓ அண்மமயில், ஜவஹர்ைோல் ரநரு ரமம்பட்ட அறிவியல் ஆ ோய்ச்சிக்கோன 

மமயத்தின் ஆ ோய்ச்சியோளர்கள் வளிமண்டைத்திலிருந்து கரியமிை 

வோயுமவப்பிடித்து சூரிய எரிதபோருளோக மோற்றக்கூடிய ஓர் அமமப்மப 

உருவோக்கியுள்ளனர். இந்தச் தசயல்முமற தசயற்மக ஒளிச்ரசர்க்மக 

என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

✓ இச்தசயல்முமற, உயிர்வளிமய துமைப்தபோருளோக உருவோக்குகிறது. 

இந்தச்தசயல்முமற புமதபடிவ எரிதபோருட்கமளப் பயன்படுத்துவதன் 

மூைம், ஏற்படும் தீங்குகமளத் தணிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

8.கீழ்காணும் எந்தக்தகாள்மகயின்ெடி, 2024 ஜூன்.1 முதல் இருெது 

ஆண்டுக்கும் சைற்ெட்ை தனிப்ெட்ை வாகனங்களின் ெதிவு நீக்கம் 

தசய்யப்ெடும்? 

அ) புதிய வோகன தகோள்மக 

ஆ) உமிழ்வுக் கட்டுப்போட்டுக் தகோள்மக 

இ) போ த் நிமை – 7 

ஈ) பமழய வோகனங்கமள அழித்தல் தகோள்மக  

✓ மத்திய சோமை ரபோக்குவ த்து அமமச்சகம் அறிவித்துள்ள பமழய 

வோகனங்கமள அழித்தல் தகோள்மகயின்படி, தோனியங்கு உடல்தகுதி 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

பரிரசோதமனயில் ரதோல்வியுற்றோல், 20 ஆண்டுக்கும் ரமற்பட்ட பமழய 

வோகனங்கள், 2024 ஜூன்.1 முதல் பதிவு நீக்கம் தசய்யப்படும். 

✓ வணிக வோகனங்கமளப் தபோருத்தவம , 2023 ஏப் ல்.1 முதல் 15 

ஆண்டுக்கும் ரமற்பட்ட பமழய வோகனங்கள் பதிவு நீக்கம் தசய்யப்படும். 

 

9.சமீெ தசய்திகளில் இைம்தெற்ை, “Baikal-GVD” என்ைால் என்ன? 

அ) விண்கைம் 

ஆ)  ஷிய ததோமைரநோக்கி  

இ) கிரிப்ரடோக ன்சி 

ஈ) புதிய ரகோள் 

✓  ஷிய அறிவியைோளர்கள், “மபக்கோல்-GVD” என்ற ததோமைரநோக்கிமய 

உருவோக்கியுள்ளனர். இத்ததோமைரநோக்கி ததற்கு மசபீரியோவில் உள்ள 

மபக்கோல் ஏரியின் அடியோழத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏரி, 

பூமியின் மிகஆழமோன ஏரியோகும். இந்தத் ததோமைரநோக்கிமயப் பயன்ப 

-டுத்தி, பி பஞ்சத்தில் இதுவம  அறியப்பட்ட மிகச்சிறிய துகளோன நியூட் 

-ரிரனோமவ அறிவியைோளர்கள் கண்டறியவுள்ளனர். 

 

10.புதிய தகாசரானா மவரஸுக்கு எதிரான பிைதொருதளதிர்ப்பி 

உைன் பிைந்த உைகின் முதல் குழந்மத, பின்வரும் எந்த நாட்டில் 

பிைந்தது? 

அ)  ஷியோ 

ஆ) அதமரிக்கோ  

இ) பிர சில் 

ஈ) இத்தோலி 

✓ புதிய தகோர ோனோ மவ ஸுக்கு எதி ோன பிறதபோருதளதிர்ப்பிகமளக் 

தகோண்ட உைகின் முதல் குழந்மத அதமரிக்கோவில் பிறந்தது என்று 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கருவுற்று 36ஆவது வோ த்தில் தோய்க்கு COVID-

19 தடுப்பூசி ரபோடப்பட்டது. இதன் விமளவோக தோய் மற்றும் குழந்மத 

இருவருக்கும் பிறதபோருதளதிர்ப்பிகள் உருவோகியுள்ளன. 

 


1. ரகோவிஷீல்ட்: இ ண்டு ‘ரடோஸ்’களுக்கோன கோைத்மத நீட்டிக்க மத்திய 

அ சு அறிவுறுத்தல் 

கர ோனோ ததோற்றுக்கு எதி ோன சீ ம் நிறுவனத்தின் ‘ரகோவிஷீல்ட்’ 

தடுப்பூசியின் இ ண்டு ‘ரடோஸ்’களுக்கோன கோை இமடதவளிமய நீட்டிக்க 

மத்திய அ சு அறிவுறுத்தியுள்ளது. தடுப்பூசி குறித்த ரதசிய ததோழில்நுட்ப 

ஆரைோசமனக்குழுவும், கர ோனோ தடுப்பூசி ரபோடுவதற்கோன ரதசிய நிபுை 

-ர் குழுவும் அளித்த அறிவும ப்படி இந்த நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன்படி ‘ரகோவிஷீல்ட்’ தடுப்பூசிமய முதல்முமற ரபோடுவதற்கும் இ ண் 

-டோவதுமுமற ரபோடுவதற்கும் தற்ரபோது நமடமுமறயில் உள்ள 4-6 வோ  

இமடதவளிமய 4-8 வோ மோக மோற்ற பரிந்தும க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

மோற்றம் ‘ரகோவிஷீல்ட்’ தடுப்பூசிக்கு மட்டுரம தபோருந்தும், போ த் பரயோதடக் 

நிறுவனத்தின் ‘ரகோரவக்ஸின்’ தடுப்பூசிக்கு தபோருந்தோது. 

அறிவியல் ஆதோ ங்கமள கருத்தில்தகோண்டு, ‘ரகோவிஷீல்டு’ தடுப்பூசியின் 

இ ண்டு ரடோஸ்களுக்கும் இமடயிைோன கோை இமடதவளி 

உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இ ண்டு ரடோஸ்களுக்கும் இமடயிைோன 

கோை இமடதவளி, 28 நோட்களில் இருந்து, ஆறு முதல் எட்டு வோ ங்களோக 

உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. போ த் பரயோதடக்கின் ‘ரகோவோக்சின்’ தடுப்பூசிக்கு, 

பமழய நமடமுமறரய ததோடரும் என்றும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. உைகக் ரகோப்மப துப்போக்கி சுடுதல்: கைப்பு அணிகளில் 

இந்தியோவுக்கு 2 தங்கம் 

உைகக்ரகோப்மப துப்போக்கி சுடுதல் ரபோட்டியில் 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் 

மற்றும் 10 மீட்டர் ஏர் ம பிள் பிரிவுகளில் இந்தியோவின் கைப்பு அணிகள் 

தங்கப்பதக்கம் தவன்றன. அரதரபோல் ஆடவர் ஸ்கீட் அணிகள் பிரிவிலும் 

இந்தியர்கள் முதலிடம் பிடித்தனர். இப்ரபோட்டியில், 22.03.21 நிைவ ப்படி 

இந்தியோ 6 தங்கம், 4 தவள்ளி, 4 தவண்கைம் என 14 பதக்கங்களுடன் 

பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

முன்னதோக 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் கைப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியோவின் 

தசௌ வ் தசௌதரி, மோனு போக்கர் கூட்டணி 16 ஷோட்களுடன் முதலிடம் 

பிடித்து தங்கம் தவன்றது. உைகக்ரகோப்மப ரபோட்டியில் கைப்பு அணிகள் 

பிரிவில் தசௌ வ்-மோனு கூட்டணிக்கு இது 5ஆவது தங்கப்பதக்கமோகும்.  

அரத பிரிவில் இந்தியோவின் யஷஸ்வினி சிங் ரதஸ்வோல், அபிரஷக் வர்மோ 

கூட்டணி தவண்கைப்பதக்கம் தவன்றது. ஈ ோனின் ரகோல்தனௌஷ் 

தசபோதடோைோஹி, ஜோவித் ஃபருகி இமை தவள்ளிப்பதக்கத்மத தட்டிச் 

தசன்றது. 10 மீட்டர் ஏர் ம பிள் கைப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியோவின் 

இளரவனில் வோளரிவன், திவ்யோன்ஷ் சிங் பன்வோர் இமை 16 

ஷோட்களுடன் தங்கம் தவன்றது. சீனியர் உைகக்ரகோப்மப ரபோட்டியில் 

இளரவனிலுக்கு இது முதல் தங்கம்; திவ்யோன்ஷுக்கு இது நோன்கோவது 

தங்கமோகும். 

ஹங்ரகரியின் இஸ்த்வோன் தபனி, எஸ்தர் தடனஸ் 10 ஷோட்களுடன் 

தவள்ளிமய தவன்றனர். இரத பிரிவில் பங்ரகற்ற மற்தறோரு இந்திய 

ரஜோடியோன அஞ்சும் முட்கில், அர்ஜுன் பபுதோ தகுதிச்சுற்றில் ஐந்தோம் இடம் 

பிடித்து இறுதிச்சுற்று வோய்ப்மப நழுவவிட்டனர். ஆடவருக்கோன ஸ்கீட் 

அணிகள் பிரிவில் இந்தியோவின் குர்ரஜோத் கோங்கு ோ, மம ோஜ் அகமது 

கோன், அங்கத் வீர் சிங் போஜ்வோ ஆகிரயோர் கூட்டணி 6-2 என்ற கைக்கில் 

கத்தோரின் நோசர் அல் அட்டியோ, அலி அகமது அல் இஷோக்,  ஷீத் ஹமோத் 

கூட்டணிமய வீழ்த்தி தங்கத்மத மகப்பற்றியது. அரத ரபோட்டியின் 

மகளிர் பிரிவில் இந்தியோவின் பரினோஸ் தலிவோல், கோர்திகி சிங் தஷகோவத், 

கனிமத் சிரகோன் ஆகிரயோர் தவள்ளிப்பதக்கம் தவன்றனர். 

 

3. நோட்டின் தங்கம் இறக்குமதி 3% குமறந்தது: வர்த்தக அமமச்சகம் 

நோட்டின் தங்கம் இறக்குமதி நடப்பு நிதியோண்டின் ஏப் ல் முதல் பிப் வரி 

வம யிைோன 11 மோத கோைத்தில் 3.3 சதவீதம் குமறந்துள்ளது என மத்திய 

வர்த்தக அமமச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த அமமச்சகம் ரமலும் கூறியுள்ளதோவது: நடப்பு 2020-

21ஆம் நிதியோண்டின் ஏப் ல் முதல் பிப் வரி வம யிைோன 11 மோதங்களில் 

2,611 ரகோடி டோைர் (இந்திய மதிப்பில் சுமோர் `1.95 ைட்சம் ரகோடி) மதிப்புக்கு 

தங்கம் இறக்குமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. இது, கடந்த 2019-20ஆம் நிதியோ 

-ண்டின் இரத கோைகட்ட தங்கம் இறக்குமதி அளவோன 2,700 ரகோடி 

டோைருடன் ஒப்பிடுமகயில் 3.3 சதவீதம் குமறவோகும். 

அரதசமயம், நடப்போண்டு பிப் வரியில் தங்கம் இறக்குமதியோனது கடந்த 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 236 ரகோடி டோைரிலிருந்து 530 ரகோடி 

டோை ோக அதிகரித்துள்ளது. தங்கம் இறக்குமதி சரிவமடந்துள்ளது நோட்டின் 

வர்த்தக பற்றோக்குமற குமறவதற்கு வழிவகுத்துள்ளது. அதன்படி, கடந்த 

நிதியோண்டில் 15,137 ரகோடி டோை ோக கோைப்பட்ட வர்த்தக பற்றோக்குமற 

நடப்பு நிதியோண்டின் முதல் 11 மோதங்களில் 8,462 ரகோடி டோை ோக குமறந் 

-துள்ளது. தவள்ளி இறக்குமதி கடந்த 11 மோதங்களில் 70.3% குமறந்து 78 

ரகோடி டோை ோக இருந்தது. 

ஆப ை துமறயில் ரதமவ அதிகரித்து கோைப்படுவமதயடுத்து இந்தியோ 

தங்கத்மத அதிகம் இறக்குமதி தசய்யும் நோடுகளில் ஒன்றோக உள்ளது. 

ஆண்டுக்கு 800-900 டன் வம யிைோன தங்கத்மத இந்தியோ இறக்குமதி 

தசய்கிறது. ஏற்றுமதி துமறமய ஊக்குவிக்க ரவண்டி பட்தஜட்டில் தங்கத் 

-துக்கோன இறக்குமதி வரி 7.5 சதவீதமோக குமறக்கப்பட்டது. 

2020-21 ஏப் ல்-பிப் வரியில் நவ த்தினங்கள் மற்றும் ஆப ைங்களின் 

ஏற்றுமதி 33.86% சரிவமடந்து 2,240 ரகோடி டோை ோக குமறந்ததோக 

வர்த்தக அமமச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

 

4. 67ஆவது திம ப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு: முழுப்பட்டியல் 

67ஆவது ரதசிய திம ப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்ரவோர் 

ஆண்டிலும் ஏப் ல் மோதம் திம ப்பட ரதசிய விருதுகள் குறித்த அறிவிப்பு 

தவளியோகும். ஆனோல் கடந்தோண்டு COVID அச்சுறுத்தல் மற்றும் ஊ டங்கு 

கோ ைமோக ரதசிய விருது அறிவிப்பு ஒத்திமவக்கப்பட்டது. இந்நிமையில், 

தற்ரபோது அறிவிக்கப்பட்ட ரதசிய விருதுகளுக்கோன பட்டியலில் அசு ன் 

மற்றும் ஒத்த தசருப்பு ஆகிய இரு தமிழ்ப்படங்களுக்கும் தைோ 2 விருதுகள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

தனுஷ் நடிப்பில் தவற்றிமோறன் இயக்கிய அசு ன் படம், சிறந்த தமிழ்ப் 

படத்துக்கோன ரதசிய விருமதப் தபற்றுள்ளது. அத்துடன் `1,00,000 

பைமுடிப்புடன்  ஜத் கமல் விருது வழங்கப்பட்டது. அஜித்குமோர் நடித்த 

விஸ்வோசம் படத்தின் போடல்களுக்கோக இமசயமமப்போளர் D. இமோனுக்கு 

சிறந்த இமசயமமப்போளருக்கோன ரதசிய விருது கிமடத்துள்ளது. 

 

 



         

    

அசு ன் படத்தில் நடித்ததற்கோக தனுஷுக்குச் சிறந்த நடிகருக்கோன 

விருதும் சூப்பர் டீைக்ஸ் படத்தில் நடித்ததற்கோக விஜய் ரசதுபதிக்கு சிறந்த 

துமை நடிகருக்கோன விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

போர்த்திபன் நடித்து இயக்கிய ஒத்ததசருப்பு படத்துக்கு நடுவர்களின் சிறப்புப் 

பரிசு கிமடத்துள்ளது. இந்தப் படத்துக்கோக  சூல் பூக்குட்டிக்கு சிறந்த 

ஒலிப்பதிவுக்கோன விருது கிமடத்துள்ளது. ரகடி (எ) கருப்புதும  படத்தில் 

நடித்த நோக விஷோல் சிறந்த குழந்மத நட்சத்தி மோகத் ரதர்வோகியுள்ளோர். 

சிறந்த படம் - மம க்கோயர் (மமையோளம்) 

சிறந்த இயக்குநர் - சஞ்சய் பூ ண் சிங் தசளகோன் (ஹிந்தி) 

சிறந்த நடிமக - கங்கனோ  ைோவத் (மணிகர்னிகோ & பங்கோ) 

சிறந்த நடிகர் - தனுஷ் (அசு ன்); மரனோஜ் போஜ்போய் (ரபோஸ்ரை) 

சிறந்த அறிமுக இயக்குநர் - மதுகுட்டி ரசவியர் (தஹைன்) 

நர்கீஸ் தத் ரதசிய ஒருமமப்போடு விருது - தோஜ்மஹோல் (ம ோத்தி) 

சிறந்த தபோழுதுரபோக்குப் படம் - மஹர்ஷி (ததலுங்கு) 

சமூக நைனுக்கோன சிறந்த படம் - ஆனந்தி ரகோபோல் (ம ோத்தி)  

சுற்றுச்சூழல் போதுகோப்புக்கோன சிறந்த படம் - வோட்டர் பரியல் (ரமோன்போ)  

சிறந்த துமை நடிகர் - விஜய் ரசதுபதி 

சிறந்த துமை நடிமக - பல்ைவி ரஜோஷி 

சிறந்த குழந்மத நட்சத்தி ம் - நோக விஷோல் (ரகடி (எ) கருப்புதும ) 

சிறந்த போடகர் - பி ப் ோக் (ரகசரி, ஹிந்தி) 

சிறந்த போடகி - சவோனி  விந்தி ோ (போர்ரடோ, ம ோத்தி) 

சிறந்த வசனம் - தி தோஷ்கண்ட் ஃமபல்ஸ் (ஹிந்தி) 

சிறந்த திம க்கமத (தழுவல்) – கும்நமி 

சிறந்த அசல் திம க்கமத - ரஜயஸ்ரதோபுத்ர ோ (வங்கோளம்) 

சிறந்த ஒலி அமமப்பு -  சூல் பூக்குட்டி (ஒத்த தசருப்பு) 

சிறந்த ஒலி அமமப்பு - லியுடஹ் (கோஸி) 

சிறந்த படத்ததோகுப்பு - நவீன் நூலி (தஜர்ஸி, ததலுங்கு) 

சிறந்த கமை இயக்கம் - ஆனந்தி ரகோபோல் (ம ோத்தி) 

சிறந்த ஒப்பமன -  ஞ்சித் (தஹைன், மமையோளம்) 

சிறந்த இமசயமமப்போளர் – D. இமோன் (விஸ்வோசம்) 

சிறந்த பின்னணி இமச - பி புத்தோ போனர்ஜி (வங்கோளம்) 

சிறந்த போடைோசிரியர் - பி போ வர்மோ (தகோைோம்பி, மமையோளம்) 

சிறந்த ஸ்தபஷல் எஃதபக்ட்ஸ் - மம க்கோயர் (மமையோளம்) 

சிறந்த நடனம் -  ோஜு சுந்த ம் (மஹர்ஷி, ததலுங்கு) 

திம யுைகுக்கு ஏற்ற மோநிைம் – சிக்கிம் 

சிறப்பு விருது - ஒத்த தசருப்பு 

சிறந்த ஆமட வடிவமமப்பு - சுஜித் சுதோக ன், வி. சோய் (மம க்கோயர், 

மமையோளம்) 

சிறந்த சண்மட இயக்கம் - அவரன ஸ்ரீமன்நோ ோயைோ (கன்னடம்) 

சிறந்த ஒளிப்பதிவு - கிரிஷ் கங்கோத ன் (ஜல்லிக்கட்டு, மமையோளம்) 

சிறந்த குழந்மதகள் படம் - கஸ்தூரி (ஹிந்தி) 

 

5. ததைங்கோனோ அ சு ஊழியர்களுக்கு 30 சதவீத ஊதிய உயர்வு: ஓய்வு 

வயது 61 ஆக உயர்வு 

ததைங்கோனோ அ சு ஊழியர்களுக்கு 30% ஊதிய உயர்வு அளிப்பதுடன் 

அவர்களின் பணி ஓய்வு வயது 58’இலிருந்து 61 ஆக உயர்த்தப்படுவதோக 

அம்மோநிை முதல்வர் ரக சந்தி ரசக   ோவ் அறிவித்துள்ளோர். 

 

6. ரஷக் முஜிபூர்  ஹ்மோனுக்கு கோந்தி அமமதி விருது 

2020ஆம் ஆண்டுக்கோன ‘கோந்தி அமமதி’ விருது ‘வங்கபந்து’ என 

அமழக்கப்படும் ரஷக் முஜிபூர்  ஹ்மோனுக்கு வழங்கப்படுவதோக மத்திய 

கைோசோ  துமற அறிவித்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன இந்த விருது 

மமறந்த ஓமன் சுல்தோன் கபூஸ் பின் மசயது அல் மசயதுவுக்கு வழங்கப்ப 

-டுவதோகவும், இந்தியோவுடனோன உறமவ வலுப்படுத்த விரும்பிய அவ து 

ரநோக்கத்துக்கும், வமளகுடோ பி ோந்தியத்தில் அமமதிமய ஏற்படுத்த அவர் 

ரமற்தகோண்ட முயற்சிக்கும் அங்கீகோ ம் அளிக்கும் வமகயில் இந்த விருது 

வழங்கப்படுவதோகவும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பி தமர் ரமோடி தமைமமயிைோன நடுவர் குழுவோனது கடந்த மோர்ச் 19ஆம் 

ரததி கூடி, கோந்தி அமமதி விருதுக்கு ரஷக் முஜிபூர்  ஹ்மோமனயும், 

ஓமனின் நீண்டகோை ஆட்சியோள ோன சுல்தோன் கபூமஸயும் ஒருமனதோகத் 

ரதர்ந்ததடுத்ததோக மத்திய கைோசோ  துமற ததரிவித்துள்ளது. 

மகோத்மோ கோந்தியின் 125ஆவது பிறந்த ஆண்டு தகோண்டோட்டத்மததயோட்டி 

1995’ஆம் ஆண்டுமுதல் கோந்தி அமமதி விருதோனது மத்திய அ சோல் 

வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ரதசியம், இனம், தமோழி, ஜோதி, மத ரவறுபோடின்றி 

வழங்கப்படும் இவ்விருது, `1 ரகோடி த ோக்கப்பரிசு, போ ம்பரிய மகவிமனப் 

தபோருள்கமள உள்ளடக்கியது ஆகும். 

 

 



         

    

1.கன்வர்ஜென்ஸ் எனர்ஜி சர்வீசஸ் லிட் அறிமுகப்படுத்திய கிராம் 

உொலா திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்படும் LED விளக்குகளின் விலல 

என்ன? 

அ) ரூ.5 

ஆ) ரூ.10  

இ) ரூ.25 

ஈ) ரூ.1 

✓ LED விளக்குகளள ஒரு விளக்குக்கு `10 என்ற விளையில் வழங்கும் 

‘கிராம் உஜாைா’ என்ற புதிய திட்டத்ளை மின் மற்றும் புதிய மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி அளமச்சர் இராஜ்குமார் சிங் தைாடங்கினார். 

இந்ைத் திட்டம், பீகாரிலிருந்து தைாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ உைகிலைலய மிகக் குளறந்ை விளை தகாண்ட இந்ை LED விளக்குகளள, 

எரிசக்தி திறன் லசளவகள் நிறுவனத்தின் துளை நிறுவனமான 

கன்வர்தஜன்ஸ் எனர்ஜி சர்வீசஸ் லிட் ையாரிக்கின்றது. 

 

2.அண்லைச் ஜசய்திகளில் இடம்ஜபற்ற பிராட்காஸ்ட் எஞ்சினியரிங் 

கன்சல்டன்ட்ஸ் இந்தியா லிட் (BECIL) என்பது எந்த அலைச்சகத்தின் 

கீழ் இயங்கும் ஒரு ஜபாதுத்துலற நிறுவனைாகும்? 

