
         

    

1. 2020ஆம் ஆண்டின் ஆக்ஸ்ப ோர்டு ஹிந்தி ச ோல்லோக செரிவு 

ச ய்யப் ட்ட ச ோல் எது? 

அ) ஆத்மநிர்பார்தா  

ஆ) நாரி ஷக்தி 

இ) ஆதார் 

ஈ) சம்விதான் 

✓ ஆக்ஸ்பபார்டு குழுமமானது 2020ஆம் ஆண்டின் ஆக்ஸ்பபார்டு ஹிந்தி 

சசால்லாக, ‘ஆத்மநிர்பார்தா’ என்ற சசால்லலத் பதர்வு சசய்துள்ளது. 

ஹிந்தி சமாழியில், இந்தச் சசால்லுக்கு ‘தன்னம்பிக்லக’ என்று சபாருள்.  

✓ ஆக்ஸ்பபார்டு பதர்ந்சதடுத்த முந்லதய ஆண்டின் ஹிந்தி சசாற்கள் – 

‘ஆதார்’ (2017), ‘நாரி சக்தி’ (2018) மற்றும் ‘சம்விதான்’ (2019). பிரதமரின் 

உலரலயத்சதாடர்ந்து, ‘ஆத்மநிர்பார்தா’ என்ற சசால் அதிகளவில் சபாது 

மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. “ஆசியோ மற்றும்  சிபிக்கில் 2021’இல் ச ோருளோெோர மற்றும்  மூக 

ஆய்வினை” செளியிட்டு, 2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் 

ெளர்ச்சினய 7% எை மதிப்பிட்ட நிறுெைம் எது? 

அ) பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம் 

ஆ) UNESCAP  

இ) உலக வங்கி 

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஆசியா மற்றும் பசிபிக் நாடுகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சபாருளாதார 

மற்றும் சமூக ஆலையம் (UNESCAP) ஆசியா மற்றும் பசிபிக் 2021’இன் 

சபாருளாதார மற்றும் சமூக ஆய்வு என்ற தலலப்பில் ஓர் அறிக்லகலய 

சவளியிட்டது. அறிக்லகயின்படி, 2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 7% 

சபாருளாதார வளர்ச்சிலய பதிவுசசய்யும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. P K மிஸ்ரோ, அனில் கன்ெத் மற்றும் அப ோக் குலோட்டி ஆகிபயோர் 

உச் நீதிமன்றத்ெோல் நியமிக்கப் ட்ட குழுவில், எந்ெப் பிரச் னைனய 

ஆய்வுச ய்ெெற்கோக உறுப்பிைர்களோக உள்ளைர்? 

அ) முதலீட்லடத் திரும்பப்சபறுதல் 

ஆ) பவளாண் சட்டங்கள்  

இ) சதாழிற்சார் சுகாதாரம் 

ஈ) மதமாற்ற எதிர்ப்பு சட்டங்கள் 

✓ 3 புதிய சர்ச்லசக்குரிய பவளாண் சட்டங்கலள ஆய்வு சசய்வதற்காக 

2021 ஜனவரியில், உச்சநீதிமன்றம், நால்வர் குழுலவ நியமித்தது. 

பமலும், அறிவிக்கப்படும்வலர, அம்மூன்று பவளாண் சட்டங்கலள அமல் 

-படுத்துவலத தற்காலிகமாக அது நிறுத்திலவத்தது. உறுப்பினர்களில் 

P K மிஸ்ரா, அனில் கன்வத், அபசாக் குலாட்டி மற்றும் பூபிந்தர் சிங் மான் 

ஆகிபயார் அடங்குவர். அந்தக் குழு தனது அறிக்லகலய சமீபத்தில் உச்ச 

நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தது. 

 

4. அடுத்ெ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு (2021-26) நிர்ணயிக்கப் ட்டுள்ள 

புதிய  ணவீக்க இலக்குக்கற்னற எது? 

