
         

    

1. BRICS உறுப்பு நாடுகளின் நிதியமைச்சர்களும் ைத்திய வங்கி 

ஆளுநர்களும் பங்ககற்ற நடப்பாண்டு (2021) கூட்டத்மை நடத்திய 

நாடு எது? 

அ) பிரேசில் 

ஆ) ேஷியா  

இ) இந்தியா 

ஈ) சீனா 

✓ அண்மையில் இந்தியா BRICS உறுப்பு நாடுகளின் நிதியமைச்சர்களும் 

ைத்திய வங்கி ஆளுநர்களும் பங்ரகற்ற நடப்பாண்டு (2021) கூட்டத்மை 

நடத்தியது. இைற்கு ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீைாோைன் ைற்றும் 

ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்தி காந்ை ைாஸ் ஆகிரயார் ைமலமை 

ைாங்கினர். இந்ைக் கூட்டத்தில், நிதியமைச்சர் புது தில்லியில் இருந்து 

மைய்நிகோக உமேயாற்றினார். 

✓ புதிய வளர்ச்சி வங்கி, சமூக உட்கட்டமைப்பு, பன்னாட்டுச் மசலவாணி 

நிதிய சீர்திருத்ைங்கள், SME’க்கான நிதியியல் மைாழில்நுட்ப ைற்றும் நிதி 

உள்ளடக்கம், சுங்க ஒத்துமைப்பு மைாடர்பான பிேச்சமனகள் இந்ைக் 

கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன. 

 

2. PMAY-கிராைப்புற திட்டத்தின் முைல் கட்டத்தில் கட்டப்படவுள்ள 

வீடுகளின் எண்ணிக்மக எத்ைமை? 

அ) 1 ரகாடி  

ஆ) 75 இலட்சம் 

இ) 60 இலட்சம் 

ஈ) 50 இலட்சம் 

✓ பிேைைர் ஆவாஸ் ரயாஜனா – கிோைப்புற (PMAY-G)’இன்கீழ், திட்டத்தின் 

முைல் கட்டத்தில் 92% இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளது. 2016-17 முைல் 2018-

19 வமே திட்டத்தின் முைல் கட்டத்தில் 1 ரகாடி வீடுகள் கட்ட இலக்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 2021-22ஆம் ஆண்டுக்குள் அமனத்து அடிப்பமட 

வசதிகளுடன் 2.95 ரகாடி PMAY-G வீடுகமள நிர்ைாணிப்பமை இது 

ரநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

3. அமைத்திந்திய நிதி நிறுவைங்களுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

எந்ை அளவுக்கு ைறுநிதியளிப்பு உைவி வழங்கவுள்ளது? 

அ) ரூ.5,000 ரகாடி 

ஆ) ரூ.50,000 ரகாடி  

இ) ரூ.5,00,000 ரகாடி 

ஈ) ரூ.50,00,000 ரகாடி 

✓ அமனத்திந்திய நிதி நிறுவனங்களுக்கு அைாவது NABARD, SIDBI 

ைற்றும் NHB ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு `50,000 ரகாடி வைங்க இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கி முடிவு மசய்துள்ளது. NABARD’க்கு `25,000 ரகாடியும், 

SIDBI’க்கு `15,000 ரகாடியும், ரைசிய வீட்டு வசதி வங்கிக்கு `10,000 

ரகாடியும் ைறுநிதியளிப்பு கடன் வசதி மபறும். 

 

4. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “IH2A” என்றால் என்ை? 

அ) COVID-19 ைடுப்பூசி 

ஆ) விண்கல் 

இ) புதிய ைாவே இனம் 

ஈ) இந்தியா H2 கூட்டணி  

✓ ‘IH2A’ என்பது இந்தியா H2 கூட்டணிமயக் குறிக்கிறது. எரிசக்தி ைற்றும் 

மைாழிற்துமறயில் முக்கிய உலகளாவிய பங்காளர்கள் ஒன்றிமணந்து 

இந்தியா H2 கூட்டணி (IH2A) என்ற புதிய ஆற்றல் ைாற்ற கூட்டணிமய 

உருவாக்கினர். இந்ைக் கூட்டணி இந்தியாவில் மைட்ேஜன் மைாழில்நு 

-ட்பங்கமள வணிகையைாக்குவதில் கவனம் மசலுத்துகிறது. இது நிகே 

சுழிய கரியமில உமிழ்ப்பாளோக இந்தியாமவ ைாற்றும். 