அ) ைகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகம்  

ஆ) உள்துளற அளமச்சகம் 

இ) எரிசக்தி அளமச்சகம் 

ஈ) ஜவுளி அளமச்சகம் 

✓ பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் என்பது 

மத்திய ைகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் ஒரு 

தபாதுத்துளற நிறுவனமாகும். 

✓ சமூக ஊடக ைளங்களில் பதியப்படும் ைகவல்களின் உண்ளமைன்ளம 

-ளய சரிபார்ப்பைற்கும் ைவறான ைகவல்களளக் கண்டறிவைற்குமான 

தீர்வுகள் மற்றும் லசளவகளள வழங்க, முகளமகளுக்கு அளழப்புவிடுக் 

-கும் ஒப்பந்ைப்புள்ளிளய BECIL சமீபத்தில் தவளியிட்டது. BECIL, முகளம 

-களள அதிகாரபூர்வ பட்டியலில் ளவத்திருக்க முற்படுகிறது. 

 

3. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ைகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் 

இந்தியா அலடந்துள்ள தரநிலல என்ன? 

அ) 139  

ஆ) 145 

இ) 108 

ஈ) 5 

✓ உைக மகிழ்ச்சி அறிக்ளக-2021 ஐநா நீடித்ை வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் 

வளையளமப்பால் சமீபத்தில் தவளியிடப்பட்டது. வாழ்க்ளக மதிப்பீடுகள், 

லநர்மளற உைர்ச்சிகள் மற்றும் எதிர்மளற உைர்ச்சிகள் ஆகிய 3 

முக்கிய குறிகாட்டிகளின்கீழ் இவ்வறிக்ளக நல்வாழ்ளவ அளவிடுகிறது. 

149 நாடுகளில், இந்தியா 139ஆவது இடத்திலுள்ளது. அறிக்ளகயின்படி 

பின்ைாந்து உைகின் மகிழ்ச்சியான நாடாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4.கீழ்காணும் எந்த நாட்டடாடு இணைந்து, இந்தியா, சமீபத்தில் ஒரு 

ஜசயற்லக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி & டைம்பாட்டு முன்ஜனடுப்லபத் 

ஜதாடங்கியது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) அதமரிக்கா  

ஈ) பின்ைாந்து 

✓ இந்லைா-அதமரிக்க அறிவியல் & தைாழில்நுட்ப மன்றமானது அறிவியல் 

மற்றும் தைாழில்நுட்பத்துளறயின் தசயைர் முன்னிளையில் அதமரிக்க 

இந்தியா தசயற்ளக நுண்ைறிவு முன்தனடுப்ளபத் தைாடங்கியது.  

✓ இந்லைா-அதமரிக்க அறிவியல் மற்றும் தைாழினுட்ப மன்றம் என்பது இரு 

நாடுகளாலும் 2000ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இருைரப்பு அளமப்பாகும். 

இது, பரஸ்பர தைாடர்புகளின்மூைம் அறிவியல், தைாழில்நுட்பம் மற்றும் 

கண்டுபிடிப்புகளள லமம்படுத்துகிறது. அதமரிக்க இந்தியா தசயற்ளக 

நுண்ைறிவு முன்தனடுப்பின்கீழ், புதிய ஆராய்ச்சி & வளர்ச்சிப்பகுதிகள் 

மற்றும் வாய்ப்புகள் அளடயாளம் காைப்படும். 

 

5.இந்திய கடற்பலடயானது எந்த அலைப்பால் கட்டப்பட்ட நீர்ப்பலட 

கப்பலான L58’ஐ பணியில் டசர்த்துள்ளது? 

அ) DRDO 

ஆ) ISRO 

இ) GRSE  

ஈ) HAL 

✓ லபார்ட் பிலளரில் நடந்ை ஒரு நிகழ்வில், இந்திய கடற்பளட நீர்ப்பளட 

கப்பைான L58’ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. இது, நீர்ப்பளட கப்பல் Mk-IV 

வகுப்பு கப்பலின் வரிசையில் எட்டாவதும் களடசியுமாகும். இந்ைக் கப்பல் 

தகால்கத்ைாவின் அரசு ரீதியான கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டர்ஸ் அண்ட் 

எஞ்சினியர்ஸ் நிறுவனத்ைால் (GRSE) உள்நாட்டிலைலய வடிவளமத்து 

கட்டப்பட்டது. லபார் பீரங்கிகள் மற்றும் கனரக ஆயுை அளமப்புகள் 

லபான்ற பல்லவறு தசயற்பாடுகளுக்கு இது பயன்படுத்ைப்படும். 

 

6.ஆபடரஷன் சங்கல்பின்கீழ் பாரசீக வலளகுடாவில், பின்வரும் 

எந்த நாட்டடாடு இலணந்து, இந்திய கடற்பலட, ‘பாடேஜ்’ என்னும் 

பயிற்சிலய (PASSEX) டைற்ஜகாண்டது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) கத்ைார் 

இ) பக்ளரன்  

ஈ) ஓமான் 

✓ ஆபலரஷன் சங்கல்பின்கீழ் பாரசீக வளளகுடாவில் ராயல் பக்ளரன் 

கடற்பளடயுடன் இந்திய கடற்பளட ‘பாலேஜ்’ என்னும் பயிற்சிளய 

(PASSEX) லமற்தகாண்டது. இப்பயிற்சியானது இந்திய நட்பு நாடுகளின் 

கடற்பளடயினருடன் இளைந்து இந்திய கடற்பளடயால் ைவறாமல் 

நடத்ைப்படுகின்றது. கடல்சார் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககள் என்ற குறியீடு 

தபயரிைான ‘ஆபலரஷன் சங்கல்ப்’, கடந்ை 2019’இல் வளளகுடாவில் 

தைாடங்கப்பட்டது. 

 

7.காப்பீட்டு (திருத்த) ைடசாதா, 2021’இன்படி, காப்பீட்டுத் துலறயில் 

அந்நிய டநரடி முதலீட்டின் புதிய வரம்பு என்ன? 

அ) 26% 

ஆ) 49% 

இ) 74%  

ஈ) 100% 

✓ அண்ளமயில் மாநிைங்களளவயால் காப்பீட்டு (திருத்ை) மலசாைா, 2021 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. காப்பீட்டுத்துளறயில் அந்நிய லநரடி முைலீட்டு வரம் 

-ளப ைற்லபாளைய 49 சைவீைத்திலிருந்து 74 சைவீைமாக உயர்த்ை இது 

முற்படுகிறது. மலசாைாவின்படி, இயக்குநர்கள் குழுவில் உள்ளவர்களில் 

தபரும்பாலைார் மற்றும் முக்கிய நிர்வாக நபர்கள், குடியுரிளமதபற்ற 

இந்தியர்களாக இருப்பார்கள், குளறந்ைபட்சம் 50 சைவீை இயக்குநர்கள் 

சுயாதீன இயக்குநர்களாக இருப்பார்கள். 

 

8. டைகக்கணிலை குறித்து ைாணவர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்காக 

கீழ்காணும் எந்த ஜதாழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் NITI ஆடயாக் கூட்டு 

டசர்ந்துள்ளது? 

அ) HP 

ஆ) அலமசான்  

இ) சாம்சங் 

ஈ) ஹூவாலவ 

✓ அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்கள்மூைம் லமகக்கணிளமயின் அடிப்பளடகள் 

குறித்து மாைவர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பைற்காக NITI ஆலயாக், அலமசன் 

வளைத்தள லசளவகள் (AWS) உடன் கூட்டுலசர்ந்துள்ளது. திட்டத்தின் 

கீழ், கிளவுட் ஸ்லடாலரஜ், தவப் லஹாஸ்டிங், தசயற்ளக நுண்ைறிவு, 

எந்திரகற்றல் மற்றும் தமய்நிகர்லபான்ற லமகக்கணிளம கருத்துக்களள 

AWS, மாைவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும். 
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74% 

 

 



         

    

9. ‘ஆற்றல் சுவராஜ் யாத்திலர’ டபருந்லத உருவாக்கிய நிறுவனம் 

எது? 

அ) IIT பாம்பப  

ஆ) IIT டெட்ராஸ் 

இ) IIT தகளகாத்தி 

ஈ) IISc, டபங்களூரு 

✓ மத்திய கல்வி அளமச்சர் இரலமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, ஆற்றல் 

சுவராஜ் யாத்திளர லபருந்தில் பயைம் தசய்ைார். இந்ைப் லபருந்ளை, 

பாம்லப இந்திய தைாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் லபராசிரியர் டாக்டர் லசைன் 

சிங் லசாைங்கி வடிவளமத்து உருவாக்கியுள்ளார். இது, சூரிய ஆற்றலில் 

இயங்கும் ஒரு வாகனமாகும். 

 

10.இந்தியாவின் H2Ooooh – நீர்குறித்த விழிப்புணர்வுத்திட்டத்திற் 

-கு தனது ஆதரணவ நீட்டித்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) உைக வங்கி 

ஆ) UNESCO  

இ) UNICEF 

ஈ) OECD 

✓ நீர் பாதுகாப்பு விழிப்புைர்வு திட்டத்திற்காக, UNESCO யுளனதடட் ஸ்கூ 

-ல்ஸ் ஆர்களனலசஷன் இந்தியா (USO இந்தியா), வாட்டர் ளடஜஸ்ட் 

இைழ் மற்றும் டூன்ஸ் மீடியா குழுமத்துடன் கூட்டு லசர்ந்துள்ளது.  

✓ H2Ooooh! – நீர்குறித்ை விழிப்புைர்வுத்திட்டமானது லைசிய தூய்ளம கங் 

-ளக திட்டத்துடன் இளைந்து பள்ளிமாைவர்களுக்காக நடத்ைப்படுகி 

-றது. மாைவர்கள் உருவாக்கிய அனிலமஷன் காதைாளிகள் உைக 

நீர் நாளான மார்ச்.22 அன்று தவளியிடப்பட்டன. 

 


1. இைங்ளகக்கு எதிராக ஐநா’வில் தீர்மானம்: இந்தியா புறக்கணிப்பு 

இைங்ளக இறுதிக்கட்டப்லபாரில் லபார்க்குற்றங்கள் நளடதபற்ற குற்றச்சா 

-ட்டில் அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிராக ஐநா மனிைவுரிளமகள் ஆளையத்தில் 

தகாண்டுவரப்பட்ட தீர்மானத்தின் மீைான வாக்தகடுப்ளப இந்தியா புறக்க 

-ணித்ைது. எனினும், அந்ைத் தீர்மானம் பிறநாடுகளின் ஆைரவுடன் நிளற 

-லவற்றப்பட்டது. இதுகுறித்து PTI தசய்தி நிறுவனம் தைரிவித்துள்ளைாவது: 

இைங்ளக இராணுவத்துக்கும் விடுைளைப் புலிகளுக்கும் இளடலய கடந்ை 

2009’ஆம் ஆண்டு நளடதபற்ற இறுதிக்கட்டப்லபாரின்லபாது, இருைரப்பிலு 

-ம் நளடதபற்றைாகக் கூறப்படும் மனிை உரிளமகள் தைாடற்பாக உரிய 

விசாரளை நடத்ைப்படலவண்டும் என்று ஐநா மனிை உரிளமகள் 

ஆளையம் பைமுளற தீர்மானம் நிளறலவற்றியது. அைளனத்தைாடர்ந்து, 

சர்வலைச உறுப்பினர்கள் அடங்கிய விசாரளைக் குழுளவ அதிபர் 

சிறீலசனா ைளைளமயிைான முந்ளைய அரசு அளமத்ைது. எனினும், கடந்ை 

2019’ஆம் ஆண்டு நளடதபற்ற லைர்ைலில் தவற்றி தபற்று, லகாத்ைபய 

இராஜபட்ச அதிபராகப் தபாறுப்லபற்ற பிறகு அந்ைக்குழு களைக்கப்பட்டது. 

இந்ைச் சூழலில், இைங்ளக விவகாரத்துக்கான ஐநா மனிை உரிளமகள் 

ஆளையத்தின் ளமயக்குழு, வளரவுத் தீர்மானதமான்ளற ைாக்கல் 

தசய்ைது. பிரிட்டன், கனடா, தஜர்மனி, மைாவி, மான்டனீக்லரா, வடக்கு 

மாசிலடானியா ஆகிய நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் அந்ைக்குழு, லபார்க் 

குற்றங்கள் தைாடர்பான நியாயமான விசாரளைளய லமற்தகாள்வைற் 

-கான வாக்குறுதிளய இைங்ளக அரசு நிளறலவற்றத் ைவறியைாக அந்ை 

வளரவுத்தீர்மானத்தில் குற்றம்சாட்டியிருந்ைது. 

இைங்ளகயில் மனிை உரிளமகளளப் பாதுகாப்பைற்கான அளமப்புகளின் 

முயற்சிகளுக்கு முட்டுக்கட்ளட லபாடப்பட்டுள்ளைாக அந்ைத் தீர்மானத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்ைது. லபார்க் குற்றங்கள் தைாடர்பாக நடுநிளையான 

விசாரளைளய இைங்ளக அரசு நடத்ை லவண்டும் என்று தீர்மானத்தில் 

வலியுறுத்ைப்பட்டிருந்ைது. 47 நாடுகளள உறுப்பினர்களாகக் தகாண்ட 

ஆளையத்தில், 22 நாடுகள் தீர்மானத்துக்கு ஆைரவாக வாக்களித்ைன.  

பாகிஸ்ைான், சீனா, வங்கலைசம், ரஷியா உள்ளிட்ட பதிதனாரு நாடுகள் 

தீர்மானத்ளை எதிர்த்து வாக்களித்ைன. இந்தியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட 14 

நாடுகள் வாக்களிப்பில் பங்லகற்காமல் புறக்கணித்ைன. 

 

2. மண்டை அளவிைான துப்பாக்கி சுடும் லபாட்டி: தசன்ளன ரயில்லவ 

லகாட்ட அணி முைலிடம் 

ரயில்லவ பாதுகாப்புப் பளட வீரர்களுக்கு இளடலய மண்டை அளவிைான 

துப்பாக்கிச்சுடும் லபாட்டியில் தசன்ளன இரயில்லவ லகாட்டஅணி 8 ைங்கம் 

உள்பட 16 பைக்கங்களள தவன்று முைலிடம் பிடித்ைது. தைற்கு இரயில்லவ 

சார்பில், இரயில்லவ பாதுகாப்புப் பளட வீரர்களுக்கு இளடலய மண்டை 

அளவிைான துப்பாக்கிச்சுடும் லபாட்டி 3 நாள்கள் திருச்சியில் நளடதபற்றது.  

இந்ைப் லபாட்டியில் தைற்கு இரயில்லவக்கு உட்பட்ட தசன்ளன, மதுளர, 

லசைம், திருச்சி, திருவனந்ைபுரம், பாைக்காடு ஆகிய ஆறு இரயில்லவ 

லகாட்டங்களில் இருந்து வீரர்கள் கைந்துதகாண்டனர். இதில் ஆய்வாளர் 

விலரந்திர சிங் ைளைளமயிைான தசன்ளன இரயில்லவ லகாட்ட அணி 8 

ைங்கம் உள்பட 16 பைக்கங்களளக் ளகப்பற்றி முைலிடம் பிடித்ைது. 

 

3. காசலநாய்க்கு ஓராண்டுக்கு சுமார் 4.5 இைட்சம் லபர் பலி: தஜ 

இராைாகிருஷ்ைன் 

இந்தியாவில் காசலநாயினால் பாதிக்கப்பட்டு ஆண்டுக்கு சுமார் 4.5 ைட்சம் 

லபர் மரைமளடகின்றனர் என சுகாைாரத்துளற முைன்ளமச் தசயைாளர் 

டாக்டர் தஜ இராைாகிருஷ்ைன் தசன்ளனயில் தைரிவித்ைார். உைக காச 

லநாய் ஒழிப்பு விழிப்புைர்வு நாளளதயாட்டி தசன்ளன அரசு ஸ்டான்லி 

மருத்துவமளனயில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நளடதபற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு 

விருந்தினராக சுகாைாரத்துளற முைன்ளமச்தசயைாளர் Dr தஜ இராைாகிரு 

-ஷ்ைன் கைந்துதகாண்டு ’மளறமுக காசலநாய்’, ’சிகிச்ளசக்கு கடினமா 

-ன காசலநாய்’ ஆகிய இரண்டு சிறுபுத்ைகங்களள தவளியிட்டார். 

காசலநாயினால் உைகம் முழுவதும் ஆண்டுக்கு சுமார் ஒரு லகாடி லபர் 

பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதில் சுமார் 14 இைட்சம் லபர் லநாய் முற்றிய 

நிளையில் இறந்துலபாகின்றனர். இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு சுமார் 26 

இைட்சம் லபர் பாதிப்பு உள்ளாகின்றனர். இதில் சுமார் 4.5 ைட்சம் லபருக்கு 

மரைம் ஏற்படுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்லநாளய முற்றிலுமாக 

ஒழிப்பைற்கு உைக சுகாைார நிறுவனம் இைக்கு நிர்ையித்துள்ளது. 

 

4. உைகக் லகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுைல்: அங்கத் - கனிமத் லஜாடிக்கு 

ைங்கம் 

தில்லியில் நளடதபறும் உைகக்லகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுைல் லபாட்டியில் 

ஸ்கீட் கைப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவின் அங்கத் வீர்சிங் பாஜ்வா, 

கனிமத் சிலகான் இளை ைங்கப்பைக்கம் தவன்றது. பைக்கத்துக்கான 

சுற்றில் அங்கத்-கனிமத் இளை 33 ஷாட்களுடன் முைலிடம் பிடித்ைது. 

இத்ைங்கத்துடன் லசர்த்து, இப்லபாட்டியில் இதுவளர இந்தியா 7 ைங்கம், 4 

தவள்ளி, 4 தவண்கைம் என 15 பைக்கங்கள் தவன்றுள்ளது. 

 

5. டி20 ைரவரிளச: ஷஃபாலி முைலிடம் 

மகளிர் கிரிக்தகட்டில் ICC T20 ைரவரிளசயில் லபட்ஸ்வுமன்கள் பிரிவில் 

இந்தியாவின் ஷஃபாலி வர்மா ஓரிடம் முன்லனறி முைலிடம்பிடித்ைார். தீப்தி 

சர்மா 4 இடங்கள் முன்லனறி 40ஆவது இடத்துக்கும், ரிச்சா லகாஷ் 59 

இடங்கள் ஏற்றங்கண்டு 85ஆவது இடத்துக்கும் வந்துள்ளனர். 

ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்லீன் திலயால் 262 இடங்கள் ஏற்றங்கண்டு 99ஆவது 

இடத்துக்கு வந்துள்ளார். தைன்னாப்பிரிக்க வீராங்களன லிதேதை லீ 3 

இடங்கள் முன்லனறி 11ஆவது இடத்துக்கும், தைௌரா லவால்வார்டட் 5 

இடங்கள் முன்லனறி 24ஆவது இடத்துக்கும் வந்துள்ளனர்.  

தைன்னாப்பிரிக்க லகப்டன் சுலன ைஸ் ஐந்து இடங்கள் ஏற்றங்கண்டு 

38ஆவது இடத்ளையும், நாடிலன டி கிதளர்க் 3 இடங்கள் முன்லனறி 

74ஆவது இடத்துக்கும் வந்துள்ளனர். தபௌைர்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் 

ஹர்லீன் திலயால் 76 இடங்கள் முன்லனறி 146ஆவது இடத்துக்கு வர, 

இராலஜஷ்வரி தகய்க்வாட் 34ஆவது இடத்திலிருந்து 25ஆவது இடத்ளைப் 

பிடித்துள்ளார். 

 

6. 45 வயதுக்கு லமற்பட்லடார் ஏப்.1 முைல் ைடுப்பூசி தசலுத்ைைாம்; சான்றிைழ் 

லைளவயில்ளை: மத்திய அரசு அறிவிப்பு 

45 வயதுக்கு லமற்பட்ட இளை லநாய்கள் இருப்லபார், இல்ைாலைார் 

அளனவரும் ஏப்ரல் 1 முைல் கலரானா ைடுப்பூசி தசலுத்திக் தகாள்ளைாம் 

என்று மத்திய அரசு இன்று அறிவித்துள்ளது. இரண்டாம்கட்ட கலரானா 

ைடுப்பூசி முகாமின் இளை லநாய்கள் இருக்கும் 45 வயதுக்கு 

லமற்பட்லடார் மருத்துவரிடம் சான்று தபற்று வந்து ைடுப்பூசி தசலுத்திக் 

தகாள்ள லவண்டும் என்று தைரிவிக்கப்பட்டிருந்ைது. 

 

 



         

    

ஆனால், ஏப்.1 தைாடங்கும் முகாமில் 45 வயதுக்கு லமற்பட்லடார் இளை 

லநாய்கள் இருந்ைாலும் சான்றிைழ்தபறலவண்டிய அவசியமில்ளை என 

அரசு தைரிவித்துள்ளது. 

நாட்டில் கலரானா ளவரஸ் பரவளைத் ைடுக்கும் வளகயில் இரு 

ைடுப்பூசிகளள மத்திய அரசு அறிமுகம் தசய்ைது. ICMR, பாரத் பலயாதடக் 

நிறுவனம் சார்பில் ையாரிக்கப்பட்ட லகாவாக்ஸின் மருந்தும், சீரம் மருந்து 

நிறுவனத்துடன் அஸ்ட்ராதஜன்கா நிறுவனம் இளைந்து ையாரித்ை 

லகாவிஷீல்ட் மருந்தும் பயன்படுத்ைப்பட்டு வருகின்றன. 

முைல் கட்ட ைடுப்பூசி முகாம் கடந்ை ஜனவரி 16 அன்று தைாடங்கியது. இந்ை 

முகாமில் முன்களப்பணியாளர்கள், மருத்துவர்கள், மருத்துவப்பணியாளர் 

-களுக்கு கலரானா ைடுப்பூசி தசலுத்ைப்பட்டது. அைன்பின் இரண்டாவது 

கட்ட ைடுப்பூசி முகாமில் 60 வயதுக்கு லமற்பட்ட முதிலயார், 45 வயது 

முைல் 59 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைலநாய்கள் இருப்லபார் கலரானா 

ைடுப்பூசிளயச் தசலுத்திக்தகாள்ள அரசு லகட்டுக்தகாண்டது. 

அரசு மருத்துவமளனகளிலும், லைர்வுதசய்யப்பட்ட ைனியார் 

மருத்துவமளனகளிலும் கலரானா ைடுப்பூசி தசலுத்ைப்பட்டு வருகிறது. 

இந்நிளையில் ஏப்.1 முைல் 45 வயதுக்கு லமற்பட்லடார் அளனவரும் COVID 

ைடுப்பூசி தசலுத்திக் தகாள்ளைாம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 

 



         

    

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

அ) பீகார் 

ஆ) ஜார்க்கண்ட்  

இ) ஹரியானா 

ஈ) உத்தர பிரததசம் 

✓ ஜார்கண்ட் மாநில அரசானது SAAMAR (Strategic Action for Alleviation 

of Malnutrition and Anaemia Reduction) என்ற திட்டத்ததத்ததாடங்கியது. 

இரத்ததசாதக உதடய தெண்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குதறொடுள்ள 

சிறார்கதள அதடயாளங்காண்ெதன்மூலம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் 

ஊட்டச்சத்து குதறொட்தட தகயாளுவதத இத்திட்டம் த ாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. இத்திட்டம், ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இரத்ததசாதக 

த ாதய திறம்ெட குதறப்ெதற்காக ெல்தவறு மாநில துதறகள் மற்றும் 

நிறுவனங்கதள ஒன்றிதைக்கும். 

