 













இந்திய கடற்பனடயில் பணியமர்த்து தற்காக DRDO இதனை சிறப்பு
முனறயில் டி னமத்துள்ளது. பல்வ று ான் ழி அச்சுறுத்தல்கனள
எதிர்த்து தாக்கு ாதற்காக இந்த ஏவுகனண உரு ாக்கப்பட்டுள்ளது.

1. ஆண்டுத ோறும், ‘போகுபோடுகள் ஒழிப்பு நோள் - Zero Discrimination
Day’ அனுசரிக்கப்படும் த தி எது?
அ) மார்ச் 01 
ஆ) மார்ச் 02

6.அண்டையில் NITI ஆதயோக் நிறுவனத்தின் டைடைச் பசயல்

இ) மார்ச் 03

அதிகோரியோல் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ை, ‘DigiBoxx’ என்றோல் என்ன?

ஈ) மார்ச் 04

✓



ஒவ்வ ார் ஆண்டும் மார்ச் 1 அன்று UNAIDSஆல் உலகம் முழு தும்
‘பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள்
AIDS’ஐ ஒரு பபாதுநல அச்சுறுத்தலாக எண்ணி அதனை முடிவுக்குக்
பகாண்டு ரு னத வநாக்கபமைக்பகாண்ட ஐநா அனமப்புதான் இந்த
UNAIDS.

அ) பசாத்து வமலாண்னம தளம் 
ஆ) ஆ ணக்களஞ்சியம்
இ) சமூக ஊடகம்
ஈ) பசய்தியிடல் பசயலி

✓

2.பன்னோட்டு துருவக்கரடிகள் நோள் அனுசரிக்கப்படும் த தி எது?
அ) பிப்ர ரி 25
ஆ) பிப்ர ரி 27 

NITI ஆயைாகின் தனலனமச் பசயல் அதிகாரியாை அமிதாப் காந்த் இந்தி
-யாவின் முதல் டிஜிட்டல் பசாத்து வமலாண்னம தளமாை ‘டிஜிபாக்னை’
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இது ஒரு டிஜிட்டல் ழியிலாை வகாப்பு வசமிப்பு,
பகிர்வு & வமலாண்னம பமன்பபாருளாகும். இது, அனைத்து வகாப்புக
-னளயும் ஒரு னமயப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் வசமிப்பதற்காை ஒரு பாது
-காப்பாை ழினய ழங்குகிறது.

இ) பிப்ர ரி 28

✓

ஈ) மார்ச் 01

7. ‘இ- ர்தி ஜிதயோ’ என்ற வடைத் ளத்ட அறிமுகப்படுத்தியுள்ள

பன்ைாட்டு துரு க்கரடிகள் நாளாைது ஒவ்வ ார் ஆண்டும் பிப்.27
அன்று துரு க்கரடியின் பாதுகாப்பு நினல குறித்த விழிப்புணர்ன
ஏற்படுத்து தற்காக பகாண்டாடப்படுகிறது. பன்னாட்டு துரு க்கரடிகள்
நிறு ைடிக்கால் இந்நாள் ஏற்பாடுபசய்யப்படுகிறது. புவி ப ப்பமனடதல்
மற்றும் உருகி ரும் கடல்பனிக்கட்டிகள் ஆகியன துரு க்கரடிகளின்
மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்த விழிப்புணர்ன ஏற்படுத்து னத இந்த
நாள் தைது வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

ைத்திய அடைச்சகம் எது?
அ) வீட்டு சதி & நகர்ப்புற

றுனம ஒழிப்பு அனமச்சகம் 

ஆ) உள்துனற அனமச்சகம்
இ) புவி அறிவியல் அனமச்சகம்
ஈ) எரிசக்தி அனமச்சகம்

✓

3.30ஆவது அட்ரியோடிக் பியர்ல் தபோட்டி நடைபபற்ற நோடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) ஜப்பான்

மத்திய வீட்டு சதி மற்றும் நகர்ப்புற வி காரங்கள் துனற அனமச்சராை
ஹர்தீப் சிங் பூரி, அண்னமயில், ‘இ-தர்தி ஜிவயா’ இனணயதளத்னத
பதாடங்கின த்தார். இம்வமலாண்னம தக லனமப்பில், னரபடங்கள்
மற்றும் குத்தனக னரவுகள்வபான்ற பசாத்துசார்ந்த னரபடங்கனள
ஒருங்கினணத்து, அ ற்னற புவியியல் தக ல் அனமப்புடன் கூடிய ஓர்
அனமப்பாக மாற்று னத இந்தத்தளம் வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

இ) மாண்டினீக்வரா 
ஈ) இத்தாலி

✓

8.உள்ைோநிை மின்சோர-பரிைோற்ற திட்ைத்ட தைம்படுத்துவ ற்கோக

அஸ்ஸோம் ைோநிைத்திற்கு $304 மில்லியன் கைடன வழங்கவுள்ள
நிறுவனம் எது?

முப்பதா து அட்ரியாடிக் பியர்ல் வபாட்டியாைது மாண்டினீக்வராவின்
புத் ாவில் நனடபபற்றது. 5 தங்கப்பதக்கம், 3 ப ள்ளிப்பதக்கம் மற்றும்
இரண்டு ப ண்கலப்பதக்கம் எை பமாத்தம் 10 பதக்கங்களுடன் இந்திய
மகளிர் அணி முதலிடத்னதப் பிடித்துள்ளது. இனதத்பதாடர்ந்து உஸ்பபகி
-ஸ்தான் 2ஆம் இடத்திலும், பசக் குடியரசு 3ஆம் இடத்திலும் உள்ளது.

அ) ADB
ஆ) உலக

ங்கி

இ) AIIB 
ஈ) புதிய

4.நைப்போண்டு (2021) ஆசிய பபோருளோ ோர தபச்சுவோர்த்ட க்கு
இடைந்து டைடை ோங்கிய இந்திய அடைப்பு எது?

✓

அ) புவை பன்ைாட்டு னமயம் 
ஆ) ஐஐடி – மெட்ராஸ்
இ) ஐஐம் – ஆமதாபாத்

ளர்ச்சி

ங்கி

இந்தியாவும் ஆசிய உட்கட்டனமப்பு முதலீட்டு ங்கியும் (AIIB) அஸ்ைாம்
உள்மாநில மின்சார-பரிமாற்ற அணெப்ணப வமம்படுத்தும் திட்டத்திற்காக
$304 மில்லியன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் னகபயழுத்திட்டை. இந்தத் திட்டம்
துனண மின்நினலயங்கனள நிர்மாணிப்பனதயும் வதன யாை பரிமா
-ற்ற டங்கனள அனமப்பனதயும் வநாக்கமாக பகாண்டுள்ளது.

ஈ) BITS பிலானி
✓

✓

9.NASA & பெர்ைன் விண்பவளி ஆய்வுடையத்தின் ஓர் அண்டைய

2021 ஆசிய பபாருளாதார வபச்ச ார்த்னத நிகழ்வுக்கு இந்தியாவின்
புவை பன்ைாட்டு னமயம் இனணந்து தனலனமதாங்கியது. இந்நிகழ்வி
-ல், மத்திய ப ளியுறவு அனமச்சர் S பஜய்சங்கர் மற்றும் ஜப்பான்,
ஆஸ்திவரலியா, மாலத்தீவுகள், பமாரீஷியஸ் மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடு
-கனளச்சார்ந்வதார் பங்வகற்றைர்.

ஆய்வின்படி, பூமியில் கோைப்படும் சிை நுண்ணுயிரிகள், பின்வரும்
எந் க் தகோளில் உயிர்வோழக்கூடும்?
அ) வியாழன்
ஆ) ப ள்ளி

ஆசிய பபாருளாதார வபச்சு ார்த்னத என்பது ப ளியுறவு அனமச்சகத்தி
-ன் முதன்னம புவி-பபாருளாதாரம் சார்ந்த மாநாடு ஆகும்.

இ) பசவ் ாய் 
ஈ) புதன்

5.VL-SRSAM என்பது எந் வடக ஏவுகடையோகும்?
அ)

✓

ானிலிருந்து தாக்கும் ஏவுகனண

ஆ) தனரயிலிருந்து தாக்கும் ஏவுகனண
இ) கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகனண
ஈ) தனரயிலிருந்து

✓

ானுக்குத் தாக்கும் ஏவுகனண 

NASA மற்றும் பஜர்மன் விண்ப ளி ஆய்வு னமயத்தின் ஓர் அண்னமய
ஆய்வின்படி, பூமியில் காணப்படும் சில நுண்ணுயிரிகளால் பசவ் ாய்
வகாளில் உயிர் ாழக்கூடும். ஓர் அறிவிைல்பூர்வ பலூனைக்பகாண்டு
பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்னசகனள புவியின் அடுக்கு மண்டலம் னர
ஏவு தன்மூலம் பசவ் ாய் வபான்ற சூழ்நினலயில் அன
எப்படி
இருக்கும் என்பனத ஆராய்ச்சியாளர்கள் வசாதித்தைர்.

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு அனமப்பாைது VL-SRSAM
(Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile) ஏவுகணைணை
இருமுனற ப ற்றிகரமாக வசாதனைபசய்துள்ளது. இந்த ஏவுகனணனய













 













நினல நிறுத்தப்படும். அதன்பின் 58 நிமிடங்களுக்குப் பின் ராக்பகட்
இன்ஜின்
மீண்டும்
இயக்கப்பட்டு,
மீதமுள்ள
18
பசயற்னகக்வகாள்கனளயும் அடுத்த 4 நிமிடங்களில் நினலநிறுத்தும்.
ஒட்டுபமாத்தமாக ராக்பகட் 2 மணி வநரம் 8 நிமிடங்கள் பயணிக்கும்.
இந்த
திட்டத்தில்
ஏ ப்பட்ட
சதீஷ்
த ண்
சாட்
நாவைா
பசயற்னகக்வகாளில் பிரதமாா் நவரந்திர வமாடியின் உரு ப்படம்
பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனுடன் 25,000 இந்தியாா்களின் பபயாா்கள்
மற்றும் டிஜிட்டல் டி பக த் கீனத ாசகங்கள் இடம்பபற்றுள்ளை.

10.இந்தியோவின் மு ல் கைைடி சுரங்கப்போட கட்ைப்படுகிற நகரம்
எது?
அ) பசன்னை
ஆ) பகாச்சின்
இ) மும்னப 
ஈ) பகால்கத்தா

✓

✓

மும்னப நகரத்தின் கடவலார சானலகள் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக
இந்தியாவின் முதல் கடலடி சுரங்கப்பானதயாைது மும்னபயில் கட்டப்பட
உள்ளது. இது, ரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள் நினற னடயும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2.07 கிமீ நீளத்னதக்பகாண்டுள்ளை இந்த இரட்னடச்சுரங்கப்பானதகள்,
கடல்படுனகக்கு 20 மீட்டர் கீவழ அனமந்திருக்கும்.


1.