அ) 2.0 முதல் 6.0 சதவீதம் வலர  

ஆ) 1.5 முதல் 5.5 சதவீதம் வலர 

இ) 2.5 முதல் 6.5 சதவீதம் வலர 

ஈ) 3.0 முதல் 7.0 சதவீதம் வலர 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம், 1934’இன்கீழ் 2021 ஏப்ரல்.1 முதல் 2026 

மார்ச்.31 வலரயிலான பைவீக்க இலக்கு 4 சதவீதமாக இருதரப்பிலும் 2 

சதவீத வித்தியாசத்துடன் லவக்கப்பட்டுள்ளதாக சபாருளாதார விவகார 

சசயலாளர் அறிவித்தார். முந்லதய ஐந்து ஆண்டுகளில் (2016-21) அரசா 

-ங்கத்தால் ரிசர்வ் வங்கிக்கு ஆலையிடப்பட்ட இலக்கும் இதுதான்.  

✓ ரிசர்வ் வங்கியானது 2021 மார்ச்.31 வலர வருடாந்திர பைவீக்கத்லத 

4 சதவீதமாக, 6% உயர்ந்தபட்ச சகிப்புத்தன்லமயுடனும், 2% குலறந்தபட் 

-ச சகிப்புத்தன்லமயுடனும் பராமரிக்க பவண்டும். 

 

5. “செற்கோசிய ெடுப்பூசிகள்” என்ற அறிக்னகயில், எந்ெ நிறுெைம், 

FY22’இல், இந்தியோவின் சமோத்ெ உள்நோட்டு உற் த்தியின் ெளர்ச்சி 

7.5% முெல் 12.5% ெனர இருக்கும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளது? 

அ) பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம் 

ஆ) S & P 

இ) உலக வங்கி  

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ உலக வங்கியானது அண்லமயில், “சதற்காசிய தடுப்பூசிகள்” என்ற 

தலலப்பில் அறிக்லகசயான்லற சவளியிட்டுள்ளது. 

✓ தனியார்துலற நுகர்வும் சபாதுத்துலற முதலீடும் 2021-22’இல் (FY22) 

இந்திய சபாருளாதாரத்லத 10.1% அளவுக்கு வளர்ச்சியலடய லவக்கும் 

என அவ்வறிக்லக கூறுகிறது. COVID-19 சதாற்றால் ஏற்பட்ட நிச்சயமற்ற 

தன்லமயின் காரைமாக, 2021-22 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சபாரு 

-ளாதார வளர்ச்சி 7.5% முதல் 12.5% வலர இருக்கும் என்றும் அது 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 2020-21 நிதியாண்டில் இந்திய சபாருளாதாரம் 8.5% 

சுருங்கக்கூடும் என்றும் அது கணித்துள்ளது. 

 

6. NITI ஆபயோக் செோடங்கிய ‘AIM - PRIME’ திட்டத்தின் பநோக்கம் 

என்ை? 

அ) மாைவர்களிலடபய புத்தாக்கங்கலள ஊக்குவித்தல் 

ஆ) அறிவியல்சார்ந்த துளிர் நிறுவனங்கலள ஊக்குவித்தல்  

இ) பள்ளிகளில் AI & ML ஐ ஊக்குவித்தல்  

ஈ) மாைவ சதாழில்முலனபவாருக்கு ஆதரவளித்தல் 

✓ NITI ஆபயாகின் அடல் புத்தாக்க இயக்கம் (AIM), AIM-PRIME (Program 

for Researchers on Innovations, Market-Readiness & Entrepreneurship 

கண்டுபிடிப்புகள், சந்லத-தயார்நிலல மற்றும் சதாழில்முலனபவார் 

பற்றிய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான திட்டம்) திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தியு 

-ள்ளது. இது, இந்தியா முழுவதும் அறிவியல் அடிப்பலடயிலான துளிர் 

நிறுவனங்கலள ஊக்குவிப்பலதயும் ஆதரிப்பலதயும் பநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

✓ இந்தத் திட்டத்லத சதாடங்குவதற்காக, AIM ஆனது பில் & சமலிண்டா 

பகட்ஸ் அறக்கட்டலளயுடன் கூட்டுபசர்ந்துள்ளது. இது சவஞ்சர் சசன்டர் 

என்றசவாரு இலாப பநாக்கற்ற சதாழில்நுட்ப வணிக காப்பகத்தால் 

சசயல்படுத்தப்படும். 