 

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

விருர  தவன்ற இந்திய திரைப்படம் எது? 

அ) அசுரன் 

ஆ) மதரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கம்  

இ) ஒத்த தசருப்பு 

ஈ) சூரரரப்ப ோற்று 

✓ 67ஆவது ததசிய திதரப்ெட விருதுகள், கடந்த 2019ஆம் ஆண்தடச் 

சார்ந்த திதரப்ெடங்கதள தகளரவிப்ெதாக அறிவிக்கப்ெட்டன. இந்நிகழ்ச் 

-சிதய திதரப்ெட விழாக்கள் இயக்கு ரகம், தகவல் & ஒலிெரப்பு அதமச் 

-சகம் ஏற்ொடு தசய்தன. இயக்கு ர் பிரியதர்ஷனின் மதலயாளப் தொர் 

காவியமான தமாகன்லால்  டித்த ‘மதரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கம்’ 

என்ற திதரப்ெடம் ‘சிறந்த திதரப்ெடத்’துக்கான விருதத தவன்றது. 

✓ சிறந்த  டிகருக்கான விருது ‘தொன்ஸ்தல’ திதரப்ெடத்தில்  டித்ததற்கா 

-க மதனாஜ் ொஜ்ொய்க்கும், தமிழ்ப்ெடமான ‘அசுரனுக்காக’ தனுஷுக்கும் 

வழங்கப்ெட்டது. 

 

3. இமயமரல பனிப்பாரறகளின்  டிமரை மதிப்பிடுவ ற்காக 

வான்வழி தைடார் ஆய்வுகரை நடத்தும் நாடு எது? 

அ) த ொளம் 

ஆ) இந்தியா  

இ) வங்காளததசம் 

ஈ) ரஷியா 

✓ இமயமதல ெனிப்ொதறகளின் தடிமதன மதிப்பிடுவதற்காக, இந்தியா, 

வான்வழி தரடார் ஆய்வுகதள  டத்தவுள்ளது. இமாச்சல பிரததசத்தின் 

லஹால்-ஸ்பிட்டி ெடுதகயில் தசாததன அடிப்ெதடயில் இந்த ஆய்வு 

 டத்தப்ெடவுள்ளது. இந்தச் தசாததன திட்டத்திற்குப் பிறகு, சிந்து, கங்கா 

மற்றும் பிரம்மபுத்திரா துதைப்ெடுதககளிலும் இதததொன்ற ஆய்வுகள் 

 டத்தப்ெடும். துருவ & தெருங்கடல் ஆராய்ச்சிக்கான ததசிய தமயம், புவி 

அறிவியல் அதமச்சகம் இந்த ஆய்தவ முன்தமாழிந்தது. 

 

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

பதிலளிப்பு ரமயத்ர  த ாடங்கிய மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) கர் ாடகா 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ ஒடிஸா மாநில முதலதமச்சர்  வீன் ெட் ாயக் `157 தகாடி மதிப்புள்ள 

‘டயல் 112’ - மாநில அவசரகால ஆதரவு அதமப்தெ அறிமுகப்ெடுத்தியுள் 

-ளார். காவல்துதற, தீயதைப்பு துதற மற்றும்  லவாழ்வு உள்ளிட்ட 

அதனத்து அவசர தசதவகளுக்கும், இந்தக் கட்டைமில்லா எண்தை 

மக்கள் ெயன்ெடுத்தலாம். மாநில அவசரநிதல ெதிலளிப்பு தமயம் 

மற்றும் தமாதெல் தடடா தடர்மினல்கள் தொருத்தப்ெட்ட அவசரகால மீட்பு 

வாகனங்களும் ததாடங்கிதவக்கப்ெட்டன. 

 

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

துரறயின்  னியார் இறுதி நுகர்வு தசலவு அதிகபட்ச உயர்ரவக் 

தகாண்டிருந் து? 

அ) கல்வி 

ஆ) உைவகங்கள் 

இ)  லவாழ்வு  

ஈ) மதுொனங்கள் 

✓  டுவண் புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அதமச்சகத்தால் 

தவளியிடப்ெட்ட ததசிய கைக்குகள் புள்ளிவிவரங்கள் - 2021’இன்ெடி, 

சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் உைவகங்களுக்கான தனியார் இறுதிநுகர்வு 

தசலவு, 2019-20ஆம் ஆண்டில் அதிகெட்ச உயர்தவக் தகாண்டுள்ளன.  

✓ சுகாதாரத்துதறயில் இந்த உயர்வு 9.5% ஆக ெதிவாகியுள்ளது. அததத் 

ததாடர்ந்து கல்வி மற்றும் உைவகங்கள் உள்ளன. மதுொனங்கள், 

ஆதட & காலணிகள் இக்காலகட்டத்தில் வீழ்ச்சிதய ெதிவுதசய்தன. 

 

6. ஐநா அறிவித் படி, உலகம் முழுவதும் பன்ைாட்டு மகிழ்ச்சி நாள் 

தகாண்டாடப்படுகிற த தி எது? 

அ) மார்ச் 18 

ஆ) மார்ச் 20  

இ) மார்ச் 22 

ஈ) மார்ச் 24 

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

ென்னாட்டு மகிழ்ச்சி  ாளாக அறிவித்தது. உலதகங்குமுள்ள மக்களின் 

வாழ்க்தகயில் மகிழ்ச்சியின் முக்கியத்துவத்தத அங்கீகரிக்க, இது, 2013 

முதல் உலகம் முழுவதும் தகாண்டாடப்ெடுகிறது. உலக மகிழ்ச்சி அறிக் 

-தகயின்ெடி, இந்த ஆண்டு, பின்லாந்து, உலகின் மகிழ்ச்சியான  ாடாக 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

7.கிைாமப்புற இந்தியாவில் தபண்கள் த ாழில்முரைதவாரை வைர் 

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

எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) ஐ ா வளர்ச்சித் திட்டம்  

இ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

ஈ) புதிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐ ா வளர்ச்சித் திட்டமானது கிராமப்புற இந்தியாவில், தெண்களின் 

வாழ்வாதாரம் மற்றும் ததாழில்முதனதவ தமம்ெடுத்துவதற்காக ‘சகி 

திஷா’ என்ற திட்டத்ததத் ததாடங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டமானது ஐ ா 

வளர்ச்சித் திட்டம் மற்றும் IKEA அறக்கட்டதளக்கு இதடயிலான ஐந்தா 

-ண்டு ஒப்ெந்தமாகும். தில்லி NCR, மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட ஐந்து மாநி 

-லங்களில் தவதலவோய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகதள அணுக, 

இது, ஏற்கனதவ ஒரு மில்லியன் தெண்களுக்கு ஆதரவளித்துள்ளது. 

 

8. INSACOG கூட்டரமப்பாைது சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்றது. 

இதில், IN என்பது கீழ்காணும் எர க்குறிக்கிறது? 

அ) Integrated 

ஆ) Indian  

இ) Inspection 

ஈ) Innovation 

✓ INSACOG என்ெது இந்திய SARS-CoV-2 தஜதனாமிக்ஸ் கூட்டதமப் 

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

-க்காக இந்திய அரசால் அதமக்கப்ெட்டுள்ளது. புவதனசுவரம், புதன, 

தஹதராொத், தெங்களூரு மற்றும் புது தில்லி ஆகிய இடங்களில் உள்ள 

10 பிராந்திய மரெணு வரிதசமுதற ஆய்வகங்களால் இந்த கூட்டதமப்பு 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.அண்ரமயில், ஒலிம்பிக்கிற்கு  குதி தபற்ற ற்காக தசய்திகளில் 

இடம்தபற்ற ஷைத் கமல், சத்தியன், சுதிர் ா முகர்ஜி ஆகிதயாருடன் 

த ாடர்புரடய விரையாட்டு எது? 

அ) பூப்ெந்து 

ஆ) தடபிள் தடன்னிஸ்  

இ) மல்யுத்தம் 

ஈ) வாள் சண்தட 

✓ சமீெத்தில் ததாகாவில்  தடதெற்ற ஆசிய ஒலிம்பிக் தகுதிப்தொட்டியில் 

 ான்கு இந்திய தடபிள் தடன்னிஸ் வீரர்கள் தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 

தொட்டிக்கு தகுதிதெற்றனர். மூத்த தடபிள் தடன்னிஸ் வீரர் ஷரத் கமல், 

 ான்காவது முதறயாக ஒலிம்பிக்கில் ெங்தகற்கவுள்ளார். G சத்தியன், 

மணிகா ெத்ரா மற்றும் சுதிர்தா முகர்ஜி ஆகிதயார் பிற மூன்று வீரர் / 

வீரங்கதனகளாவர். 

 

10. உயர்த ாழில்நுட்ப பகுதியில் உற்பத்தி தமற்தகாள்வ ற்காை 

அைசாங்கக் குழுவின்  ரலவைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ) நிர்மலா சீதாராமன் 

ஆ) பியூஷ் தகாயல்  

இ) இராஜ் ாத் சிங் 

ஈ)  தரந்திர தமாடி 

✓ உயர்ததாழினுட்ெ ெகுதிகளில் உற்ெத்தி தமற்தகாள்வதற்கான குழுதவ 

இந்திய அரசு அதமத்துள்ளது. அலுவல்பூர்வ அறிவிப்பின்ெடி, இக்குழுவுக் 

-கு மத்திய வணிகம் மற்றும் ததாழிற்துதற அதமச்சர் பியூஷ் தகாயல் 

ததலதம தாங்கவுள்ளார். இந் டவடிக்தக, முதலீடுகதள தமம்ெடுத்து 

-வததாடு தீவிர ததாழில்நுட்ெ துதறகளில் உற்ெத்திதய ஊக்குவிக்கும் 

என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 


1. தசலம் இரயில்தவ தகாட்டத்துக்கு தசயல்திறன் தகடயம் 

ததற்கு இரயில்தவ சார்பில், 65ஆவது இரயில்தவ வார விழாவில், ஒட்டு 

தமாத்தமாக தகாட்ட அளவில் ெல்தவறு பிரிவுகளில் சிறப்ொக தசயல்ெட்டத 

-ற்காக, தசலம் தகாட்டத்துக்கு தசயல்திறன் தகடயமும், இயந்திரவியல் 

மற்றும் ொதுகாப்பு பிரிவுகளில் சிறந்த தசயல்ொட்டுக்காக தசன்தன 

இரயில்தவ தகாட்டத்துக்கும் தகடயம் வழங்கப்ெட்டது. 

கடந்த 1853ஆம் ஆண்டில், மும்தெயில் இருந்து தாதன வதர முதல் 

ெயணிகள் இரயில் இயக்கப்ெட்டதத நிதனவுகூரும் விதமாக, ஒவ்தவார் 

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

வாரம் தகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்த விழாவில் சிறப்ொகச் தசயல்ெட்ட 

ஊழியர்கள், அதிகாரிகதளக் தகளரவிப்ெது வழக்கம். 

இதில், மதுதர தகாட்டம் 2’ஆமிடத்ததப்பிடித்தது. மனிதவள திட்டமிடல், 

தொறியியல், மின்சாரம், திட்டப்ெணி ஆய்வு, ெயணிகளின் வசதிகள் 

உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் சிறப்ொகச் தசயல்ெட்டதற்காக தசலம் இரயில்தவ 

தகாட்டத்துக்கு தசயல்திறன் தகடயம் வழங்கப்ெட்டது. வர்த்தகம், மருத்துவ 

-ம், மின்சாரம், மின்தசமிப்பு ஆகியவற்றில் சிறப்ொகச் தசயல்ெட்டதற்காக 

மதுதர இரயில்தவ தகாட்டத்துக்கு தசயல்திறன் தகடயம் வழங்கப்ெட்டது.  

இயந்திரவியல் மற்றும் ொதுகாப்புப் பிரிவுகளில் சிறந்த தசயல்ொட்டுக்காக 

தசன்தன இரயில்தவ தகாட்டத்துக்கும், ொதுகாப்பு மற்றும் இயக்ககப் 

பிரிவில் சிறப்ொகச் தசயல்ெட்டதற்காக திருவனந்தபுரம் இரயில்தவ தகாட்ட 

-த்துக்கும், சிக்னல் மற்றும் ததாதலததாடர்பு மற்றும் ெணியாளர் திறன் 

பிரிவில் சிறப்ொகச் தசயல்ெட்டதற்காக திருச்சிராப்ெள்ளி தகாட்டத்துக்கும் 

தசயல்திறன் தகடயம் வழங்கப்ெட்டது. 

 

2. கதரானா ெலி: 88% தெர் 45 வயதுக்கு தமற்ெட்டவர்கள் 

இந்தியாவில் COVID த ாய்த்ததாற்றால் ொதிக்கப்ெட்டு ெலியானவர்களில் 

88 சதவீதம் தெர் 45 வயதுக்கு தமற்ெட்டவர்கள் என்று மத்திய சுகாதாரத் 

துதற அதமச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

 

 

3. சிறார் ொதுகாப்பு சட்டத் திருத்த மதசாதாவுக்கு மக்களதவ ஒப்புதல் 

சிறார் நீதி (ெராமரிப்பு மற்றும் ொதுகாப்பு) சட்டத்திருத்த மதசாதாவுக்கு 

மக்களதவ ஒப்புதல் வழங்கியது. சிறார் நீதி (ெராமரிப்பு மற்றும் ொதுகாப்பு) 

சட்டத்திருத்த மதசாதாதவ மத்திய தெண்கள் மற்றும் குழந்ததகள்  ல 

அதமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி கடந்த மார்ச்.15 அன்று மக்களதவயில் 

அறிமுகப்ெடுத்தினார். சிறார் ொதுகாப்புச் சட்ட விதிமுதறகதள முதறயாக 

 தடமுதறப்ெடுத்ததவண்டிய அதமப்புகதள மாவட்ட ஆட்சியரும், கூடுத 

-ல் ஆட்சியரும் கண்காணிப்ெதற்கு அந்த மதசாதா வழிவதக தசய்கிறது. 

அடுத்ததாக, மாநிலங்களதவயின் ஒப்புததலப் தெறுவதற்காக மதசாதா 

அனுப்பிதவக்கப்ெடவுள்ளது. 

 

4. வாரத்தில் 4  ாள்கள் மட்டும் ெணி: மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் 

அமல்ெடுத்தும் திட்டமில்தல 

மத்திய அரசு அலுவலகங்களின் தவதல ாள்கதள வாரத்தில்  ான்கு 

 ாட்களாக குதறக்கும் திட்டமில்தல என்று மத்திய ததாழிலாளர் துதற 

அதமச்சர் சந்ததாஷ் கங்வர் ததரிவித்தார். இதுததாடர்ொக மக்களதவயில் 

எழுப்ெப்ெட்ட தகள்விக்கு அவர் எழுத்துபூவமாக அளித்த ெதில்: 

மத்திய அரசு அலுவலகங்களின் தவதல ாட்கதள வாரத்தில்  ான்கு 

 ாட்களாக குதறக்க அல்லது வாரத்தில் 40 மணித ரம் ெணிபுரிய 

தவண்டும் என்ற திட்டத்தத அமல்ெடுத்தும் எந்தத் தீர்மானமும் மத்திய 

அரசிடம் இல்தல. மத்திய அரசு அலுவலகங்களின் தவதல ாட்கள், 

விடுமுதற  ாட்கள், ெணித ரம் ஆகியவற்தற மத்திய ஊதியக் குழுக்கள் 

ெரிந்துதரக்கின்றன.  ான்காவது ஊதியக்குழு ெரிந்துதரயின்ெடி, மத்திய 

அரசு அலுவலகங்களின் தவதல ாட்கள் வாரத்தில் 5  ாட்களாகவும், 

 ாள்ததாறும் 8½ மத  ெணிபுரியதவண்டும் எனவும் முடிதவடுக்கப்ெட்ட 

-து. தற்தொதுள்ள இந்த நிதலதய ததாடர தவண்டும் என ஏழாவது 

ஊதியக் குழு ெரிந்துதரத்துள்ளது என்றார் அவர். 

 

5. 6.5 இலட்சம் கிராமங்களுக்கு கண்ைாடி இதழ தகபிள் இதைப்பு: 

இரவிசங்கர் பிரசாத் 

 ாடு முழுவதும் 6.5 இலட்சம் கிராமங்களுக்கு கண்ைாடி இதழ தகபிள் 

இதைப்பு வழங்குவதற்கான  டவடிக்தகதய  டுவண் அரசு எடுத்து 

வருகிறது என்று மத்திய தகவல் ததாழில்நுட்ெத் துதற அதமச்சர் இரவி 

சங்கர் பிரசாத் கூறினார். மாநிலங்களதவயின் தகள்வித ரத்தின்தொது 

இதுகுறித்து மத்திய அதமச்சர் இரவிசங்கர் பிரசாத் கூறியதாவது: 

டிஜிட்டல் தகவல்ததாடர்பு உட்கட்டதமப்தெ விதரந்து தமம்ெடுத்தும் 

வதகயிலும், அதனவருக்குமான குதறந்தவிதல அகண்ட அதலவரிதச 

ெயன்ொட்டு வசதி கிதடக்கச்தசய்யும் த ாக்கத்துடனும் ததசிய அகண்ட 

அதலவரிதச இயக்கத்தத  டுவண் அரசு கடந்த 2019’ஆம் ஆண்டு 

டிச.17 அன்று அறிமுகம் தசய்தது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், உலகளாவிய 

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

உள்ளிட்ட  ாட்டின் அதனத்து மாநிலங்களில் உள்ள அதனத்து மாவட்ட 

-ங்கதளயும் அகண்ட அதலவரிதச தசதவதய அளிக்க திட்டமிடப்ெட்டு 

-ள்ளது என்று அவர் கூறினார். 

 

6. இந்தியா-சீனா இதடதய  ம்பிக்தகயின்தம அதிகரிப்பு 

அண்தட  ாடுகளான இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இதடதய நிலவும் 

 ம்பிக்தகயின்தம வரலாறு காைாத வதகயில் அதிகரித்துள்ளதாக 

அதமரிக்கா ததரிவித்துள்ளது. அதமரிக்காவின் அட்மிரல் ஜான் சி 

அக்குலிதனா, அதமரிக்காவின் இந்ததா-ெசிபிக் ெதடக்கான தளெதியாக 

அதிெர் தஜா தெடனால் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். அவரது நியமனத்தத 

உறுதிதசய்யும்  தடமுதற அந் ாட்டின் தசனட் அதவயில்  தடதெற்றது. 

அப்தொது, அந்த அதவயின் ஆயுதப்ெதடக் குழு உறுப்பினர்களிடம் 

அக்குலிதனா கூறியதாவது: 

இந்தியாவுக்கும் அதமரிக்காவுக்கும் இதடதய ொதுகாப்புத் துதறயில் 

நிலவும் ஒத்துதழப்பு வரலாறு காைாத வதகயில் அதிகரித்துள்ளது. 

ஆனால், இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இதடதய  ம்பிக்தகயின்தம 

ததாடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கிழக்கு லடாக் எல்தலப் ெகுதிகளில் 

நிலவிவரும் ெதற்றமான சூழல் காரைமாக, இரு ாடுகளிதடதயயான 

உறவும் ொதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

சீனாவின் வணிக வழித்தடத்திட்டத்தத மிகுந்த சந்ததகப் ொர்தவயுடன் 

இந்தியா அணுகுகிறது. ொகிதானின் குவாடர் துதறமுகம், இலங்தகயின் 

அம்ொந்ததாட்தட துதறமுகம் உள்ளிட்டவற்றில் சீனாவின் ஆதிக்கம் 

அதிகரித்துவருவது இந்தியாதவ த ருக்கடிக்குத் தள்ளியுள்ளது. 

 

 



         

    

இந்ததா-ெசிபிக் பிராந்தியத்திலும் தனது அத்துமீறல்  டவடிக்தககதள 

சீனா ததாடர்ந்து வருகிறது. அதன்காரைமாக பிராந்தியத்தின் ொதுகாப்புக் 

-கும் நிதலத்தன்தமக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்ெட்டுள்ளது. அதனால்,  ட்பு 

 ாடுகளுடன் ஒருங்கிதைந்து ெணியாற்றதவண்டிய அவசியம் ஏற்ெட்டு 

-ள்ளது. இருதரப்பு உறவுகளிலும் ென்னாட்டதமப்புகளிலும் இந்தியாவும் 

அதமரிக்காவும் த ருங்கிப் ெணியாற்றி வருகின்றன. 

இரு ாடுகளின் இராணுவங்களுக்கிதடதய கூட்டுப்ெயிற்சியும் தமற்தகாள் 

-ளப்ெட்டு வருகிறது. இந்ததா-ெசிபிக் பிராந்தியத்தில் அதமதிதய 

நிதல ாட்ட தவண்டியது மிகவும் முக்கியமானது என்றார் அவர். 

 

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

ரூ.50,975 தகாடி: மத்திய அரசு 

இந்தியாவில் தசயல்ெட்டு வரும் அரசு சாரா தன்னார்வ அதமப்புகள் (NGO) 

கடந்த  ான்கு ஆண்டுகளில் தவளி ாடுகளிலிருந்து `50,975 தகாடிதய 

 ன்தகாதடயாகப் தெற்றுள்ளன. இதில் அதமரிக்காவிலிருந்தத அதிக நிதி 

வந்துள்ளது என்றும் மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது. இதுததாடர்ொக எழுந்த 

தகள்விக்கு மத்திய உள்துதற இதையதமச்சர் நித்யானந்த் ராய் 

மாநிலங்களதவயில் அளித்த எழுத்துப்பூர்வ ெதிலில் கூறியிருப்ெதாவது:  

தவளி ாட்டு  ன்தகாதட (ஒழுங்குமுதற) சட்டத்தின்கீழ் ெதிவுதசய்துள்ள 

இந்தியாவில் தசயல்ெட்டு வரும் NGO’கள் கடந்த  ான்கு ஆண்டுகளில் 

தவளி ாடுகளிலிருந்து `50,975 தகாடி நிதிதயப்தெற்றுள்ளன. இதில், 

அதமரிக்காவிலிருந்து மட்டும் அதிகெட்சமாக `19,941 தகாடி  ன்தகாதட 

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

தவளி ாடுகளிலிருந்து `15,355 தகாடி நிதிதெற்றுள்ளன. 

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

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

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

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

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

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

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

 

8. ததசிய சுகாதாரப் ெணிகள் ஆதைய மதசாதா:  ாடாளுமன்றத்தில் 

நிதறதவற்றம் 

ஒருங்கிதைந்த மற்றும் சுகாதாரப் ெணிகளுக்கான கல்வித்தரத்தத 

ஒழுங்குெடுத்துவதற்கான ஆதையத்தத அதமப்ெதற்கு வழிவகுக்கும் 

மதசாதா  ாடாளுமன்றத்தில் நிதறதவற்றப்ெட்டது. ஒருங்கிதைந்த 

மற்றும் சுகாதாரப் ெணிகள் ததசிய ஆதைய மதசாதாதவ மத்திய 

சுகாதாரத் துதற அதமச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மக்களதவயில் தாக்கல் 

தசய்தார். அததயடுத்து மதசாதா மீது விவாதம்  தடதெற்றது.  