19 பசயற்னகக்வகாள்களுடன் ப ற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது
பிஎஸ்எல்வி-சி 51 ராக்பகட்: பசயற்னகக்வகாளில் பிரதமர் வமாடி படம்.
பிவரசிலின் அவமவசனியா உள்ளிட்ட 19 பசயற்னகக்வகாள்களுடன்,
ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிவகாட்டா சதீஸ் த ண் ஏவுதளத்தில் இருந்து
இன்று கானல (28.02.2021) பிஎஸ்எல்வி-சி 51 ராக்பகட் ப ற்றிகரமாக
விண்ணில் பாய்ந்தது. பிரதமர் வமாடியின் புனகப்படம் பபாறிக்கப்பட்ட
சதீஸ் த ண் பசயற்னகக்வகாளும் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டுள்ளது.
2021-ம் ஆண்டில் இஸ்வரா விண்ணுக்கு அனுப்பும் முதல் ராக்பகட்
இது ாகும். ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் இருந்து விண்ணுக்கு ஏ ப்படும் 78 து ராக்பகட் மற்றும் பிஎஸ்எல்வி பிரிவில் 53 - து ராக்பகட் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. விண்ப ளி ஆய்வில் தனியார் துனறகள் மற்றும் கல்வி
நிறு ைங்களின் பங்களிப்னப ஊக்குவிக்கும் வநாக்கத்தில் இந்திய
விண்ப ளி ஆய்வு நிறு ைம் (இஸ்வரா) பல்வ று முயற்சிகனள
முன்பைடுத்து ருகிறது. ப ளிநாட்டு பசயற்னகக்வகாள்கனள ர்த்தக
ரீதியாக அனுப்பு தற்காக 2019-ம் ஆண்டு என்எஸ்ஐஎல் (New Space
India Limited) என்ற அனமப்பும், உள்நாட்டில்
டி னமக்கப்படும்
பசயற்னகக் வகாள்கனள அனுப்ப 2020-ல் இன்ஸ்வபஸ் என்ற அனமப்பும்
நிறு ப்பட்டை. அதன்பலைாக தற்வபாது ராக்பகட், பசயற்னகக்வகாள்
தயாரிப்பில் அதிக அளவிலாை தனியார் மற்றும் கல்வி சார்நிறு ைங்கள்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளை. ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள்ள முதல் ஏவுதளத்தில்
இருந்து பிஎஸ்எல்வி - சி 51 ராக்பகட் பசலுத்தப்பட்டது. பிஎஸ்எல்வி - 51
ராக்பகட் பிவரசிலின் அவமசானியா பசயற்னகக்வகாள் மட்டுமின்றி,
பசன்னைனயச் வசர்ந்த ஸ்வபஸ் கிட்ஸ் இந்தியா நிறு ைத்தின் எஸ்டி
சாட் பசயற்னகக்வகாள் உள்ளிட்ட19 பசயற்னகக்வகாள்கனளச் சுமந்து
பகாண்டு ப ற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது. இஸ்வரா நிறு ைத்தின்
ர்த்தகப் பிரி ாை நியூஸ்வபஸ் இந்தியா லிமிட் (என்எஸ்ஐஎல்) சார்பில்
முதல் முனறயாக ர்த்தகரீதியாக ( ணிகரீதியாக) பிவரசில் நாட்டின்
பசயற்னகக்வகாள் ஏ ப்படுகிறது. இதன் மூலம் முதல் முனறயாக இஸ்வரா
நிறு ைத்துக்கு அந்நியச் பசலா ணியும் கினடக்கும். இந்த பிஎஸ்எல்வி
சி-51 ராக்பகட்டில் பிவரசில் நாட்டின் அவமவசனியா-1 பசயற்னகக்வகாள்,
இந்தியாவின், சதீஸ் த ண் பசயற்னகக்வகாள், ஜிடி சாட், ஜிபஹச்ஆர்சிஇ
பசயற்னகக்வகாள், ஸ்ரீ சக்தி பசயற்னகக்வகாள், பாதுகாப்புத் துனறயின்
சிந்து வநத்ரா ஆகிய பசயற்னகக்வகாள்கள் பசலுத்தப்பட்டுள்ளை. இது
தவிர அபமரிக்காவின் ஸ்வபஸ் பிஇஇ, பமக்சிவகாவின் நாவைா கபைக்ட்
பசயற்னகக்வகாள்கள் எை பமாத்தம் 19 பசயற்னகக்வகாள்கள்
விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டுள்ளை. ஸ்வபஸ்கிட்ஸ் இந்தியா, யுனிட்டி சாட்
சார்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள 3 பசயற்னகக்வகாள்கனள, வகான னயச்
வசர்ந்த ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்ட்டியூட் பபாறியியல் கல்லூரி, ஸ்ரீபபரும்புதூர்
வஜபிஆர் கல்லூரி, நாக்பூர் ஜிபஹச் பரய்வசானி கல்லூரியின்
பசயற்னகக்வகாள்கள்
அனுப்பப்படுகின்றை.
இதில்
பிவரசிலின்
அவமசானியா பசயற்னகக்வகாள் அவமசான் காடு அழிப்புத் திட்டங்கனளக்
கண்காணிக்கவும், காடுகளின் சூழல், வ ளாண் சூழல் ஆகிய ற்னற
ஆய்வு
பசய்யவும்
அனுப்பி
ன க்கப்பட்டுள்ளது.
அவமசானியா
பசயற்னகக்வகாள் 637 கிவலா எனட பகாண்டதாகும். இந்த பிஎஸ்எல்வி
ராக்பகட் 4 படிநினலகளாக உரு ாக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் மற்றும் 3-ம்
படிநினலயில் திடநினல எரிபபாருளும், 2- து மற்றும் 4- து
படிநினலயில் திர நினலயில் எரிபபாருளும் நிரப்பப்பட்டுள்ளை. இந்த
பசயற்னகக்வகாள்கள் விண்ணிலிருந்து புறப்பட்ட 17 நிமிடங்களில்
பிஎஸ்4
இன்ஜின்
பசயல்பாடு
நிறுத்தப்பட்டு,
பிரதாை
பசயற்னகக்வகாளாை பிவரசிலின் அவமவசனியா பசயற்னகக்வகாள்













2.

பிஎஸ்எல்வி 50- து ப ற்றி:
விண்ணில்
ஏ ப்பட்டுள்ள
சதீஷ்
த ான்
சாட்
நாவைா
பசயற்னகக்வகாளில் பிரதமர் நவரந்திர வமாடியின் உரு ப்படம்
பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனுடன் இஸ்வரா தனல ர் வக.சி ன்,
விண்ப ளித் துனற பசயலர் ஆர்.உமாமவகஸ் ரன் உட்பட 25 ஆயிரம்
இந்தியர்களின் பபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. வமலும், டிஜிட்டல்
டிவிலாை பக த் கீனத ாசகங்களும் இடம்பபற்றுள்ளை. பிஎஸ்எல்வி
னக ராக்பகட்டின் 50- து ப ற்றி இது ாகும். இது னர ஏ ப்பட்ட 53
பிஎஸ்எல்வி ராக்பகட்களில் 2 வதால்வியும், ஒன்று பகுதி வதால்வியும்
அனடந்துள்ளை. பிஎஸ்எல்வி-சி51, என்எஸ்ஐஎல் நிறு ைத்தின் மூலம்
ணிகரீதியாக பசலுத்தப்படும் முதல் ராக்பகட். எனினும், இதற்கு முன்பு
2015-ம் ஆண்டு ஆன்ட்ரிக்ஸ் நிறு ைம் மூலம் சிங்கப்பூருக்கு
பசாந்தமாை படலிவயாஸ் உட்பட 6 பசயற்னகக் வகாள்கனள பிஎஸ்எல்வி
சி-29
ராக்பகட்
மூலம்
இஸ்வரா
விண்ணில்
பசலுத்தியது
குறிப்பிடத்தக்கது. பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தைது ட்விட்டர் பக்கத்தில்
ப ளியிட்ட பதிவில், ‘ ணிகரீதியாை முதல் பிஎஸ்எல்வி-சி51 திட்டத்தின்
ப ற்றிக்கு
என்எஸ்ஐஎல்
மற்றும்
இஸ்வராவுக்கு
ாழ்த்துகள்.
இதுநம்நாட்டின் விண்ப ளி சீர்திருத்தங்களில் புது சகாப்தத்னத
ஏற்படுத்துகிறது. வமலும், 4 சிறியன உட்பட 18 துனண பசயற்னகக்
வகாள்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளை. இன நமது இனளஞர்களின் ஆற்றல்
மற்றும் கண்டுபிடித்தல் திறனை ப ளிகாட்டுகிறது’ எை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிவரசில் அதிபர் பஜய்ர் வபால்சைாவரா.
இஸ்வராவின் பிஎஸ்எல்வி சி-50ராக்பகட்:
தக ல் பதாடர்புக்காக, இஸ்வரா சார்பில் 2011-ம் ஆண்டு பசலுத்தப்பட்ட
ஜிசாட்-12 பசயற்னகக்வகாளின் ஆயுட்காலம் முடிந்துவிட்டது. அதற்கு
மாற்றாக அதிநவீை சிஎம்எஸ்-1 (ஜிசாட்-12ஆர்) பசயற்னகக்வகானள
இஸ்வரா டி னமத்தது.
இந்த பசயற்னகக்வகாள் ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ்த ான்
னமயத்தின் 2- து ஏவுதளத்தில் இருந்து பிஎஸ்எல்வி சி-50 ராக்பகட்
மூலம் இன்று (டிச.17, 2020) மதியம் 3.41 மணிக்கு விண்ணில்
ஏ ப்படவுள்ளது.
சிஎம்எஸ்-1 பசயற்னகக்வகாளின் ஆயுட்காலம் 7 ஆண்டுகளாகும்.
இதிலுள்ள விரிவுபடுத்தப்பட்ட ‘சி வபண்ட் ’அனலக்கற்னறகள், இந்திய
நிலப்பரப்பு பகுதிகளுடன், அந்தமான்-நிவகாபார் மற்றும் லட்சத் தீவுகள்
னர தற்வபாதுள்ள பதானலத்பதாடர்பு வசன னய வமம்படுத்தி
ழங்கஉதவும் எை இஸ்வரா விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்தைர்.
கல்வி, மருத்து ம் ஆகிய பணிகளுக்குத் வதன யாை தரவுகனள
பபறு தற்காக
இந்த
பசயற்னகக்வகாள்
அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இனணய ழிக்கல்வி, வபரிடர் கண்காணிப்பு மற்றும் பசல்வபான்
வசன னய சிஎம்எஸ்-01 பசயற்னகவகாள் எளிதாக்கும்.
1)
2)

இது இந்தியாவின் 42 து பதானலத்பதாடர்பு பசயற்னகக்வகாள்
ஆகும்.
பிஎஸ்எல்வி சி50 ராக்பகட் ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் இருந்து ஏ ப்படும்
77 ராக்பகட்டாகும்.

3. பிஎஸ்எல்வி சி-49 ராக்பகட்:
இஸ்வராவின் வரடார் இவமஜிங் பசயற்னகக்வகாளாை இஓஎஸ்-01 (EOS01) - 1 உள்ளிட்ட 10 பசயற்னகக்வகாள்களுடன் இஸ்வராவின் பிஎஸ்எல்வி
சி-49 ராக்பகட் இன்று மானல (ந .7, 2020) விண்ணில் ஏ ப்படுகிறது.
புவி கண்காணிப்புக்காக தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீை இஓஎஸ்-1
பசயற்னகக்வகானள பிஎஸ்எல்வி சி-49 ராக்பகட் மூலம்விண்ணில்
பசலுத்த இஸ்வரா திட்டமிட்டது. இந்த ராக்பகட் ஆந்திர மாநிலம்
ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் த ான் னமயத்தின் முதல் ஏவுதளத்தில்
இருந்து இன்று (ந .7, 2020) மானல 3.02 மணிக்கு விண்ணில்
ஏ ப்படஉள்ளது. முதன்னம பசயற்னகக்வகாளாை இஓஎஸ், வி சாயம்,
வபரிடர் வமலாண்னம, காடுகள்கண்காணிப்பு ஆகிய பணிகளுக்கு
பயன்படும். இதிலுள்ள சிந்தடிக் அப்வரச்சர் வரடார் மூலம் அனைத்து
பரு நினலயிலும் படங்கனள எடுக்க முடியும். இந்த ராக்பகட்டில்
லிதுவ னியாவின் ஒரு பசயற்னகக்வகாள், லக்சம்பர்க் மற்றும்



 















அபமரிக்கான ச் வசர்ந்த தலா 4 பலமூர் பசயற்னகக்வகாள் எை பமாத்தம்
9 ப ளிநாட்டு பசயற்னகக்வகாள்கள்
ணிகரீதியாக விண்ணில்
பசலுத்தப்படுகின்றை.