✓ இந்தியாவில் மைட்ேஜன் மபாருளாைாேத்மையும் விநிரயாகச்சங்கிலி 

-மயயும் உருவாக்க இந்ைக் கூட்டணி மசயல்படும். 

 

 

5. சமீபத்தில் காலைாை கநாபல் விருைாளர் இசாமு அகசாகி யார்? 

அ) அறிவியலாளர்  

ஆ) பாடலாசிரியர் 

இ) நாவலாசிரியர் 

ஈ) கவிஞர் 

✓ நீல ஒளிமுமனகமள (LED) கண்டுபிடித்ைைற்காக இயற்பியலுக்கான 

ரநாபல் பரிமசப் பகிர்ந்து மகாண்ட மூத்ை ஜப்பானிய அறிவியலாளர் 

இசாமு அகசாகி அண்மையில் காலைானார். ஜப்பானிய நாட்மடச் சார்ந்ை 

மூன்று ஆோய்ச்சியாளர்களுள் ஒருவோன அகசாகி, இயற்பியலுக்கான 

2014ஆம் ஆண்டின் ரநாபல் பரிமசப் மபற்றார். 

✓ நவீன மைாழில்நுட்பத்தின் முன்ரனற்றங்கமள அங்கீகரிக்கும் ஜப்பானி 

-ன் மிகவுயர்ந்ை மகளேவைான 2009ஆம் ஆண்டுக்கான கிரயாட்ரடா 

பரிமசயும் அவர் மபற்றார். 

 

6. சகாழும்பு துமறமுகத்தில் அமையவுள்ள கைற்கு சரக்கு மகயா 

-ளும் முமையத்மை, பின்வரும் எவ்விரு நாடுகளுடன் இமைந்து 

இலங்மக உருவாக்கவுள்ளது? 

அ) இந்தியா ைற்றும் ஜப்பான்  

ஆ) சீனா ைற்றும் இந்ரைாரனசியா 

இ) மியான்ைர் ைற்றும் சிங்கப்பூர் 

ஈ) இந்தியா ைற்றும் சிங்கப்பூர் 

✓ இந்தியா ைற்றும் ஜப்பானுடன் இமணந்து மகாழும்பு துமறமுகத்தில் 

ரைற்கு சேக்கு மகயாளும் முமனயத்மை இலங்மக உருவாக்கும். 

அைானி துமறமுகங்கள் ைற்றும் சிறப்பு மபாருளாைாே ைண்டல லிமிமடட் 

ஆகியவற்மற இந்தியா இைற்காக பரிந்துமேத்துள்ளது. ஜப்பான் 

இன்னும் எமையும் பரிந்துமேக்கவில்மல. இந்ைத் திட்டத்தில், இந்தியா 

ைற்றும் ஜப்பான் 75% பங்குகமள மகாண்டுள்ளன. 

 

7. அடல் புத்ைாக்க இயக்கத்தின் (AIM) இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டு 

-ள்ளவர் யார்? 

அ) ோஜீவ் குைார் 

ஆ) அமிைாப் காந்த் 

இ) நரேந்திே ரைாடி 

ஈ) சிந்ைன் மவஷ்ணவ்  

✓ NITI ஆரயாக்கின் முைன்மை முன்மனடுப்பான அடல் புத்ைாக்க இயக்கத் 

-தின் (AIM) இயக்குநோக Dr சிந்ைன் மவஷ்ணவ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

2017 ஜூன் முைல் AIM’ஐ அைன் முைல் திட்ட இயக்குநோக இருந்து வழிந 

-டத்தி வந்ை இோைநாைன் இேைணனிடமிருந்து அவர் இந்ைப் மபாறுப்மப 

ரபற்பார். சமூக மைாழில்நுட்பவியலாளோன சிந்ைன் மவஷ்ணவ், 

ைற்ரபாது அமைரிக்காவின் ைாசசூமசட்ஸ் மைாழில்நுட்பக் கைகத்தில் (MIT) 

பணியாற்றி வருகிறார். 