 

7. அண்னமயில், 2019ஆம் ஆண்டுக்கோை எம்ப ோரிஸ் ஸ்னகஸ்கி 

-ரோப் ர் விருதுச ற்ற லக்ெோ னமயம் அனமந்துள்ள நோடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

இ) சசளதி அபரபியா 

ஈ) ரஷியா  

✓ ரஷியாவின் புனித பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் அலமந்துள்ள லக்தா லமயத்திற்கு 

2019ஆம் ஆண்டுக்கான எம்பபாரிஸ் ஸ்லகஸ்கிராப்பர் விருது வழங்கப் 

-பட்டுள்ளது. இது உயரமான கட்டடக்கலலக்கு வழங்கப்படும் மிகவும் 

மதிப்புமிக்க விருதாகும். இந்தக் கட்டடம் 462 மீ உயரம் சகாண்டது. 20 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த விருது சதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ரஷியா 

முதன்முலறயாக இந்த விருலதப் சபற்றுள்ளது. 

 

8. ‘உலகளோவிய  ோலிை இனடசெளி அறிக்னக’னய செளியிடுகிற 

 ன்ைோட்டு அனமப்பு எது? 

அ) உலக சபாருளாதார மன்றம்  

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் 

ஈ) பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம் 

✓ உலக சபாருளாதார மன்றமானது அண்லமயில் உலகளாவிய பாலின 

இலடசவளி அறிக்லக – 2021’ஐ சவளியிட்டது. 156 நாடுகளில் இந்தியா 

140ஆவது இடத்தில் உள்ளது. கடந்த ஆண்டின் அறிக்லகயில், இந்தியா 

112ஆவது இடத்தில் இருந்தது. நடப்பாண்டில், இந்தியா, 28 இடங்கள் 

பின்தங்கியுள்ளது. சபாதுவில் இந்தியாவின் பாலின இலடசவளி 62.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சதவீதமாக உள்ளது. அரசியல் அதிகாரமளித்தல் துலைக் குறியீட்டில் 

சபரும்பாலான சரிவு காைப்பட்டதாக அக்குறியீடு குறிப்பிட்டது. 

 

9.இந்தியோவிற்கும் பின்ெரும் எந்நோட்டிற்கும் இனடயிலோை விரிெோ 

-ை ச ோருளோெோர ஒத்துனைப்பு மற்றும் கூட்டு ஒப் ந்ெம் (CECPA), 

2021 ஏப்.1 முெல் நனடமுனறக்கு ெந்ெது? 

அ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஜப்பான் 

இ) சமாரீஷியஸ்  

ஈ) இலங்லக 

✓ இந்தியா-சமாரீஷியஸ் விரிவான சபாருளாதார ஒத்துலழப்பு மற்றும் 

கூட்டாண்லம ஒப்பந்தத்தில், 2021 பிப்.22 அன்று இந்திய அரசு லகசய 

-ழுத்திட்டது. இந்த ஒப்பந்தம் சதாடர்பான அலனத்து சட்ட முலறகளும் 

பூர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய மலறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கங்க 

-ள் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் 2021 ஏப்.1 முதல் நலடமு 

-லறக்கு வந்துள்ளது. 

 

10. ‘Exam Warriors’ நூலின் புதிய  திப்பின் ஆசிரியர் யோர்? 

அ) இந்தியப்பிரதமர்  

ஆ) இந்தியக்குடியரசுத்ததைவர் 

இ) இந்தியக்குடியரசுத்துதைத்ததைவர் 

ஈ) மக்களலவ சபாநாயகர் 

✓ இந்தியப் பிரதமர் பமாடி, ‘Exam Warriors’ என்ற நூலின் புதிய பதிப்லப 

எழுதியுள்ளார். இந்த நூல், மாைவர்களுக்கும் சபற்பறார்களுக்கும் பதர் 

-வின்பபாது ஏற்படும் கவலல மற்றும் மனவழுத்தத்லத சமாளிக்க பல 

புதிய மந்திரங்கலளக்சகாண்டுள்ளது. இது, முன்னணி நூல் விற்பலன 

அங்காடிகளிலும், இலைய அங்காடிகளிலும் விற்பலனக்கு கிலடக்கும். 

இந்த நூல், NaMo சசயலியிலும் கிலடக்கப்சபறுகிறது. 