தாம்பரம்
பகுதியில்
உள்ள
வபரூராட்சிகளுக்காை
திடக்கழிவு
வமலாண்னம திட்ட பணிகளுக்காக தாம்பரம் அகரம்பதன் கிராமத்தில் 4
ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது.

4. கல்வி, வ னல ாய்ப்பில் ன்னியர்களுக்கு 10.5% உள் இடஒதுக்கீடு
மவசாதாவுக்கு ஆளுநர் (பன் ாரி லால் புவராஹித்) ஒப்புதல்.

9. திருக்குறனள ஹூப்ரு (யூதர்களின் பமாழி) பமாழியில் பமாழிபபயர்க்க
திட்டம்.

கல்வி மற்றும் வ னல ாய்ப்பில் ன்னியர்களுக்கு 20 சதவீதம் தனி
இடஒதுக்கீடு
ழங்க வ ண்டும் எை பாமக நீண்டகாலமாக வகாரி
ந்தது. இதற்காக பல்வ று வபாராட்டங்களும் நடத்தப்பட்டை. முதல் ர்
பழனிசாமினய
பாமகநிர் ாகிகள்
சந்தித்து,
இதுபதாடர்பாக
மனுக்கனளயும் ழங்கிைர். இனதத் பதாடர்ந்து, தமிழகத்தில் சாதி ாரி
கணக்பகடுப்பு நடத்து து பதாடர்பாை வி ரங்கனள வசகரிக்க, நீதிபதி
குலவசகரன்
தனலனமயில்
ஆனணயம்
அனமத்து
முதல் ர்
உத்தரவிட்டார். அந்த ஆனணயம், சாதி ாரி கணக்பகடுப்பு பதாடர்பாக
ஆவலாசனை நடத்தி ருகிறது. இந்நினலயில், ன்னியர்களுக்கு 10.5
சதவீத உள்ஒதுக்கீடு ழங்க னக பசய்யும் சட்டமவசாதா, கடந்த 26-ம்
வததி, 2021 இல் சட்டப்வபரன யில் நினறவ ற்றப்பட்டது. மிகவும்
பிற்பட்வடார்
குப்பிைருக்காை
20
சதவீத
இடஒதுக்கீட்டில்
ன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீதம், சீர்மரபிைருக்கு 7 சதவீதம், இதரமிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட
குப்பிைர்களுக்கு 2.5 சதவீதம்
ழங்கசட்டத்தில்
ழி னக பசய்யப்பட்டுள்ளது.

திருக்குறனள ஹூப்ரு பமாழியில் பமாழிபபயர்க்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக
தமிழ் ளர்ச்சித்துனற மற்றும் உலக தமிழாராய்ச்சி நிறு ை இயக்குநர்
வகா. விசயராக ன் கூறியுள்ளார். தமிழ்நாடு அரசின் உலக தமிழாராய்ச்சி
நிறு ைம், தஞ்சாவூர் பாரத் கல்லூரி, ஆஸ்திவரலியா பமல்வபார்ன் தமிழ்ச்
சங்கம், இளங்காடு நற்றமிழ்ச் சங்கம், தஞ்சாவூர் தமிழ்த்தாய் அறக்கட்டனள
ஆகிய ற்றின் சார்பில், தஞ்சாவூர் அரண்மனை ளாகத்திலுள்ள அரசர்
பள்ளியில் உலக திருக்குறள் மாநாடு பிப்ர ரி 26 முதல் பிப்ர ரி 28 ஆம்
வததி னர நனட பபற்றது. தமிழக அரசு சார்பில் சீைம், ங்காளம், இந்தி
ஆகிய பமாழிகளில் திருக்குறள் பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

5. நீதிபதி குலவசகரன் ஆனணயம்:
அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் அனைத்து பிரிவிைருக்கும் பசன்றனட னத
உறுதிப்படுத்தவும், சுப்ரீம் வகார்ட்டில் நிலுன யில் உள்ள 69 சதவீத இட
ஒதுக்கீடு சம்பந்தமாை ழக்குகனள எதிர்பகாள்ள வதன யாை சாதி ாரி
புள்ளி வி ரங்கனள பபறு தற்கும் தமிழகம் முழு தும் சாதி ாரி
கணக்பகடுப்பு நடத்த நீதிபதி ஏ.குலவசகரன் தனலனமயில் ஆனணயம்
அனமத்து (டிசம்பர் 7, 2021) முதல் - அனமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
உத்தரவிட்டார். நீதிபதி குலவசகரன் கூறியதா து: எந்த அடிப்பனடயில்
சாதி ாரி கணக்பகடுப்பு பதாடர்பாை பணிகனள வமற்பகாண்டால் அனத
ப ற்றிகரமாக முடிக்க முடியும் என்பது குறித்து ஆவலாசிக்கப்பட்டது. கடந்த
1970-ம் ஆண்டு வமற்பகாள்ளப்பட்ட சட்டநாதன் ஆனணயம், 1985-ம்
ஆண்டு வமற்பகாள்ளப்பட்ட அம்பாசங்கர் ஆனணயம் ஆகிய ற்றின்
பசயல்பாடுகள் குறித்து வி ாதிக்கப்பட்டது.
6. பளுதூக்கும் வபாட்டிகளில் இந்தியாவின் முதல் பபண் சூப்பர் ஸ்டாராை
குஞ்சராணி வதவி பிறந்தநாள் இன்று (மார்ச் 1).
பளுதூக்கும் வபாட்டியில் இந்தியப் பபண்களாலும் சாதிக்க முடியும்
என்பனத முதலில் நிரூபித்த ர் குஞ்சராணி வதவி. ‘பபண் பஹர்குலஸ்’
என்று பசல்லமாக அனழக்கப்படும் இ ர், மணிப்பூரில் உள்ள இம்பால்
நகரில் 1968-ம் ஆண்டு பிறந்தார். சிறு யதிவலவய ஹாக்கி, கால்பந்து,
ஓட்டம்,
லுதூக்கும் வபாட்டி (ப ர் லிஃப்டிங்) என்று பல்வ று
வினளயாட்டுகளில் பங்வகற்று ந்தார். 1982-ம் ஆண்டில் நடந்த ஆசிய
வினளயாட்டுப் வபாட்டியில் பி.டி.உஷா பதக்கங்களாக அள்ளிக் குவிக்க,
அ னரப் வபாலவ தானும் வினளயாட்டில் பபரிய நட்சத்திரமாக ர
விரும்பிைார். இந்தச் சூழலில், பள்ளியில் இருந்த குஞ்சராணியின்
பயிற்சியாளர், சற்று குள்ளமாை அ ரது உடல் ாகு,
லுதூக்கும்
வபாட்டிகளுக்கு
ஏற்றதாக
இருப்பதாக
அறிவுனர
கூறியுள்ளார்.
பயிற்சியாளரின் இந்த அறிவுனரனய ஏற்ற குஞ்சராணி வதவி, இந்த
வினளயாட்டில் பயிற்சினய தீவிரப்படுத்திைார். 1985-ம் ஆண்டில் நடந்த
முதலா து வதசிய வினளயாட்டுப் வபாட்டியில் பளுதூக்கும் (ப யிட்
லிஃப்டிங்) வபாட்டி வசர்க்கப்பட்டது. இனதத் பதாடர்ந்து,
லுதூக்கும்
வபாட்டிக்கு பதிலாக பளுதூக்கும் வபாட்டிகளில் க ைம் பசலுத்திைார்
குஞ்சராணி வதவி. 1987-ம் ஆண்டில் நடந்த வதசிய வினளயாட்டுப்
வபாட்டியில் பளுதூக்கும் பிரிவில் 2 வதசிய சாதனைகனளப் பனடத்த ர்,
அதன்பிறகு சர் வதச வபாட்டிகளில் தடம் பதித்தார். 1990 மற்றும் 1994-ல்
நடந்த ஆசிய வபாட்டிகளில் ப ண்கலப் பதக்கம் ப ன்ற அ ர், உலக
பளுதூக்கும் வபாட்டிகளில் பல்வ று பதக்கங்கனள ப ன்றுள்ளார்.
மத்திய அரசின் அர்ஜுைா விருது உள்ளிட்ட பல்வ று விருதுகனள
ப ன்றுள்ள குஞ்சராணி வதவி,
டகிழக்கு மாநில வினளயாட்டு
வீரர்களினடவய பபரும் நம்பிக்னகனய வினதத்துள்ளார்.
7.இந்திய ம்சா ளி மருத்து ர்கள் மாநாட்டில் முதிவயார் நல மருத்து ர்
நடராசனுக்கு ாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது: 40 ஆண்டுகால மருத்து
வசன க்கு பாராட்டு.

10. மனழநீனர வசகரிக்க 100 நாள் இயக்கம் ‘மைதின் குரல்' நிகழ்ச்சியில்
பிரதமர் நவரந்திர வமாடி அனழப்பு.
பபரும்பான்னமயாை மாநிலங்களில் வம, ஜூன் மாதங்களில் மனழ
பபய்கிறது. இப்வபாவத மனழ நீர் வசகரிப்புக்காக 100 நாள் இயக்கத்னத
நாம் பதாடங்க வ ண்டும். இதற்காக இன்னும் சில நாட்களில் ஜல சக்தி
துனற சார்பில் ஜல் சக்தி அபியான் திட்டம் பதாடங்கப்படும். இதன்படி,
‘எப்வபாது, எங்கு மனழ பபய்தாலும் அந்த மனழநீனர சிந்தாமல் சிதறாமல்
வசகரிக்க வ ண்டும்' என்ற லட்சியத்னத அனை ரும் கண்ணும்
கருத்துமாக கனடப்பிடிக்க வ ண்டும். இந்த லட்சிய திட்டத்தில் நாட்டு
மக்கள் அனை ரும் பங்வகற்க வ ண்டும்.
11. குழந்னதகளுக்காை ராமாயணம் எழுதிய 10

யது சிறு ன்.