ஒருங்கிதைந்த மற்றும் சுகாதாரப் ெணியாளர்களின் ெணிகள், அவர்களு 

-க்கான கல்வித்தரம் ஆகியவற்தற ஒழுங்குெடுத்துவதற்கான ஆதையத் 

-தத அதமப்ெதற்கு இந்த மதசாதா வழிவகுக்கிறது. அந்த ஆதையத்துக் 

-கான ததலவர்களும் துதைத்ததலவர்களும் ஈராண்டுகள் ெதவிக் 

காலத்தில் நியமிக்கப்ெடுவர். மாநில அளவில் இதததொன்ற ஆதையங்க 

-தள அதமக்கவும் இம்மதசாதா வழிவகுக்கிறது. 

 

9. தொது முடக்கம் அறிவிக்கப்ெட்டு ஓராண்டு நிதறவு: 

தவதலயின்தம பிரச்தனயிலிருந்து மீண்டு வருகிறது இந்தியா 

கதரானா ெரவதலத் தடுக்க  ாடு முழுவதும் தொது முடக்கம் 

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

தவதலயின்தம பிரச்தனயிலிருந்து  ாடு தமல்தமல்ல மீண்டு வருகிறது. 

கதரானா ெரவதலக் கட்டுப்ெடுத்துவதற்காக, கடந்த ஆண்டு மார்ச் 24 ஆம் 

தததி  ாடு முழுவதும் முதல் முதறயாக 21- ாள் ததாடர் தொது முடக்கம் 

அறிவிக்கப்ெட்டது. மறு ாள் அதிகாதல முதல் அமலுக்கு வந்தது. இதனால் 

ததாழில் நிறுவனங்கள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் மூடப்ெட்டன.  

இலட்சக்கைக்கான ததாழிலாளர்கள் ெணியிழந்தனர். ெணியில்லாததால், 

புலம்தெயர் ததாழிலாளர்கள் தங்கள் தசாந்த மாநிலங்களுக்குத் திரும்பிச் 

தசன்றனர்.  ாட்டின் தொருளாதாரம் கடுதமயாகப் ொதிக்கப்ெட்டது. 

பின்னர் கதரானாவின் தாக்கம் குதறயத் ததாடங்கியததயடுத்து தொது 

முடக்கத்தில் ெடிப்ெடியாக தளர்வுகள் அளிக்கப்ெட்டன. இதனால், ததாழில் 

நிறுவனங்கள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் மீண்டும் தசயல்ெடத் ததாடங்கின. 

இது ததாடர்ொக இந்திய தொருளாதார கண்காணிப்பு தமயம் (CMIE) 

தவளியிட்டுள்ள தரவுகள் விவரம்: கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில்  ாட்டில் 

தவதலயின்தம விகிதம் 7.8 சதவீதமாக இருந்தது. தொது முடக்கம் 

அறிவிக்கப்ெட்ட மார்ச் மாதத்தில் இது 8.8 சதவீதமாக இருந்தது. 

இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் 6.9 சதவீதமாக ெதிவாகியுள்ளது. கடந்த ஆண்டு 

ஏப்ரல் மாதத்தில் தவதலயின்தம விகிதம் அதிகெட்சமாக 23.5 சதவீதமாக 

உயர்ந்தது. இது தம மாதத்தில் 21.7 சதவீதமாக இருந்தது. இந்த விகிதம் 

ஜூன் மாதத்தில் இருந்து குதறயத் ததாடங்கியது. ஜூனில் 10.2 சதவீதமாக 

-வும், ஜூதல மாதத்தில் 7.4 சதவீதமாகவும் ெதிவாகியது. ஆகஸ்டில் 

மீண்டும் 8.3 சதவீதமாக உயர்ந்து, தசப்டம்ெரில் 6.7 சதவீதமாக இருந்தது. 

அக்தடாெரில் மீண்டும் 7 சதவீதமாக உயர்ந்து,  வம்ெரில் 6.5 சதவீதமாக 

குதறந்தது. டிசம்ெரில் தவதலயின்தம விகிதம் 9.1 சதவீதமாகவும், 

ஜனவரியில் 6.5 சதவீதமாகவும் ெதிவாகியது என்று அந்தத் தரவுகளில் 

கூறப்ெட்டுள்ளது. 

தவதலயின்தம சதவீதம் 2020: (இந்திய தொருளாதார கண்காணிப்பு 

தமய தரவு) 

பிப்ரவரி - 7.8   மார்ச் - 8.8 

ஏப்ரல் - 23.5   தம - 21.7 

ஜூன் - 10.2   ஜூதல - 7.4 

ஆகஸ்ட் - 8.3   தசப்டம்ெர் - 6.7 

அக்தடாெர் - 7.0    வம்ெர் - 6.5 

டிசம்ெர் - 9.1   2021 ஜனவரி - 6.5 

2021 பிப்ரவரி - 6.9 

 

10. உலகக்தகாப்தெ துப்ொக்கிச் சுடும் தொட்டியில் இந்தியா இன்று 2 

தங்கம் உட்ெட 4 ெதக்கங்கதள தவன்றது. 

உலகக்தகாப்தெ துப்ொக்கிச் சுடும் தொட்டியில் இந்தியா இன்று 2 தங்கம் 

உட்ெட 4 ெதக்கங்கதள தவன்றது. புது தில்லியில்  தடதெற்று வரும் 

இப்தொட்டியின் ஆடவர் 50 மீட்டர் பிரிவில் ஐஷ்வரி பிரதாப் சிங் ததாமரும், 

மகளிர் 25 மீட்டர் பிரிவில் சிங்கி யாதவும் தங்கப்ெதக்கம் தவன்றனர். இப் 

தொட்டியில் இந்தியா இதுவதர 9 தங்கம், 5 தவள்ளி, 5 தவண்கலப் 

ெதக்கங்களுடன் ெதக்கப்ெட்டியலில் ததாடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

11.கடதலார காவல்ெதடயில் இதைக்கப்ெட்ட புதிய தராந்துகப்ெல்: ‘வஜ்ரா’ 

இதைப்பு 

தசன்தனதய அடுத்த காட்டுப்ெள்ளி கப்ெல்கட்டுந்தளத்தில் கட்டப்ெட்ட 

‘வஜ்ரா’ என்ற தராந்துகப்ெல் கடதலார காவற்ெதடயில் இதைக்கப்ெட்டது. 

தசன்தன துதறமுகத்தில்  தடதெற்ற நிகழ்ச்சியில் இராணுவ ததலதம 

தளெதி பிபின் ராவத் கப்ெதல  ாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்தார். தசன்தனதய 

அடுத்த காட்டுப்ெள்ளியில் L&T தனியார் கப்ெல்கட்டும்தளம் உள்ளது. இங்கு 

ொதுகாப்பு அதமச்சகத்துக்குத் தததவயான கப்ெல்கள் கட்டப்ெட்டு வருகி 

-ன்றன. குறிப்ொக கடற்ெதட, கடதலாரக் காவல்ெதடக்குத் தததவயான 

தராந்துக்கப்ெல்கள், இதடமறிக்கும் ெடகுகள் உள்ளிட்டதவ இங்கு 

தயாரிக்கப்ெட்டு வருகின்றன. 

இங்கு 7 தராந்து கப்ெல்கள் கட்டுவதற்காக ொதுகாப்பு அதமச்சகம் சாாாா்பில் 

ெணி ஆதை வழங்கப்ெட்டிருந்தது. இதில் 6ஆவது கப்ெலான ‘வஜ்ரா’ 

கடந்தாண்டு பிப்ரவரியில் கடதலார காவல் ெதடயிடம் ஒப்ெதடக்கப்ெட்டது. 

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

மீட்டர் அகலமும் தகாண்ட இக்கப்ெல் மணிக்கு அதிகெட்சமாக 26 கடல் 

தமல் தவகத்தில் தசல்லக்கூடியது. தமலும் கதரக்குத் திரும்ொமல் சுமார் 

5000 கடல் தமல் தூரம் ெயணிக்கும் வதகயில் ெல்தவறு  வீன 

கட்டதமப்பு வசதிகள் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. இந்தக் கப்ெலின் அதனத்து 

விதமான  டவடிக்தககதளயும் கண்காணிக்கும் வசதி ஒதர அதறயில் 

கட்டதமக்கப்ெட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இதில் தஹலிகாப்டர் இறங்கும் வசதி உள்ளது. தமலும் மாசுக்கட்டுப்ொட்டு 

-க்கருவிகள், கண்காணிப்புக் கருவிகள் அதி வீன இரக துப்ொக்கிகள் 

உள்ளிட்டதவ அதமக்கப்ெட்டுள்ளன. 2 கடல்வழி தரடார்கள், அதி வீன 

துப்ொக்கிகள் தொருத்தப்ெட்டுள்ளன. இக்கப்ெல்களின் தெரும்ொன்தமயா 

-ன ொகங்கள் உள் ாட்டில் தயாரிக்கப்ெட்டதவ என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆறாவது தராந்துக் கப்ெல் 

 ாட்டுக்கு அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ஆறாவது தராந்துக்கப்ெலான ‘வஜ்ரா’, கீதழ 

பிராந்திய ஆளுதகக்குட்ெட்ட தூத்துக்குடி ெகுதியில் தராந்துப்ெணியில் 

ஈடுெடுத்தப்ெடும் எனக் கடதலார காவல்ெதட அதிகாரிகள் ததரிவித்தனர். 

 



         

    

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

தகாடி முதலீடு: மக்களதவயில் அதமச்சர் தகவல் 

நீலப்புரட்சிதய நீடித்த வளர்ச்சியாக மாற்றும் வதகயில், அடுத்த 

ஐந்தாண்டுகளுக்கு `20,000 தகாடிக்கும் தமலாக தமிழ் ாடு உள்ளிட்ட 

அதனத்து கடல்சார் மாநிலங்களில் முதலீடுதசய்யப்ெடுவதாக மத்திய மீன் 

வளம், கால் தட வளர்ப்பு மற்றும் ொல்வளத்துதற இதையதமச்சர் 

பிரதாப் சந்திர சாரங்கி ததரிவித்தார். 

 

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

ததர்தல் அதிகாரி தகவல் 

தமிழகத்தில் சி-விஜில் தசயலி மூலம் 2,313 புகார்கள் தெறப்ெட்டுள்ளதாக 

தமிழக ததலதம ததர்தல் அதிகாரி சத்ய பிரத சாஹு ததரிவித்தார். 

தொதுமக்கள் ததர்தல் ததாடர்ொன புகார்கதள புதகப்ெடம், வீடிதயாவுடன் 

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

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

எடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

மாவட்டவாரியாக கரூரில் 487 புகார்கள், தகாயம்புத்தூரில் 365, 

திருப்பூரில் 131, தசன்தனயில் 130 புகார்கள் வந்துள்ளன. 

 

14. சர்வததச விண்தவளி நிதலயத்தில் காைப்ெட்ட ொக்டீரியாவுக்கு 

தமிழக விஞ்ஞானியின் தெயர் 

சர்வததச விண்தவளி நிதலயத்தில் காைப்ெட்ட ஒரு வதக ொக்டீரியாவு 

-க்கு தமிழக விஞ்ஞானி தசயது அஜ்மல் கானின் தெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ளது. 

அதமரிக்கா, ரஷ்யா, ஜப்ொன் உள்ளிட்ட  ாடுகளால் விண்ணில் சர்வததச 

விண்தவளி நிதலயம் அதமக்கப்ெட்டுள்ளது. இதில் ெல்தவறு இடங்களில் 

இருந்து 4 இன ொக்டீரியாக்கள் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டு, தனிதமப்ெடுத்தப்ெட் 

-டுள்ளன. இது ததாடர்ொன ஆய்வுப்ெணியில்  ாசாவுடன் தஹதராொத் 

ெல்கதலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்களும் ெங்தகற்றுள்ளனர். 

இதில் ஒரு வதக ொக்டீரியா, தமத்திதலாரூப்ரம் தராடீசியனம் ஆக அதட 

-யாளம் காைப்ெட்டாலும் மற்ற வதக ொக்டீரியாக்கள் அதடயாளம் காை 

-ப்ெடாமல் இருந்தது. இந்நிதலயில் தற்தொது புதிதாக அதடயாளம் காை 

-ப்ெட்டுள்ள ஒரு வதக ொக்டீரியாதவ தமிழகத்தின் அண்ைாமதல 

ெல்கதலக்கழக தெராசிரியராக இருக்கும் தசயத் அஜ்மல் கான் தெயரில் 

‘தமத்திதலா ொக்டீரியம் அஜ்மலி’ என்று அதழக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாள 

-ர்கள் குழு ெரிந்துதரத்துள்ளது. உருதள வடிவிலான இந்த ொக்டீரியா, 

வளிமண்டல த ட்ரஜன் வாயுதவ தாவரங்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்க 

-ள் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய வடிவமாக மாற்றுவது, தாவர வளர்ச்சி, தாவர த ா 

-ய்க்கிருமிகளுக்கு எதிரான தசயல்ொடு ஆகியவற்றுடன் ததாடர்புதடயது 

ஆகும். எனதவ இந்த ொக்டீரியா விண்தவளியில் ெயிர்கதள வளர்ப்ெதற் 

-கான திறவுதகாதல தகாண்டிருக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருது 

-கின்றனர். என்றாலும் இததன நிரூபிக்க ததாடர் ெரிதசாததனகள் 

தததவப்ெடுவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் ததரிவிக்கின்றனர். 

 



         

    

1. NDHM பயிற்சியக சூழலானது சமீப சசய்திகளில் காணப்பட்டது. 

NDHM’இல் ‘H’ என்பது எதைக் குறிக்கிறது? 

அ) Health  

ஆ) Horticulture 

இ) Hurricane 

ஈ) Hospital 

✓ ‘NDHM’ என்பது தேசிய டிஜிட்டல் சுகாோர இயக்கத்தேக் குறிக்கிறது. 

NDHM பயிற்சியக சூழலானது நலவாழ்வுச் தேதவ வழங்குநர்கள் முேல் 

சேயலி உருவாக்குநர்கள் வதர அதனவருக்குமானோகும். NDHM’இன் 

பயிற்சியக சூழல் தேதவயானது, NDHM தேதவகளுடன் ஒருங்கிதை 

-க்கப்படதவண்டிய சமன்சபாருள் தேதவகள் & சேயலிகள் உருவாக்க 

விரும்பும் எவருக்கும் பயனுள்ள கட்டதமப்புச் சூழதல வழங்குகிறது. 

 

2. ‘Threadit’ என்பது கீழ்காணும் எந்ைத் சைாழில்நுட்ப நிறுவனத்ைால் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முழுதையான வதலத்ைளைாகும்? 

அ) இன்சடல் 

ஆ) தமக்தராோப்ட் 

இ) ோம்ேங் 

ஈ) கூகிள்  

✓ ‘Threadit’ என்பது கூகிள் அேன் பணியிடங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட 

ஒரு முழுதமயான வதலத்ேளமாகும். சோதலநிதலயிலிருந்து ஒரு 

பணிதய மிகத்திறதமயாக சேய்வேற்காக இப்புதிய கருவி உருவாக்கப் 

-பட்டுள்ளது. பணிசோடர்பான சிக்கல்கதள, குழு உறுப்பினர்களுக்கு 

சிறு காசைாளிகளாகப் பதிவுசேய்து அனுப்ப, ‘Threadit’ பயனர்களுக்கு 

உேவுகிறது. இது டிக்-டாக் சேயலிதயப்தபால உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. NIT’களில் மூன்று விண்சவளி அதடவு தையங்கதள சைாடங்கி 

-யுள்ள அதைப்பு எது? 

அ) NASA 

ஆ) DRDO 

இ) ISRO  

ஈ) BARC 

✓ இந்திய விண்சவளி ஆய்வு தமயமான (ISRO) அண்தமயில் NIT - 

நாக்பூர், தபாபால் மற்றும் ரூர்தகலா ஆகியவற்றில் மூன்று விண்சவளி 

அதடவு சோழில்நுட்ப தமயங்கதள திறந்துதவத்ேது. 

✓ இது இந்தியாவில் உள்ள விண்சவளிதுதறோர் சோழில்முதனதவாரு 

-க்கு ஊக்கமளிப்பேற்கு ஒரு ேளத்தே வழங்குவதே தநாக்கமாகக் சகா 

-ண்டுள்ளது. ISRO, ஏற்கனதவ NIT அகர்ேலா, திருச்சி மற்றும் ஜலந்ேரில் 

இதுதபான்ற மூன்று தமயங்கதளத் திறந்துள்ளது. 

 

4. “பப்பி-ஆன்டிசடரர்-2021”, என்ற கூட்டு பயங்கரவாை எதிர்ப்புப் 

பயிற்சிதய நடத்ைவுள்ள அதைப்பு எது? 

அ) ஐக்கிய நாடுகள் அதவ 

ஆ) SCO  

இ) BIMSTEC 

ஈ) ASEAN 

✓ இந்தியா, பாகிஸ்ோன், சீனா உள்ளிட்ட ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதமப்பி 

-ன் உறுப்பினர்கள் இந்ே ஆண்டு பயங்கரவாே எதிர்ப்புப் பயிற்சிதய 

நடத்துவார்கள். உஸ்சபகிஸ்ோனில் நதடசபற்ற பிராந்திய பயங்கரவாே 

எதிர்ப்பு கட்டதமப்பு கவுன்சிலின் 36ஆவது கூட்டத்தின்தபாது, ‘பப்பி-

ஆன்டிசடரர்-2021’ என்ற கூட்டுப்பயிற்சி அறிவிக்கப்பட்டது. SAARC 

என்பது காத்மாண்டுதவ ேதலதமயிடமாகக்சகாண்ட எட்டு உறுப்பு 

நாடுகளின் பலேரப்பு ேங்கமாகும். 

 

5.இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்ைானுக்கும் இதடயிலான நிரந்ைர சிந்து 

ஆதணயத்தின் 116ஆவது கூட்டம் நதடசபற்ற இடம் எது? 

அ) லாகூர்  ஆ) புது தில்லி  

இ) சஜய்ப்பூர்  ஈ) ஜலந்ேர் 

✓ இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்ோனுக்கும் இதடயிலான நிரந்ேர சிந்து ஆதை 

-யக்கூட்டத்தின் 116ஆவது கூட்டம் ேமீபத்தில் புது தில்லியில் நடந்ேது. 

இந்ேச் ேந்திப்பு, இரண்டதர ஆண்டுகளுக்கு தமலான இதடசவளிக்குப் 

பின்னர் நடந்ேது. பாகிஸ்ோன் தேசிய நாளுடன் இச்ேந்திப்பு ஒத்துப்தபா 

-னது. இரண்டு நாள் நதடசபற்ற இக்கூட்டம், இந்திய ேரப்பில் சிந்து நீர் 

ஆதையர் பிரதீப் குமார் ேக்தேனா ேதலதமயில் நதடசபற்றது. 

 

6. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இனப்பாகுபாட்தட ஒழிப்பைற்கான 

பன்னாட்டு நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Disqualify Racism 

ஆ) Racial profiling and incitement to hatred, 

      including in the context of migration 

இ) Mitigating and countering rising nationalist 

     populism and extreme supremacist ideologies 

ஈ) Youth standing up against racism  

✓ ேமத்துவம் குறித்ே விழிப்புைர்தவ ஏற்படுத்துவேற்கும், அதனத்து 

வதகயான இனசவறி மற்றும் இனப்பாகுபாடுகதளயும் முடிவுக்குக் 

சகாண்டுவருவேற்குமாக, ஐநா அதவ, மார்ச்.21’ஆம் தேதிதய இனப் 

பாகுபாட்தட ஒழிப்பேற்கான ேர்வதேே நாளாகக் கதடபிடித்து வருகிறது. 

“Youth standing up against racism” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் 

இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

7. உலக வானிதல நாள் கதடபிடிக்கப்படுகிற தைதி எது? 

அ) மார்ச் 20 

ஆ) மார்ச் 21 

இ) மார்ச் 22 

ஈ) மார்ச் 23  

✓ ஆண்டுத ோறும், மார்ச்.23 அன்று உலக வானிதல நாள் கதடபிடிக்கப்ப 

-டுகிறது. இது, 1950 மார்ச்.23 அன்று உலக வானிதல அதமப்பு (WMO) 

உருவாக்கப்பட்டதே நிதனவுகூர்கிறது. புவியின் வளிமண்டலத்தேப் 

பாதுகாப்பதில் மனிேர்களும், அதமப்புகளும் ஆற்றிய பங்தகயும் இந்ேச் 

சிறப்பு நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. “The Ocean, Our Climate and Weather” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

8. உலக காசதநாய் நாள் கதடபிடிக்கப்படுகிற தைதி எது? 

அ) மார்ச் 21 

ஆ) மார்ச் 22 

இ) மார்ச் 23 

ஈ) மார்ச் 24  

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும், உலக நலவாழ்வு அதமப்பு இந்ே தநாய் குறித்து 

சபாதுமக்களிதடதய விழிப்புைர்தவ ஏற்படுத்துவேற்காக மார்ச்.24 

அன்று உலக காேதநாய் நாதள நிதனவுகூர்கிறது. 1882ஆம் ஆண்டு 

இதேநாளில், மருத்துவர் இராபர்ட் தகாச், காேதநாதய ஏற்படுத்தும் பாக்டீ 

-ரியத்தே கண்டுபிடித்ேோக அறிவித்ோர். “The Clock is Ticking” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

9.அட்லாண்டிக் பகுதிகளில் நிகழும் அடிதைத்ைனம் ைற்றும் அடிதை 

-கள் வர்த்ைக முதறயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கதள நிதனவுகூரும் 

பன்னாட்டு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தைதி எது? 

அ) மார்ச் 23 

ஆ) மார்ச் 24 

இ) மார்ச் 25  

ஈ) மார்ச் 26 

✓ ஆண்டுதோறும் மார்ச்.25 அன்று, அட்லாண்டிக் பகுதிகளில் நிகழும் 

அடிதமத்ேனம் மற்றும் அடிதமகள் வர்த்ேக முதறயால் பாதிக்கப்பட்டவ 

-ர்கதள நிதனவுகூரும் பன்னாட்டு நாள் ஐக்கிய நாடுகள் அதவயால் 

அனுேரிக்கப்படுகிறது. மிருகத்ேனமான அடிதம முதறயின் தககளில் 

துன்பப்பட்டு இறந்ேவர்கதள இந்ே நாள் நிதனவுகூர்கிறது. இனசவறி 

மற்றும் ஓரவஞ்ேதனயின் ஆபத்துகள் குறித்து விழிப்புைர்தவ 

ஏற்படுத்துவதேயும் இந்நாள் ேனது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ “Ending Slavery’s Legacy of Racism: A Global Imperative for Justice” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

10. தகதுசசய்யப்பட்ட ைற்றும் காணாைல்தபான பணியாளர்களுக் 

-கான பன்னாட்டு ஒன்றிதணயும் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தைதி 

எது? 

அ) மார்ச் 23 

ஆ) மார்ச் 24 

இ) மார்ச் 25  

ஈ) மார்ச் 26 

✓ ஆண்டுதோறும் மார்ச்.25 அன்று, “தகதுசேய்யப்பட்ட மற்றும் 

காைாமல்தபான பணியாளர்களுக்கான பன்னாட்டு ஒன்றிதையும் 

நாள்” ஐநா அதவயால் அனுேரிக்கப்படுகிறது. இந்நாளானது ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் அசலக் தகாசலட் என்பவர் கடத்திச்சேல்லப்பட்ட நாளிதன 

நிதனவுகூரும் விேமாக கதடபிடிக்கப்படுகிறது. அவர், கடந்  1985’இல், 

துப்பாக்கிமுதனயில் கடத்ேப்பட்டதபாது, பாலசுதீனத்தில் ஐக்கிய நாடுக 

-ள் - நிவாரை மற்றும் பணி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்ோர். 

