
         

    

1. சமீபத்தில் AYUSH அமைச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்ட, “HCCR” 

வமைதளத்துடன் ததாடர்புமடய துமை எது? 

அ) ஆயுர்வேதம் 

ஆ) யுனானி 

இ) வ ாமிவ ாபதி  

ஈ) வ ாகா 

✓ மத்தி  வ ாமிவ ாபதி ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் என்பது மத்திய AYUSH 

அமமச்சகத்தின் கீழ் இ ங்கிேரும் ஒரு தன்னாட்சி ஆராய்ச்சி நிறுேனம் 

ஆகும். இது, சமீபத்தில், உலக வ ாமிவ ாபதி நாளான ஏப்ரல்.10 அன்று 

வ ாமிவ ாபதி பிணி ாளர் களஞ்சி  ேமலதளம் என்றவோரு 

தனித்துேமான டிஜிட்டல் முன்மு ற்சிம  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

✓ வ ாமிவ ாபதி மருத்துேர்கள், ஆராய்ச்சி ாளர்கள், மருத்துே மாணே 

-ர்கள் பிணி ாளர்களுக்கான சிகிச்மசயில் நுமை  ஒரு நிமல ான 

தளத்மத உருோக்குேமத இது வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

2. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை, “நவீன பமைமைச் சின்னங்கள் 

மைைாண்மை அமைப்பு” ததாடங்கப்பட்ட ைாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) வகரளா 

இ) வகாோ  

ஈ) மத்தி  பிரவதசம் 

✓ வகாோவின் காப்பகங்கள் மற்றும் வதால்வபாருள் இ க்குநரகமானது 

நவீன பமைமமச் சின்னங்கள் வமலாண்மம அமமப்மப (AAMS) 

திறந்து மேத்தது. பமைமமச் சின்னங்கமள வசமித்து மேப்பதற்கான 

முதல் அமமப்பு இதுோகும் என்று கூறப்படுகிறது. AAMS என்பது ஒரு 

வமன்வபாருளால் இ க்கப்படும் தானி ங்கி வசமிப்பகமாகும். இது, 

பல்வேறு வபாருட்களின் வசமிப்பிற்கு ப ன்படுத்தப்படுகிறது. 

✓ இந்த அமமப்பு ஒரு வதால்வபாருள்பற்றி  தகேல்கமள ேைங்குேவதாடு 

மட்டுமல்லாமல் அேற்றின் பாதுகாப்மபயும் உறுதிவசய்கிறது. 

 

3. நிதியமைச்சகத்தின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, கீழ்காணும் 

எந்நிறுவனத்தில், அடிப்பமட மசமிப்பு வங்கிக்கணக்மகத் ததாடங்க 

முடியும்? 

அ) கட்டணஞ்வசலுத்து ேங்கி 

ஆ) அ ல்நாட்டு ேங்கி 

இ) அஞ்சல் அலுேலகம்  

ஈ) சிறு நிதி ேங்கி 

✓ 2019ஆம் ஆண்டு அஞ்சல் அலுேலக வசமிப்பு கணக்குத் திட்டத்தில் நிதி 

அமமச்சகம் மாற்றங்கமள அறிவித்துள்ளது. அறிவிப்பின்படி, அரசு நலத் 

திட்டத்தின் ப னாளி, ஓர் அஞ்சல் அலுேலகத்துடன் அடிப்பமட வசமிப்பு 

ேங்கி கணக்மகத் வதாடங்க முடியும். இந்த அறிவிப்பின்படி, அத்தமக  

கணக்மகத் வதாடங்க குமறந்தபட்ச மேப்பிருக்க வேண்டி  அேசி ம் 

இல்மல. குமறந்தபட்ச இருப்மப பராமரிக்க வேண்டி  அேசி முமில் 

-மல. வசமிப்புக்கணக்கில் நிலுமேத்வதாமகம  பராமரிக்காததற்கா 

-ன கட்டணத்மதயும் அமமச்சகம் குமறத்துள்ளது. 

 

4. நாட்டிமைமய முதன்முமையாக ‘பசுமை பத்திரங்கமள’ தவளியி 

-ட்ட ைாநகராட்சி எது? 

அ) வசன்மன 

ஆ) கிவரட்டர் வநாய்டா 

இ) காசி ாபாத்  

ஈ) ஆமதாபாத் 

✓ இந்தி ாவிவலவ  முதன்முமற ாக பசுமம பத்திரங்கமள காசி ாபாத் 

மாநகராட்சி ேைங்கியுள்ளது. காசி ாபாத் மாநகராட்சி ானது இப்பசுமம 

பத்திரத்தின்மூலம்  ̀ 150 வகாடி நிதி திரட்டியுள்ளது. இந்தப் பத்திரத்தின் 

மூலம் வபறப்பட்ட ேருமானம், நகரத்தில், மூன்றாம்நிமல நீர் சுத்திகரிப்பு 

உட்கட்டமமப்மப உருோக்க ப ன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தப்பத்திரங்கள் 

சமீபத்தில் BSE’இல் பட்டி லிடப்பட்டுள்ளன. 