 


1. பபரலவத் பதர்தல்: 71.79% வாக்குப் பதிவு 

தமிழ்நாடு சட்டப்பபரலவத் பதர்தலில் பதாராயமாக 71.79 சதவீதம் வலர 

வாக்குகள் பதிவாகின. இதன் எண்ணிக்லக பமலும் அதிகரிக்க 

வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தலலலமத்பதர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாகு 

சதரிவித்தார். இதனிலடபய, வாக்குப்பதிவின்பபாது பகாளாறு காரைமாக 

100’க்கும் பமற்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மாற்றப்பட்டன. முதல் 

முலறயாக சட்டப்பபரலவத் பதர்தலில் ஒப்புலகச்சீட்டு இயந்திரங்கள் 

அலனத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

தமிழ்நாட்டின் பதினாறாவது சட்டப்பபரலவத்பதர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு 

காலல 7 மணிக்குத் சதாடங்கியது. 

கபரானா பநாய்த்சதாற்று காரைமாக, ஆயிரம் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு 

வாக்குச்சாவடி என வலரயறுக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், வாக்குச்சாவடிக 

-ளின் எண்ணிக்லக 67,775’லிருந்து 88,937 வாக்குச் சாவடிகளாக 

அதிகரிக்கப்பட்டன. மாலல 7 மணிக்கு வாக்குப் பதிவு நிலறவலடந்ததும், 

வாக்குப்பதிவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அலனத்து இயந்திரங்களும் வாக்கு 

எண்ணும் லமயங்களுக்கு எடுத்துச் சசல்லப்பட்டன. தமிழ்நாடு முழுவதும் 

42 அலமவிடங்களில் 75 வாக்கு எண்ணும் லமயங்கள் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளன. 

சட்டப்பபரலவத் பதர்தல் களத்தில் 3,998 பவட்பாளர்கள் உள்ளனர். அவர் 

-களுள் 411 சபண்கள். பதர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அலனத்தும் பம 2 

அன்று எண்ைப்படவுள்ளன. 

 

 

2. ஒபர நாளில் 43 இலட்சம் கபரானா தடுப்பூசிகள்: இந்தியா சாதலன 

COVID-19’க்கு எதிரான பபாராட்டத்தில் புதிய சாதலனயாக, கடந்த 24 

மணி பநரத்தில் 43 இலட்சம் தடுப்பூசிகள்பபாட்டு இந்தியா புதிய சாதலன 

பலடத்துள்ளது. இதுவலர நாட்டில் ஒபர நாளில் பபாடப்பட்ட தடுப்பூசி 

எண்ணிக்லகயில் இது மிகவதிகம். 

 

3. உச்சநீதிமன்ற தலலலம நீதிபதியாக என்.வி. ரமைா நியமனம் 

உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய தலலலம நீதிபதியாக நீதிபதி என்.வி. ரமைா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய தலலலம நீதிபதியாக 

என்.வி. ரமைாலவ நியமித்து குடியரசுத்தலலவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். 

இதுகுறித்து மத்திய அரசு சவளியிட்டிருக்கும் அறிவிக்லகயில், நீதிபதி 

ரமைா, உச்சநீதிமன்றத்தின் 48ஆவது தலலலம நீதிபதியாக ஏப்ரல்.24 

அன்று பதவிபயற்றுக் சகாள்கிறார். 

தற்பபாது உச்சநீதிமன்ற தலலலம நீதிபதியாக இருக்கும் எஸ்.ஏ. பபாப்பட 

அவர்களின் பதவிக்காலம் ஏப்.23’இல் நிலறவு சபறுவலத அடுத்து, புதிய 

தலலலம நீதிபதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய 

தலலலம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் என்.வி. ரமைா, 2022ஆம் 

ஆண்டு ஆக.26 வலர இப்பதவிலய வகிப்பார். 

 

4. புதிய வருவாய்த் துலறச் சசயலராக தருண் பஜாஜ் நியமனம் 

சபாருளாதார விவகாரங்கள் துலறயின் சசயலர் தருண் பஜாஜ், மத்திய 

அரசின் புதிய வருவாய்த் துலறச் சசயலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மத்திய 

அரசின் பல்பவறு துலறகளின் சசயலர்கள் பணியிடமாற்றம் சசய்யப்பட்டு 

-ள்ளனர். இதுசதாடர்பாக, மத்திய பணியாளர்-பயிற்சித்துலற அலமச்சகம் 

பிறப்பித்த உத்தரவில் சதரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது: ஹரியானாலவச் பசர் 

 

 



         

    