 


1. நாதள (மார்ச் 26) வங்கதேேம் சேல்கிறார் தமாடி 

பிரேமர் நதேந்திே தமாடி மார்ச்.26 அன்று வங்கதேேத்திற்கு இரண்டு நாள் 

பயைமாக சேல்கிறார். வங்கதேேத்தின் தேசிய நாள் நாதள சகாண்டாடப் 

-படவுள்ளது. இந்ே நிகழ்விற்கு இந்தியப் பிரேமர் நதரந்திர தமாடிதய, 

வங்கதேே பிரேமர் தஷக் ஹசீனா சிறப்பு விருந்தினராக அதழத்துள்ளார். 

இேதனயடுத்து கதரானா சபாதுமுடக்கத்திற்கு பின்பு, முேன்முதறயாக 

சவளிநாட்டிற்கு பிரேமர் தமாடி பயைம் தமற்சகாள்ளவுள்ளார். 

 

2. முகநூல் அரசியல் விளம்பர சேலவினம்: இரண்டாமிடத்தில் ேமிழகம் 

ேட்டப்தபரதவத் தேர்ேல் நதடசபறவிருக்கும் மாநிலங்களில் தமற்கு 

வங்க மாநிலதம முகநூல் அரசியல் விளம்பரங்களுக்கு அதிகம் சேலவு 

சேய்திருப்பது சேரியவந்துள்ளது. இேற்காக அந்ே மாநில தேர்ேலில் களம் 

காணும் அரசியல் கட்சிகள் கடந்ே 90 நாள்களில் `3.74 தகாடிதய சேலவ 

-ழித்துள்ளன. தமற்கு வங்க மாநிலத்துக்கு அடுத்ே இடத்தில் ேமிழ்நாடு 

உள்ளது. முகநூல் அரசியல் விளம்பரத்துக்காக ேமிழக அரசியல் கட்சிகள் 

`3.3 தகாடிதய சேலவழித்துள்ளன. 

ேமூக ஊடக வதலேளம் அண்தமயில் சவளியிட்ட புள்ளி விவரத்தின் 

மூலம் இது சேரியவந்துள்ளது. 

தமற்கு வங்க மாநிலத்தேத் ேவிர ேமிழ்நாடு, அஸ்ஸாம், தகரளம் ஆகிய 

மாநிலங்களிலும், புதுச்தேரி யூனியன் பிரதேேத்திலும் ேட்டப்தபரதவத் 

தேர்ேல் நதடசபறவுள்ளது. இந்ே மாநிலங்களில் தேர்ேதல எதிர்சகாள்ள 

அரசியல் கட்சிகள் கடந்ே 22’ஆம் தேதி வதரயிலான 90 நாள்களில், 

முகநூலில் அரசியல் விளம்பரத்துக்கு சேலவழித்ே விவரங்களின் 

அடிப்பதடயில் இந்ேப் புள்ளி விவரம் சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

அேன்படி, தமற்கு வங்க மாநில அரசியல் கட்சிகள் `3.74 தகாடிதய 

சேலவழித்துள்ளன. இதில், மாநிலத்தில் புதிோக ஆட்சிதயப் பிடிக்க தீவிரம் 

காட்டிவரும் பாஜகதவக் காட்டிலும், மூன்றாவது முதறயாக ஆட்சிதய 

ேக்கதவத்துக்சகாள்ள முயற்சி சேய்துவரும் திரிைமூல் காங்கிரஸ் கட்சி 

முகநூல் அரசியல் விளம்பரத்துக்கு அதிகம் சேலவழித்துள்ளது. இந்ேக்கட்சி 

மட்டும் `1.69 தகாடி சேலவழித்துள்ளது. திரிைமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் 

இந்ே தேர்ேல் டிஜிட்டல் விளம்பரங்கதள, தேர்ேல் அரசியல் வியூக நிபுைர் 

பிரோந்த் கிதஷாரின் ஐ-தபக் நிறுவனம் நிர்வகித்து வருகிறது. 

‘தமற்கு வங்கத்தின் சபருதம மம்ோ’ என்பன உள்ளிட்ட விளம்பரங்கதள 

இந்ே கட்சி சேய்து வருகிறது. இந்ே கட்சியின் முகநூல் பக்கத்தே 13 லட்ேம் 

தபர் பின்பற்றி வருகின்றனர். 

அதுதபால, பாஜக தமற்கு வங்கத்தில் முகநூல் அரசியல் விளம்பரத்துக்காக 

`25.31 இலட்ேம் சேலவழித்துள்ளது. ‘எனது குடும்பம் பாஜக குடும்பம்’ 

என்பன உள்ளிட்ட விளம்பரங்கதள இந்ே கட்சி சேய்து வருகிறது. தமற்கு 

வங்க பாஜகவின் முகநூல் பக்கத்தே 17 லட்ேம் தபர் பின்பற்றுகின்றனர். 

இந்ே மாநிலத்தில், காங்கிரஸ் கட்சி முகநூல் விளம்பரத்துக்கு `5 லட்ேம் 

சேலவழித்துள்ளது. இடதுோரி கட்சிகள் மிகக்குதறந்ே அளவில் 

சேலவழித்துள்ளன. தமற்கு வங்கத்துக்கு அடுத்ேபடியாக ேமிழ்நாடு `3.3 

தகாடியும், அஸ்ஸாம் `61.77 இலட்ேமும், தகரளம் `38.86 இலட்ேமும், 

புதுச்தேரி `3.34 இலட்ேமும் முகநூல் அரசியல் விளம்பரங்களுக்கு 

சேலவழித்துள்ளன. 

மாநிலம் - கட்சிகள் சேலவழித்ே சோதக 

தமற்கு வங்கம் - `3.74 தகாடி 

ேமிழ்நாடு - `3.3 தகாடி 

அஸ்ஸாம் - `61.77 இலட்ேம் 

தகரளம் - `38.86 இலட்ேம் 

புதுச்தேரி - `3.34 இலட்ேம் 

 

3. சூயஸ் கால்வாய் தபாக்குவரத்துத் ேதட: மணிக்கு ரூ.2,900 தகாடி 

இழப்பு 

சூயஸ் கால்வாயில் பிரம்மாண்டமான ேரக்குக் கப்பல் குறுக்தக திரும்பி 

சிக்கி, அந்ே கடல்வழிப்பாதேயில் தபாக்குவரத்து ேதடபட்டுள்ளேன் கார 

-ைமாக மணிக்கு 40 தகாடி டாலர் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவோக ேகவல்கள் 

சேரிவிக்கின்றன. 1869’ஆம் ஆண்டில் நிதறவுசேய்யப்பட்ட அக்கால்வாய் 

வழியாக உலக வர்த்ேகத்தின் 12% நதடசபற்றுவருவோக புள்ளிவிவரங் 

-கள் சேரிவிக்கின்றன. 

குறுக்தக சிக்கிக்சகாண்ட கப்பலின் உரிதமயாளரான ஜப்பானின் 

தஷாதயய் கிதேன், ேர்வதேே வர்த்ேகத்துக்கு இழப்தப ஏற்படுத்திய இந்ே 

விபத்துக்கு மன்னிப்பு தகாரினார். 400 மீட்டர் நீளமும் 2 இலட்ேம் டன் 

எதடயும் சகாண்ட அந்ேக் கப்பதல மைலில் இருந்து சவளிதய சகாண்டு 

வர முடியாமல் மீட்புக் குழுவினர் திைறி வருகின்றனர். 

 

4. மூன்று ரதபல் தபார் விமானங்கள் அடுத்ே வாரம் இந்தியா வருகின்றன: 

விமானப்பதட பலம் அதிகரிக்கும் 

பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்து அடுத்ே வாரம் 3 ரதபல் தபார் விமானங்கள் 

இந்தியா வருகின்றன. அடுத்ே மாேம் 9 விமானங்கள் ஒப்பதடக்கப்பட 

உள்ளன. இவற்றின்மூலம் இந்திய வான்பதடயின் பலம் முன்சனப்தபாது 

-ம் இல்லாே அளவுக்கு அதிகரிக்கவுள்ளது. பிரான்ஸ் நாட்டின் டஸ்தஸால்ட் 

விமான ேயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் இருந்து 36 அதிநவீன ரதபல் தபார் 

விமானங்கள் வாங்க கடந்ே 2016இல் இந்தியா ஒப்பந்ேம் தமற்சகாண்டது.  

`59, 000 தகாடியில் இந்ே விமானங்கள் வாங்க ஒப்பந்ேம் சேய்துள்ளது. 

அேன்படி, இதுவதர 11 ரதபல் தபார் விமானங்கதள அந்ே நிறுவனம் 

இந்தியாவிடம் ஒப்பதடத்துள்ளது. அந்ே விமானங்கள் அம்பாலா விமானப் 

பதட ேளத்துடன் இதைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ேவிர இந்திய வான்பதட வீரர்கள் பயிற்சி சபறுவேற்காக 7 விமானங்கள் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிதலயில், அடுத்ே வாரம் 3 ரதபல் விமானங்கள் 

இந்தியாவுக்கு வருகின்றன. இந்ே விமானங்களும் அம்பாலா விமானப் 

பதட ேளத்துக்கு வந்து தேரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அத்துடன், 

அடுத்ே மாேம் 9 ரதபல் விமானங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன. இவற்றின் 

மூலம் இந்திய வான்பதடயின் பலம் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். 

அண்தடநாடுகள் சீனா, பாகிஸ்ோன் ஆகியதவ இந்தியாவுடன் இைக்க 

-மான தபாக்தக கதடபிடிக்காமல் அவ்வப்தபாது உரேலில் ஈடுபட்டு வரு 

-கின்றன. இச்சூழ்நிதலயில் அதிநவீன ரதபல் தபார் விமானங்களின் 

எண்ணிக்தக கூடுவது, இந்திய வான்பதடக்கு சபரும் பலமாக அதமயும். 

ேற்தபாது புதிோக வரவுள்ள ரதபல் விமானங்கள், தமற்குவங்க மாநிலத்தி 

-ல் உள்ள ஹசிமாரா விமானப்பதட ேளத்தில் இதைக்கப்பட உள்ளன. 

இவற்றுடன் தேர்த்து ஹசிமாரா ேளத்தில் ஐந்து தபார் விமானங்கள் 

பாதுகாப்புப் பணியில் இருக்கும். இேன்மூலம் இந்தியாவின் கிழக்குப் 

பகுதியின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்ேப்படும். 

 

 



         

    

1. “PRANIT” என்ற பெயரில் மின்னணு வணிக வலைத்தளத்லத 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள பெொதுத்துலற நிறுவனம் எது? 

அ) பவர் கிரிட்  

ஆ) NTPC 

இ) HAL 

ஈ) IOL 

✓ மத்திய எரிசக்தி அமமச்சகத்தின் ‘மகாரத்னா’ தகுதிபபற்ற பபாதுத்துமற 

நிறுவனமான பவர் கிரிட், மின்னணு முமறயிலான ஒப்பந்தப்புள்ளி 

ககாரும் “PRANIT” என்ற வமலத்தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்த வமலத்தளம், ஒப்பந்தப்புள்ளி பசயல்முமறமய மிகவும் பவளிப்ப 

-மையானதாக மாற்றுவமத க ாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. கமலும், 

தாள் பசயல்பாடுகமள குமறக்கிறது. இவ்வமலத்தளத்திற்கு மின்னணு 

மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப அமமச்சகத்தின் தரப்படுத்தல், கசாதமன 

மற்றும் தரச்சான்றிதழ் இயக்கு ரகம் சான்றளித்துள்ளது. 

 

2. பெப்சூ முசொரொ இயக்கம் என்ெது எந்த இந்திய மொநிைத்தில் நடந்த 

ஒரு விவசொயிகள் இயக்கமொகும்? 

அ) கர் ாைகா 

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) பஞ்சாப்  

ஈ) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

✓ முசாரா இயக்கமானது 1930’களில் பஞ்சாப் கிராமங்களில் பதாைங்கியது. 

விடுதமலக்குப் பிறகு பஞ்சாப் என்று பபயரிைப்படுவதற்கு முன்னர் வமர 

இந்த மாகாணம் பபப்சூ என்று அமைக்கப்பட்ைது. 

✓ ‘முசாரா’ என்றால் ஒருவரின் நிலத்தில் கவமல பசய்த நிலமற்ற உைவர் 

என்று பபாருளாகும். இவ்வியக்கம் பல்லாண்டுகளாக நிலத்மத உழுத 

-வர்களுக்கக நிலம் என்ற ககாட்பாட்மைக் பகாண்ைது. இறுதியாக, 

1952ஆம் ஆண்டில், ஒருமுமற இைப்பீடு பசலுத்திய பின்னர் மக்களுக்கு 

நிலவுரிமம வைங்கப்பட்ைது. அண்மமயில், புது தில்லியில்  ைந்த விவசா 

-யிகள் கபாராட்ை இைங்களிலும், பஞ்சாப் மாநிலத்திலும் இந்த இயக்கம் 

நிமனவுகூரப்பட்ைது. 

 

3. பின்வரும் எந்த மொநிைம், மியொன்மருடன் 510 கிலைொமீட்டர் நீள 

எல்லைலயப் ெகிர்ந்து பகொள்கிறது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) மிகசாரம்  

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) கமகாலயா 

✓ மிகசாரம் மாநிலம் மியான்மருைன் 510 கிமீ நீள எல்மலமயப் பகிர்ந்து 

பகாள்கிறது. மியான்மமரச் சார்ந்த “அரசியல் ஏதிலிகளுக்கு” அரசியல் 

தஞ்சம் வைங்குமாறு மிகசாரம் மாநில முதலமமச்சர் கசாரம்தங்கா 

 டுவணரசிைம் ககட்டுக்பகாண்டுள்ளார். முன்னதாக, எந்தபவாரு பவளி 

 ாட்டினருக்கும் “ஏதிலி” என்ற அந்தஸ்மத வைங்க மாநில அரசுகளுக்கு 

அதிகாரம் இல்மல என்றும், 1951 ஐ ா அகதிகள் மா ாடு மற்றும் அதன் 

1967 ப றிமுமறயில் இந்தியா மகபயழுத்திைவில்மல என்றும் மத்திய 

உள்துமற அமமச்சகம் பதரிவித்தது. 

 

4.சமீெ பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, 2011 இஸ்தொன்புல் மொநொட்டுடன் 

பதொடர்புலடய பிரச்சிலன எது? 

அ) குடும்ப வன்முமற மற்றும் பாலின சமத்துவம்  

ஆ) பருவநிமல மாற்றம் 

இ) நிதியியல் உள்ளைக்கம் 

ஈ) பரவா க ாய் 

✓ இசுதான்புல்லில் உருவாக்கப்பட்ை ஐகராப்பிய கவுன்சில் ஒப்பந்தமானது, 

குடும்ப வன்முமறகமளத் தடுக்கவும், வைக்குத் பதாைரவும், ஒழிக்கவும், 

சமத்துவத்மத ஊக்குவிக்கவும் உறுதியளித்தது. துருக்கி அதிபர் தயிப் 

எர்கைாகன், பபண்கமளப் பாதுகாப்பதற்காக வடிவமமக்கப்பட்ை இந்தப் 

பன்னாட்டு ஒப்பந்தத்திலிருந்து, துருக்கிமய பவளிகயற்றினார்.  

✓ எவ்வாறாயினும், அதிகரித்துவரும் குடும்ப வன்முமறகமள எதிர்ப்பதற் 

-கான ஒரு கருவியாக இந்த ஒப்பந்தத்மத காணும் மக்கள், தங்கள் 

கவமலகமள பவளிப்படுத்தி வருகின்றனர். 

 

5. அண்லமச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற திவ்யன்ஷ் சிங் ென்வொர் 

மற்றும் இளலவனில் வொைறிவன் ஆகிலயொர் கீழ்காணும் எந்த 

விலளயொட்டுடன் பதொடர்புலடயவர்களொவர்? 

அ) பைன்னிஸ் 

ஆ) துப்பாக்கிச்சுடுதல்  

இ) தைகளம் 

ஈ) கைபிள் பைன்னிஸ் 

✓ தில்லியில்  மைபபற்று வரும் ISSF உலகக்ககாப்மபயில் 10 மீட்ைர் ஏர் 

மரபிள் கலப்பு அணி கபாட்டியில் இந்தியாவின் இளம் துப்பாக்கி சுடும் 

வீரர்களான திவ்யன்ஷ் சிங் பன்வார் மற்றும் இளகவனில் வாலறிவன் 

ஆகிகயார் தங்கம் பவன்றனர். பபண்கள் ஸ்கீட் கபாட்டியில் மற்பறாரு 

இந்திய துப்பாக்கிச்சுடும் வீராங்கமன ககணமத் கசககான் பவண்கலம் 

பவன்றார். முன்னதாக, புது தில்லியில்  ைந்து வரும் ISSF உலகக்ககாப் 

-மபயில், 10 மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் கபாட்டிகளில் இந்திய பபண்கள் மற்றும் 

ஆண்கள் அணிகள் தங்கப்பதக்கங்கமள பவன்றன. 

 

6. முதல் ெழங்குடி கல்வி அலமப்புப் ெள்ளியொன, ‘நியுபு லநவ்கொம் 

பயர்லகொ’ திறக்கப்ெட்டுள்ள மொநிைம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) அருணாச்சல பிரகதசம்  

இ) கமற்கு வங்கம் 

ஈ) மிகசாரம் 

✓ அருணாச்சலபிரகதச மாநில முதலமமச்சர் கபமா கந்து, அம்மாநிலத்தின் 

முதல் முதல் பைங்குடி பமாழிவழிக்கல்வி அமமப்புப் பள்ளிமயத் திறந்து 

மவத்துள்ளார். ‘நியுபு ம வ்காம் பயர்ககா’ என்று பபயரிைப்பட்ை இந்தப் 

பள்ளி, பைங்குடி மரபுகள், கலாச்சாரம் மற்றும் பமாழி ஆகியவற்மற கமம் 

-படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் உதவும். பள்ளியின் வளர்ச்சி மற்றும் 

பராமரிப்புக்காக `3 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

7. ஓமொன் வலளகுடொ அருலக, ‘அரபிக்கடல் குழு லெொர்ப்ெயிற்சி’லய 

நடத்தவுள்ள நொடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ஐக்கிய அபமரிக்க  ாடுகள்  

இ) சீனா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ அபமரிக்க கைற்பமையானது பபல்ஜியம், பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பான் 

ஆகியவற்றுைன் இமணந்து மமைாஸ்டில் ஒரு மிகப்பபரிய கைற்பமைப் 

பயிற்சிமய  ைத்தவிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. ‘அரபிக்கைல் குழு கபார்ப் 

பயிற்சி’யில்  ான்கு  ாடுகமளச் சார்ந்த கப்பல்கள் பங்ககற்கவுள்ளன. 

ஈரானின் அணுவாற்றல் திட்ைம் குறித்த பதட்ைங்களுக்கு மத்தியில் அந்த 

பிராந்தியத்தில் இப்பயிற்சி  ைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

 

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

கருப்பெொருளுடன், நடப்ெொண்டு (2021) மொர்ச்.21 அன்று ஐநொ’ஆல் 

பகொண்டொடப்ெட்ட நொள் எது? 

அ) பூச்சிகளுக்கான பன்னாட்டு  ாள் 

ஆ) இனங்களுக்கான பன்னாட்டு  ாள் 

இ) வனங்களுக்கான பன்னாட்டு  ாள்  

ஈ) மரங்களுக்கான பன்னாட்டு  ாள் 

✓ மார்ச்.21ஆம் தததியய ஐ ா அமவ வனங்களுக்கான பன்னாட்டு  ாள் 

எனக்பகாண்ைாடுகிறது. இந் ாள், உலகம் முழுவதுமுள்ள பசுமமயான 

காடுகளின் முக்கியத்துவத்மத நிமனவுகூர்கிறது. “Forest restoration: a 

path to recovery and well-being” என்பது  ைப்பாண்டில் (2021) வரும் 

இந் ாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். இந்த  ாள், முதன்முதலில் ஐ ா’ஆல் 

கைந்த 2012ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. பகன்-பெட்வொ திட்டத்லதச் பசயல்ெடுத்தும் நடுவண் அலமச்சகம் 

எது? 

அ) பாதுகாப்பு அமமச்சகம் 

ஆ) ஜல் சக்தி அமமச்சகம்  

இ) உள்துமற அமமச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூைல் அமமச்சகம் 

✓ இந்தியாவின் முதல் ஆறுகள் இமணப்புத்திட்ைமான பகன்-பபட்வா 

திட்ைத்மத மத்திய ஜல் சக்தி அமமச்சகம் பசயல்படுத்தவுள்ளது. மத்திய 

பிரகதச மாநிலத்தில் பாய்ந்கதாடும் பகன் ஆற்மற உத்தர பிரகதசத்தில் 

பாயும் பபட்வா ஆற்றுைன் இமணப்பகத இத்திட்ைத்தின் க ாக்கமாகும். 

இந்தத் திட்ைத்மத ஒரு கதசிய திட்ைமாக பசயல்படுத்த, பபாது முதலீட்டு 

வாரியத்தின் ஒப்புதமல ஜல் சக்தி அமமச்சகம் ககாரியுள்ளது. 

 

10. மொவட்டங்களின் ஆண்டு ஏற்றுமதி தரவரிலசக் குறியீட்லடத் 

தயொரிப்ெதில் மொநிைங்கள் / யூனியன் பிரலதசங்களுக்கு உதவுவது 

எது? 

அ) NITI ஆகயாக் 

ஆ) வணிக அமமச்சகம்  

இ) திட்ை ஆமணயம் 

ஈ) கதசிய வளர்ச்சிக் கைகம் 

✓ பல்கவறு மாவட்ைங்களின் ஆண்டு ஏற்றுமதி தரவரிமசக் குறியீட்மைத் 

தயாரிக்க மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதசங்களுக்கு பவளி ாட்டு 

வர்த்தக இயக்கு ரகம் உதவும் என மத்திய வணிகம் & பதாழிற்துமற 

அமமச்சகம் அறிவித்தது. இக்குறியீடு ஒவ்பவாரு மாவட்ைத்மதயும் அதன் 

ஏற்றுமதி கபாட்டித்தன்மமக்கு ஏற்ப வரிமசப்படுத்தும். மாவட்ைத்தில் 

ஏற்றுமதி திறன்பகாண்ை பபாருட்கள் மற்றும் கசமவகமள அமையாள 

-ங்காண்பகத மாவட்ை ஏற்றுமதி பசயல்திட்ைமாகும். 

 


1. இந்திய உள்கட்ைமமப்புத் திட்ைங்களுக்கு ஜப்பான் `15,322 ககாடி நிதி 

இந்திய உட்கட்ைமமப்புத் திட்ைங்களுக்காக ஜப்பான் அரசு கைனாகவும், 

மானியமாகவும் `15,322 ககாடி நிதியளித்துள்ளது. தில்லி பமட்கரா ரயில் 

திட்ைத்தின்  ான்காம் கட்ைப்பணிகள் உள்பை பல்கவறு உட்கட்ைமமப்புத் 

திட்ைங்களுக்கு இந்த நிதி பயன்படுத்தப்பை இருக்கிறது. இது பதாைர்பாக 

தில்லியில் உள்ள ஜப்பான் தூதரகம் பவளியிட்ை பசய்திக்குறிப்பில் 

கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 

இரு ாடுகள் இமையிலான மானியம், கைன் பதாைர்பான ஒப்பந்தத்மத 

இந்திய நிதியமமச்சகத்தின் பபாருளாதாரத்துமற கூடுதல் பசயலர் C S 

கமாகபத்ராவும், ஜப்பான் தூதர் சுககாஷி சுசூகியும் பரிமாறிக்பகாண்ைனர். 