 

5. ‘மவளாண் ஹாக்கத்தானுக்காக AI’ஐ நடத்துவதற்காக ஹிந்துஸ் 

-தான் யூனிலீவர் ைற்றும் கூகிள் நிறுவனத்துடன் ஒத்துமைத்துள்ள 

அமைப்பு எது? 

அ) UNESCO 

ஆ) NITI ஆயயோக் 

இ) AIM 

ஈ) மமவகள இந்தி ா  

✓ ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீேர், கூகிள் மற்றும் மமவகள இந்தி ா ஆகி மே 

இமணந்து வேளாண் துமறயில் ஒரு  ாக்கத்தாமன நடத்துதற்காக 

ஒத்துமைத்துள்ளன. விேசா த்தில் நீர் பாதுகாப்பிற்கான புதுமம ான 

தீர்வுகமளக்கண்டறிேதற்கும், உைேர்களுக்கு நிமல ான தீர்வுகமள 

ேடிேமமப்பதில் துளிர்நிறுேனங்கமள உருோக்குேதற்காகவுமாக 

இம்மூன்று நிறுேனங்கள் ஒன்றிமணந்துள்ளன. 

 

6. 18 வயதிற்கு மைற்பட்ட அமனவரும் தங்களுக்கு விருப்பைான 

ைதத்மதத் மதர்வு தசய்ய சுதந்திரம் இருப்பதாக சமீபத்தில் கூறிய 

அரசியைமைப்பு ரீதியான அமைப்பு எது? 

அ) வதசி  மனிதவுரிமமகள் ஆமண ம் 

ஆ) வதசி  நிர்ோக தீர்ப்பா ம் 

இ) இந்தி  உச்சநீதிமன்றம்  

ஈ) பிற்படுத்தப்பட்வடாருக்கான வதசி  ஆமண ம் 

✓ இந்தி  அரசி லமமப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள “பரப்புமர” என்ற வசால் 18 

ே துக்கு வமற்பட்ட அமனேரும் தங்களுக்கு விருப்பமான மதத்மத 

சுதந்திரமாக வதர்வுவசய்ேதற்கு அனுமதிக்கிறது என்று உச்சநீதிமன்றம் 

சமீபத்தில் கூறி து. வமற்கூறி ேற்மற வமற்வகாள் காட்டி, இந்தி ாவில் 

வமாசடி ான மதமாற்றங்கமள தடுப்பதற்கு நீதிமன்ற தமலயீட்மடக் 

வகாரி  வபாதுநல ேைக்மக உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி வசய்துள்ளது. 

 

7.இமணயவழி தகராறு தீர்வுக்கான ஒரு மகமயட்மட தவளியிட 

-வுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) SEBI 

ஆ) RBI 

இ) NITI ஆயயோக்  

ஈ) IRDAI 

✓ இந்தி  அரசாங்கத்தின் மதியுமர கமான NITI ஆவ ாக், இமண ேழி 

தகராறு தீர்வுக்கான ஒரு மகவ ட்மட வேளியிட திட்டமிட்டுள்ளது. 

இந்தக்மகவ டு, இந்தி ாவில், இமண ேழி தகராறு தீர்மே ேணிக 

நிறுேனங்களின் தமலேர்கள் பின்பற்றுேதற்கான ஓர் அமைப்பிதைாக 

அமமயும். அகாமி மற்றும் ஓமிடி ார் வநட்வோர்க் இந்தி ா, ICICI ேங்கி, 

வபாதுமக்களுக்கான அவசாகா கண்டுபிடிப்பாளர்கள் வபான்ற அமமப்புக 

-ளுடன் இமணந்து இந்தக் கையயடு வேளியிடப்படும். 

 

8. ஜூலியஸ் மபயர் வாழ்க்மக முமைக் குறியீட்டின்படி, உைகில் 

வாழ்வதற்கு அதிகம் தசைவு பிடிக்கும் இடம் எது? 

அ) மும்மப 

ஆ) ஷாங்காய்  

இ) வமல்பர்ன் 

ஈ) மாஸ்வகா 

✓ 2028ஆம் ஆண்டுக்குள் சீனா உலகின் மிகப்வபரி  வபாருளாதாரமாக 

மாறவுள்ளது. வமலும் அதன் ேணிக தமலநகரான ஷாங்காய் உலகின் 

ோழ்ேதற்கு அதிகம் வசலவு பிடிக்கும் இடமாக மாறியுள்ளது. சமீபத்தில் 

வேளியிடப்பட்ட ஜூலி ஸ் வப ர் ோழ்க்மக முமறக் குறியீட்டின்படி, 

சீனாவின் ஷாங்காய் உலகின் ோழ்ேதற்கு அதிகம் வசலவு பிடிக்கும் 

நகரமாகும். இந்தப் பட்டி லில், ஷாங்காம த் வதாடர்ந்து வடாக்கிவ ா 

மற்றும்  ாங்காங் ஆகி  நகரங்கள் 2 & 3ஆேது இடத்தில் உள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்மையில் தஹலிகாப்டர் விபத்தில் இைந்த ஆலிவர் டசால்ட் 

என்பவர், எந்த நாட்டின் அரசியல்வாதியும் மகாடீஸ்வரருைாவார்? 