-ந்த மூத்த இ ஆ ப அதிகாரியும், சபாருளாதார விவகாரங்கள் துலற சசயல 

-ருமான தருண் பஜாஜ், வருவாய்த்துலறயின் புதிய சசயலராக நியமிக்கப் 

-பட்டுள்ளார். அவர் வகித்த சபாருளாதார விவகாரங்கள் துலறயின் சசயல 

-ராக மூத்த இ ஆ ப அதிகாரி அஜய் பசத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

உள்துலற கூடுதல் சசயலரான ஞாபனஷ் குமார், நாடாளுமன்ற விவகார 

-ங்கள் அலமச்சகத்தின் சசயலராகவும், தகவல், ஒலிபரப்பு அலமச்சகத்தி 

-ன் சிறப்புச்சசயலர் அலி ராஸா ரிஸ்வி, சபாதுத்துலற நிறுவனங்கள் 

துலறயின் சசயலராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். வருவாய்த்துலற சிறப்பு 

சசயலர் அனில்குமார் ஜா, பழங்குடியினர் விவகாரங்கள் துலறயின் சசய 

-லராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என அவ்வுத்தரவில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. நடப்பாண்டில் இந்தியப் சபாருளாதாரம் வளரும்: IMF கணிப்பு 

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சபாருளாதார வளர்ச்சி 12.5 சதவீதம் 

அதிகரிக்கும் என்று பன்னாட்டு நிதியம் கணித்துள்ளது. உலக வங்கியின் 

வருடாந்திர மாநாடு விலரவில் நலடசபறவுள்ளது. இலதசயாட்டி, 

வாஷிங்டலனத் தலலலமயிடமாகக் சகாண்டு இயங்கும் பன்னாட்டுச் 

சசலவாணி நிதியம் (IMF) அறிக்லக ஒன்லற சவளியிட்டுள்ளது. 

அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: நடப்பு நிதியாண்டின் இந்தியாவின் சபாரு 

-ளாதார வளர்ச்சி 12.5 சதவீதம் அதிகரிக்கும். இது, அடுத்த நிதியாண்டில் 

6.9% அதிகரிக்கும். கடந்த ஆண்டு கபரானா பரவலால் பாதிப்புகள் இருந்த 

பபாதிலும், சீனாவின் சபாருளாதாரம் 2.3 சதவீதம் வளர்ச்சி அலடந்தது.  

நடப்பு நிதியாண்டில் அது, 8.6 சதவீதமாகவும், அடுத்த நிதியாண்டில் 5.6 

சதவீதமாகவும் இருக்கும். நடப்பு நிதியாண்டில் சீனாலவவிட இந்தியாவி 

-ன் சபாருளாதார வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் என்று அந்த அறிக்லகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து IMF அலமப்பின் தலலலமப் சபாருளா 

-தார நிபுைர் கீதா பகாபிநாத் கூறியதாவது: கடந்த 2020’இல் சர்வபதச 

சபாருளாதாரம் 3.3 சதவீதம் சரிலவச் சந்தித்தது. 

நடப்பு நிதியாண்டிலும், அடுத்த நிதியாண்டிலும் சபாருளாதாரம் மீண்டும் 

வரும் என கணித்துள்பளாம். நடப்பு நிதியாண்டில் சர்வபதச சபாருளாதார 

வளர்ச்சி 6%ஆகவும், 2022’இல் 4.4%ஆகவும் இருக்கும் என்றார் அவர். 

 

6. ஒருநாள் தரவரிலச: ஷிகா பாண்பட முன்பனற்றம் 

ஐசிசியின் ஒருநாள் கிரிக்சகட் தரவரிலசயில் சபௌலர்கள் பிரிவில் இந்திய 

வீராங்கலன ஷிகா பாண்பட முதல் 10 இடங்களுக்குள்ளாக முன்பனறியு 

-ள்ளார். ICC சவளியிட்ட திருத்தப்பட்ட தரவரிலசயின்படி, ஷிகா 610 

புள்ளிகளுடன் 10ஆவது இடத்துக்கு திரும்பியுள்ளார். 