முதல்கட்ைமாக `2.65 ககாடி மானியம் அந்தமான்-நிககாபார் மின்சார 

திட்ைங்களுக்கு வைங்கப்படும். பபங்களூரு பமட்கரா இரண்ைாம் கட்ைத் 

திட்ைத்துக்கு `3,442 ககாடியும், தில்லி பமட்கரா  ான்காம் கட்ைத்திட்ைத்து 

-க்கு `7,932 ககாடியும் கைனளிக்கப்படும். 

தில்லி பமட்கரா ரயில் திட்ைத்துக்காக 1997 முதல் இப்கபாது வமர சுமார் 

`47 ககாடி வமர ஜப்பான் கைனுதவி அளித்துள்ளது. இது தவிர ஹிமாச்சல 

பிரகதசத்தில் பயிர் பகுப்பு முமற திட்ைத்தின் இரண்ைாவது கட்ைத்துக்கு 

`737 ககாடி கைனுதவி அளிக்கப்படும். இதன்மூலம் கவளாண் பபாருள் 

உற்பத்தி அதிகரிக்கும். இராஜஸ்தானில் குடிநீர் திட்ைத்மத பசயல்படுத்த 

`3,032 ககாடி கைனுதவி அளிக்கப்பைவிருக்கிறது என்று அந்த பசய்திக் 

குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

2. இந்தியப் பபாருளாதாரம் பமதுவாக மீண்டு வருகிறது: IMF 

இந்தியப் பபாருளாதாரம் பமதுவாக மீண்டு வருகிறது என்று சர்வகதச 

நிதியம் (IMF) பதரிவித்துள்ளது. அடுத்த மாதம் IMF - உலக வங்கி 

இமையிலான கூட்ைம்  மைபபறவுள்ள நிமலயில இத்தகவல் பவளியாகி 

உள்ளது. IMF பசய்தித்பதாைர்பாளர் ககரி மரஸ் கூறுமகயில், “இந்தியப் 

பபாருளாதாரம் பமதுவான முமறயில் மீண்டு வருகிறது. பமாத்த 

உள் ாட்டு உற்பத்தி (GDP) கமாசமான நிமலயில் இருந்து இப்கபாது 

பமதுவாக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. 2020’ஆம் ஆண்டின்  ான்காவது 

காலாண்டிகலகய இந்த வளர்ச்சி பதரியத் பதாைங்கிவிட்ைது. 

இந்தியாவில் மூலதன உருவாக்கம் கமம்பட்டுள்ளது. COVID-19 பபருந் 

பதாற்றால் ஏற்பட்ை பபாருளாதார வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு இப்கபாது நிமலமம 

கமம்பட்டுள்ளது. அகத க ரத்தில் வர்த்தகம், பபாருள்கள்-கசமவகளின் 

விநிகயாகம் ஆகியமவ இந்த ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் கமம்படும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

அகதக ரத்தில் இப்கபாது சில இைங்களில் உள்ளூரளவில் அமல்படுத்தப்ப 

-டும் பபாதுமுைக்கம் சிலபாதிப்புகமள ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது” 

என்றார். உலகப்பபாருளாதாரம் பதாைர்பான IMF அறிக்மக ஏப்ரல் 6ஆம் 

கததியன்று பவளியிைப்பைவுள்ளது. 

 

3. தில்லியில்  மைபபற்றுவரும் உலகக்ககாப்மப துப்பாக்கிச்சுடும் 

கபாட்டியில், இந்தியா ஆைவர் 50 மீட்ைர் மரபிள் குழுப்பிரிவில் தங்கம் 

பவன்றனர். 

தில்லியில்  மைபபற்று வரும் உலகக்ககாப்மப துப்பாக்கிச்சுடும் கபாட்டியி 

-ல், இந்தியாவின் நிரஜ் குமார், ஸ்வப்னில் குசாகல, பசயின் சிங் ஆகிகயார் 

ஆைவர் 50 மீட்ைர் மரபிள் குழுப் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் பவன்றனர். 50 

மீட்ைர் மரபிள் கலப்பு இரட்மையர் குழுப்பிரிவில் இந்தியாவின் சஞ்சீவ் 

ராஜ்புத் - கதஜஸ்வினி சாவந்த் இமண தங்கப்பதக்கம் பவன்றது. 

இகதபிரிவில், இந்தியாவின் பிரதாப் சிங் - சுனிதி பசளகான் இமண 

பவண்கலம் பவன்றது. ஆைவர் 25 மீட்ைர் கரபிட் பயர் பிஸ்ைல் பிரிவில், 

விஜய்வீர் சித்து பவள்ளிப்பதக்கம் பவன்றார். இந்தப்கபாட்டியில் இதுவமர 

இந்தியா 12 தங்கம், 7 பவள்ளி, 6 பவண்கலங்கமள பவன்றுள்ளது. 

 

4. ஏப்.2-ம் கததி வமர 20 மாவட்ைங்களில் அதிக பவப்பநிமல 

தமிழ் ாட்டில் பசன்மன, காஞ்சிபுரம், பசங்கல்பட்டு கவலூர், இராணிப்கபட் 

-மை, திருப்பத்தூர், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமமல, விழுப்புரம், கசலம், 

கைலூர், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, கள்ளக்குறிச்சி,  ாமக்கல், கரூர், திருச்சி, 

பபரம்பலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுமற ஆகிய 20 மாவட்ைங்களில் ஏப்.2 

வமர பவப்பநிமல உயரக்கூடும் என பசன்மன வானிமல ஆய்வுமமய 

-ம் பதரிவித்துள்ளது. 

 

5. இந்தியா - வங்ககதசம் இமைகய 5 ஒப்பந்தங்கள் மகபயழுத்து 

இந்தியா - வங்ககதச  ாடுகளிமைகய வர்த்தகம், தகவல் பதாழில்நுட்பம், 

விமளயாட்டு உள்ளிட்ை துமறகளில் ஐந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் 

மகபயழுத்தாகின. பிரதமர்  கரந்திர கமாடி இரண்டு  ாள் பயணமாக 

வங்ககதசம் வந்துள்ள நிமலயில், இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் 

ஏற்பட்டுள்ளன. தமல கர் ைாக்காவில்  மைபபற்ற வங்ககதச சுதந்திர 

பபான்விைா ஆண்டு பகாண்ைாட்ைத்தில் பிரதமர் கமாடி பங்ககற்றார்.  

முன்னதாக, ககாபால்கஞ்ச் என்ற இைத்தில் உள்ள ஒரகண்டி ககாயிலுக்கு 

பிரதமாா் கமாடி பசன்று வழிபாடு  ைத்தினார். பின்னர் ககாபால்கஞ்ச் 

பகுதியில் வசிக்கும் மதுவா ஹிந்து சமூகத்தினரிமைகய கமாடி 

உமரயாடினார். அப்கபாது அவர் கபசியதாவது: 

பதாைக்கப்பள்ளி கட்டித்தரப்படும்: கமலும், ஒரகண்டியில் இந்தியா சார்பில் 

ஒரு பதாைக்கப்பள்ளி கட்டித்தரப்படும். அகதாடு இங்குள்ள பபண்கள் 

 டுநிமலப்பள்ளி ஒன்று இந்தியா சார்பில் தரம் உயர்த்தித்தரப்படும் என்ற 

அறிவிப்மப பிரதமர் கமாடி அப்கபாது பவளியிட்ைார். 

இந்தியா சார்பில் சமூக  லக்கூைம்: பின்னர் சத்கிரா என்ற இைத்தில் 

உள்ள பஜகஸாகரஸ்வரி காளி ககாயிலுக்கு பிரதமர் பசன்றார். 

புதிய இரயில்: வங்ககதசத்தின் ைாக்கா - கமற்கு வங்கத்தின் நியூ 

ஜல்மபகுரி இமையிலான புதிய பயணிகள் இரயிமல பிரதமர் கமாடியும், 

கேக் ஹசீனாவும் காபணாலி முமறயில் பதாைங்கிமவத்தனர். இரு ாடு 

-களுக்கு இமைகய இயக்கப்படும் மூன்றாவது பயணிகள் இரயில் இதுவா 

-கும். ஏற்கனகவ, ைாக்கா-பகால்கத்தா, குலானா-பகால்கத்தா இமைகய 

பயணிகள் இரயில் உள்ளது. 

 

6. ககாகவாவாக்ஸ் தடுப்பூசி பசப்ைம்பரில் அறிமுகம்: சீரம் நிறுவனம் 

புதிய ககாகவாவாக்ஸ் தடுப்பூசி வரும் பசப்ைம்பர் மாதம் அறிமுகம் 

பசய்யப்பை வாய்ப்புள்ளது என்று சீரம் இந்தியா நிறுவனத்தின் தமலமமச் 

பசயல் அதிகாரி அைார் புகனவாலா கூறினார். புகனவில் உள்ள சீரம் 

நிறுவனம் ஏற்கனகவ ‘ககாவிஷீல்ட்’ ககரானா தடுப்பூசிமய தயாரித்து 

இந்தியா மற்றும் பிற  ாடுகளுக்கு விநிகயாகித்து வரும் நிமலயில், 

அபமரிக்காமவச் சார்ந்த ‘க ாவாவாக்ஸ்’ என்ற தடுப்பூசி தயாரிப்பு 

நிறுவனத்துைன் இமணந்து ‘ககாகவாவாக்ஸ்’ என்ற இரண்ைாவது 

 

 



         

    

ககரானா தடுப்பூசிமயயும் தயாரித்து வருகிறது. இந்தத் தடுப்பூசியின் 

ஒட்டுபமாத்த க ாய் எதிர்ப்புத்திறன் 89% என்று கணக்கிைப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் புதிய தடுப்பூசி வரும் ஜூன் மாதம் அறிமுகம் பசய்யப்படும் என்று 

எதிர்பார்ப்பதாக கைந்த ஜனவரியில் அைார் புகனவாலா கூறியிருந்த 

நிமலயில், இப்கபாது வரும் பசப்ைம்பரில் அறிமுகப்படுத்த வாய்ப்புள்ளதாகத் 

பதரிவித்துள்ளார். 

 

7. கபாலந்து  ாட்டில் இரண்டு தமிழ் இருக்மககளுக்கு 7 ஆண்டுகளுக்கு 

பின் கபராசிரியர் பணி நியமன அறிவிப்பு 

மத்திய கலாச்சாரத் துமறயின் கீழ் ICCR அமமப்பு பசயல்படுகிறது. இதன் 

சார்பில் 1970ஆம் ஆண்டு முதல் பல்கவறு  ாடுகளில் உள்ள கல்வி 

நிறுவனங்களில் இந்திய அரசு சார்பிலான இருக்மககள் அமமக்கப்பட்டுள் 

-ளன. இதில் ICCR அமமப்பால் கதர்வுபசய்யப்பட்டு அனுப்பப்படும் கபராசி 

-ரியருக்கான ஊதியத்மத மத்திய அரசு வைங்கும். 

பவளி ாடுகளின் 69 கல்வி நிறுவனங்களில் இந்திய இருக்மககள் உள் 

-ளன. இதில் அதிகபட்சமாக இந்திக்கு 25’க்கும் கமற்பட்ை இருக்மககளும் 

இமதயடுத்து சமற்கிருதத்துக்கும் உள்ளன. தமிழுக்கு பவறும் இரண்டு 

இருக்மககள், கபாலந்து  ாட்டில் அமமக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் 

ஒன்றாக வார்ஸா  கரின் வார்ஸா பல்கமலயில் இந்திய பமாழிகள் 

துமறயில் 47 ஆண்டுகளாக தமிழ் இருக்மக உள்ளது. இதன் அருகிலுள்ள 

கிராக்கூப்  கரின் கிராக்கூப்யாகி எகலானியன் பல்கமலக்கைகத்தில் 

2008 முதல் தமிழ் இருக்மக உள்ளது. 

இவற்றுக்கு 7 ஆண்டுகளாக கபராசிரியர்கள் அமர்த்தப்பைவில்மல. இந்தச் 

சூைலில் கபாலந்தின் இரண்டு தமிழ் இருக்மககளுக்கும் கபராசிரியர் 

பணி நியமன அறிவிப்மப ICCR தற்கபாது பவளியிட்டுள்ளது.  ாட்டின் 

பல்கவறு பல்கமலக்கைகங்களில் பணியாற்றும் தமிழ்ப்கபராசிரியர்கள் 

அயல்பணியில் இங்கு பணியாற்ற விண்ணப்பிக்கும்படி ககாரப்பட்டுள்ளது. 

 



         

    

1.முதன்முறையாக ‘கட்டற்ற விண்வெளி குொண்டம் தகெல்வதாட 

-ர்றை’ விளக்கிக்காட்டிய இந்திய அறைப்பு எது? 

அ) HAL 

ஆ) BEL 

இ) ISRO  

ஈ) DRDO 

✓ முதன்முறையாக, இந்திய விண்வெளி ஆய்வு றையம் (ISRO) சமீபத்தில் 

300 மீட்டர் உயரத்திற்குமைல் விண்வெளி குொண்டம் தகெல்வதாடர்பு 

-களின் இருப்றப நிரூபித்துள்ளது. குொண்டம்-கீ-ைறைகுறியாக்கப்பட் 

-ட சமிக்றைகறளப் பயன்படுத்தி மேரறையில் இதறை நிரூபித்தது. 

ஆைதாபாத்தில் உள்ள விண்வெளி பயன்பாட்டு றையத்தில், கட்டற்ை-

விண்வெளி குொண்டம் விறச விநிமயாகம் நிரூபிக்கப்பட்டது. 

 

2. கடந்த ஈராண்டுகளில் தனது 4ஆெது நாடாளுைன்ை ததர்தறை 

நடத்துகிை நாடு எது? 

அ) வெனிசுைா 

ஆ) தான்சானியா 

இ) இஸ்மரல்  

ஈ) சிலி 

✓ கடந்த ஈராண்டுகளில் இஸ்மரல் தைது 4ஆெது ோடாளுைன்ைத் மதர்த 

-றை ேடத்தியுள்ளது. இந்தத் மதர்தல், 2020 டிசம்பரில், அந்ோட்டின் 

ோடாளுைன்ைம் ஒரு பட்வெட்றட ஏற்கத்தெறியறத அடுத்து தூண்டப்பட் 

-டது. இது, மேதன்யாகு ைற்றும் அெரது முக்கிய மபாட்டியாளராை 

வபன்னி காண்ட்ஸ் இறடமய ஏழுைாதகாை அதிகாரப்பகிர்வு ஏற்பாட்றட 

முடிவுக்குக் வகாண்டு ெந்தது. 

 

3. எந்த நாடு தனது த ாயுஸ்-2.1 என்ை ஏந்தி ஏவூர்திறயப் ையன்ைடு 

-த்தி 18 நாடுகறளச்  ார்ந்த 38 வ யற்றகக்தகாள்கறள வெற்றிகர 

-ைாக விண்ணில் ஏவியது? 

அ) சீைா 

ஆ) ெப்பான் 

இ) இரஷ்யா  

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ கெகஸ்தானில் உள்ள றபக்கானூர் காஸ்மைாட்மராமில் இருந்து 38 

வெளிோட்டு வசயற்றகக்மகாள்கறள இரஷ்யா வெற்றிகரைாக ஏவியது. 

இந்தச் வசயற்றகக்மகாள்கள் வதன் வகாரியா, ெப்பான், வெர்ைனி 

உள்ளிட்ட 18 ோடுகறளச் சார்ந்தறெ. மசாயுஸ்-2.1 என்ை ஏந்தி ஏவூர்தி, 

அறைத்து 38 வசயற்றகக்மகாள்கறளயும் சுற்றுப்பாறதயில் நிறை 

நிறுத்தியது. இச்வசயற்றகக்மகாள்களுள் மசைஞ்ச்-1 ஆைது, துனிசியா 

-வில் முழுறையாக தயாரிக்கப்பட்ட முதல் வசயற்றகக்மகாள் ஆகும். 

 

4.நீர்வளத்துறறயில் ஒத்துறைப்பிற்காக, பின்ெரும் எந்நாட்டுடனா 

-ன ஒத்துறைப்பு ஒப்ைந்தத்திற்கு ைத்திய அறைச் ரறெ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது? 

அ) மேபாளம் 

ஆ) ெப்பான்  

இ) ஆஸ்திமரலியா 

ஈ) வெர்ைனி 

✓ இந்திய அரசின் ெல் சக்தி அறைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் நீர்ெளம், 

ஆறுகள் மைம்பாடு ைற்றும் கங்றக புத்தாக்கத் துறை ைற்றும் ெப்பான் 

அரசின் நிைம், உட்கட்டறைப்பு, மபாக்குெரத்து ைற்றும் சுற்றுைா 

அறைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் நீர் ைற்றும் மபரிடர் மைைாண்றை 

அலுெைகம் ஆகியெற்றுக்கிறடமய நீர்ெளம் வதாடர்பாை ஒத்துறைப்பு 

ஒப்பந்தத்திற்கு ைத்திய அறைச்சரறெ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ தகெல், அறிவு, வதாழில்நுட்ப பரிைாற்ைம் ைற்றும் அறிவியல்சார்ந்த 

அனுபெம் ஆகியெற்றை அதிகரிக்கவும், இருோடுகளுக்கு 

இறடமயயாை கூட்டுத்திட்டங்கறள வசயல்படுத்தவும், நீர் ைற்றும் 

வடல்டா மைைாண்றை, ைற்றும் நீர் வதாழில்நுட்பத் துறையில் நீண்டகாை 

ஒத்துறைப்றப உருொக்குெதற்காகவும் இந்த ஒப்பந்தம் 

றகவயழுத்திடப்பட்டது. நீர் பாதுகாப்பு, மைம்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசை 

ெசதிகள் ைற்றும் நீர்ெள மைம்பாட்டில் நிறைத்தன்றை ஆகியெற்றை 

அறடெதற்கு இந்த ஒத்துறைப்பு ஒப்பந்தம் உதவும். 

 

5.‘COVID-19’உம் சுற்றுைாவும்’ என்ை தறைப்பில் ஓர் அறிக்றகறய 

வெளியிட்டுள்ள ைன்னாட்டு அறைப்பு எது? 

அ) NITI ஆய ோக் 

ஆ) NCAER 

இ) UNCTAD  

ஈ) TERI 

✓ ஐோ ெர்த்தகம் ைற்றும் மைம்பாட்டு அறைப்பாை UNCTAD, அண்றையில், 

‘COVID-19’உம் சுற்றுைாவும்’ என்ை தறைப்பிைாை ஓர் அறிக்றகறய 

வெளியிட்டது. இவ்ெறிக்றகயின்படி, உைக சுற்றுைாத்துறை குறைந்தது 

$1.2 டிரில்லியன் அவைரிக்க டாைர்கறள அல்ைது உைகளாவிய வைாத்த 

உள்ோட்டு உற்பத்தியில் 1.5 சதவீதத்றத இைக்கக்கூடும். 

✓ 8 ைாதங்களுக்கும் மைல் பன்ைாட்டு சுற்றுைா ேறடவபைாைல் இருந்தால், 

இந்த இைப்பு சதவீதம் $2.2 டிரில்லியன் அவைரிக்க டாைர் அல்ைது உைக 

வைாத்த உள்ோட்டு உற்பத்தியில் 2.8% ஆக உயரக்கூடும். 

 

6. மூத்ததார்களுக்காக தைாஷான் அபியான் திட்டத்றதத் வதாடங்க 

-வுள்ள ைத்திய அறைச் கம் எது? 

அ) வபண்கள் & குைந்றதகள் மைம்பாட்டு அறைச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம்  

இ) சுகாதாரம் & குடும்பேை அறைச்சகம் 

ஈ) ஊரக மைம்பாட்டு அறைச்சகம் 

✓ மூத்மதார்களுக்காக மபாஷான் அபியான் திட்டத்றதத் வதாடங்கவுள்ள 

-தாக சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

கிராைப்பஞ்சாயத்துகள் ைற்றும் ேகராட்சிகள் இத்திட்டத்றத வசயல்படுத்து 

-ம் முகெர்களாக இருக்கும். முதிமயார் இல்ைங்களில் தங்கியிராத & 

கடுறையாை ஊட்டச்சத்துக்குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட வபரியெர்களு 

-க்கு இது ஊட்டச்சத்து ஆதரறெ ெைங்கும். 

 

7. ஐநா உைக நீர் தைம்ைாட்டு அறிக்றக-2021’இன் தறைப்பு என்ன? 

அ) Valuing Water  

ஆ) Water and Sanitation for All 

இ) Water is Prime 

ஈ) Water during COVID 

✓ ஐோ அறெயாைது ஆண்டுய ோறும், ைார்ச்.22’ஐ உைக தண்ணீர் 

ோளாக வகாண்டாடுகிைது. இந்த ோறளக் வகாண்டாடுெதற்காை 

முக்கிய மோக்கம், “நீடித்த ெளர்ச்சி இைக்கு 6 – 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

அறைெருக்கும் நீர் ைற்றும் ேைொழ்றெ அறடெதற்கு ஆதரெளிப்பதா 

-கும்”. இது வதாடர்பாை தீர்ைாைம், 1992 டிசம்பர் 22 அன்று ஐோ வபாதுச் 

சறபயால் நிறைமெற்ைப்பட்டது. 

 

8.ஒப்ைந்தங்கள் ைற்றும்  ைர  ெழிமுறைகறள அைல்ைடுத்துெதற்கா 

-ன வ யல்திட்டங்கறள உருொக்குெதற்காக இந்திய அர ாங்கம் 

உருொக்கிய 2 உயர்ைட்ட ைணிக்குழுக்களின் தறைெர்கள் யார்? 

அ) ேமரந்திர மைாடி & இராஜ்ோத் சிங் 

ஆ) நிர்ைைா சீதாராைன் & அமித் ஷா 

இ) இராஜீவ் குைார் & அமிதாப் காந்த்  

ஈ) Y M திமயாஸ்தலி & உர்ஜித் பமடல் 

✓ ஒப்பந்தங்கள் ைற்றும் சைரச ெழிமுறைகறள அைல்படுத்துெதற்காை 

முறையாை வசயல்திட்டத்றத அறைப்பதற்காக இந்திய அரசு இரண்டு 

உயர்ைட்ட பணிக்குழுக்கறள அறைத்துள்ளது. 

✓ பணிக்குழுவில் ஒன்று NITI ஆமயாக் துறைத்தறைெர் இராஜீவ் குைார் 

தறைறையிலும் ைற்வைாரு குழு NITI ஆமயாக் தறைறைச்வசயைதிகாரி 

அமிதாப் காந்த் தறைறையிலும் உள்ளது. இப்பணிக்குழுக்கள், ோட்டில் 

உட்கட்டறைப்பு ெளர்ச்சிறய விறரொக வசயல்படுத்துெறத 

மோக்கைாகக் வகாண்டுள்ளை. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ைது அருந்துெதற்கான ெயறத 25’லிருந்து 21’ஆக குறைத்த 

ைாநிைம் / யூனியன் பிரதத ம் எது? 