ஒடிசா மாநிலம் பு வைஸ் னரச் வசர்ந்த சிறு ன் ஆயுஷ் குமார் குந்தியா.
யது 10. கவராைா ன ரஸ் பர னலக் கட்டுப்படுத்த கடந்த ஆண்டு மார்ச்
மாத இறுதியில் நாடு முழு தும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப் பட்டது. அந்தக்
கால கட்டத்தில், டிடி பதானலக் காட்சியில் ராமாயணம் ஒளிபரப்பாைது.
அனதப் பார்த்து குழந்னதகளுக்காக ‘பிலகா ராமாயணா’ (குழந்னதக்காை
ராமாயணம்) என்ற தனலப்பில் 104 பக்கங்களுக்கு தைது தாய்பமாழியாை
ஒடியா பமாழியில் எழுதி முடித்துள்ளான் ஆயுஷ் குமார்.
12. பஜர்மனி பல்கனலக்கழகத்தில் 58 ஆண்டுகள் பழனமயாை
தமிழ்க்கல்வி நிறு ைத்னத மார்ச் 31-ல் மூட முடிவு: தமிழக அரசு உறுதி
அளித்த ாறு நிதி ழங்கப்படாததால் சிக்கல்.
உலகின் பல்வ று பல்கனலக்கழகங்களில் தமிழின் ளர்ச்சிக்காக பல
ஆண்டுகளாக தமிழ் வபாதிக்கப்படு கிறது. பஜர்மனியிலும் பகாவலான்
பல்கனலக்கழகத்தில் இந்தியவியல், தமிழியல் ஆய்வு நிறு ைம்1963-ல்
பதாடங்கப்பட்டது. தமிழால் ஈர்க்கப்பட்டு அனதப் பயின்று, தமிழ் அறிஞராை
க்ளவுஸ்லுட்விட் பஜைரட் எனும் பஜர்மானியர் இதனை நிறுவிைார்.
தற்வபாது முனை ர் பட்டத்துக்காை 5 படிப்புகள் உட்பட தமிழில்
இளங்கனல படிப்புகளிலும் இங்கு மாண ர்கள் பயில்கின்றைர்.
இனடயில் இந்த ஆய்வு நிறு ைம், பதற்காசிய நாடுகள் மற்றும் கிழக்காசிய
நாடுகள் பண்பாட்டியல், பமாழிகள் துனறயுடன் இனணக்கப்பட்டது.
தமிழகத்துக்கு ப ளிவய உள்ள 2 பபரிய நூலகங்களில் சிகாவகாவுடன்,
பகாவலானும் ஒன்றாக உள்ளது. இதில், 50 ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட தமிழ்
நூல்களும் ஓனலச்சு டிகளும் ஆய்வுக்காக வசகரிக்கப்பட்டுள்ளை. கடந்த
2014-ல் பல்கனலக்கழக நிர் ாக முடிவின்படி, தமிழ் பிரிவின் வபராசிரியர்
உல்ரிக்க நிக்லாஸ், பசப்டம்பர் 2020-ல் ஓய்வு பபற்றபின் தமிழ்ப் பிரிவு
மூடப்படு தாக அறிவிக்கப்பட்டது. அபமரிக்காவின் தமிழ் இருக்னககளில்
பணியாற்றிய தமிழ் வபராசிரியர்கள் அனதத் தடுக்க முயன்றைர்.
அபமரிக்க ாழ்
இந்தியர்களாை
அ ர்கள்
2018-ல்
திரட்டி
பல்கனலக்கழகத்துக்கு அளித்த நிதியால், மூடும் முடிவு ஜூன் 2022 னர
தள்ளி ன க்கப்பட்டது. வபராசிரியர் உல்ரிக்கின் ஓய்வுக்கு பிறகும் பாதி
வ னலவநரத்துடன் தற்காலிகமாக அ ரது பணினய நீட்டிக்கவும் ஏற்பாடு
பசய்யப்பட்டது. இ ருடன் உதவிப் வபராசிரியர் ஸ்ப ன் ப ட்டர் மான்
எனும் பஜர்மானியர் நிரந்தரப் பணியில் பதாடர்ந்தார். பஜர்மனியில்
ஹாம்பர்க் மற்றும் பஹடில்பர்க் பல்கனலக்கழகங்களிலும் தமிழ்க் கல்வி
மற்றும் ஆய்வுக்காைப் பிரிவுகள் பசயல்படுகின்றை.
13. எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழனல பாதுகாக்க நட டிக்னக பிரதமர் வமாடிக்கு
சர் வதச விருது

உலகளவில் உள்ள இந்திய
ம்சா ளி மருத்து ர்கள் மாநாடு,
காபணாலி மூலம் கடந்த பிப்ர ரி 27, 28-ம் வததிகளில் நனடபபற்றது.

பிரதமர் நவரந்திர வமாடிக்கு சர் வதச எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் தனலனம
விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

8. வபரூராட்சிகளுக்காை திடக்கழிவு வமலாண்னம திட்ட பணிகளுக்காக
தாம்பரம் அகரம்பதன் கிராமத்தில் 4 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு.

அபமரிக்க, பிரிட்டிஷ் தக ல் வசன
நிறு ைமாை ஐஎச்எஸ் மார்கிட்
லிமிபடட் சார்பில் ஆண்டுவதாறும் எரிசக்தி மாநாடு நடத்தப்படுகிறது. இந்த
மாநாட்டில் 100-க்கும் வமற்பட்ட நாடுகனள வசர்ந்த 6,000-க்கும் வமற்பட்ட













 









அரசு, தனியார் துனற தனல ர்கள் பங்வகற்பது
ழக்கம். இந்த
மாநாட்டின்வபாது சர் வதச அளவில் எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் துனறயில்
சிறந்து விளங்குவ ாருக்கு விருது ழங்கப்படும். கவராைா அச்சுறுத்தல்
காரணமாக கடந்த ஆண்டு அபமரிக்காவில் நனடபபற இருந்த மாநாடு
ரத்து பசய்யப்பட்டது. இந்த ஆண்டு எரிசக்தி மாநாடு (பசராவீக் 2021)
காபணாலி
ாயிலாக நானள பதாடங்குகிறது. மாநாட்டில் பிரதமர்
நவரந்திர வமாடிக்கு சர் வதச எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் தனலனம விருது
ழங்கப்பட உள்ளது. பிரதமர் நவரந்திர வமாடி இந்தியாவில் றுனம
ஒழிப்பு திட்டங்கனள அதிவ கமாக அமல்படுத்தி ருகிறார். 50 வகாடி
இந்தியர்கள் பயன் அனடயும் னகயில் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்து க்
காப்பீடு திட்டத்னத பசயல்படுத்தி ருகிறார். 35 வகாடி ஏனழகளுக்கு
ஜன்தன் ங்கிக் கணக்குகனள பதாடங்கி பகாடுத்துள்ளார். இதன்மூலம்
மக்களின்
ங்கிக் கணக்குகளுக்கு வநரடியாக மானியத் பதானக
பசலுத்தப்படுகிறது. அனமப்புசாரா துனறனய வசர்ந்த 42 வகாடி வபர் பயன்
அனடயும் னகயில் ஓய்வூதிய திட்டம், இல ச சனமயல் காஸ் இனணப்பு
திட்டம்,
18,000
குக்கிராமங்களுக்கு
மின்சார
சதி,
ஏனழ
குடும்பங்களுக்கு 1.25 வகாடி வீடுகள், வி சாயிகளுக்கு நிதியுதவி,
மின்ைணு வ ளாண் சந்னத, தூய்னம இந்தியா திட்டம், நீர் ழிப்
வபாக்கு ரத்து, உதான் விமாை வசன
உள்ளிட்ட பல்வ று
திட்டங்கனள பிரதமர் வமாடி பசயல்படுத்தியுள்ளார். சர் வதச எரிசக்தி
உற்பத்திக் கூடமாக இந்தியா உருப டுத்து ருகிறது. அவதவநரம் சுற்றுச்
சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத
னகயில் மரபுசாரா எரிசக்தி உற்பத்திக்கு
பிரதமர் வமாடி முன்னுரினம அளித்து
ருகிறார். பரு நினல
மாறுபாட்னட தடுக்க உறுதி பூண்டுள்ளார். அ ரது முயற்சியால் சர் வதச
சூரியசக்தி கூட்டனமப்பு உதயமாகியுள்ளது" என்று பசராவீக் 2021
எரிசக்தி மாநாடு அறிக்னகயில் புகழாரம் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. எரிசக்தி
மாநாட்டில் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தனலனம உனரயாற்ற உள்ளார்.
அபமரிக்க எரிசக்தி துனற அனமச்சர் பஜனிபர், அபமரிக்க சுற்றுச்சூழல்
சிறப்பு பிரதிநிதி ஜான் பகர்ரி, பகாலம்பிய அதிபர் இ ான் டுவக மார்கஸ்,
னமக்வராசாப்ட் நிறு ைர் பில்வகட்ஸ் உட்பட பல்வ று நாடுகனள வசர்ந்த
300-க்கும் வமற்பட்ட தனல ர்கள் சிறப்புனரயாற்ற உள்ளைர்.
14. மடகாஸ்கருக்கு இந்தியா நன்பகானட: இந்தியா நன்பகானடயளித்த
டிஜிட்டல் வகாபால்ட் சிகிச்னச இயந்திரம்.
இந்தியாவில் பாபா அணு ஆராய்ச்சி னமயத்தால் உரு ாக்கப்பட்ட,
புற்றுவநாய் சிகிச்னசக்கு பயன்படுத்தப்படும் படலிவகாபால்ட் இயந்திரம்,
மத்திய சுகாதாரத் துனற சாாா்பில் தீவு நாடாை மடகாஸ்கருக்கு
ழங்கப்பட்டுள்ளது. வமம்பட்ட டிஜிட்டல் வகாபால்ட் சிகிச்னச அளிக்கும்
இந்த இயந்திரமாை ‘பாபட்ரான்- 2’ -ஐ மடகாஸ்கரின் தனலநகராை
அன்டைைரிவ ாவில்
உள்ள
வஜாசப்
ரவ ாஹாங்கி
ஆண்ட்ரியைா வலாைா மருத்து மனையில் (எச்வஜஆாா்ஏ) அந்நாட்டின்
குடியரசுத் தனல ாா் ஆண்ட்ரி ராவஜாலிைா பதாடங்கி ன த்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் ரவஜாலிைா வபசுனகயில், புற்றுவநாய் என்பது நம்
சமூகத்தில் அதிகமாை மக்கனள பாதிக்கும் வநாயாக மாறி விட்டது. வமலும்
உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணங்களில் இந்த வநாயும் ஒன்றாக உள்ளது
என்றார். மடகாஸ்கருக்காை இந்திய தூதர் அபய் குமார் வபசுனகயில்,
உலகளவில் ஏராளமாை மக்கனள பாதிக்கும் புற்றுவநாய் ஒரு பபரிய
சுகாதார பிரச்னையாக உள்ளது என்றார். கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு
மாாா்ச்சில் ஜைாதிபதி ராம்நாத் வகாவிந்த், மடகாஸ்கருக்கு விஜயம்
பசய்தவபாது, பாபட்ரான் இயந்திரம் மடகாஸ்கருக்கு நன்பகானடயாக
ழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இனதயடுத்துஇந்தியாவில்
இருந்து இந்த இயந்திரம் மடகாஸ்கருக்கு அனுப்பின க்கப்பட்டது.
15. இலங்னக விமாைப் பனடயின் 70ஆ து ஆண்டு நினறவு நாள்
(02.03.2021)
இலங்னக விமாைப் பனடயின் (எஸ்எல்ஏஎஃப்) 70 ஆ து ஆண்டு
நினறன
முன்னிட்டு, இந்திய விமாைப்பனடயின் 25 விமாைங்கள்
இலங்னகக்கு பசன்றுள்ளை. 70 ஆ து ஆண்டு நினறவு, மார்ச் 2 ஆம்
வததி, விமாைப்பனடத் தளபதி ஏர் மார்ஷல் சுதர்ஷை பதிரைவின்
தனலனமயில் நனடபபறவுள்ளது. அத்துடன், மார்ச் 3 ஆம் வததி முதல் 5
ஆம் வததி
னர காலி முகத்திடலில் விமாைக் கண்காட்சி ஒன்று
நனடபபற உள்ளது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து பகாள் தற்காக இந்திய
விமாைப்பனட விமாைங்கள் இலங்னகக்கு பசன்றுள்ளை. அதற்காை,
பயிற்சி நட டிக்னககள் இன்றும் வமற்பகாள்ளப்பட்டை.