சக வீராங்கலனகளான ஜுலன் பகாஸ்வாமி 681 புள்ளிகளுடன் 5ஆம் 

இடத்திலும், பூனம் யாதவ் 641 புள்ளிகளுடன் 8ஆவது இடத்திலும் நீடிக்கி 

-ன்றனர். ஆஸ்திபரலிய தரப்பில் மீகன் ஷட் 762 புள்ளிகளுடன் 2ஆவது 

இடத்துக்கு முன்பனறியுள்ளார். அந்த அணியின் நிபகாலா பகரி முதல் 

முலறயாக 37ஆவது இடத்லதப் பிடித்துள்ளார். இப்பிரிவில் ஆஸ்திபரலி 

-யாவின் சஜஸ் பஜானசன் (793) முதலிடத்தில் சதாடர, சதன் ஆப்பிரிக்கா 

-வின் மாரிஸாபன காப் 747 புள்ளிகளுடன் 3ஆம் இடத்தில் இருக்கிறார். 

பபட்ஸ்வுமன்கள் வரிலசயில் இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மந்தனா 710 

புள்ளிகளுடன் 7ஆம் இடத்தில் இருக்க, பகப்டன் மிதாலி ராஜ் 709 புள்ளிக 

-ளுடன் 8ஆவது இடத்தில் இருக்கிறார். ஆஸ்திபரலியாவின் அலிஸா 

ஹீலி மீண்டும் 3ஆவது இடத்துக்கு (753) வந்துள்ளார். சக வீராங்கலன 

எலிஸ் சபரி 701 புள்ளிகளுடன் 9ஆவது இடத்தில் இருக்கிறார். அந்த 

அணியின் ஆஷ்லி கார்டனர் முதன்முலறயாக 30ஆவது இடத்லதப் பிடித் 

-துள்ளார். நியூஸிலாந்தின் சலௌசரன் சடௌன் 55 இடங்கள் முன்பனறி 

62ஆவது இடத்லதப் பிடித்துள்ளார். இப்பிரிவில் இங்கிலாந்தின் படமி பியூ 

-சமௌன்ட் 765 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறார். சதன் ஆப்பிரிக் 

-காவின் லிசஸசல லீ 758 புள்ளிகளுடன் 2ஆம் இடத்லதப்பிடித்துள்ளார். 

ஆல்-ரவுண்டர்கள் பிரிவில் ஒபர இந்தியராக தீப்தி சர்மா 343 புள்ளிகளுட 

-ன் 5ஆவது இடத்தில் சதாடர்கிறாாாா். ஆஸ்திபரலியாவின் எலிஸ் சபரி 

(461), சதன் ஆப்பிரிக்காவின் மாரிஸாபன காப் (418), பமற்கிந்தியத் தீவுக 

-ளின் ஸ்சடபானி சடய்லர் (410) ஆகிபயார் இப்பிரிவில் முலறபய முதல் 

3 இடங்களில் உள்ளனர். 

 

7. உலக தடகள ரிபல: இந்திய அணியில் தனலட்சுமி, ஹிமா தாஸ் 

உலக தடகள ரிபல பபாட்டியில் பங்பகற்கும் இந்திய அணியில் தமிழக 

வீராங்கலன தனலட்சுமியுடன் ஹிமா தாஸ், டூட்டி சந்த் ஆகிபயார் 

இடம்பிடித்துள்ளனர். 

பபாலந்தில் பம.1 மற்றும் 2 அன்று நடக்கவுள்ள இப்பபாட்டி, படாக்கிபயா 

ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதிசபறுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கும் பபாட்டியாகும். 

இப்பபாட்டியில் ஆடவருக்கான 4*400 மீட்டர் ரிபல பிரிவுக்காக அபமாஜ் 

பஜக்கப், நாகநாதன் பாண்டி, முகமது அனாஸ் யாஹியா, ஆபராக்கிய 

ராஜீவ், சர்தாக் பாம்ப்ரி, அய்யாசாமி தருண், நிர்மல் பநாவா டாம் ஆகிபயார் 

பதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

மகளிருக்கான 4*400 மீட்டாாா் ரிபலவில் பூவம்மா, சுபா சவங்கபடஷ், 

கிரன், அஞ்சலி பதவி, பரவதி, விஸ்மயா, ஜிஸ்னா பமத்யூ ஆகிபயார் களம் 

காணுகின்றனர். மகளிருக்கான 4*100 மீட்டர் ரிபலவுக்காக தனலட்சுமி, 

டூட்டி சந்த், ஹிமா தாஸ், அர்ச்சனா சுசீந்திரன், ஹீமாஸ்ரீ ராய், தாபனஷ்வரி 

ஆகிபயார் பதர்வாகியுள்ளனர். 