அ) பிலிப்மபன்ஸ் 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) இந்வதாவனசி ா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ பிவரஞ்சு வகாடீஸ்ேர அரசி ல்ோதி ஆலிேர் டசால்ட் அண்மமயில் ேட 

வமற்கு பிரான்சில் ஏற்பட்ட வ லிகாப்டர் விபத்தில் காலமானார். அேர், 

பிரான்ஸின் வதசி  சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்தார். அேர் டசால் 

-ட் ோனூர்தி த ாரிக்கும் குடும்பத்தின் ோரிசாோர். ‘டசால்ட்’ என்பது 

ஒரு முன்னணி பிவரஞ்சு ோனூர்தி உற்பத்தி நிறுேனமாகும். அேர், 

உலகின் 361ஆேது பணக்காரர் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளார். 

 

10. இந்தியாவின் முதல் உைக திைன் மையத்மத (World Skill 

Centre) திைந்துள்ள மாநில அரசு எது? 

அ) ஒடிஸா  

ஆ) மத்தி  பிரவதசம் 

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) நாகாலாந்து 

✓ ஒடிஸா மாநில முதலமமச்சர் நவீன் பட்நா க் சமீபத்தில் மஞ்வசஸ்ேரில் 

உலக திறன் மம த்மத (WSC) திறந்துமேத்தார். இந்தி ாவின் முதல் 

திறன் மம மான WSC, ஒடிஸா திறன்வமம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் ஆசி  

ேளர்ச்சி ேங்கியின் ஆதரவுடன் `1,342 வகாடி வசலவில் உருோக்கப்பட் 

-டுள்ளது. இது, மாநிலத்தில் உள்ள இமளஞர்களுக்கு வமம்பட்ட மற்றும் 

வேமலோய்ப்புக்கு உதேக்கூடி  திறன்கமள ேைங்குேமத வநாக்க 

-மாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 


1. ‘ககன் ான்’ திட்டம்: இந்தி ா-பிரான்ஸ் ஒப்பந்தம் 

மனிதர்கமள விண்வேளிக்கு அனுப்பும் ISRO’இன் ‘ககன் ான்’ திட்டத்தில் 

ஒருங்கிமணந்து வச ல்படுேதற்காக இந்தி ா-பிரான்ஸ் இமடவ  

ஒப்பந்தம் மகவ ழுத்தானது. இந்தி  மண்ணிலிருந்து மனிதர்கமள 

முதன்முதலாக விண்வேளிக்கு அனுப்புேதற்கான பணிகமள இந்தி  

விண்வேளி ஆய்வு நிறுேனம் (ISRO) வமற்வகாண்டு ேருகிறது. 

நாடு சுதந்திரமமடந்த 75ஆேது ஆண்டான 2022’இல் இத்திட்டத்மதச் 

வச ல்படுத்துேதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், COVID-19 வநாய்த் 

வதாற்றுப்பரேல் காரணமாக ஏற்பட்ட இமடயூறுகளால் இந்தத் திட்டத்தின் 

பணிகள் தாமதமமடந்துள்ளன. இந்நிமலயில், ‘ககன் ான்’ திட்டத்தில் 

இந்தி ாவும் பிரான்ஸும் ஒத்துமைப்புடன் வச ல்படுேதற்கான ஒப்பந்தம் 

மகவ ழுத்தாகியுள்ளது. பிரான்ஸ் வேளியுறவு அமமச்சர் ஜான் ஈவ் 

வலடிரி ன், ISRO தமலேர் சிேன் ஆகிவ ார் முன்னிமலயில் இந்த 

ஒப்பந்தம் மகவ ழுத்தானது. 

அதன்படி, இந்தி  விண்வேளி வீரர்களுக்கு பிரான்ஸில் பயிற்சி ளிக்கப்ப 

-டவுள்ளது. ‘ககன் ான்’ திட்டத்மதக் கட்டுப்படுத்துேதற்கான அமமப்பில் 

பணிபுரிபேர்களும் பிரான்ஸில் பயிற்சிவபறவுள்ளனர். திட்டம் வதாடர்பான 

தகேல்கமளப் பரிமாறிக்வகாள்ளவும், விண்வேளி வீரர்களுக்கான உண 

-வு உள்ளிட்டேற்மறத் த ார் வசய்ேதில் ஒத்துமைப்பு அளிக்கவும் இந்த 

ஒப்பந்தம் ேழிேகுக்கிறது. 