 

8. கூட்டாக நீரியல் வமரவு அளக்மகமய கைற்சகாள்வைற்காக INS 

சர்கவக்ஷக் பயன்படுத்ைப்பட்ட நாடு எது? 

அ) ைாலத்தீவு 

ஆ) மைாரீஷியஸ்  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) வியட்நாம் 

✓ நீரியல் வமேவு அளக்மக கப்பலான INS சர்ரவக்ஷக், மைாரீஷிய கப்பல்க 

-ளுடன் இமணந்து கூட்டாக நீரியல் வமேவு அளக்மககமள ரைற்மகா 

-ள்வைற்காக மைாரீஷியசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்ைக் கப்பல் 

மைாரீஷியஸின் லூயி துமறமுகத்துக்கு மசன்று, ‘லூயி துமறமுகத்தின் 

ஆழ்கடல்பகுதி’ குறித்ை நீரியல் வமேவளக்மகமயத் மைாடங்கியுள்ளது.  

✓ நவீன நீரியல் வமேவளக்மக உபகேணங்கள் ைற்றும் நமடமுமறகள் 

குறித்து மைாரிஷிய பணியாளர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதும் இந்ை ஆய்வில் 

அடங்கும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. SIDBI’இன் புதிய ைமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக் 

-கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) ேஜ்னிஷ் குைார் 

ஆ) S இோைன்  

இ) அருந்ைதி பட்டாச்சார்யா 

ஈ) R காந்தி 

✓ சிறு மைாழில்கள் ரைம்பாட்டு வங்கியின் (SIDBI) புதிய ைமலவோகவும் 

நிர்வாக இயக்குநோகவும் S இோைமன அேசு நியமித்துள்ளது. இந்ைப் 

பைவிக்கு அவேது மபயமே வங்கி வாரிய பணியகம் பரிந்துமேத்திருந்ை 

-து. மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

✓ இந்திய ைணிக்மக ைற்றும் கணக்கு ரசமவ அதிகாரியான இோைன், 

ைற்ரபாது ரைசிய மின்னாளுமக ரசமவகள் நிறுவனத்தின் ைமலமைச் 

மசயல் அதிகாரியாக உள்ளார். 

 

10. கால்நமடத்துமறயில் ஆயுர்கவைத்மை பயன்படுத்துவைற்காை 

ஒழுங்குமுமற சபாறிமுமறமய உருவாக்க, AYUSH அமைச்சகம் 

பின்வரும் எந்ை அமைச்சகத்துடன் மகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) ரவளாண் அமைச்சகம் 

ஆ) மீன்வளம், கால்நமட போைரிப்பு & பால்வள அமைச்சகம்  

இ) ஊேக வளர்ச்சி அமைச்சகம் 

ஈ) பஞ்சாயத்து அமைச்சகம் இோஜ் 

✓ மீன்வளம், கால்நமட போைரிப்பு & பால்வள அமைச்சகைானது AYUSH 

அமைச்சகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தில் மகமயழுத்திட்டது. 

இது, ஆயுர்ரவைத்தின் கருத்மையும் அைனுடன் மைாடர்புமடய துமறக 

-மளயும் கால்நமட அறிவியலில் அறிமுகப்படுத்துவமை ரநாக்கைாகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

✓ கால்நமட ைருந்துகளில் புதிய சூத்திேங்கள்குறித்ை ஆோய்ச்சி ைற்றும் 

வளர்ச்சிமய ரைம்படுத்துவமையும் இது ரநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 


1. புதிய ைமலமை ரைர்ைல் ஆமணயோக சுஷீல் சந்திோ நியைனம் 

இந்திய ரைர்ைல் ஆமணயத்தின் அடுத்ை ைமலமை ரைர்ைலாமணயோக 

சுஷீல் சந்திோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ைமலமை ரைர்ைல் ஆமணயர் 

சுனில் அரோோ ஏப்.13 ஓய்வுமபறுகிறார். அமையடுத்து, ரைர்ைல் ஆமணய 

-ோக உள்ள சுஷீல் சந்திோமவ அடுத்ை ைமலமை ரைர்ைல் ஆமணயோக 

நியமித்து ைத்திய அேசு உத்ைேவிட்டுள்ளது. 2022 ரை 14 வமே சுஷீல் 

சந்திோ அப்மபாறுப்பில் நீடிப்பார். அவேது பைவிக்காலத்தில் ரகாவா, ைணிப் 

-பூர், உத்ைேகண்ட், பஞ்சாப், உத்ைே பிேரைச ைாநிலங்களின் சட்டப்ரபேமவ 

-த்ரைர்ைல்கள் நமடமபறும். 