அ) உத்தர பிரமதசம் 

ஆ) ைத்திய பிரமதசம் 

இ) தில்லி  

ஈ) ராெஸ்தான் 

✓ தில்லி அரசு அதன் புதிய கைால் வகாள்றகக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

அக்வகாள்றகயின்கீழ், தில்லியில் ைது அருந்துெதற்காை குறைந்தபட்ச 

ெயறத 25’லிருந்து 21 ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தில்லி 

அரசு அறைத்த குழுவின் பரிந்துறரகளின் அடிப்பறடயில் இந்த முறை 

வசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

10. ைாதுகாப்பின் ைார்றெயில்,  மீைத்திய வ ய்திகளில் இடம்வைற்ை 

‘ெஜ்ரா’ என்ைால் என்ன? 

அ) ஆளில்ைா ொனூர்தி 

ஆ) கடமைார மராந்துக்கப்பல்  

இ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகறை 

ஈ) வதாறைநிறை கட்டுப்பாட்டு துப்பாக்கி 

✓ இந்திய கடமைார காெல்பறடயின் மராந்துக்கப்பைாை ‘ெஜ்ரா’ கப்பல் 

முறையாக மசறெயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது. இது, ைார்சன் ைற்றும் டூப்மரா 

நிறுெைத்தால் உள்ோட்டில் ெடிெறைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டது. ஏழு கடல் 

மராந்து கப்பல்களுள் இது ஆைாெது கப்பைாகும். இந்தக்கப்பலில் ஆயுத 

தளொடங்கள், வதாறைத்வதாடர்பு கருவிகள், கட்டறைப்பு ெசதிகள் 

பாதுகாப்பு அம்சங்கள் உள்ளிட்டறெ நிரம்ப உள்ளை. 

 


1. இந்திய-அவைரிக்க கூட்டு கடற்பறட பயிற்சி: கிைக்கு இந்திய 

வபருங்கடல் பகுதியில் வதாடக்கம் 

இந்தியா - அவைரிக்கா இறடயிைாை கூட்டு கடற்பறட பயிற்சி கிைக்கு 

இந்திய வபருங்கடல் பகுதியில் ைாயிற்றுக்கிைறை வதாடங்கியது. இரு 

ோடுகளிறடமய ெளாா்ந்து ெரும் பாதுகாப்பு ைற்றும் ராணுெ 

ஒத்துறைப்றப பிரதிபலிக்கும் ெறகயில் இந்த இரண்டு ோள் கூட்டுப் 

பயிற்சி மைற்வகாள்ளப்படுெதாக கடற்பறட அதிகாரிகள் வதரிவித்தைாா். 

‘பாஸ்எக்ஸ்’ என்ை இந்த கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்தியா சாாா்பில் ‘ஷிொலிக்’ 

மபாாா்க் கப்பலும், நீண்டதூர கண்காணிப்பு மபாாா் விைாைைாை ‘பி8ஐ’ 

ஆகியறெ ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளை. அவைரிக்கா யுஎஸ்எஸ் திமயாமடாாா் 

ரூஸ்வெல்ட் மபாாா் விைாைம் தாங்கி கப்பல் குழுறெ ஈடுபடுத்தியுள்ளது. 

இந்த கப்பல் குழுவில் சிறிய மபாாா் கப்பல்களும், ஏராளைாை மபாாா் 

விைாைங்களும் இடம்வபற்றிருக்கும் என்ை அதிகாரிகள் வதரிவித்தைாா். 

இதுகுறித்து இந்திய கடற்பறட வசய்தித்வதாடாா்பாளாா் ஒருொா் 

கூறுறகயில், ‘இந்த கூட்டு பயிற்சியில் முதன் முறையாக இந்திய 

விைாைப்பறட மபாாா் விைாைங்களும் மசாா்க்கப்பட்டுள்ளை. அவைரிக்க 

கப்பல் பறடயுடன் இறைந்து கூட்டுப் பயிற்சி ைற்றும் அனுபெத்றத 

வபறும் ெறகயில் இந்திய விைாைப் பறடக்கு இந்த ொய்ப்பு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது’ என்ைாாா். அவைரிக்க பாதுகாப்புத் துறை அறைச்சாா் 

ைாய்ட் ஆஸ்டின் கடந்த ொரம் இந்திய பயைம் மைற்வகாண்ட நிறையில், 

இந்த கூட்டு கடற்பறட பயிற்சிறய இரு ோடுகளும் வதாடங்கியுள்ளை. 

அெருறடய பயைத்தின்மபாது, இந்மதா-பசிபிக் பிராந்திய பாதுகாப்றப 

உறுதிப்படுத்தும் ெறகயில் இரு ோடுகளிறடமயயாை பாதுகாப்பு ைற்றும் 

ராணுெ ஒத்துறைப்றப மைலும் ெலுப்படுத்துெது என்று இரு தரப்பிலும் 

தீாா்ைாைக்கப்பட்டது. 

 

2. தில்லி துறைநிறை ஆளுேருக்கு முதன்றை அதிகாரம்: 

ைமசாதாவுக்கு குடியரசுத் தறைொா் ஒப்புதல் 

தில்லியில் ைாநிை அரறசவிட துறைநிறை ஆளுேருக்கு முதன்றை 

அதிகாரம் ெைங்கும் ைமசாதாவுக்கு குடியரசுத் தறைொா் ராம்ோத் 

மகாவிந்த் ைாயிற்றுக்கிைறை ஒப்புதல் அளித்தாாா். ‘தில்லி அரசு திருத்த 

ைமசாதா 2021’ என்ை அந்த ைமசாதாவுக்கு குடியரசுத் தறைொா் ஒப்புதல் 

அளித்திருப்பறத அரசிதழ் அறிவிக்றகயின் மூைம் ைத்திய அரசு 

வதரிவித்துள்ளது. இந்தச் சட்டத்தின்படி, தில்லி அரசாைது எந்த நிாா்ொக 

ேடெடிக்றகறய எடுக்கும் முன் துறைநிறை ஆளுேரின் கருத்றத 

மகட்க மெண்டும். இந்த ைமசாதா ைக்களறெயில் ைாாா்ச் 22-ஆம் மததியும், 

ைாநிைங்களறெயில் ைாாா்ச் 24-ஆம் மததியும் நிறைமெற்ைப்பட்டது. 

 

3. ராணுெ தளொடங்கள் கூட்டுத் தயாரிப்பு: இந்தியா, வதன் வகாரியா 

முடிவு 

இரு ோடுகளுக்கு இறடயிைாை பாதுகாப்பு உைறெ விரிவுபடுத்தும் 

ேடெடிக்றகயின் ஒரு பகுதியாக ராணுெ தளொடங்கறள கூட்டாகத் 

தயாரிப்பது, ஏற்றுைதி வசய்ெது, றசபாா் ைற்றும் விண்வெளித் துறைகளில் 

உளவுத் தகெல்கள் பரிைாற்ைத்றத விரிவுபடுத்துெது உள்ளிட்டெற்றை 

மைற்வகாள்ள இந்தியாவும் வதன் வகாரியாவும் ஒப்புக்வகாண்டுள்ளதாக 

தகெைறிந்த ெட்டாரங்கள் ைாயிற்றுக்கிைறை வதரிவித்தை. பாதுகாப்புத் 

துறை அறைச்சாா் ராஜ்ோத் சிங், வதன்வகாரிய பாதுகாப்புத் துறை 

அறைச்சாா் சூ வூக் ஆகிமயாாா் இறடமய வெள்ளிக்கிைறை ேறடவபற்ை 

மபச்சுொாா்த்றதயின்மபாது இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டதாகவும் அந்த 

ெட்டாரங்கள் வதரிவித்தை. 

வதன்வகாரிய பாதுகாப்புத் துறை அறைச்சாா் சூ வூக் 3 ோள் பயைைாக 

வியாைக்கிைறை இந்தியா ெந்தாாா். அெரும், பாதுகாப்புத் துறை அறைச்சாா் 

ராஜ்ோத் சிங்கும் வெள்ளிக்கிைறை சந்தித்துப் மபசிைாா். இந்தப் 

மபச்சுொாா்த்றதயின்மபாது, பாதுகாப்பு வதாழில்துறை ஒத்துறைப்பில் இரு 

ோடுகளும் இறைந்து ஆராய்ச்சி, கூட்டு தயாரிப்பு, கூட்டு ஏற்றுைதியில் 

கெைம் வசலுத்த முடிவு வசய்தை. உத்தரபிரமதசம், தமிழ்ோடு ஆகிய 

ைாநிைங்களில் இரு பாதுகாப்புத் வதாழில்துறை முறையங்கறள 

ஏற்படுத்த ைத்திய அரசு ேடெடிக்றக எடுத்து ெருகிைது. சுயசாாா்பு இந்தியா 

திட்டத்தின் கீழ் வசயல்படுத்தப்படும் இந்த முறையத்தில் முதலீடு 

வசய்ெதன் மூைம், அதில் உள்ள ொய்ப்புகறளப் பயன்படுத்திக் வகாள்ள 

வதன்வகாரிய அறைச்சாா் விருப்பம் வதரிவித்தாாா். 

 

4. உைகக் மகாப்றப துப்பாக்கிச் சுடுதல்: கறடசி ோளில் 

இந்தியாவுக்கு இரு தங்கம் 

உைகக் மகாப்றப துப்பாக்கிச் சுடுதல் மபாட்டியில் கறடசி ோளாை 

ைாயிற்றுக்கிைறை இந்தியாவுக்கு மைலும் இரு தங்கம், ஒரு வெள்ளிப் 

பதக்கம் கிறடத்தது. தில்லியில் ேறடவபற்ை இந்தப் மபாட்டியில் வதாடக்க 

ோள் முதமை ஆதிக்கம் வசலுத்திய இந்திய அணி, கறடசி ோளில் இரு 

தங்கம், ஒரு வெள்ளிறய வென்ைமதாடு 30 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் 

பட்டியலிலும் முதலிடத்றதப் பிடித்தது. ைாயிற்றுக்கிைறை ேறடவபற்ை 

ஆடொா் டிராப் அணி பிரிவில் பிருதிவிராஜ் வதாண்றடைான், ைக்ஷய் 

ஷிமயாரன், கிைான் வசைாய் ஆகிமயாாா் அடங்கிய இந்திய அணி தங்கம் 

வென்ைது. இமதமபால் ைகளிாா் டிராப் அணி பிரிவில் ஷ்மரயஸி சிங், 

ராமெஸ்ெரி குைாரி, ைணிஷா கீாா் ஆகிமயாாா் அடங்கிய இந்திய அணி 6-

0 என்ை கைக்கில் கெகஸ்தாறை வீழ்த்தி தங்கம் வென்ைது. 

ஆடொா் 25 மீ. மரபிட் ஃபயாா் பிஸ்டல் பிரிவில் விெய் வீாா் சித்து, குருபிரீத் 

சிங், ஆதாாா்ஷ் சிங் ஆகிமயாாா் அடங்கிய இந்திய அணி வெள்ளிப் பதக்கம் 

வென்ைது. இந்தப் மபாட்டியில் இந்தியா 15 தங்கம், 9 வெள்ளி, 6 

வெண்கைம் எை வைாத்தம் 30 பதக்கங்கறள வென்று பதக்கப் பட்டியலில் 

முதலிடத்றதப் பிடித்தது. 

 

5. 10-க்கும் மைற்பட்ட ைாநிைங்களில் அதிகரித்து ெரும் பாதிப்பு - 

கமராைா றெரஸ் பரவுெறத கட்டுப்படுத்த 5 அம்ச திட்டம் : ைத்திய 

சுகாதாரத் துறை அறைச்சகம் வெளியீடு 

ோட்டில் கமராைா றெரஸ் பரவுெறதக் கட்டுப்படுத்த 5 அம்ச திட்டத்றத 

ைத்திய சுகாதாரத்துறை அறைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த பிப்ரெரி 

முதல் கமராைா றெரஸ் மீண்டும் அதிக அளவில் பரெத் வதாடங்கியுள்ளது. 

ோடு முழுெதும் கமராைா றெரஸ் வதாற்று பரெல் இல்ைாவிட்டாலும் கூட, 

10-க்கும் மைற்பட்ட ைாநிைங்களில் பாதிப்பு அதிகைாக இருக்கிைது. மேற்று 

ஒமர ோளில் 62 ஆயிரத்துக்கும் மைற்பட்மடாருக்கு கமராைா றெரஸ் 

வதாற்று பாதிப்பு உறுதி வசய்யப் பட்டுள்ளது. 

ைகாராஷ்டிராவில் 37 ஆயிரம் மபர் பாதிப்புக்கு ஆளாை நிறையில், 

தமிைகம், கர்ோடகா, சத்தீஸ்கர், ைத்தியபிரமதசம், வடல்லி ஆகிய 

ைாநிைங்களில் தைா 1500-க்கு மைற்பட்டெர்களுக்கு வதாடர்ந்து 2-ெது 

ோளாக வதாற்று பாதிப்பு பதிொகி உள்ளது. இந்நிறையில் மெகைாக பரவி 

ெருகிை கமராைா றெரஸ் வதாற்றை கட்டுப்படுத்துெதற்காை 

ெழிமுறைகள் குறித்து விொதிப்பதற்காக ைத்திய அரசு மேற்று காவைாலி 

காட்சி ெழியாக உயர் ைட்ட ஆமைாசறை கூட்டம் ேடத்தியது. இந்த 

கூட்டத்துக்கு ைத்திய சுகாதாரத்துறை வசயைாளர் ராமெஷ் பூஷண் 

 

 



         

    

தறைறை தாங்கிைார். இதில் ைகாராஷ்டிரா, குெராத், ஹரியாைா, 

தமிழ்ோடு, சத்தீஸ்கர், ைத்தியபிரமதசம், மைற்கு ெங்கம், வடல்லி, ெம்மு-

காஷ்மீர், கர்ோடகா, பஞ்சாப் ைற்றும் பிஹார் ஆகிய 12 ைாநிைங்களின் 

சுகாதாரத்துறை வசயைாளர்கள், கமராைா பாதிப்பு அதிகைாக உள்ள 

ோட்டின் 46 ைாெட்டங்கறள மசர்ந்த ஆட்சியர்கள், ேகராட்சி 

ஆறையர்கள் கைந்து வகாண்டைர். 

அப்மபாது ராமெஷ் பூஷண் மபசியதாெது: அதிகளவு பாதிப்றப 

வகாண்டுள்ள 46 ைாெட்டங்களில் கடுறையாை கட்டுப்பாடு ைற்றும் வபாது 

சுகாதார ேடெடிக்றககளில் தீவிர கெைம் வசலுத்த மெண்டும். கமராைா 

பாதிப்பு அதிகம் உள்ள ைாநிைங்கள் அறைத்தும் பரிமசாதறைறய 

அதிகரிக்க மெண்டும். குறிப்பாக ஆர்.டி-பி.சி.ஆர். பரிமசாதறைகறள 

அதிகளவில் சார்ந்து இருக்க மெண்டும். அதிக பாதிப்பு உள்ள பகுதிகளில் 

முகாம்கறள அறைத்து தடுப்பூசிகறள மபாடமெண்டும். இவ்ொறு அெர் 

கூறிைார். 

மைலும், வதாற்று உறுதி வசய்யப்படுகிைெர்கறள உடைடியாக 

தனிறைப்படுத்தவும், அெர்கமளாடு வதாடர்பில் இருந்தெர்கறள 

விறரொக கண்டறிந்து, அெர்கறளயும் பரிமசாதித்து தனிறைப்படுத்த 72 

ைணி மேரத்துக்குள் ேடெடிக்றக எடுக்குைாறும் அப்மபாது 

மகட்டுக்வகாள்ளப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தின் முக்கிய ேடெடிக்றகயாக 

கமராைாறெ கட்டுப்படுத்துெதற்கு 5 அம்ச திட்டம் ஒன்றை ைத்திய அரசு 

அப்மபாது அறிவித்தது. அந்த 5 அம்ச திட்டம் ெருைாறு: 

1) பரிமசாதறைகறள மிக அதிகளவில் ேடத்துதல். 

2) பாதிக்கப்பட்டெர்கறள உடனுக்குடன் தனிறைப்படுத்தி அெர்களின் 

வதாடர்புகறள கண்டறிதல். 

3) வபாது ைற்றும் தனியார் சுகாதார ெளாகங்கறள மீண்டும் 

தயார்நிறையில் றெத்தல். 

4) சரியாை மகாவிட்-19 ேடத்றத விதிமுறைறய உறுதி வசய்தல். 

5) அதிகளவில் பாதிப்புகள் பதிொகி ெரும் ைாெட்டங் களில் தடுப்பு ைருந்து 

ெைங்கு ெதற்காை இைக்கு சார்ந்த அணுகுமுறை ஆகியறெமய இந்த 5 

அம்சத் திட்டம் ஆகும். இதறை தீவிரைாக வசயல் படுத்த ேடெடிக்றக 

எடுக்க மெண்டும் எை சம்பந்தப்பட்ட ைாநிை அரசுகறள ைத்திய அரசு 

மகட்டுக் வகாண்டுள்ளது. 

மைலும், ைாநிைங்கள் கமராைா காை விதிமுறைகறள பின்பற்ைா 

தெர்களுக்கு கடுறையாை அப ராதம் விதிக்குைாறும் அறிவுறுத் தப்பட்டது. 

இந்த கூட்டத்துக்கு பின்ைர் ைத்திய சுகாதாரத்துறை அறைச்சகம் ஓர் 

அறிக்றகறய வெளி யிட்டது. அதில் கூறியுள்ளதாெது: 70 சதவீத 

பாதிப்புகறள கமராைா காை விதிமுறைகறள பின்பற்ை வசய்து 

கட்டுப்படுத்த முடியும். முன்னுரிறை பிரிவிைருக்கு தடுப் பூசிகறள 

மபாடுெதில் கெைம் வசலுத்தமெண்டும். வசன்றை, மும்றப, வகால்கத்தா, 

கர்ைால் ஆகிய 4 இடங்களில் உள்ள தடுப்பூசி கிடங்குகளில் மபாதுைாை 

தடுப்பூசி இருப்பு றெக்கப்பட்டு உள்ளது. 

 

6. 15 ஆண்டுகளுக்கு மைல் பைசாை ொகைங்களின் எண்ணிக்றக 

4 மகாடி- 70 ைட்சத்துடன் கர்ோடகா முதலிடம் 

இந்திய சாறைகளில் இயங்கும் வைாத்த ொகைங்களில் 4 மகாடி 

ொகைங்கள் 15 ஆண்டுகளுக்கு மைைாைறெ எை ைத்திய அரசு 

வதரிவித்துள்ளது. இதில் அதிகபட்சைாக கர்ோடக ைாநிைத்தில் ைட்டும் 70 

ைட்சம் இயங்குெதாக வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய தறரெழிப் 

மபாக்குெரத்து அறைச்சக இறையதளத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்கு மைைாக 

சாறைகளில்இயங்கும் ொகைங்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இதில் ஆந்திரா, ைத்தியப் பிரமதசம், வதைங்காைா, ைட்சத்தீவுகள் ஆகிய 

பகுதிகளில் இயங்கும் ொகைங்களின் விெரங்கள் தங்களிடம் இல்றை 

எை ைத்திய அரசு வதரிவித்துள்ளது. 

4 மகாடி பறைய ொகைங்களில் 2 மகாடிக்கும் அதிகைாைறெ 20 

ஆண்டுகளுக்கு மைைாைறெ எை அறைச்சகம் வதரிவித்துள்ளது. பறைய 

ொகைங்கள் மீதுகடுறையாை ெரி விதிக்க ைத்திய அரசு முடிவு 

வசய்துள்ளது. இதன்படி ைாநிை அரசுகளுடன் கைந்து மபசி பசுறை ெரிறய 

விதிக்கப்மபாெதாக கடந்த ெைெரி ைாதம் அறிவித்தது. சுற்றுச் சூைல் 

ைாசுபடுெறதக் குறைக்க இத்தறகய ேடெடிக்றகறய எடுக்க ைத்திய 

அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்படி தகுதிச் சான்றுஅளிக்கும்மபாது பறைய 

ொகைங்களுக்கு தற்மபாது விதிக்கப்படும் கட்டைத்றத விட 10 சதவீதம் 

முதல் 25சதவீதம் ெறர கூடுதைாக விதிக்க முடிவு வசய்யப்பட்டுள் ளது. 

இெற்றின் மீது சாறைெரியும் கூடுதைாக விதிக்கப்படும் எை 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அமதசையம் சுற்றுச் சூைறை ைாசுபடுத்தாத மபட்டரியில் இயங்கும் 

ொகைங்களுக்கு ெரி விைக்கு அளிக்கவும் முடிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அமதமபாை சிஎன்ஜி ைற்றும் எல்பிஜி-யில் இயங்கும் ொகைங்களுக்கு 

கூடுதல் ெரி விதிப்பிலிருந்து விைக்கு அளிக்கவும் முடிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, எதிர்ெரும் நிதி ஆண்டுக்காை பட்வெட்டில் 

பறைய ொகைங்கறள முற்றிலும் அழிப்பது வதாடர்பாை புதிய 

வகாள்றகயும் அறிவிக்கப்பட்டுள் ளது. இதன்படி பறைய ொகைங்கறள 

அழித்து புதிய ொகைங்கறள ொங்கும் ொடிக்றகயாளர்களுக்கு 5 

சதவீதம் ெறரயில் விறைக் கழிவு அளிக்கப்படும் எை 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உத்தரப் பிரமதசத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்கு மைைாை ொகைங்களின் 

எண்ணிா்றக 56.54 ைட்சம். இதில் 24.55 ைட்சம் ொகைங்கள் 20 

ஆண்டு பைறையாைறெயாகும். வடல்லியில் 49.93 ைட்சம் ொகைங்கள் 

உள்ளை. இெற்றில் 35.11 ைட்சம் ொகைங்கள் 20ஆண்டுகளுக்கு 

மைைாைறெ யாகும். மகரளாவில் 34.64 ைட்சம் பறைய ொகைங்கள் 15 

ஆண்டுகளுக்கு மைைாை றெயாகும். தமிைகத்தில் 33.43 ைட்சம் 

ொகைங்களும், பஞ்சாபில் 25.38 ைட்சம் ொகைங்களும், மைற்கு 

ெங்கத்தில் 22.69 ைட்சம் பறைய ொகைங் களும் உள்ளை. 

 

7. 4 மகாடி கிராைப்புை குடும்பங்களுக்குகுைாய் மூைம் குடிநீாா்: அறைச்சகம் 

இந்தியாவில் 2019-ஆம் ஆண்டு வதாடங்கப்பட்ட ெல் ஜீென் திட்டத்தின் 

கீழ் 4 மகாடி கிராைப்புை குடும்பங்களுக்கு குைாய் மூைம் குடிநீாா் 

விநிமயாகம் வசய்யப்பட்டு ெருெதாக ெல் சக்தி அறைச்சகம் 

திங்கள்கிைறை வதரிவித்தது. இதுவதாடாா்பாக அந்த அறைச்சகம் 

வெளியிட்டுள்ள வசய்திக்குறிப்பு: 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் அறைத்து 

கிராைப்புை குடும்பங்களுக்கும் குைாய் மூைம் குடிநீாா் ெைங்கும் மோக்கில் 

ெல் ஜீென் திட்டத்றத பிரதைாா் ேமரந்திர மைாடி 2019, ஆக. 15-ஆம் மததி 

அறிவித்தாாா். அத்திட்டத்தில், 4 மகாடி கிராைப்புை குடும்பங்களுக்கு குைாய் 

மூைம் குடிநீாா் விநிமயாகம் வசய்யப்பட்டுள்ளதன் மூைம் புதிய றைல்கல் 

எட்டப்பட்டுள்ளது. 