கருவிகமளப் ப ன்படுத்த அனுமதி: பிரான்ஸ் விண்வேளி ஆய்வு 

மம த்தில் உள்ள கருவிகள் உள்ளிட்டேற்மற இந்தி  விண்வேளி வீரர் 

-கள் ப ன்படுத்திக் வகாள்ளவும் ஒப்பந்தம் ேழிேகுக்கிறது. பன்னாட்டு 

விண்வேளி நிமல த்தில் பிரான்ஸ் சார்பில் வபாருத்தப்பட்டுள்ள 

கருவிகமள இந்தி  வீரர்கள் ப ன்படுத்திக்வகாள்ளவும் ோய்ப்பு ஏற்பட்டு 

-ள்ளது. பல்வேறு பாதுகாப்புக் கருவிகளும் இந்தி  வீரர்களுக்கு ேைங்கப் 

-படவுள்ளன. விண்வேளி வீரர்கள் பயிற்சிவமற்வகாள்ேதற்கான சிறப்பு 

மம த்மத வபங்களூரில் கட்டமமக்க பிரான்ஸ் உதவி வசய் வுள்ளது. 

 

 

 

2. இந்தி  விமானப் பமட தளபதிகள் மாநாடு வதாடக்கம் 

இந்தி  விமானப்பமட தளபதிகள் பங்வகற்கும் மூன்று நாள் மாநாடு ஏப்.15 

அன்று வதாடங்கி து. நாட்டில் நிலவும் பாதுகாப்பு சூைல் குறித்து இந்த 

மாநாட்டின்வபாது ஆய்வு வசய் ப்படவுள்ளது. விமானப்பமட தளபதிகளின் 

மாநாடு ஆண்டுக்கு இருமுமற நமடவபறுேது ேைக்கம். நடப்பாண்டின் 

முதலாேது மாநாடு தில்லியில் உள்ள விமானப்பமட தமலமம கத்தில் 

வதாடங்கி து. அந்த மாநாட்மட பாதுகாப்புத் துமற அமமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் 

வதாடக்கிமேத்தார். 

மாநாட்டின்வபாது, கிைக்கு லடாக் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காணப்படும் 

பாதுகாப்பு சூைல் குறித்து ஆய்வுவமற்வகாள்ளப்பட்டது. எதிர்கால சோல்க 

-மள எதிர்வகாள்ளும் ேமகயில் இந்தி  ோன்பமடயின் வச ல்திறமன 

வமம்படுத்துேது உள்ளிட்டமே வதாடர்பாகவும் ஆவலாசிக்கப்படவுள்ளது. 

விமானப்பமடம ச் வசர்ந்த தளபதிகளும், முக்கி  அதிகாரிகளும் இந்த 

மாநாட்டில் கலந்துவகாண்டனர். 

 

3. எந்தவித அழுத்தத்துக்கும் இந்தி ா பணிந்துவிடாது: கிைக்கு லடாக் 

விேகாரம் குறித்து விபின் ராேத் கருத்து 

“இந்தி ா எந்தவித அழுத்தத்துக்கும் பணிந்துவிடாது” என சீனாவுடனான 

கிைக்கு லடாக் வமாதல் வபாக்கு குறித்து முப்பமடத் தளபதி விபின் ராேத் 

கூறினார். மத்தி  வேளியுறவு அமமச்சகத்துடன் அப்சர்ேர் ரிசர்ச் பவுண் 

-வடஷன் என்ற அமமப்பு இமணந்து பன்னாட்டு அரசி ல் மற்றும் வபாரு 

-ளாதாரம் குறித்த ‘வரய்சினா வபச்சுோர்த்மத’ என்ற மாநாட்மட கடந்த 13 

முதல் 16ஆம் வததி ேமர நடத்தி ேருகிறது. இதில் காவணாலி ேழியில் 

பங்வகற்ற விபின் ராேத் வபசி தாேது: 

சீனா தனது இராணுேபலம் மற்றும் வமம்பட்ட வதாழில்நுட்பம்மூலமாக பிற 

நாடுகளுக்கு அழுத்தம் வகாடுத்து, தனது விருப்பங்கமள நிமறவேற்றிக் 

வகாள்ளலாம் என்று எண்ணுகிறது. ஆனால், ேடக்கு எல்மல விேகாரத்தி 

-ல் இந்தி ா உறுதிப்பாட்டுடன் உள்ளது. எந்தவித அழுத்தத்துக்கும் 

இந்தி ா பணிந்துவிடாது. ேடக்கு எல்மலயில் இப்வபாது கமடப்படிக்கப்ப 

-டும் நிமலப்பாட்மட மாற்ற மு ற்சிப்பமத தடுப்பதில் உறுதியுடன் இருப்ப 

-தன்மூலம், பன்னாட்டு சமூகத்தின் ஆதரமேயும் இந்தி ா வபற முடியும். 