1980ஆம் ஆண்டு இந்திய வருவாய்ப் பணி அதிகாரியான சுஷீல் சந்திோ, 

38 ஆண்டுகள் வருவாய்த்துமறயில் பணியாற்றிய அனுபவமுள்ளவர். 

ரைர்ைல் ஆமணயோக நியமிக்கப்படுவைற்கு முன்பாக ைத்திய ரநேடி 

வரிகள் வாரியத்தின் ைமலவோகப் பணியாற்றி வந்ைார். 

 

2. அண்ணா பல்கமல. நிர்வகிக்க வழிகாட்டுைல் குழு நியைனம் 

அண்ணா பல்கமலமய நிர்வகிக்க மூவர்மகாண்ட ஒருங்கிமணப்பு 

குழுமவ நியமித்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உத்ைேவிட்டுள்ளார். 

அண்ணா பல்கமலக்கைகத்தின் துமண ரவந்ைோக இருந்ை சூேப்பா 

ஓய்வுமபற்றமை அடுத்து புதிய துமண ரவந்ைர் நியைனம் மசய்யும் வமே 

பல்கமலமய நிர்வகிக்க ஒருங்கிமணப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  

அந்ை ஒருங்கிமணப்புக் குழுவில், பதிவாளர் கருணாமூர்த்தி, உயர்கல்வி 

மசயலாளர் அபூர்வா ைற்றும் ரபோசிரியர் ேஞ்சனி பார்த்ைசாேதி ஆகிரயார் 

இடம்மபற்றுள்ளனர். 

 

 

 

3. இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 85 ரகாடி ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ ைடுப்பூசிகள் 

உற்பத்தி 

இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 85 ரகாடி ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ கரோனா ைடுப்பூசி 

ரடாஸ்கள் உற்பத்தி மசய்யப்படவுள்ளைாக ேஷிய அதிகாரிகள் மைரிவித்து 

-ள்ளனர். இந்தியாவில் ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ கரோனா ைடுப்பூசியின் அவசேகால 

பயன்பாட்டுக்கு இந்திய ைருந்துப் மபாருள்கள் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநேகம் 

ஒப்புைல் வைங்கியுள்ளது. ேஷியாவில் நடத்ைப்பட்ட பரிரசாைமனகள், இந்தி 

-யாவில் நடத்ைப்பட்ட மூன்றாம்கட்ட பரிரசாைமனகள் ஆகியவற்றின் அடி 

-ப்பமடயில் அந்ைத் ைடுப்பூசிக்கு அனுைதி வைங்கப்பட்டைாக கட்டுப்பாட்டு 

இயக்குநேகம் சார்பில் மைரிவிக்கப்பட்டது. 

அமையடுத்து, ரகாரவக்ஸின், ரகாவிஷீல்ட் ைடுப்பூசிகளுடன் ரசர்த்து 

‘ஸ்புட்னிக்-வி’ கரோனா ைடுப்பூசியும் ைக்களுக்கு விமேவில் மசலுத்ைப்பட 

-வுள்ளது. இந்நிமலயில், ேஷிய ரநேடி முைலீட்டு நிதி அமைப்பு மவளியிட்ட 

அறிக்மகயில், ‘ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசிக்கு அனுைதி அளித்ை 60ஆவது 

நாடாக இந்தியா உள்ளது. 

இந்தியாவில் அத்ைடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வருவரைாடு ைட்டுைல்லாைல் 

உற்பத்தி மசய்யப்படவும் உள்ளது. ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசிமய உற்பத்தி 

மசய்வைற்காக கிளாண்ட் ஃபார்ைா, மைட்ரோ பரயாஃபார்ைா, பனாசியா 

பரயாமடக் உள்ளிட்ட பல்ரவறு நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்ைம் ரைற்மகாள் 

-ளப்பட்டுள்ளது’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ேஷிய ரநேடி முைலீட்டு நிதி அமைப்பின் ைமலமை நிர்வாக அதிகாரி கிரில் 

டிமிட்ரிவ் கூறுமகயில், “ஸ்புட்னிக்-வி கரோனா ைடுப்பூசியின் பயன்பாட்டு 

-க்கு இந்தியா அனுைதி அளித்துள்ளது முக்கியைான மைல்கல்.  