ஒரு வடாஸ் மட்டுவம பசலுத்தக்கூடிய பகாவராைா தடுப்பூசி சீைாவில்
பயன்பாட்டுக்கு
ந்துள்ளது. அபமரிக்காவின் ஜான்சன்& ஜான்சன்
தடுப்பூசிக்கு வபாட்டியாக சீைாவின் இந்த தடுப்பூசி பார்க்கப்படுகிறது. சீை
அரசு
நாளிதழில்
இதுபற்றி
ப ளியிடப்பட்ட
பசய்தியில்
கூறப்பட்டுள்ளதா து:
சீைாவின் முதல் ஏடி-5 என்வகாவ் பகாவராைா தடுப்பூசி ப ள்ளிக்கிழனம
(26.02.2021) ப ளியிடப்பட்டது. அந்த தடுப்பூசியின் முதல் கட்ட
பரிவசாதனை கடந்த ஆண்டு மார்ச் 16 ஆம் வததி பதாடங்கியது” என்று
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசி பசலுத்தப்பட்ட 14- து நாளில் வநாய்
எதிர்ப்பு சக்தி உரு ாகும் எைவும் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கைவ ,
சீைாவில் னசவைா ாக், னசவைாஃபார்ம், வகன்னசவைாபவயா, வூஹான்
உயிரியியல் பபாருள் நிறு ைம் ஆகிய நிறு ைங்களின் தடுப்பூசிகளுக்கு
அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
17. ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைன் தடுப்பூசிக்கு அபமரிக்கா அனுமதி.
ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைன் நிறு ைம் உரு ாக்கியுள்ள ஒவர முனற
பசலுத்தக்கூடிய
கவராைா
தடுப்பூசினய
பபாதுமக்களுக்குச்
பசலுத்து தற்கு அபமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்துகள் ஒழுங்காற்று
அனமப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது. அந்த நாட்டில் அனுமதி பபற்றுள்ள 3ஆ து கவராைா தடுப்பூசி இது ாகும். இதுகுறித்து அதிபாா் வஜா னபடன்
கூறியதா து: ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைனின் கவராைா தடுப்பூசிக்கு
அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது உற்சாகமளிக்கிறது. அபமரிக்காவில்
கவராைா பர னல முடிவுக்குக் பகாண்டு தற்கு இது உதவும். இந்தத்
தக ல் அனைத்து அபமரிக்காா்களுக்கும் உற்சாகமளிக்கும் பசய்தியாக
இருக்கும் என்றாாா் அ ாா். மற்ற கவராைா தடுப்பூசிகனள குறிப்பிட்ட
இனடப ளியில் இரண்டு முனற பசலுத்த வ ண்டியுள்ள நினலயில்,
ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைன் தடுப்பூசிகனள ஒவர முனற பசலுத்திைால்
வபாதும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 18 யது மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ட
யதிைருக்கு அந்தத் தடுப்பூசினய பசலுத்த அபமரிக்க உணவு மற்றும்
மருந்துகள் ஒழுங்காற்று அனமப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது. ஏற்கைவ
ஃனபைர் மற்றும் மாடர்ைா தடுப்பூசிகளுக்கு இத்தனகய அனுமதி
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
18. டிஜி பாக்ஸ் (டிஜிட்டல் பசாத்து வமலாண்னம தளம்) என்பது ஒரு
இந்திய டிஜிட்டல் வகாப்பு வசமிப்பு, பகிர்வு மற்றும் வமலாண்னம
பமன்பபாருள் வசன
தளமாகும். இது ணிக நிறு ைங்கள் மற்றும்
தனிப்பட்ட நபர்கள் தங்களது வகாப்புகனள வசமிப்பதற்காை இட சதினய
ழங்கும் தளமாகும்.
டிஜிபாக்ஸ் பசயல் பாடுகனள காபணாலி காட்சி மூலம் து க்கி ன த்து
வபசிய அனமச்சர் எம்.சி. சம்பத் கூறுனகயில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக
இந்தியாவில் ஸ்டார்ட்-அப் நிறு ைங்களின் பசயல்பாடுகள் அதிக
அளவில்
ளர்ச்சி அனடந்து
ருகிறது. இதன் காரணமாக இந்தியா
தற்வபாது உலகின் மூன்றா து பபரிய நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. இந்த
விஷயத்தில் இந்திய இளம் பதாழில்நுட்ப நிபுணர்கள் அதிக அளவில்
ஈடுபடு து என்பது மிகவும் பபருனமக்குரியதாகவும் அ ர்களின்
பங்களிப்பாைது சுயசார்பு இந்தியா திட்ட வமம்பாட்டிற்கு ஆதரவு அளிக் கும்
விதமாகவும் உள்ளது. குனறந்த கட்டணத்தில் வகாப்புகனள பாதுகாப்பாக
வசமிக்க உதவும் டிஜிட்டல் வகாப்புகள் வசமிப்பு தளமாை டிஜிபாக்ஸ்
பசயல்பாடுகனள இங்கு து க்கி ன ப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி
அனடகிவறன். இது பல்வ று விதமாை பிராந்திய பமாழிகனள
பகாண்டுள்ளது. இந் நிறு ைத்திற்கு எைது பாராட்டுகனள பதரிவித்துக்
பகாள் வதாடு இந்நிறு ைத்தின் ‘வ ாக்கல் பார் வலாக்கல்’ பசயலினய
பதிவிறக்கம் பசய்து அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்பபறுமாறு
வகட்டுக்பகாள்கிவறன். இவ் ாறு அ ர் வபசிைார். இது குறித்து டிஜிபாக்ஸ்
நிறு ைத்தின் தனலனம பசயல் அதிகாரி அர்ைாப் மித்ரா கூறுனகயில்,
மத்திய அரசின் ‘வமக் இன் இந்தியா’ மற்றும் ‘சுயசார்பு இந்தியா’ ஆகிய
திட்டங்களுக்கு உறுதுனணயாக இருக்கும்
னகயில் எங்கள்
பசயல்பாடுகனள வமலும் நாங்கள் விரிவுபடுத்தி இவத வபான்று பல்வ று
நகரங்களிலும் து க்க உள்வளாம் என்று பதரிவித்தார். இது "இன்ஸ்டா
வஷர்" என்ற வகாப்பு பகிர்வு அம்சத்னதயும் பகாண்டுள்ளது.
20. சரக்குகள் படலி ரிக்கு மஹிந்திராவுடன் அவமசான் ஒப்பந்தம்.

16. ஒவர முனற பசலுத்தக் கூடிய பகாவராைா தடுப்பூசிக்கு சீைா
நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி.














 









1. உலக வனவுயிரிகள் நாள் கடைப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது?




✓

அ) மார்ச் 03 
ஆ) மார்ச் 04
இ) மார்ச் 05
ஈ) மார்ச் 06

✓

ஒவ்வ ார் ஆண்டும் மார்ச்.3 ஆம் வேதியன்று உலக னவுயிரிகள் நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது, புவியில் ாழும் விலங்கு மற்றும் ோ ரங்கள்
எதிர்ககாள்ளும் ஆபத்துகள் குறித்ே விழிப்புணர்வ ஏற்படுத்துகிறது.
“Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet” என்பது நடப்பா
-ண்டு (2021) ரும் உலக னவுயிரிகள் நாளுக்கான கருப்கபாருளாக
கேரிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது.



பாதுகாப்பு அவமச்சரான இராஜ்நாத் சிங் ேவலவமயிலான இராணு
ககாள்முேல் குழுமம், 118 அர்ெுன் Mk1-A ‘ஹண்டர் கில்லர்வை’ ககாள்
முேல் கசய் ேற்கான இந்திய இராணு த்தின் திட்டத்திற்கு ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது. இந்ே ஒப்புேலின்மூலம், இந்திய இராணு ம், விவரவில்,
118 அர்ெுன் Mk-1A பிரோன வபார் பீரங்கிகவளக் ககாண்டிருக்கும். இது,
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & வமம்பாட்டு அவமப்பின் ேயாரிப்பாகும்.

6.ெமீபத்திய செய்திகளில் இைம்சபற்ற அதைஸானியா-1 செயற்டகக்
தகாள் ொர்ந்ே நாடு எது?
அ) பிரான்ஸ்
ஆ) பிவரஸில் 
இ) பின்லாந்து
ஈ) பிலிப்வபன்ஸ்

2.உலக செவிப்புலன் நாள் கடைப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது?
அ) மார்ச் 01

✓

PSLV C-51 ஏவுகலத்வேப் பயன்படுத்தும் ISRO’இன் 53ஆ து திட்டைா
-னது அவமஸானியா-1 கசயற்வகக்வகாவள விண்ணில் ஏவும். இந்ேச்
கசயற்வகக்வகாள் பிவரசிலுக்கு கசாந்ேமானோகும்.

✓

கூடுேலாக, பதிகனண் இவண கசயற்வகக்வகாள்கவளயும் இது சுமந்து
கசல்லும். இந்ே ஏவுகலம், ஆந்திர பிரவேச மாநிலத்தின் ஸ்ரீஹரிவகாட்டா
ஏவுேளத்தில் இருந்து ஏ ப்படும்.

ஆ) மார்ச் 02
இ) மார்ச் 03 
ஈ) மார்ச் 04

✓

காது வகளாவம மற்றும் கசவித்திறன் குவறபாடு ஆகிய ற்வற எப்படி
ேடுப்பது என்பதுகுறித்ே விழிப்புணர்வ ஏற்படுத்ே ஒவ்வ ார் ஆண்டும்
மார்ச்.3 அன்று உலக கசவிப்புலன் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உலக
நல ாழ்வு அவமப்பானது (WHO) கெனீ ாவில் அமைந்துள்ள அேன்
ேவலவமயகத்தில் ஆண்டுவோறும் உலக கசவிப்புலன் நாள் கருத்ேரங்
-வக ஏற்பாடு கசய்கிறது. “Hearing Care for All” என்பது இந்ே ஆண்டில்
(2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும்.

7. “நம்ை கார்தகா” என்ற தெடவ சோைங்கப்பட்டுள்ள ைாநிலம் எது?
அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) வகரளா
இ) கர்நாடகா 
ஈ) கேலங்கானா

3.வயநாடு வனவுயிரிகள் ெரணாலயம் அடைந்துள்ள ைாநிலம் எது?

✓

அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) வகரளா 
இ) கர்நாடகா
ஈ) கேலங்கானா

✓

✓

னத்துவற மற்றும் ஃகபர்ன்ஸ் வநச்சர் கன்சர்வ ஷன் கசாவசட்டி
இவணந்து நடத்திய ேட்டாம்பூச்சி குறித்ே ஓர் ஆய்வு சமீபத்தில் யநாடு
னவுயிரிகள் சரணாலயத்தில் நிவற வடந்ேது. இந்ேச் சரணாலயம்
வமற்குத்கோடர்ச்சிமவலயில் வகரள மாநிலத்தில் அவமந்துள்ளது.

8. COVAX திட்ைத்தின்மூலம் இலவெ COVID ேடுப்பூசிகடளப்சபற்ற
முேல் நாடு எது?
அ) காங்வகா

கிட்டத்ேட்ட 4 மாேங்களுக்கு நீடித்ே இந்ேக் கணக்ககடுப்பின்வபாது, 84
வகயான ஓவடாவனட்டுகள் காணப்பட்டன. ‘ஓவடாவனட்ஸ்’ என்பது
டிராகன்ஃபிவளஸ் மற்றும் டாம்கசஃப்வளஸ் ஆகிய ற்வறக்ககாண்ட
பூச்சிகளின் ரிவசயாகும்.

4.அண்மையில் எந்ே ைாநிலத்தில், கால்நடை ைற்றும் விலங்கு

ஆ) கானா 
இ) சூடான்
ஈ) எத்திவயாப்பியா

✓

அறிவியலுக்கான ஒருங்கிடணந்ே ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (AIIRLAS)
திறக்கப்பட்ைது?
அ) ேமிழ்நாடு 
ஆ) வகரளா
இ) கர்நாடகா

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ைாநிலம் எது?

ேமிழ்நாட்டின் முேலவமச்சர் எடப்பாடி க பழனிசாமி அ ர்கள் சமீபத்தில்
கால்நவட மற்றும் விலங்கறிவியலுக்கான ஒருங்கிவணந்ே ஆராய்ச்சி
நிறு னத்வே (AIIRLAS) திறந்துவ த்ோர். இது, வசலம் மா ட்டத்தின்
ேவல ாசலில் அவமந்துள்ளது. இேன் வகயில் இது ஆசியாவிவலவய
மிகப்கபரிய நிறு னமாகும். `1,023 வகாடி கசலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது.

5.அண்டைச் செய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘ஹண்ைர் கில்லர்ஸ்’, எந்ே
இந்திய ஆயுேப்படையால் சகாள்முேல் செய்யப்பைவுள்ளது?
அ) இந்திய

COVAX திட்டத்தின்மூலம் இல ச COVID ேடுப்பூசிகமளப் கபற்ற முேல்
நாடு கானா ஆகும். உலக நல ாழ்வு அவமப்பானது (WHO) COVAX
திட்டத்வே கவி (Gavi) ேடுப்பூசி கூட்டணி மற்றும் கோற்றுவநாய் ேயார்
நிவல கண்டுபிடிப்புகளுக்கான கூட்டணி ஆகிய ற்றுடன் இவணந்து
வமற்ககாண்டு ருகிறது. COVID ேடுப்பூசிகவள ஏவழ நாடுகளுடன்
பகிர்ந்துககாள் வே இது ேனது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.