ஏவனனில், எல்மல நிமலப்பாட்மட கமடப்படிப்பது வதாடர்பாக சர்ேவதச 

சட்ட நமடமுமறகள் உள்ளன. அமத ஒவ்வோரு நாடும் பின்பற்றி ாக 

வேண்டும்” என்றார் அேர். 

வமலும், ராணுேத்மத நவீனம மாக்குதல் குறித்துப் வபசி  விபின் ராேத், 

அவமரிக்காவின் F35 வபார் விமானம் நவீன வதாழில்நுட்பங்களுடன் 

ேடிேமமக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து விேரித்தார். அவத வநரம், இந்த F35 

வபார் விமானம் த ாரிப்பு வதாழில்நுட்பத்மத அவமரிக்கா இந்தி ாவுடன் 

பகிர்ந்துவகாள்ளும் என்பமத உறுதியுடன் கூறமுடி ாது. F35 விமானத் 

-மதவிட குமறந்த வதாழில்நுட்பத்துடன் கூடி  ‘F’ இரக வபார் விமான 

வதாழில்நுட்பத்மத மட்டுவம இந்தி ாவுடன் இப்வபாது பகிர்ந்துவகாள்ள 

அவமரிக்கா முன்ேந்துள்ளது என்றும் அேர் கூறினார். 

4. அவமரிக்காவில் இமண அரசு ேைக்குமரஞர் பதவியில் இந்தி -

அவமரிக்க வபண் நி மனத்துக்கு அங்கீகாரம்: வசனட் சமபயில் 

ோக்வகடுப்பு 

அவமரிக்க நீதித்துமறயில் இமண அரசு ேைக்குமரஞர் பதவிக்கு நி மிக் 

-கப்பட்டிருக்கும் இந்தி -அவமரிக்க வபண் ேைக்குமரஞர் ேனிதா குப்தா 

-வின் நி மனத்துக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்கான ோக்வகடுப்பு அவமரிக்க 

வசனட் சமபயில் நமடவபற உள்ளது. இதில் அேருமட  நி மனம் உறுதி 

வசய் ப்பட்டால், அவமரிக்க நீதித்துமறயில் சக்திோய்ந்த மூன்றாேது 

நிமல அதிகாரி ாக நி மிக்கப்படும் வேள்மள ரல்லாத முதல் வபண் 

என்ற வபருமமம  ேனிதா குப்தா (46) வபறுோர். 

அவமரிக்க அதிபர் வதர்தலில் வேற்றிவபற்ற வஜா மபடன், இந்தி  ேம்சாே 

-ளிம ச் வசர்ந்த ேனிதா குப்தாமே, இமண அரசு ேைக்குமரஞர் 

பதவிக்கு நி மித்தார். அேருமட  நி மனத்துக்கு அங்கீகாரம் வபறும் 

ேமகயில், வசனட் சமபயில் நீதிக்குழுவில் கடந்த மார்ச் 25 அன்று நடந்த 

ோக்வகடுப்பில் வபரும்பான்மம வபற்றதன்மூலம், அேருமட  நி மனம் 

வசனட் சமபக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்டது. வசனட் வபரும்பான்மம தமலேர் 

சுக் ஸ்கூமர் அேருமட  வப மர வசனட் சமப ோக்வகடுப்புக்கு அறிமுகம் 

வசய்தார். 

 

 

 

 



         

    

5. தனி ார்ம மாக்கப்படும் ேங்கிகள்: நிதித்துமற அமமச்சகத்துடன் 

NITI ஆவ ாக் ஆவலாசமன 

நடப்பு நிதி ாண்டில் தனி ார்ம மாக்கப்படவுள்ள இரு வபாதுத்துமற 

ேங்கிகளின் வப ர்கமள இறுதி வசய்ேதற்கான நடேடிக்மககமள 

மத்தி  அரசின் வகாள்மக ேகுக்கும் குழுோன NITI ஆவ ாக் வதாடங்கியு 

-ள்ளது. இதுவதாடர்பாக தகேலறிந்த ேட்டாரங்கள் வதரிவித்தது: 

2021-22ஆம் ஆண்டு மத்தி  நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்பட்டபடி 

இரு வபாதுத்துமற ேங்கிகள், ஒரு வபாதுத்துமற காப்பீட்டு நிறுேனம் 

ஆகி மே தனி ார்ம மாக்கப்படவுள்ளன. இந்த ேங்கிகள், காப்பீட்டு நிறு 

-ேனத்மத வதர்வுவசய்ேது வதாடர்பாக நிதித்துமற அமமச்சகத்துடன் NITI 

ஆவ ாக் ஆவலாசித்து ேருகிறது. இதுவதாடர்பாக இறுதி முடிவுக்கு 

ேருேதற்கு முன்னர் சட்ட விதிமுமறகள், பணி ாளர் நிர்ோகம், நிதி 

நிமலமம உள்ளிட்ட அம்சங்கமள ஆரா  வேண்டியுள்ளது. இதற்காக 

சில கூட்டங்கமளயும் NITI ஆவ ாக் நடத்தியுள்ளது. 