அத்ைடுப்பூசியின் பரிரசாைமனயில் இந்தியாவும் ேஷியாவும் 

ஒன்றிமணந்து மசயல்பட்டன. ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசியின் உற்பத்தியிலும் 

இரு நாடுகளும் ஒன்றிமணந்து மசயல்பட உள்ளன. இந்தியாவில் 

ஆண்டுக்கு 85 ரகாடி எண்ணிக்மகயிலான ைடுப்பூசி ரடாஸ்கள் உற்பத் 

-தி மசய்யப்படவுள்ளன. ைடுப்பூசிகள் உற்பத்தியில் உலகளவில் இந்தியா 

முன்னணி வகித்துவருகிறது. ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசிமய உற்பத்தி மசய் 

-வைற்காக இந்தியாவில் உள்ள பல்ரவறு நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்ைம் 

ரைற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்ை நிறுவனங்களில் உற்பத்தி மசய்யப்படும் 

கரோனா ைடுப்பூசிகளானது, இந்தியாவில் ைட்டுைல்லாைல் ைற்ற 

நாடுகளிலும் பயன்படுத்ைப்பட உள்ளது” என்றார். 

ஆர்மஜண்டீனா, மபாலிவியா, ைங்ரகரி, ஈோன், மைக்ஸிரகா, பாகிஸ்ைான், 

இலங்மக உள்ளிட்ட நாடுகள் ஸ்புட்னிக்-வி கரோனா ைடுப்பூசியின் 

பயன்பாட்டுக்கு ஏற்மகனரவ அனுைதி வைங்கியுள்ளன. 

 

4. ைமறமுக வரி வருவாய் 12% வளர்ச்சி 

2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் ைமறமுக வரி (GST ைற்றும் இைே வரிகள்) 

வசூல் 12.3 சைவிகிைம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது என ைத்திய நிதியமைச்சகம் 

மைரிவித்துள்ளது. இதுமைாடர்பாக நிதியமைச்சகம் மைரிவித்துள்ளைாவது: 

கடந்ை 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் ைமறமுக வரி வசூல் `9.54 இலட்சம் 

ரகாடியாக இருந்ைது. இமைத்மைாடர்ந்து, 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் 

திருத்ைப்பட்ட ைறுைதிப்பீட்டின்படி, நிகே ைமறமுக வரி `10.71 லட்சம் ரகாடி 

வசூலாகியுள்ளது. முந்மைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் இது 12 சைவீைம் 

அதிகைாகும். 

இதில், சுங்கவரி 21% அதிகரித்து `1.32 இலட்சம் ரகாடி வசூலாகியுள்ளது. 

முந்மைய 2019-20’இல் சுங்க வரி `1.09 இலட்சம் ரகாடி வசூலானது. 

இரைரபான்று ைத்திய கலால், ரசமவ வரி வசூல் 59% அதிகரித்துள்ளது. 

கரோனா மைாற்றுக்கிமடரய, இந்ைச் சாைமன பமடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ை 

2020-21ஆம் நிதியாண்டில் கலால் ரசமவ வரி `3.91 இலட்சம் ரகாடி 

வசூலானது. முந்மைய ஆண்டில் இது `2.45 லட்சம் ரகாடியாக இருந்ைது. 

ைத்திய சேக்கு ரசமவ வரி (CGST), ஒருங்கிமணந்ை சேக்கு ரசமவ வரி 

(IGST) ரபான்றமவ மூலம் 2021-21ஆம் நிதியாண்டில் `5.48 இலட்சம் 

ரகாடி வசூலாகியுள்ளது. கரோனா மைாற்று பேவல் காேணைாக வரி 

வசூலில் 8% வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. முந்மைய ஆண்டில் இது ̀ 5.99 லட்சம் 

ரகாடியாக இருந்ைது. கரோனா பாதிப்பு காேணைாக முைல் அமேயாண்டில் 

GST வரி வசூல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. ஆனால், அேசின் பல்ரவறு 

முயற்சிகளினால் பிந்மைய அமேயாண்டில் GST வரி வசூலில் `1 லட்சம் 

ரகாடிமய ைாண்டி முன்ரனற்றம் ஏற்பட்டது. 