9. மிகவும் அருகிவிட்ை இனைான, ‘ஆல்டபன் ோவர இனங்கள்’

ஈ) உத்ேர பிரவேசம்
✓

கர்நாடக ைாநில முேலவமச்சர் B S எடியுரப்பா, சமீபத்தில், ‘நம்ம கார்வகா’
என்ற வசவ வய அறிமுகப்படுத்தினார். இந்ே முயற்சியின்கீழ், மாநில
சாவலப்வபாக்கு ரத்துக்கழக வபருந்துகள் சரக்கு கபாதிகவள ககாண்டு
கசன்று மாநிலத்திற்கு கூடுேல் ரு ாவய ஈட்டும். இது, கர்நாடகாவின்
109 வபருந்துநிவலயங்களிலும், அண்வட மாநிலங்களின் வேர்ந்கேடுக்
-கப்பட்ட இடங்களிலும் கசயல்படுத்ேப்படுகிறது.

ான்பவட

ஆ) இந்திய இராணு ம் 

அ) அஸ்ைாம்
ஆ) சிக்கிம்
இ) அருணாச்சல பிரவேசம் 
ஈ) ஹிமாச்சல பிரவேசம்

✓

அருணாச்சல பிரவேச ைாநிலத்தின் ே ாங் மா ட்டத்தில், ‘ஆல்வபன்
ோ ரம்’ என்ற ஒரு புதிய இனத்வே அறிவியலாளர்கள் குழு கண்டறிந்
-துள்ளது. ‘Cremanthodium indicum’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ள இப்புதிய
இனங்கள், இமயமவல சூரியகாந்தி குடும்பத்வேச் சார்ந்ேவ . இந்ே
இனம், ே ாங் மா ட்டத்தின் கபங்கா-கடங் வசா ஏரிவயப் பூர்வீகமாகக்
ககாண்டோகும்.

இ) இந்திய கடவலாரக் கா ல்பவட
ஈ) இந்தியக் கடற்பவட













 









10. இந்திய கைல்ொர் உச்சிைாநாடு-2021 நடைசபறும் இைம் எது?
அ) கசன்வன
ஆ) ககாச்சின்
இ) மும்வப
ஈ) கமய்நிகர் முவறயில் 

✓

‘இந்திய கடல்சார் உச்சிமாநாடு 2021’ஐ பிரேமர் வமாடி, மார்ச்.2 அன்று
காகணாலிக்காட்சிமூலம் கோடங்கிவ த்ோர். துவறமுகங்கள், கப்பல்
பபாக்குவரத்து மற்றும் நீர் ழிப்பபாக்குவரத்து அவமச்சகத்தின் அலு ல்
-பூர் அறிக்வகயின்படி, இேன் கோடக்க அமர்வில் பல்வ று நாடுகவள
சார்ந்ே அவமச்சர்கள் பங்வகற்பர்.

✓

இந்ே உச்சிமாநாட்டின்வபாது `20,000 வகாடி மதிப்புள்ள புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்ேங்கள் வககயழுத்திடப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.


1. பிரயாஸ் திட்டம்:
ேனியார் நிறு னங்களில் ஓய்வு கபற்ற ஊழியர்களுக்கு ‘பிரயாஸ்’
திட்டத்தின் கீழ், அன்வறய தினவம கோழிலாளர் ருங்கால வ ப்பு
நிதி அலு லகம் சார்பில் ஓய்வூதியம் கபறு ேற்கான ஆவண
ழங்கப்பட்டது. மத்திய அரசு ‘பிரயாஸ்’ என்ற திட்டத்வே
அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், கோழிலாளர்
ருங்கால வ ப்பு நிதி திட்டம் 1995-ல் உறுப்பினர்களாக உள்ள
ஊழியர்கள் ஓய்வு கபறும் நாளிவலவய அ ர்களுக்கு ஓய்வூதியம்
ழங்கப்படும்.
2. நாட்டின் முேல் டிஜிட்டல் பல்கவலக்கழகம் வகரளத்தில்
திறக்கப்பட்டது. திரு னந்ேபுரத்துக்கு அருவக மங்களாபுரத்தில்
டிஜிட்டல் அறிவியல், புத்ோக்க, கோழில்நுட்பப் பல்கவலக் கழகம்
என்கிற கபயரில் இது அவமந்துள்ளது.
3. புதுச்வசரி (14ஆ து சட்டப்வபரவ )சட்டப்வபரவ யில் நவடகபற்ற
நம்பிக்வக
ாக்ககடுப்பில்
(பிப்ர ரி
23)
நாராயணசாமி
ேவலவமயிலான காங்கிரஸ் அரசு வோல்வி அவடந்ேது. இவேயடுத்து
புதுச்வசரியில் குடியரசுத் ேவல ர் ஆட்சி அமலானது.
4. ஆசியாவின் மிகப்கபரிய கால்நவட பூங்கா வசலம் ேவல ாசலில்
(பிப்ர ரி 22) 1,100 ஏக்கர் பரப்பளவில் ரூ.1,022 வகாடி கசலவில்
திறக்கப்பட்டுள்ளது.
5. ஆஸ்திவரலிய ஓபன் கடன்னிஸ் ஆட ர் ஒற்வறயர் பிரிவில்
(பிப்ர ரி 23) கசர்பியாவின் வநா க் வொவகாவிச் சாம்பியன் பட்டம்
க ன்றார்.
6. கடஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் அதிவ கமாக (77 கடஸ்ட் வபாட்டி) 400
விக்ககட்டுகவள வீழ்த்திய வீரர்களில் இந்தியாவின் ரவிச்சந்திரன்
அஸ்வின் இரண்டாமிடத்வேப் பிடித்ோர் (பிப்ர ரி 25).
7. அஸ்ைாம், வமற்கு ங்கம், ேமிழ்நாடு, வகரளம், புதுச்வசரி ஆகிய
மாநிலங்களுக்கான சட்டப்வபரவ த் வேர்ேல் அட்ட வணவய
வேர்ேல் ஆவணயம் க ளியிட்டது. ேமிழகம், புதுச்வசரியில் ஏப்ரல் 6
வேர்ேல் நவடகபறும் (பிப்ர ரி 26).
8. 45 ஆ து சிவில் அக்கவுண்ட்ஸ் தினம் (கபாதுக் கணக்குகள் தின
விழா) - மார்ச்சு 1. இவேகயாட்டி கடல்லி நார்த் பிளாக் கட்டிடத்தில்
நவடகபற்ற இவணய ழிக் கருத்ேரங்கில் மத்திய நிதி அவமச்சர்
நிர்மலா சீோராமன் கலந்து ககாடார்.
9. 728 மா ட்டங்களில் ேலா ஒரு வி சாய கபாருள்: வி சாயிகள்
நலனுக்காக மத்திய அரசின் புதிய அறிவிப்பு.
ஒவ்க ாரு மா ட்டத்திலும் ஒவ்க ாரு வி சாயப் கபாருள்
உற்பத்தியில் க னம் கசலுத்தும் திட்டத்வே (One District One Focus
Product - ODOFP) மத்திய அரசு கடந்ே பிப்ர ரி 26-ம் வேதி
அறிமுகப்படுத்தியது.
மத்திய
வ ளாண்
அவமச்சகத்
ோல்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தில் பழங்களுக்கு 226 மா ட்டங்கள்,
காய்கறிகளுக்கு 107 மா ட்டங்கள், மசாலா கபாருட்களுக்கு 105
மா ட்டங்கள் அவடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. ேவிர கநல், வகாதுவம
உட்பட
கபாருட்களுக்கும்
மா ட்டங்கள்
அவடயாளம்

















காணப்பட்டுள்ளன. கமாத்ேம் 728 மா ட்டங் களுக்கான வ ளாண்
கபாருள் பட்டியவல மத்திய வ ளாண் அவமச்சகம் க ளியிட்டுள்ளது.
இதில் ேமிழகத்தில் 36 மா ட்டங்கள் இடம் கபற்றுள்ளன.
கன்னியாகுமரி,
நாகப்பட்டினம்,
கசங்கல்பட்டு,
ராமநாேபுரம்
மா ட்டங்களில் மீன் கபாருட்கள், ேஞ்சாவூர், வகாவ யில் வேங்காய்,
திருச்சியில்
ாவழப்பழம், கிருஷ்ணகிரியில் மாம்பழம் என
கபாருட்கள் இடம் கபற் றுள்ளன. வ ளாண் கபாருட்கவள
விவளவிக்க எம்ஐடிஎச், என்எப் எஸ்எம், ஆர்வகவிஒய், பிவகவிஒய்
வபான்ற திட்டங்களின் கீழ் வி சாயிகளுக்கு உேவிகள் கிவடக்கும்.
இதுகோடர்பாக அவனத்து துவறகளின் நிர் ாகக் குழு கூட்டத்வே
நிதி ஆவயாக் கடந்ே
ாரம் நடத்தியது. இதில், மா ட்ட அளவில்
அந்ேந்ே
வி சாயப்
கபாருட்களுக்குமுக்கியத்து ம்
அளிக்க
லியுறுத்ேப்பட்டது. 35 சேவீே மானியம்: மத்திய உணவு
பேப்படுத்துேல்
துவற
சார்பிலும்
707
மா ட்டங்கள்,
உணவுப்கபாருட்கள் உற்பத்திக் காக ஏற்ககனவ
அவடயாளம்
காணப்பட்டுள்ளன. இங்குவி சாய கூட்டுறவு சங்கங்கள் அல்லது
ேனியாரால் கோடங்கப்படும் உணவு பேப்படுத்தும் கோழிற்சாவலக்கு
மத்திய அரசு 35 சேவீே மானியம் அளிக்கிறது. இந்த் பட்டியலில் இடம்
கபற்ற மா ட்டங்களில் கபரும் பாலானவ
ேற்வபாது புதிய
திட்டத்திலும் அவடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. ேமிழகத்தில் 36
மா ட்டங்கள் இரண்டு பட்டியல்களிலும் இடம் கபற்றுள்ளன.
10. 18 மணி வநரத்தில் 25.54 கி.மீ. சாவல வஹேராபாத் நிறு னம்
சாேவன.
வஹேராபாத்: வஹேராபாவேச் வசர்ந்ே ஐவெஎம் இந்தியா கட்டுமான
நிறு னம் 18 மணி வநரத்தில் 25.54 கி.மீ. தூரத்துக்கு சாவல
அவமத்து புதிய சாேவன புரிந்துள்ளது. இேன் மூலம் லிம்கா உலக
சாேவன புத்ேகத்தில் இடம்பிடித்ே இந்நிறு னத்வே மத்திய
ேவர ழி
வபாக்கு ரத்துத்துவற
அவமச்சர்
நிதின்
கட்கரி
பாராட்டியுள்ளார். வசாலாப்பூர்-பீெப்பூர் வேசிய கநடுஞ்சாவல நான்கு
ழிப் பாவேயாகும். இதில் ஒரு ழித்ேடம் 25.54 கி.மீ தூரமாகும்.
இத்தூர சாவலவய 18 மணி வநரத்தில் அவமத்துள்ளது ஐவெஎம்
நிறு னம். இது மவலசியாவ ச் வசர்ந்ே கட்டுமான நிறு னத்தின்
துவண நிறு னமாகும். 110 கி.மீ. தூர வசாலாபூர்- விொபூர்
கநடுஞ்சாவல பணி இந்ே ஆண்டு அக்வடாபரில் முடி வடயும் என்று
நிதின் கட்கரி கேரிவித்ோர். கநடுஞ்சாவலகளில் ஒரு ழித் ேடத்வே
மட்டும் ேனித்ேனியாக வபாடும் நவடமுவற 2018-ம் ஆண்டிலிருந்து
பின்பற்றப்படு ோக அ ர் வமலும் கேரிவித்ோர்.
11. 62 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிவறவ றும் காவிரி-வ வககுண்டாறு இவணப்புத் திட்டம்: 7 மா ட்டத்தின் 50 லட்சம்
வி சாயிகள் மகிழ்ச்சி.
காவிரி-வ வக-குண்டாறு இவணப்புத் திட்டம் 62 ஆண்டுகளுக்கு
பிறகு நிவற வ று ோல் 7 மா ட்டங்கவளச் வசர்ந்ே 50 லட்சம்
வி சாயிகள் மகிழ்ச்சி அவடந் துள்ளனர். க ள்ளக்காலங்களில்
காவிரி, ககாள்ளிடம் ஆறுகளில் 40 டி.எம்.சி. க்கு வமல் உபரி நீர்
கடலில் கலக்கிறது. இந்ே நீவர கால் ாய் மூலம் புதுக்வகாட்வட,
ஒன்றுபட்ட
ராமநாேபுரம்
மா ட்டங்களுக்கு
ககாண்டு
ர,
அக்காலத்திவலவய புதுக்வகாட்வட கோண்வடமான், ராமநாேபுரம்
வசதுபதி மன்னர்கள் முயற்சி கசய்ேனர். 1933-ல் புதுக்வகாட்வட
நிர் ாக அலு
லராக இருந்ே டாட்டன் ஹாமின் முயற்சி யால்,
மாயனுாரில் கேன்துவற கால் ாய் திட்டம் கோடங்கப்பட்டது. ஆனால்
கால் ாய் க ட்டும் பணி ஏவனா பாதியில் நிறுத்ேப்பட்டது. 1954-ல்
இத்திட்டம் குறித்து புதுக்வகாட்வட எம்.பி. முத்துச்சாமி ல்லத்ேரசு
நாடாளுமன்றத்தில் வபசினார். இவேயடுத்து 1958-ல் காவிரி,
வ வக, குண்டாறு இவணப்புக் கால் ாய்த் திட்டத்துக்கு ரூ.189
வகாடியில் திட்ட மதிப்பீடு ேயாரிக்கப்பட்டு, அப்வபாவேய முேல் ர்
காமராெர் அடிக்கல் நாட்டினார். ஆனால் திட்டம் கசயல்படுத்ோமல்
கிடப்பில் வபாடப்பட்டது. 2008-ல் ரூ.3,290 வகாடியில் காவிரிவ வக-குண்டாறு நதிகவள இவணக்கும் திட்டத்வே ேமிழக அரசு
அறிவித்ேது. அேன்படி கரூர் மா ட்டம் குளித்ேவல அருவக
மாயனுாரில் காவிரி நதியில் கே வணயும், அங்கிருந்து 255.60
கி.மீ.க்கு கால் ாயும் அவமக்கத் திட்டமிடப்பட்டது. இந்ே கால் ாய்
கே வணயில் இருந்து 70 கி.மீ. கேன்கிழக்கு திவசயில் கசல்லும்.
அேன் பின் லது பக்கம் திரும்பி கேன்வமற்கில் விருதுநகர் மா ட்டம்
காரியாபட்டி புதுப்பட்டி அருவக குண்டாறில் இவணயும். இந்ே