NITI ஆவ ாக் தனது பரிந்துமரகமளத் வதரிவித்ததும், அதுகுறித்து பங்கு 

விலக்கல் வதாடர்பான வச லர்கள் குழு ஆய்வு வசய்யும். வச லர்கள் 

குழுவின் முடிவுக்குப்பின்னர், இறுதி வசய் ப்பட்ட வப ர்கள் இறுதி 

ஒப்புதலுக்காக பிரதமர் தமலமமயிலான அமமச்சர் குழுவுக்கு அனுப்பி 

மேக்கப்படும். அமமச்சர்கள் குழு மற்றும் மத்தி  அமமச்சரமேயின் 

அனுமதிக்குப் பின்னர் தனி ார்ம மாக்கல் நடேடிக்மக வதாடங்கும் என 

அந்த ேட்டாரங்கள் வதரிவித்தன. ‘தனி ார்ம மாக்கப்படும் ேங்கிகளில் 

பணி ாற்றும் ஊழி ர்களின் நலன்கள் பாதுகாக்கப்படும்’ என மத்தி  

நிதி அமமச்சர் நிாிா்மலா சீதாராமன் கடந்த மாதம் வதரிவித்திருந்தார். 

இரு வபாதுத்துமற ேங்கிகள், ஒரு காப்பீட்டு நிறுேனத்தில் பங்கு விலக்க 

-ல் நடேடிக்மகமூலமாக நடப்பு நிதி ாண்டில் `1.75 லட்சம் வகாடி திரட்ட 

அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

6. ஆசி  மல்யுத்தம்: சரிதாவுக்கு தங்கம் 

ஆசி  மல்யுத்த சாம்பி ன்ஷிப் வபாட்டியில் இந்தி ாவின் சரிதா வதாடர்ந்து 

2ஆேது முமற ாக தங்கம் வேன்றார். கஜகஸ்தானின் அல்வமட்டி நகரில் 

நமடவபற்று ேரும் இப்வபாட்டியில் 59 கிவலா எமடப்பிரிவில் பங்வகற்ற 

இந்தி  வீராங்கமன சரிதா, தனது முதல் சுற்றில் 4-5 என்ற கணக்கில் 

மங்வகாலி  வீராங்கமன ஷூவ்தார் பாட்டர்ஜாவிடம் வதால்விகண்டார். 

எனினும், மறுோய்ப்மப (வரபிவசஜ் ரவுண்டு) சரி ாகப் ப ன்படுத்திக் 

வகாண்ட சரிதா, அபாரமாக ஆடி அமரயிறுதிக்கு முன்வனறினார். சரிதா 

தனது அமரயிறுதியில் கிர்கிஸ்தானின் நுராய்டா அனார்குவலாோமே 

வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்வனறினார். 

பின்னர் நமடவபற்ற இறுதிச்சுற்றில் சரிதா 10-7 என்ற கணக்கில் மங்வகா 

-லி  வீராங்கமன ஷூவ்தார் பாட்டர்ஜாமே வீழ்த்தினார். இதன்மூலம் 

முதல் சுற்றில் அேரிடம் கண்ட வதால்விக்கு பதிலடி வகாடுத்தவதாடு, 

சாம்பி ன் பட்டத்மதயும் தக்கமேத்துக் வகாண்டார் சரிதா. மகளிர் 50 கிகி 

எமடப்பிரிவில் பங்வகற்ற இந்தி ாவின் சீமா வேண்கலம் வேன்றார். 

அேர் வேண்கலப்பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் மதவபவின்  ங் ஷன் 

லின்மன வீழ்த்தினார். 

மகளிர் 76 கிவலா எமடப்பிரிவில் பங்வகற்ற இந்தி  வீராங்கமன பூஜா, 

வேண்கலப் பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் 2-0 என்ற கணக்கில் வதன் 

வகாரி ாவின் சிவ ான் ஜிவ ாங்மக வீழ்த்தினார். 

 

7.2010’களின் தமலசிறந்த ஒருநாள் கிரிக்வகட் வீரர் வகாலி: விஸ்டன் 

இதழ் வகௌரேம் 

2010’களின் தமலசிறந்த ஒருநாள் கிரிக்வகட் வீரராக இந்தி  வகப்டன் 

விராட் வகாலிம  வதர்வு வசய்துள்ளது விஸ்டன் இதழ். ‘கிரிக்வகட்டின் 

மபபிள்’ என்று ேர்ணிக்கப்படும் விஸ்டன் ேருடாந்திர இதைானது 

ஆண்டுவதாறும் தமலசிறந்த கிரிக்வகட் வீரர்கள் அடங்கி  பதிப்மப 

வேளியிட்டு ேருகிறது. இந்த நிமலயில் ஒருநாள் கிரிக்வகட் வபாட்டி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் நிமறேமடந்தமதவ ாட்டி 1971 

முதல் 2021 ேமரயிலான காலங்களில் ஒவ்வோரு பத்தாண்டுகளிலும் 

தமலசிறந்த ஒருநாள் கிரிக்வகட் வீரர்களாக திகழ்ந்தேர்களின் பட்டி மல 

வேளியிட்டுள்ளது. 