இைற்கிமடரய, கடந்ை ைார்ச் ைாைம் GST வரி ̀ 1.24 இலட்சம் ரகாடி வசூலா 

-கியுள்ளது என்று நிதிமைச்சகம் மைரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

5. கடல் உணவுப்மபாருள் விற்பமனக்காக ‘இ-சான்டா’ வமலைளம் 

மைாடக்கம் 

கடல் உணவுப்மபாருள் விற்பமனக்கான ‘இ-சான்டா’ வமலைள 

பயன்பாட்மட வர்த்ைக & மைாழில்துமறயின் ைத்திய அமைச்சர் பியூஷ் 

ரகாயல் மைாடக்கிமவத்ைார். விவசாயிகளின் ரைம்பாட்மட கருத்தில் 

மகாண்டு ‘இ-சான்டா’ வமலைளம் மைாடங்கப்பட்டுள்ளது. இைன்மூலம், 

அவர்களுக்கு கூடுைல் அதிகாேம் கிமடக்கும். விவசாயிகள் ைங்களது கடல் 

உணவுப்மபாருள்கமள இமணய வர்த்ைக வமலைளத்தில் சந்மைப்படுத் 

-துவைன்மூலம் ஒரு மசாடுக்கில் அவற்மற விற்பமன மசய்ய முடியும். 

‘இ-சான்டா’ வமலைளம் விவசாயிகளுக்கு கடல் உணவுப்மபாருள்கமள 

ஒரே இடத்தில் பட்டியலிட உைவுவதுடன் அவற்றின் விற்பமனயும் கணிச 

-ைாக அதிகரிக்க உைவும். இந்ை வமலைளம் விவசாயிகளுக்கு கூடுைல் 

சுைந்திேத்மை வைங்கும் என்பதுடன் மிகச்சிறந்ை டிஜிட்டல் தீர்வுகமளயும் 

அளிக்கும். இைன் வாயிலாக அவர்கள் வாழ்வு ரைம்படும். 

ைற்ரபாமைய நிமலயில், நாட்டின் கடல் உணவுப்மபாருள்கள் ஏற்றுைதியி 

-ல் 18,000 விவசாயிகள் ைங்களது பங்களிப்மப வைங்கி வருகின்றனர். 

நவீன கருவிகள் ைற்றும் மைாழில்நுட்பங்கமள பயன்படுத்துவைன் மூலம் 

இறால் உற்பத்திமய ைற்ரபாமைய 40,000 டன்னிலிருந்து 6-7 இலட்சம் 

டன்னாக அதிகரிக்க முடியும். ைமிழ், ஹிந்தி, ஆங்கிலம், வங்காளம், 

மைலுங்கு, ஒடியா ஆகிய மைாழிகளில் இந்ை வமலைளம் ைற்ரபாது 

பயன்பாட்டில் உள்ளது. கூடிய விமேவில் இைே மைாழிகளிலும் இந்ை 

வமலைளத்தின் ரசமவ விரிவுபடுத்ை திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

6. ரசதி மைரியுைா? 

ஏப்.3: பல்லடுக்குமகாண்ட முகக்கவசங்கமள அணிவைால், நுண்துகள் 

பேவல் 96% குமறயும் என்று அமைரிக்காவின் ஜார்ஜியா மைாழில்நுட்ப 

மையம் நடத்திய ஆய்வறிக்மக மைரிவிக்கிறது.  

ஏப்.4: இந்திய ைகளிர் கால்பந்து அணியின் ரகப்டனாகத் ைமிைகத்மைச் 

ரசர்ந்ை இந்துைதி கதிரேசன் நியமிக்கப்பட்டார். 

ஏப்.5: ேஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் அடுத்து இேண்டு முமற பைவியில் 

நீடிப்பைற்கான ைரசாைாவில் மகமயழுத்திட்டுள்ளார். இைன்படி ைலா ஆறு 

ஆண்டுகள் என 2 முமற பைவியில் நீடிக்க வழிவமக மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

2036ஆம் ஆண்டு வமே புதின் அதிகாேத்தில் இருக்க முடியும். 