 









கால் ாய் கோடக்கத்தில் 20 மீ., அகலம், 5 மீ. ஆழத்தில் இருக்கும்.
முடிவில் 6.4 மீ., அகலம் இருக்கும் எனக் கணக்கிடப்பட்டது. வமலும் 9
ரயில்வ
பாலங்கள் உட்பட 144 பாலங்கள் அவமக்க முடிவு
கசய்யப்பட்டது. இேன்மூலம் புங்கா ஆறு, நாப்பன்வன ஆறு, அரியாறு,
காவரயாறு, அக்கினி ஆறு,ககாண்டாறு, க ள்ளாறு, பாம்பாறு,
விருசுழி ஆறு, மணிமுத்ோறு, சருகணி ஆறு, உப்பாறு, வ வக,
கிருதுமால் நதி, கானல் ஓவட, குண்டாறு என 15 நதிகள்
இவணக்கப்படும். இந்ேத் திட்டம் கசயல்படுத்ேப்பட்டால் காவிரி
கடல்டா மா ட்டங்களில் க ள்ள அபாயம் நீங்கும். உபரிநீர் மூலம்
கரூர், திருச்சி, புதுக்வகாட்வட, சி கங்வக, ராமநாேபுரம், விருதுநகர்,
துாத்துக்குடி ஆகிய 7 மா ட்டங்கவளச் வசர்ந்ே 3,37,717 எக்வடர்
(8.30 லட்சம் ஏக்கர்) நிலங்கள் பாசன சதி கபறும். வமலும் 50 லட்சம்
வி சாயிகள் பயன்கபறு ர். முேற் கட்டமாக 2008 ெூனில் ரூ.234
வகாடியில் மாயனுார் கே வண அவமக்கப்பட்டு, 2014 ெூன் 25-ல்
திறக்கப்பட்டது. இந்ே அவண மூலம் 1.05 டி.எம்.சி. நீவர வசமிக்க
முடியும். க ள்ள காலங்களில் 4.83 லட்சம் கன அடி நீவர
க ளிவயற்ற முடியும். கே வண திறந்ேபிறகு கால் ாய் கட்டும் பணி
கோடங்கவில்வல. அதிக நிதி வேவ ப்பட்டோல் மத்திய அரசிடம் நிதி
வகாரியும்
ரவில்வல. இவேயடுத்து ேமிழக அரவச நிதி ஒதுக்கி
காவிரி-வ வக-குண்டாறு திட்டத்வே கசயல்படுத்ே வ ண்டுகமன,
வி சாயிகள் வபாராடி ந்ேனர். இந்நிவலயில் இத் திட்டத்வே ரூ.14
ஆயிரம் வகாடி யில் கசயல் படுத்ேப் வபா ோக முேல் ர் பழனிசாமி
அறிவித்துள்ளார். வமலும் முேற்கட்டமாக ரூ.700 வகாடிவய அரசு
ஒதுக்கியது. புதுக் வகாட் வட, கரூர் மா ட்டங்களில் வகயகப்
படுத்ேப்பட்ட நிலங்களில் 11 கி.மீ.க்கு கால் ாய் க ட்டும் பணி
வமற்ககாள்ள ரூ. 331 வகாடிக்கு ஒப்பந்ேம் விடப்பட்டுள்ளது.
புதுக்வகாட்வட குன் னத்தூரில் இருந்து கவிநாடு க ள்ளாறு வர
52 கி.மீ.க்கு நிலம் வகயகப்படுத்ே நட டிக்வக எடுக்கப்பட்டு
ருகிறது. இேனால் 7 மா ட்டங்கவளச் வசர்ந்ே 50 லட்சம்
வி சாயிகள் மகிழ்ச்சி அவடந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து ேமிழ்நாடு அவனத்து வி சாயிகள் சங்க மாநில கபாதுச்
கசயலாளர் ஆதிமூலம் கூறியோ து:
காவிரி-வ வக-குண்டாறு
திட்டத்வே
கசயல்படுத்தினால்
றட்சிவய ேடுக்கலாம். கடந்ே காலங்கவள வபால் அறிவிப்வபாடு
வபாகாமல், மத்திய அரசு நிதி உேவி அளித்து திட்டத்வே கசயல்படுத்ே
வ ண்டும்.
வமலும்
சி கங்வக
மா ட்டத்தில்
விடுபட்ட
பகுதிகவளயும் இத்திட்டத்தில் இவணக்க வ ண்டும். நீர் பங்கீட்டு
முவறவயயும் வரயறுக்க வ ண்டும் என்று கூறினார்.
பயன்கபறும்

ட்டங்கள்:

திருச்சி: திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம்.
புதுக்வகாட்வட: புதுக்வகாட்வட, கந்ேர் க்வகாட்வட,
திருமயம், குளத்துார், அறந்ோங்கி, ஆவுவடயார்வகாவில்.

ஆலங்குடி,

சி கங்வக: காவரக்குடி, வே வகாட்வட, திருப்புத்தூர், சி கங்வக,
காவளயார்வகாவில், திருப்பு னம், மானாமதுவர, இவளயான்குடி.
பரமக்குடி,

கமுதி,

கடலாடி,

விருதுநகர்: திருச்சுழி, காரியாபட்டி, அருப்புக்வகாட்வட ோலுகாக்கள்.
துாத்துக்குடி: விளாத்திக்குளம் ோலுகா.
12. 100 ஆண்டு கனவு திட்டம்:
இவணப்பு: நன்வமகள் என்ன?

காவிரி-வ வக-குண்டாறு

காவிரி - குண்டாறு இவணப்பு திட்டத்தின் மூலம், திருச்சி,
புதுக்வகாட்வட, சி கங்வக, விருதுநகர் மா ட்டங்களின் றண்ட
பகுதிகளுக்கு ேண்ணீர் கிவடப்பேன் மூலம் இப்பகுதிமக்களின்
நூற்றாண்டு கால கனவு நிவறவ ற்றப்படுகிறது என்று அரசு
கபருவமயாக கூறுகிறது. முேல் ர் பழனிசாமி இன்று ரூ.6,941 வகாடி
மதிப்பில் காவ ரி – கேற்கு க ள்ளாறு – வ வக – குண்டாறு
நதிகள் இவணப்புத் திட்டத்தின் முேல் கட்டத்திற்கும், ரூ.3,384 வகாடி
மதிப்பில் விரி ாக்கம், புனரவமத்ேல் மற்றும் நவீனப்படுத்தும்
திட்டத்தின் கீழ் காவ ரி உப டிநிலத்தில் உள்ள நீர்ப்பாசன
உள்கட்டவமப்புகவள புனரவமக்கும் பணிகளுக்கும் அடிக்கல்