அதன்படி, 1970’களின் சிறந்த வீரராக வமற்கிந்தி த் தீவுகளின் முன்னாள் 

வகப்டன் விவி ன் ரிச்சர்ட்மஸயும், 1980’களின் தமலசிறந்த வீரராக 

முன்னாள் இந்தி  வகப்டன் கபில்வதமேயும், 1990’களின் தமலசிறந்த 

வீரராக சச்சின் வடண்டுல்கமரயும், 2000’களின் சிறந்த வீரராக 

லங்மகயின் முன்னாள் சுைற்பந்துவீச்சாளர் முத்மத ா முரளீதரமனயும், 

2010’களின் சிறந்த வீரராக தற்வபாமத  இந்தி  வகப்டனான விராட் 

வகாலிம யும் வதர்வு வசய்துள்ளது விஸ்டன் இதழ். 

2008’இல் சர்ேவதச கிரிக்வகட்டில் அறிமுகமான விராட் வகாலி, இதுேமர 

254 ஒருநாள் வபாட்டிகளில் விமள ாடி 12,169 ரன்கள் குவித்துள்ளார். 

இதுதவிர, 2011’இல் உலகக்வகாப்மபம  வேன்ற இந்தி  அணியிலும் 

வகாலி இடம்வபற்றிருந்தார். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மட்டும் வகாலி 42 

சதங்களுடன் 11 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ரன்கமள குவித்துள்ளார்.  

அவதவநரத்தில் உலகின் தற்வபாமத  முன்னணி கிரிக்வகட் வீரராக 

இங்கிலாந்து ஆல்ரவுண்டர் வபன் ஸ்வடாக்மஸ வதர்வு வசய்துள்ளது 

விஸ்டன் இதழ். அேர் வதாடர்ந்து 2ஆேது ஆண்டாக இந்த விருமதப் 

வபற்றுள்ளார். வபன் ஸ்வடாக்ஸ் கடந்த சீசனில் வடஸ்ட் வபாட்டியில் 641 

ரன்கமள குவித்துள்ளவதாடு, 19 விக்வகட்டுகமளயும் மகப்பற்றியுள்ளார். 

 

8. இந்தி ாவில் ேங்கிச் வசமேயிலிருந்து வேளிவ றுகிறது 

சிட்டிவபங்க் 

அவமரிக்காமேச் வசர்ந்த சிட்டிவபங்க் இந்தி ாவில் நுகர்வோர் ேங்கிச் 

வசமேயிலிருந்து வேளிவ றவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. சிட்டிவபங்க், 

இந்தி ாவில் கடனட்மட, சில்லமற ேங்கியி ல், வீட்டுக்கடன் மற்றும் 

வசாத்து வமலாண்மம உள்ளிட்ட ேர்த்தக பிரிவுகளில் ஈடுபட்டு ேருகிறது. 

இந்த ேங்கிக்கு இந்தி ாவில் 35 கிமளகள் உள்ளன. ஏறக்குமற  4,000 

பணி ாளர்கள் சிட்டிவபங்கின் நுகர்வோர் ேங்கிச் வசமேயில் ஈடுபட்டு 

ேருகின்றனர். இந்நிமலயில், எதிர்பார்த்த ேளர்ச்சிம  எட்ட இ லாததன் 

காரணமாக, 13 நாடுகளில் நுகர்வோர் ேங்கிச்வசமேயிலிருந்து 

வேளிவ ற சிட்டிவபங்கின் சர்ேவதச தமலமமச் வச ல் அதிகாரி ஜான் 

பிவரஸர் முடிவேடுத்துள்ளதாக அந்த ேங்கி வதரிவித்துள்ளது. 

 

9. நாட்டின் ஏற்றுமதி 60% அதிகரிப்பு 

நாட்டின் ஏற்றுமதி வசன்ற மார்ச் மாதத்தில் 60% ேளர்ச்சி மடந்துள்ளது 

என மத்தி  அரசு வேளியிட்ட புள்ளிவிேரத்தில் வதரிவித்துள்ளது. இது 

குறித்து மத்தி  அரசு புள்ளிவிேரத்தில் வமலும் வதரிவித்துள்ளதாேது: 

நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த மார்ச் மாதத்தில் 60.29 சதவீதம் ேளர்ச்சி கண்டு 

3,445 வகாடி டாலமர எட்டி து. இருப்பினும், கடந்த 2020-21ஆம் முழு 

நிதி ாண்டில் இந்தி ாவின் ஏற்றுமதி ானது 7.26% பின்னமடமேக் 

கண்டு 29,063 வகாடி டாலராக சரிந்துள்ளது. 