ைாநிை அரசுகளுடன் இறைந்து இந்தத் திட்டம் வசயல்படுத்தப்படுகிைது. 

தற்மபாது 7.24 குடும்பங்கள் (38 சதவீதம்), அதாெது மூன்றில் ஒரு பங்கு 

ஊரக குடும்பங்கள் குைாய் மூைம் குடிநீறரப் வபறுகின்ைை. இதில் 100 

சதவீதம் குைாய் மூைம் குடிநீாா் ெைங்கி மகாொ முதல் ைாநிைைாகவும், 

அடுத்த இடங்களில் வதைங்காைா, அந்தைான் ைற்றும் நிமகாபாாா் தீவுகளும் 

உள்ளை எை அதில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. தமிைக காெல் துறையில் இருந்து முதல்முறையாக மதசிய 

ஆைைகன் மபாட்டிக்கு மதர்ொை தறைறைக் காெைர் 

வசன்றை அறடயாறு மபாக்குெரத்து காெல் துறையில் 

தறைறைகாெைராக பணிபுரிபெர் புருமஷாத்தைன். இெர் கடந்த 2002-

ம் ஆண்டு தமிழ்ோடு காெல்துறையில் 2-ம் நிறை காெைராக பணியில் 

மசர்ந்தார். அதற்கு முன்மப, தைது 18 ெயது முதல் பல்மெறு ஆைைகன் 

மபாட்டிகளில் பங்குவபற்று ‘மிஸ்டர் வசன்றை’, ‘மிஸ்டர் தமிழ்ோடு’ எை 

பை பட்டங்கறள வபற்றுள்ளார். ஏற்வகைமெ 2000, 2001-ம் 

ஆண்டுகளில் ‘மிஸ்டர் தமிழ்ோடு’ பட்டம் வென்ை இெர், 2002-ல் காெல் 

பணியில் இறைந்த பிைகும்,மபாட்டிகளில் வதாடர்ந்து பங்மகற்ைார். 2004 

முதல் 2008 ெறர வதாடர்ச்சியாக 5 ஆண்டுகள் எை வைாத்தம் 7 

ஆண்டுகள் ‘தமிழ்ோடு ஆைைகன்’ மபாட்டியில் கைந்துவகாண்டு 7 முறை 

‘மிஸ்டர் தமிழ்ோடு’ பட்டம் வபற்ைார். 

கடந்த 2008-ல் எதிர்பாராதவித ைாக ஒரு விபத்தில் சிக்கியதால், 

புருமஷாத்தைனுக்கு எந்தவித கடுறையாை உடற்பயிற்சியும் வசய்ய 

முடியாத நிறை ஏற்பட்டது.அதில் இருந்து மீண்டு ெந்து, தீவிர உடற்பயிற்சி 

மைற்வகாண்டார். வசன்றையில் 2018-ல் ேடந்த ‘மிஸ்டர் ஆைைகன் 

தமிழ்ோடு’ மபாட்டியில் கைந்துவகாண்டு, 80 கிமைா பிரிவில் தங்கம் 

வென்ைார்.மைலும், அறைத்து எறடப் பிரிவுகளிலும் சாம்பியன் பட்டத்றத 

வென்று ‘மிஸ்டர் தமிழ்ோடு’ பட்டத்றத மீண்டும் வென்ைார். 

இந்நிறையில், 49-ெது சீனியர் மிஸ்டர் தமிழ்ோடு மபாட்டி கடந்த 28-ம் 

மததி ேறடவபற்ைது. அதில் தமிழ்ோடு காெல்துறை சார்பாக 80 கிமைா 

எறடப் பிரிவில் பங்மகற்ை புருமஷாத்தைன், வெண்கைப் பதக்கம் 

வென்ைார். இறதயடுத்து, வடல்லியில் ெரும் ஏப்ரல்4-ம் மததி ேடக்க 

உள்ள ஃவபட மரஷன் மகாப்றப ைற்றும் ஏப்ரல் 23, 24-ம் மததிகளில் 

ேறடவபறும் இந்திய அளவிைாை ஆைைகன் மபாட்டிக்கு தகுதி 

வபற்றுள்ளார். 

 



         

    

9. மசதி வதரியுைா? 

ைார்ச் 19: பஞ்சாபில் ேறடவபற்ை மதசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 

மபாட்டியில் 200 மீ. ஓட்டப் மபாட்டியில் திருச்சிறயச் மசர்ந்த தைைட்சுமி 

23.26 விோடிகளில் வதாறைறெக் கடந்து புதிய சாதறைப் பறடத்தார். 

1998இல் இமத இைக்றக 23.30 விோடிகளில் பி.டி.உஷா கடந்திருந்த 

சாதறைறயத் தைைட்சுமி முறியடித்தார். 

ைார்ச் 20: தமிைகத்தில் பட்டியலிைத்றதச் மசர்ந்த மதமெந்திர குைத்தார், 

கல்ைாடி, குடும்பர், பள்ளர், பண்ைாடி, ொதிரியார், கறடயன் ஆகிய 7 

சாதியிைறரத் மதமெந்திர குை மெளாளர் என்கிை வபாதுப் வபயரில் 

அறைக்கும் ைமசாதா ோடாளுைன்ைத்தில் நிறைமெறியது. 

ைார்ச் 21: சர்ெமதச காசமோய் தடுப்புக் கூட்டாண்றை ொரியத்தின் 

தறைெராக ைத்திய சுகாதார துறை அறைச்சர் ஹர்ஷெர்தன் 

நியமிக்கப்பட்டார். 

ைார்ச் 22: தமிைக சட்டப்மபரறெத் மதர்தலில் வைாத்தம் உள்ள 234 

வதாகுதிகளில் 4,220 மெட்பாளர்கள் மபாட்டியிடுகின்ைைர். அதிக பட்சைாக 

கரூரில் 77 மபர், குறைந்த பட்சைாக தியாகராய ேகரில் 14 மபர் 

மபாட்டியிடுகின்ைைர். புதுச்மசரியில் உள்ள 30 வதாகுதிகளில் 324 

மெட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளைர். 

ைார்ச் 23: 2020ஆம் ஆண்டுக்காை காந்தி அறைதி விருது ‘ெங்க பந்து’ 

என்ைறைக்கப்படும் மஷக் முஜிபூர் ரஹ்ைானுக்கு ெைங்கப்படுெதாக 

ைத்திய அரசு அறிவித்தது. இந்த விருது 1995ஆம் ஆண்டு முதல் 

ெைங்கப்பட்டுெருகிைது. 

ைார்ச் 23: 67ஆெது மதசியத் திறரப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டை. 

‘அசுரன்’ சிைந்த தமிழ் திறரப்படைாகவும், அப்படத்தில் ேடித்த தனுஷ் சிைந்த 

ேடிகராகவும் மதர்ந்வதடுக்கப் பட்டைர். விெய்மசதுபதி (சிைந்த துறை 

ேடிகர்), ோகவிஷால் (சிைந்த குைந்றத ேட்சத்திரம்), டி.இைான் (சிைந்த 

இறசயறைப்பாளர்- பாடல்கள்) ஆகிமயாரும் விருதுகளுக்குத் மதர்வு 

வசய்யப்பட்டைர். 

ைார்ச் 25: உச்ச நீதிைன்ைத்தின் அடுத்த தறைறை நீதிபதியாெதற்கு 

என்.வி.ரைைாவின் வபயறரத் தற்மபாறதய தறைறை நீதிபதி மபாப்மட 

பரிந்துறரவசய்தார். இெருறடய பதவிக்காைம் ஏப்ரல் ைாதத்துடன் 

நிறைெறடகிைது. 

ைார்ச் 26: அவைரிக்க ெரைாற்றில் முதன்முறையாக அதிபர் மொ 

றபடனின் அறைச்சரறெயில் துறை சுகாதார அறைச்சர் பதவிக்குத் 

திருேங்றகயாை ைருத்துெர் மரச்சல் வைவின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

 

 



         

    

1. இந்தியாவுடன் தாயக பாதுகாப்பு பபச்சுவார்த்தததய மீண்டும் 

ததாடங்கவுள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) அமெரிக்கா  

இ) ஐக்கியப் பபரரசு 

ஈ) இரஷ்யா 

✓ US தாயக பாதுகாப்புத் துறையின் அறிவிப்பின்படி, US – இந்தியா தாயக 

பாதுகாப்பு பபச்சுவார்த்றதறய மீண்டும் மதாடங்க இந்தியாவும் 

அமெரிக்காவும் முடிவு மெய்துள்ளன. இறைமவளிப் பாதுகாப்பு ெற்றும் 

வளர்ந்துவரும் மதாழில்நுட்பம் பபான்ை முக்கியொன விஷயங்கறளப் 

பற்றி விவாதிப்பறத இப்பபச்சுவார்த்றத ப ாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது.  

✓ வன்முறை தீவிரவாதத்றத ஒழித்துக் கட்டுவறதயும் இது ப ாக்கொகக் 

மகாண்டுள்ளது. இரு ாடுகளுக்கும் இறடயிலான முதல் தாயக பாதுகா 

-ப்பு பபச்சுவார்த்றத, கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில்  றடமபற்ைது. 

 

2. எந்த மாநிலம் / யூனியன் பிரபதசத்தில் ஷாஹீத் பகத் சிங் 

ஸ்மாரக்தக, மத்திய கல்வி அதமச்சர் திறந்துதவத்தார்? 

அ) பஞ்ொப் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) உத்தர பிரபதெம் 

ஈ) ஹரியானா 

✓ தில்லி பல்கறலக்கழகொனது பகத்சிங், சுக்பதவ் தாப்பர் ெற்றும் சிவராம் 

இராஜ்குரு ஆகிபயாரின் தியாகத்தின் 90 ஆண்டுகால நிறைறவ 

நிறனவுகூருவதற்காக ‘ஷாஹீத் திவாஸ்’ என்ைமவாரு நிகழ்ச்சிறய 

ஏற்பாடு மெய்தது. ெத்திய கல்வியறெச்ெர் ரபெஸ் மபாக்ரியால், மெய்நிக 

-ராக இந்த நிகழ்றவத் மதாடங்கிறவத்தார். 

✓ பகத்சிங் ஸ்ெராகில் தற்பபாதுள்ள விடுதறலப் பபாராளிகள் பற்றிய நூல் 

-களின் மதாகுப்பு “ஷாஹித் ஸ்மிருதி புஸ்தகாலயா” என்று ொற்ைப்படுவ 

-தாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3.‘Global Economic Outlook - GEO’ என்ற ததலப்பில் அறிக்தகதய 

தவளியிடுகிற உலகளாவிய மதிப்பீட்டு நிறுவனம் எது? 

அ) Fitch Ratings  

ஆ) CRISIL 

இ) Standard & Poor 

ஈ) Ind-RA 

✓ அமெரிக்க வரவு ெதிப்பீட்டு நிறுவனொன பிட்ச், ‘Global Economic 

Outlook - GEO’ என்ை தறலப்பில் அறிக்றகறய மவளியிடுகிைது. அதன் 

அண்றெய பதிப்பில், இந்தியாவின் மொத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியின் 

வளர்ச்சி ெதிப்பீட்றட அடுத்த நிதியாண்டில் 12.8% ஆக ொற்றியுள்ளது. 

முன்னதாக, இம்ெதிப்பீட்டு நிறுவனம், இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதத் 

-றத 11% என ெதிப்பிட்டிருந்தது. 

✓ தளர்வான நிதிநிறலப்பாடு ெற்றும் சிைந்த றவரஸ் கட்டுப்பாடு அம்ெம் 

ஆகியறவ இதற்கான காரைங்களாக கூைப்பட்டுள்ளன. 2023ஆம் நிதி 

ஆண்டில், மொத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வளர்ச்சி 5.8 

ெதவிகிதத்துக்கு குறையும் என்றும் பிட்ச் எதிர்பார்க்கிைது. 

 

4. 7.5% என்ற விகிதத்தில், காசபநாய் பாதிப்பில் மிகப்தபரிய சரிதவ 

பதிவுதசய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) பகரளம்  

இ) ெகாராஷ்டிரம் 

ஈ) ஹிொச்ெல பிரபதெம் 

✓ பகரள ொநிலத்தில், 2015-20’க்கு இறடயில் காெப ாய் பாதிப்பு 37.5% 

குறைந்துள்ளது. இதன்மூலம், ஆண்டு ெரிவு விகிதத்றத 7.5% ஆக அம் 

ொநிலம் பதிவுமெய்துள்ளது. உலகளாவிய ெரிவு விகிதம் 2-3% ெட்டுபெ 

இருக்கும் நிறலயில், பகரளத்தின் இந்தச் ெரிவு விகிதம் மிகவும் குறிப்பிட 

-த்தக்கதாகும். 

✓ காெப ாய் ஒழிப்றப ப ாக்கிய முன்மனடுப்புகளுக்காக, ெத்திய சுகாதார 

அறெச்ெகத்தால் வழங்கப்படும் ொன்றிதழில், மவண்கலப்பதக்கத்றதயும் 

பகரள ொநில அரசு மவன்றுள்ளது. 

 

5. அண்தமய பன்னாட்டு அறிவுசார் தசாத்துக் குறியீட்டில் இந்தியா 

அதடந்துள்ள தரநிதல என்ன? 

அ) 20 

ஆ) 30 

இ) 40  

ஈ) 50 

✓ பன்னாட்டு அறிவுொர் மொத்துக் குறியீட்டின் ெமீபத்திய ஆண்டு பதிப்பில் 

இந்தியா 40ஆம் இடத்தில் உள்ளது. இக்குறியீட்றட, US Chamber of 

Commerce Global Innovation Policy Centre (GIPC) ஆண்டுபதாறும் 

மவளியிடுகிைது. காப்புரிறெ ெற்றும் பதிப்புரிறெ மகாள்றககள் முதல் 

அறிவுொர் மொத்துக்கறள வணிகெயொக்குதல் வறர பல கூறுகளில், 

53 உலக மபாருளாதாரங்களில் உள்ள அறிவுொர் மொத்துரிறெகறள 

இந்தக் குறியீடு ெதிப்பிடுகிைது. 

 

6. அண்தமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “மன்யங்தகாண்டா ஜாதரா” 

என்றால் என்ன? 

அ) பண்றடய ஹரப்பர் தளம் 

ஆ) புத்த விகாரம் 

இ) ொநிலங்களுக்கு இறடபயயான ெதஞ்ொர் விழா  

ஈ) விடுதறலக்கு முந்றதய இயக்கம் 

✓ ென்யங்மகாண்டா ஜாதரா என்பது ஆந்திர பிரபதெம் ெற்றும் ஒடிஸா 

ஆகிய ொநிலங்களுக்கு இறடபயயான ெதஞ்ொர் விழாவாகும். இந்த 

விழாவில், ஆந்திர பிரபதெ ொநிலம் கிழக்கு பகாதாவரி ொவட்டத்தின் 

மொத்துகுபதம் ெண்டலத்தில் உள்ள மபால்லூரு கிராெத்தில் ஒடிஸா 

ொநிலத்திற்கு கடவுளர் சிறலகறள ொற்றுவதும் அடங்கும். 

✓ கடந்த காலங்களில், இந்தத் திருவிழாவின்பபாது விரும்பத்தகாத நிகழ்வு 

-களும் இடதுொரி தீவிரவாதங்களும் பதிவாகியுள்ளன. ஆனால், ஏராள 

-ொன முன்மனச்ெரிக்றக  டவடிக்றககள் காரைொக, இந்த 

ஆண்டின் திருவிழா அறெதியாக  டந்பதறியது. 

 

7.இந்தியாவின் UPSC’க்கும் பின்வரும் எந்த நாட்டின் பதர்வாதை 

-யத்துக்கும் இதடயிலான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய 

அதமச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) இலங்றக 

ஆ) வங்காளபதெம் 

இ) ஆப்கானிஸ்தான்  

ஈ) பாகிஸ்தான் 

✓ இந்தியாவின் ெத்திய பணியாளர் பதர்வாறையம் (UPSC) ெற்றும் 

ஆப்கானிஸ்தானின் சுயாதீன நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் ெற்றும் குடிறெப் 

பணிகள் ஆறையம் (IARCSC) ஆகியவற்றுக்கிறடபயயான புரிந்துை 

-ர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அறெச்ெரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

IARCSC ெற்றும் UPSC ஆகியவற்றுக்கு இறடபயயான உைறவ இந்தப் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் வலுப்படுத்தும். 

✓ பணியாளர்கள் பதர்வில் இருதரப்புக்கும் உள்ள அனுபவம் ெற்றும் 

நிபுைத்துவத்றத பகிர்ந்துமகாள்ளவும் இது வழிவகுக்கும். 

 

8. இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இதடயிலான நிரந்தர சிந்து 

ஆதையத்தின் 116ஆவது கூட்டம் நதடதபற்ற இடம் எது? 

அ) லாகூர் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) மஜய்ப்பூர் 

ஈ) ஜலந்தர் 

✓ இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இறடயிலான நிரந்தர சிந்து ஆறை 

-யக்கூட்டத்தின் 116ஆவது கூட்டம் ெமீபத்தில் புது தில்லியில்  டந்தது. 

இந்தச் ெந்திப்பு, இரண்டறர ஆண்டுகளுக்கு பெலான இறடமவளிக்குப் 
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பின்னர்  டந்தது. பாகிஸ்தான் பதசிய  ாளுடன் இச்ெந்திப்பு ஒத்துப்பபா 

-னது. இரண்டு  ாள்  றடமபற்ை இக்கூட்டம், இந்திய தரப்பில் சிந்து நீர் 

ஆறையர் பிரதீப் குொர் ெக்பெனா தறலறெயில்  றடமபற்ைது. 

 

9. 1921’இல், பின்வரும் எந்த இந்தியத்ததலவரின் ஒடிஸா பயைம் 

குறித்த நிதனவு அஞ்சல்ததல அண்தமயில் தவளியிடப்பட்டது? 

அ) ப தாஜி சுபாஷ் ெந்திரபபாஸ் 

ஆ) பாபாொபகப் அம்பபத்கர் 

இ) ‘ெகாத்ொ’ காந்தி  

ஈ) ‘கர்ெவீரர்’ காெராஜர் 

✓ ‘ெகாத்ொ’ காந்தி, கடந்த 1921ஆம் ஆண்டில் (100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) 

முதன்முறையாக ஒடிஸா ொநிலத்துக்கு வருறகதந்தார். பெலும் அவரது 

ஒத்துறழயாறெ இயக்கத்தின் ஒருபகுதியாக ெக்கள் கூட்டத்தின்முன் 

அவர் உறரயாற்றினார். இந்த நிகழ்றவ நிறனவுகூரும் வறகயில், 

‘ெகாத்ொ காந்தியின் ஒடிஸாவுக்கான முதல் வருறகயின் நூைாம் 

ஆண்டு’ குறித்த நிறனவு அஞ்ெல்தறல ெமீபத்தில் மவளியிடப்பட்டது. 

 

10. இந்திய வானூர்தி நிதலயங்கள் ஆதையத்தின் ததலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) பங்கஜ் குொர் 

ஆ) குருபிரொத் பொகபத்ரா 

இ) அருண்குொர் 

ஈ) ெஞ்சீவ் குொர்  

✓ ெகாராஷ்டிர பகடரின் 1991ஆம் ஆண்டு மதாகுதி இ. ஆ. ப அதிகாரியான 

ெஞ்சீவ் குொர், இந்திய வானூர்தி நிறலயங்கள் ஆறையத்தின் (AAI) 

தறலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பணியாளர் அறெச்ெகம் பிைப்பித்த 

உத்தரவின்படி, ஆதிஷ் ெந்திரா, இந்திய உைவுக் கழகத்தின் தறலவர் 

ெற்றும் நிர்வாக இயக்கு ராக இருப்பார். மவவ்பவறு அறெச்ெகங்களுக் 

-கு, 22 அதிகாரத்துவத்தினர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 


1. டி20 தரவரிறெ: முதலிடத்தில் மதாடரும் ஷஃபாலி வர்ொ 

ெகளிருக்கான ICC டி20 தரவரிறெயில் பபட்ஸ்வுென்கள் பிரிவில் 

இந்தியாவின் மதாடக்க வீராங்கறன ஷஃபாலி வர்ொ மதாடர்ந்து முதலிட 

-த்தில் நீடிக்கிைார். மதன்னாப்பிரிக்க ெகளிர் அணிக்கு எதிரான மதாடர் 

நிறைவறடந்த நிறலயில், அவர் 776 புள்ளிகளுடன் அந்த இடத்தில் 

இருக்க, ஆஸ்திபரலியாவின் மபத் மூனி 741 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் 

இடத்திலும், நியூஸிலாந்தின் பொபி டிறவன் 712 புள்ளிகளுடன் 3’ஆம் 

இடத்திலும் இருக்கின்ைனர். 

இந்தியாவின் ஸ்மிருதி ெந்தனா ஓரிடம் முன்பனறி 693 புள்ளிகளுடன் 

6ஆவது இடத்துக்கு வந்துள்ளார். முதல் 10 இடங்களுக்குள்ளாக ெற்மைாரு 

இந்தியராக மஜமிொ பராட்ரிகஸ் 640 புள்ளிகளுடன் 9ஆவது இடத்தில் 

உள்ளார். மதன்னாப்பிரிக்க அணியில் பகப்டன் சுபன லஸ் ஓரிடம் முன் 

-பனறி 37ஆவது இடத்றதப் பிடித்துள்ளார். 

மபௌலர்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் இராபஜஷ்வரி மகய்க்வாட் மதன் 

ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கறடசி டி20 ஆட்டத்தில் 3 விக்மகட் வீழ்த்தி 

மவற்றிக்கு வழிவகுத்ததன் பபரில் 12 இடங்கள் முன்பனற்ைம் கண்டுள்ளா 

-ர். தரவரிறெ வரலாற்றில் முதல்முறையாக அவர் 13ஆவது இடத்றதப் 

பிடித்துள்ளார். அவர் 658 புள்ளிகளுடன் அந்த இடத்திலிருக்க, அருந்ததி 

மரட்டி 15 இடங்கள் முன்பனறி 56ஆவது இடத்றத எட்டியுள்ளார். முதல் 10 

இடங்களுக்குள்ளாக தீப்தி ெர்ொ 705 புள்ளிகளுடன் 7ஆம் இடத்திலும், 

இராதா யாதவ் 702 புள்ளிகளுடன் 8ஆம் இடத்திலும் உள்ளனர். 

மதன்னாப்பிரிக்காவின் டுமி சிகுகுபன 7 இடங்கள் முன்பனறி 42ஆவது 

இடத்றத எட்டியுள்ளார்.  ாடிபன கிளார்க் 2 இடங்கள் முன்பனறி, ெக 

 ாட்டவரான மொஸ்லின் படனியல்ஸுடன் 66ஆவது இடத்றத பகிர்ந்து 

மகாண்டுள்ளார். இங்கிலாந்தின் பொபி எக்லஸ்டன் (799), மதன் 

ஆப்பிரிக்காவின் ஷப்னிம் இஸ்ொயில் (763), இங்கிலாந்தின் ொராகிமளன் 

(755) ஆகிபயார் மபௌலர்கள் பிரிவில் முறைபய முதல் 3 இடங்களில் 

உள்ளனர். 

 

 

 

 