இப்பபாட்டியில் முதல் 8 இடங்களுக்குள்ளாக வரும் அணிகள் பநரடியாக 

படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதிசபறும். பதாகாவில் 2019’இல் நலடசபற் 

-ற உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் பங்பகற்றதன்மூலம் 4*400 மீட்டருக்கான 

கலப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியா ஏற்கனபவ படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கிற்கு 

தகுதிசபற்றுவிட்டது. 

 

8. படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்: வட சகாரியா பங்பகற்கவில்லல 

கபரானா சூழல் காரைமாக படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கில் பங்பகற்கப்பபாவ 

-தில்லல என்று வட சகாரியா அறிவித்துள்ளது. உலக அளவிலான கபரா 

-னா பாதிப்பிலிருந்து தங்களது விலளயாட்டு வீரர், வீராங்கலனகலள 

பாதுகாக்கும் பநாக்கில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அந்நாட்டு விலளயா 

-ட்டு அலமச்சகம் சதரிவித்துள்ளது. கடந்த மார்ச் 25 அன்று நடந்த பதசிய 

ஒலிம்பிக் கமிட்டி கூட்டத்தின்பபாது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அந்த 

அலமச்சகத்தின் வலலதளத்தில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தத் தகவலல தங்களிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக வட சகாரியா இன்னும் 

தங்களிடம் உறுதிப்படுத்தவில்லல என்று ஜப்பான் ஒலிம்பிக் கமிட்டி சதரி 

-வித்துள்ளது. வட சகாரியா - சதன் சகாரியா இலடபய சுமூகமற்ற உறவு 

உள்ளபபாதிலும், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சதன் சகாரியாவில் நடந்த 

குளிர்கால ஒலிம்பிக் பபாட்டியில் பங்பகற்க 22 பபாட்டியாளர்கலளயும், 

அரசு அதிகாரிகலளயும், ஊடகத்தினலரயும் வட சகாரியா அனுப்பியிருந்த 

-து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

9. ஏப்ரல்.7 – உைக சுகாதார நாள். 

 

10. பசுலம தீர்ப்பாய உறுப்பினர்களாக தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த மூன்று பபர் 

நியமனம் 

பதசிய பசுலம தீர்ப்பாய உறுப்பினர்களாக தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த நீதிபதி 

எம் சத்தியநாராயைன், முன்னாள் தலலலமச்சசயலர் கிரிஜா லவத்திய 

நாதன், முன்னாள் வருவாய் நிர்வாக ஆலையர் பக சத்யபகாபால் 

ஆகிபயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்தவழக்குகலள விசாரிக்க தில்லியில் பதசிய 

பசுலம தீர்ப்பாய முதன்லம அமர்வு உருவாக்கப்பட்டது. அதன்சதாடர்ச்சியா 

-க சசன்லன சகால்கத்தா, புபன, பபாபால் ஆகிய இடங்களிலும் மண்டல 

அமர்வுகள் சதாடங்கப்பட்டன. இவற்றுக்கு நீதித்துலற உறுப்பினராக 

நியமிக்க தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி எம் சத்தியநாராய 

-ைன், முன்னாள் தலலலமச்சசயலர் கிரிஜா லவத்தியநாதன், முன்னா 

-ள் வருவாய் நிர்வாக ஆலையர் பக சத்யபகாபால் சபயர்கலள பரிந்து 

-லரத்து மத்திய அரசுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்சகம் கருத்துரு 

அனுப்பியது. அதற்கு மத்திய அரசுகடந்த ஆண்டு ஒப்புதல் அளித்தது. 

அதனடிப்பலடயில் புபனயில் உள்ள பசுலம தீர்ப்பாய பமற்கு மண்டல 

அமர்வின் நீதித்துலற உறுப்பினராக எம் சத்தியநாராயைலனயும், 

சதாழில்நுட்ப உறுப்பினராக பக சத்யபகாபாலலயும், சசன்லன சதன் 

மண்டல அமர்வின் சதாழில்நுட்ப உறுப்பினராக கிரிஜா லவத்தியநாத 

-லனயும் நியமித்து தீர்ப்பாயத் தலலவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

 

 