ஏப்.6: ைமிைகத்தில் 234 சட்டப்ரபேமவத் மைாகுதிகளுக்கு நமடமபற்ற 

ரைர்ைலில் சோசரியாக 72.78 சைவீை வாக்குகள் பதிவாகின. புதுச்ரசரியில் 

30 மைாகுதிகளுக்கு நடந்ை ரைர்ைலில் 81.88% வாக்குகள் பதிவாகின. 

ஏப்.7: உச்சநீதிைன்றத்தின் புதிய ைமலமை நீதிபதியாக N V ேைணா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இந்தியாவின் 48ஆவது ைமலமை நீதிபதி. 

ைற்ரபாமைய ைமலமை நீதிபதி S A ரபாப்ரடவின் பைவிக்காலம் ஏப். 

23’இல் நிமறவமடகிறது. 

ஏப்.7: ைமிழ்நாடு கால்நமட ைருத்துவப்பல்கமலக்கைக புதிய துமண 

ரவந்ைோகப் ரபோசிரியர் K N மசல்வகுைார் நியமிக்கப்பட்டார். 

ஏப்.8: ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டிக்கான 15 ரபர்மகாண்ட இந்திய 

துப்பாக்கிச்சுடுைல் அணி அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் ைமிைகத்மைச் ரசர்ந்ை 

இளரவனில் வாலறிவன் இடம்பிடித்ைார். 

ஏப்.10: கரோனா இேண்டாம் அமல ரவகைாகப் பேவிவரும் நிமலயில் 

ைமிழ்நாட்டில் புதிய கரோனா மபாதுமுடக்கக் கட்டுப்பாடுகள் மீண்டும் 

நமடமுமறக்கு வந்ைன. 

 

7. துருக்கியில் நமடமபற உள்ள பாோலிம்பிக்ஸ் ைகுதிச்சுற்றுக்கு 

ைமிைகத்தின் ைரனாகேன் ரைர்வு: 

திருவள்ளூர் ைாவட்டம் ரசாைவேத்மைச் ரசர்ந்ைவர் ைரனாகேன் (31). 

பார்மவக்குமறபாடுள்ள ைரனாகேன், ஜூரடா விமளயாட்டு வீேர் ஆவார். 

இவர் பாோலிம்பிக்ஸ் ரபாட்டிக்கான ைகுதிச்சுற்றுக்குத் ரைர்வாகி உள்ளார். 

பாோலிம்பிக்ஸ் ரபாட்டிக்கான ைகுதிச்சுற்று வரும் ரை 23 அன்று, துருக்கி 

நாட்டில் உள்ள அந்ைல்யா நகேத்தில் நமடமபற உள்ளது. 

பாோலிம்பிக்ஸ் ரபாட்டியானது ஜப்பான் ைமலநகர் ரடாக்கிரயாவில் வரும் 

ஆக.24 முைல் மசப்.5 வமே நமடமபறவுள்ளது. அைற்கான ைகுதிச்சுற்றுக்கு 

ஜூரடா பிரிவில் இந்திய அளவில் நால்வர் ைட்டுரை ரைர்ந்மைடுக்கப்பட்டு 

உள்ளனர். அதில் ைமிழ்நாட்டிளிருந்து ைரனாகேன் ரைர்ந்மைடுக்கப்பட்டுள் 

-ளார். 

பிறவியிரலரய பார்மவக்குமறபாடு உமடயவோன ைரனாகேன் 

ைன்னுமடய இருபைாவது வயதிலிருந்து ஜூரடா விமளயாடி வருகிறார். 

ரைசிய அளவிலான ரபாட்டிகளில் 7 ைங்கப்பைக்கங்கமள மவன்றுள்ளார். 

2014ஆம் ஆண்டு மைன்மகாரியாவில் நமடமபற்ற ஆசிய அளவிலான பாோ 

விமளயாட்டுப் ரபாட்டியில் மவண்கலப்பைக்கம், 2016ஆம் ஆண்டு மைன் 

ஆப்ரிக்காவில் நமடமபற்ற காமைன்மவல்த் ரபாட்டியில் மவண்கலப்பைக்க 

-ம், 2019ஆம் ஆண்டு இலண்டனில் நடந்ை காமைன்மவல்த் ரபாட்டியில் 

ைங்கப்பைக்கம் மவன்றுள்ளார். 

 

 

 