கடந்த மார்ச் மாதத்தில் இறக்குமதி 53.74% அதிகரித்து 4,838 வகாடி 

டாலராக காணப்பட்டது. அவதசம ம், 2020-21 ஏப்ரல்-மார்ச் ேமரயிலான 

காலத்தில் இறக்குமதி ானது 18% குமறந்து 38,918 வகாடி டாலராக 

இருந்தது. நடப்பாண்டு மார்ச்சில் ேர்த்தக பற்றாக்குமற கடந்தாண்டுடன் 

ஒப்பிடுமகயில் 998 வகாடி டாலரிலிருந்து 1,393 வகாடி டாலராக உ ர்ந்து 

உள்ளது. கடந்த முழு நிதி ாண்டில் ேர்த்தக பற்றாக்குமற ானது 16,135 

வகாடி டாலரிலிருந்து 9,856 வகாடி டாலராக குமறந்துள்ளது. 

நடப்பாண்டு மார்ச்சில் பிண்ணாக்கு (230.4%), இரும்புத்தாது (194.89%), 

சணல் (105.26%), மின்னணுப் வபாருள்கள் (91.98%), தமரவிரிப்புகள் 

(89.84%), நேரத்தினங்கள்-ஆபரணங்கள் (78.93%), வபாறியி ல் 

சாதனங்கள் (71.3%), அரிசி (66.77%), நறுமணப்வபாருள்கள் (60.42%), 

இமறச்சி, பால் வபாருள்கள் (52.79%) உள்ளிட்ட வபாருள்களின் ஏற்றுமதி 

கணிசமான ஏற்றத்மதச் சந்தித்தன. அவதசம ம், எண்வணய்வித்துகள் (-

6.45%), முந்திரி (-1.99%) ஆகி ேற்றின் ஏற்றுமதி வீழ்ச்சி மடந்தன. 

இறக்குமதிம ப் வபாருத்தேமரயில், வேள்ளி, வபாக்குேரத்து உபகரணங் 

-கள், பருப்பு ேமககள் மற்றும் உரங்கள் ஆகி  துமறகள் எதிர்மமற 

ேளர்ச்சிம  பதிவுவசய்துள்ளன. மார்ச்சில் கச்சா எண்வணய் இறக்குமதி 

2.23% அதிகரித்து 1,027 வகாடி டாலராக இருந்தது. கடந்த நிதி ாண்டில் 

இதன் இறக்குமதி 36.92% குமறந்து 8,235 வகாடி டாலராக இருந்தது. 

அவதவபான்று, தங்கம் இறக்குமதியும் மார்ச்சில் 122 வகாடி டாலரிலிருந்து 

849 வகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ளதாக மத்தி  அரசு புள்ளிவிேரத்தில் 

வதரிவித்துள்ளது. 

 

10. ோனில் பறக்கும் இ-டாக்ஸி வசன்மன IIT ேடிேமமப்பு: ஜூமலயில் 

வசாதமன ஓட்டம் 

மின்கலத்தில் இ ங்கக்கூடி  பறக்கும் இ-டாக்ஸிம  வசன்மன IIT 

ேடிேமமத்துள்ளது. வபாக்குேரத்து வநரிசமல குமறக்கும் ேமகயில், 

பறக்கும் டாக்ஸிம  ேடிேமமக்க வசன்மன IIT திட்டமிட்டது. அதற்காக 

‘தி இ-பிவளன் கம்வபனி’ என்ற புதி  நிறுேனத்மத கடந்த ஆண்டு 



         

    

நிறுவி து. இந்நிமலயில், மின்கலம்மூலம் இ ங்கும் பறக்கும் இ-டாக்ஸி 

-ம  IIT ேடிேமமத்துள்ளது. 

இதில் இரண்டு வபர் ப ணிக்க முடியும். இந்த இ-டாக்ஸி சுமார் 200 கிகி 

அளவிலான எமடம  சுமந்தபடி மணிக்கு 200 கிமீ வேகத்தில் பறக்கும். 

இ-டாக்ஸி வசாதமன ஓட்டம் ேரும் ஜூமலயில் நடக்கவுள்ளது. அமதத் 

வதாடர்ந்து 2022ஆம் ஆண்டில் முழு ேடிேம் வபற்று ப ணிகமள ஏற்றிச் 

வசல்லத ாராகிவிடும். இது நமடமுமறக்கு ேரும்வபாது, ேைக்கமான கால் 

டாக்ஸிம விட 2 மடங்கு மட்டுவம ோடமக அதிகம் இருக்கும். 

 

 