நாட்டுகிறார் (பிப்ர ரி 21). இவ் ளவு கபரிய கோவகயில்
கோடங்கப்படும் இந்ே திட்டத்ோல் புதுக்வகாட்வட, சி கங்வக,
விருதுநகர்,
ராமநாேபுரம்
மா ட்டம்
பயன்கபறும்
என்று
கூறுகிறார்கள்.
காவ ரி – கேற்கு க ள்ளாறு – வ வக – குண்டாறு இவணப்பு
திட்டம் நன்வமகள்:
காவ ரி – கேற்கு க ள்ளாறு – வ வக – குண்டாறு நதிகள்
இவணப்பு திட்டத்தின் வி ரங்கவளயும் அேனால், ஏற்பட உள்ள
நன்வமகவளயும் ேமிழக கபாதுப்பணித்துவற கேரிவித்துள்ளது.
ரூ.6,941 வகாடி மதிப்பிலான முேல் கட்டத்திற்கு ேற்கபாழுது அடிக்கல்
நாட்டப்படுகிறது. இேன்மூலம் கரூர், திருச்சி, புதுக்வகாட்வட ஆகிய
மா ட்டங்களில் 342 ஏரிகளும், 42,170 ஏக்கர் நிலங்களும்
பயன்கபறும்
வகயில் 118.45 கி.மீ நீளத்திற்கு கட்டவளக்
கால் ாயிலிருந்து கால் ாய் க ட்டப்பட்டு புதுக்வகாட்வட மா ட்டம்
கேற்கு க ள்ளாற்றுடன் இவணக்கப்படுகிறது. இரண்டா து
கட்டமாக, புதுக்வகாட்வட, சி கங்வக, ராமநாேபுரம் ஆகிய
மா ட்டங்களில் 220 ஏரிகளும், 23,245 ஏக்கர் நிலங்களும்
பயன்கபறும்
வகயில் கேற்கு க ள்ளாற்றிலிருந்து 109 கி.மீ
நீளத்திற்கு
கால் ாய்
உரு ாக்கி
வ வகயுடன்
இவணக்கப்படுகிறது. மூன்றா து கட்டத்தில், விருதுநகர் மற்றும்
ராமநாேபுரம் மா ட்டங்களில் 492 ஏரிகள் மற்றும் 44,547 ஏக்கர்
நிலங்களும் பயன் கபறும் வகயில் 34 கி.மீ நீளத்திற்கு கால் ாய்
க ட்டி வ வக முேல் குண்டாறு
வர இவணக்கப்படுகிறது.
ரூ.14,400 வகாடியில் 262 கி.மீ தூரத்திற்கு நிவறவ ற்றப்படவுள்ள
இத்திட்டத்தின் மூலம் க ள்ளக் காலங்களில் வீணாகும் 6,300
கனஅடி ேண்ணீர் ஆக்கப்பூர் மாக திருப்பப்படு ோல் கேன்
மா ட்டங்களில் நிலத்ேடி நீர் அதிகரிப்பவோடு, குடிநீர் வேவ யும்
பூர்த்தியாகும். காவ ரி உப டிநிலத்திலுள்ள உள்கட்டவமப்புகளில்
விரி ாக்கம், புதுப்பித்ேல் மற்றும் நவீனப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ்
புனரவமக்கும்
பணிகள்
ரூ.3,384
வகாடி
மதிப்பில்
கசயல்படுத்ேப்படவுள்ளது.
இத்திட்டத்தின்
மூலம்
ேஞ்சாவூர்,
திரு ாரூர்,
நாகப்பட்டினம்
மற்றும்
மயிலாடுதுவற
ஆகிய
மா ட்டங்களில் 987 கி.மீ நீளமுள்ள 21 ஆறுகளின் கமாத்ே பாசன
பரப்பான 4,67,345 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் உறுதி கசய்யப்படும்.
வமலும்,
காவ ரி
கடல்டாவிலுள்ள
பழவம
மிக்க
பாசன
கட்டுமானங்கள் ஸ்காடா கோழில்நுட்பம் (SCADA) மூலம் ரூ.72
வகாடி மதிப்பில் ோனியங்கி அவமப்புகள் நிறு ப்படவுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் காவ ரி உப
டிநில கால் ாய்களின்
பாசனத்திறன் 20 சேவீேம் அதிகரிக்கப்படும்.
13. முட்கள் நிவறந்ே கூண்டில் அவடத்து நாகாலாந்தில் குற்றம்
கசய்வ ாருக்கு பாரம்பரிய முவறப்படி ேண்டவன.

கரூர்: குளித்ேவல, கிருஷ்ணராயபுரம்.

ராமநாேபுரம்:
திரு ாடாவன,
முதுகுளத்துார், ராமநாேபுரம்.









டகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்று நாகாலாந்து. பழங்குடியின
மக்கள்அதிகம்
ாழும் மாநிலம்.இந்ே மாநிலத்துக்ககன சில
கட்டுப்பாடுகள், விதிமுவறகள் உள்ளன. அ ற்வற பின்பற் றாமல்,
குற்றங்களில் ஈடுபடுப ர் களுக்கு பாரம்பரிய முவறப்படி ேண்டவன
ழங்கப்படுகிறது.
நாகாலாந்தில்
ளரும் ‘மசாங்-பங்’ என்ற
ஒரு வக மரம் வோலில் அதிகமாக நவமச்சல் ஏற்படுத்ே கூடியது.
அேனால்
இந்ே
வக
மரத்வே
நாகாலாந்து
மக்கள்
விரும்பு தில்வல. ஆனால், குற்றம் கசய்ப ர்களுக்கு ேண்டவன
ழங்க இந்ே மரத்தின் கட்வடகவள பயன்படுத்தி முக்வகாண
டிவில்
கூண்டு
அவமக்கின்றனர்.
அந்ே
மரத்தில்
முட்கள்நிவறந்திருக்கும், அத்துடன் வோலில் நவமச்சல், எரிச்சவல
ஏற்படுத்தும். குற்றம் கசய்ப ர்கவள இதுவபான்ற கூண்டில் அவடத்து
நாகாலாந்து முன்வனார்கள் ேண்டவன ழங்கி ந்துள்ளனர். அந்ே
ழக்கத்வே மீட்கடடுத்து சில கிராம மக்கள் பின்பற்றத் கோடங்கி
உள்ளனர்.
14. கசன்வன மா ட்ட முேன்வம அமர்வு நீதிமன்றத்தின் ேவலவம
அரசு ழக்குவரஞராக இ.கெய்சங்கர் கபாறுப்வபற்பு.
15. கசன்ட்ரல் வபங்க் ஆப் இந்தியாவின் புதிய நிர் ாக இயக்குனராக
மடம் க ங்கட ராவ் நியமனம்.
16. சீன க ளியுறவுக் குழு துவணத் ேவல ராக முன்னாள் ராணு
அதிகாரி ொவ ா வசாங்கி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.



 















17. ஆப்ரிக்காவின் மிக உயரமான கிளிமஞ்சாவரா மவலயில் ஏறி,
ஆந்திராவ ச் வசர்ந்ே, 9 யது சிறுமி, சாேவன பவடத்துள்ளார்.
ஆந்திராவில், அனந்ேபூர் மா ட்டத்வேச் வசர்ந்ே சிறுமி ஒரு ர்,
அவன வரயும் திரும்பிப் பார்க்க வ க்கும் வகயில், ஒரு சாேவன
பவடத்துள்ளார். ரித்விகா ஸ்ரீ, 9, என்ற அந்ே சிறுமி, ஆப்ரிக்க நாடான
ோன்சானியாவில் உள்ள கிளிமஞ்சாவரா மவலச் சிகரத்தில் ஏறி,
சாேவன பவடத்துள்ளார். இது, ஆப்ரிக்க கண்டத்தின் மிக உயரமான
மவலச் சிகரம். கடல் மட்டத்தில் இருந்து, 5,681 மீட்டர் உயரத்தில்
அவமந்துள்ள கிளிமஞ்சாவரா மவலயின் கில்மன் சிகரத்வே, அ ர்
அவடந்துள்ளார். இந்ே மவல ஏற்ற பயணத்தில், ரித்விகாவுடன்,
அ ரது ேந்வேயும் உடன் கசன்றுள்ளார்.இேன்
ாயிலாக,
கிளிமஞ்சாவரா மவலச் சிகரத்தில், இவ் ளவு இளம் யதில் ஏறிய,
உலகின் இரண்டா து நபர், ஆசியாவின் முேல் நபர் என்ற
கபருவமவயயும் ரித்விகா ஸ்ரீ கபற்றுள்ளார்.
18. 'வகா - வின்' இவணயேளத்தில் முன்பதிவு;
க ளியிட்டது அரசு.

ழிகாட்டு ஆ ணம்

'ககாவரானா ேடுப்பூசி கசலுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்கள்
மற்றும் கண்காணிப்பாளர்களின் பயன்பாட்டுக்காகவ , 'வகா - வின்
கமாவபல் வபான்' கசயலி உரு ாக்கப்பட்டுள்ளது. 'ேடுப்பூசி வபாட்டுக்
ககாள்ள விரும்புப ர்கள், 'வகா - வின்' இவணயேளத்தில் பதிவு
கசய்ய வ ண்டும்'. கபாது மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக, www.cowin.gov.in
என்ற இவணயேளம் உரு ாக்கப்பட்டுள்ளது. ேடுப்பூசி வபாட்டுக்
ககாள்ள ேகுதி உள்வளார், அந்ே இவணயேளம் ாயிலாக, பதிவு
கசய்யலாம். அந்ே இவணயேளத்தில், உங்கள் கமாவபல் எண்
ாயிலாக, குடும்பத்தினரின் கபயருக்கும் முன்பதிவு கசய்யலாம்.
எங்ககங்வக வமயங்கள்?

வரபடம் க ளியீடு

ககாவரானா வ ரஸ் பர ல் அதிகரிக்க து ங்கியது முேல்,
பரிவசாேவன மற்றும் ேனிவம முகாம்கள், ேவட கசய்யப்பட்ட
மண்டலங்கள் குறித்ே ேக ல்கவள, டில்லிவயச் வசர்ந்ே, 'வமப் வம
இந்தியா' என்ற நிறு னம், 'டிஜிட்டல்' டிவில் வரபடங்களுடன்
க ளியிட்டது. இந்நிவலயில், நாடு முழுதும் உள்ள ககாவரானா
ேடுப்பூசி கசலுத்தும் அரசு மற்றும் ேனியார் வமயங்கள், எங்ககங்கு
அவமந்துள்ளன என்ற விபரங்கவள, 'வமப் வம இந்தியா' நிறு னம்,
வரபடத்துடன் க ளியிட்டுள்ளது. இந்ே வரபடம், 'வகா - வின்'
முன்பதிவு இவணயேளத்திலும் விவரவில் வசர்க்கப்பட உள்ளது.
19. பாதுகாப்பான பரி ர்த்ேவனக்கு ‘ஏர்கடல் வசப் வப’
‘ஆன்வலன்’ பரி ர்த்ேவனகவள பாதுகாப்பாக வமற்ககாள்ள,
‘ஏர்கடல் வசப் வப’ என்ற புதிய சதிவய, ‘ஏர்கடல் வபகமன்ட் வபங்க்’
அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இது குறித்து, ஏர்கடல் வபகமன்ட் வபங்க்
நிறு னத்தின் நிர் ாக இயக்குனர் அனுபிரட்டா பிஸ் ாஸ்
கூறியோ து:ஏர்கடல் வபகமன்ட் வபங்க்
ாடிக்வகயாளர்கள்
ஆன்வலன் பரி ர்த்ேவனகவள பாதுகாப்பாக வமற்ககாள்ள,
ஏர்கடல் வசப் வப என்ற சதி அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. இேன்
ாயிலாக, பாதுகாப்பான பணப் பரி ர்த்ேவனவய வமற்ககாள்ள
முடியும். அத்துடன் ஆன்வலன் வமாசடி கசய் து ேவிர்க்கப்படும்.
ங்கிச்
வசவ வய,
ஐந்து
வகாடி
ாடிக்வகயாளர்கள்
பயன்படுத்துகின்றனர்.இந்ே எண்ணிக்வகவய, அடுத்ே சில
ஆண்டுகளில், 10 வகாடியாக உயர்த்ே திட்டமிட்டுள்வளாம்.














 









1.BRICS அமைப்பின் நடப்பாண்டிற்கான (2021) தலைவராக பபாறு




✓

தகவல் பதாழில்நுட்பம் (இமடநிமை வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும் டிஜிட்டல்
ஊடக பநறிமுமறகள் குறியீடு) விதிகள் - 2021 அண்மையில்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அது, மின்னணு ைற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப
அமைச்ெகத்தால் பவளியிடப்பட்டது.

✓

இந்த விதிகளின்கீழ், வாட்ஸப்ரபான்ற தளங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முக
-வர் நிறுவனங்களுக்கு அமடயாள ெரிபார்ப்புகுறித்த தகவல்கமள 72
ைணிரநேத்திற்குள் வழங்கரவண்டும். ெட்டத்துக்குப் புறம்பான பெய்திக
-மள பதிபவர்கமள புகாேளிப்பதற்காக குமறதீர்க்கும் பபாறிமுமறமய
அமைக்கரவண்டும் எனவும் இவ்விதிகளில் உள்ளது.

-ப்பபற்றுள்ள நாடு எது?
அ) இந்தியா 
ஆ) சீனா
இ) பிரேஸில்
ஈ) இேஷ்யா

✓

BRICS அமைப்பின் நடப்பாண்டிற்கான (2021) தமைவோக இந்தியா
பபாறுப்ரபற்றுள்ள. BRICS உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்ககற்ற
மூன்று நாள் கூட்டத்தின் பதாடக்கத்துடன் இந்தியா தனது தமைமைப்
பபாறுப்மப ஏற்றுக்பகாண்டது. இக்கூட்டத்திற்கு பவளியுறவு அமைச்சின்
பெயைர் தமைமைதாங்கினார். இச்ெந்திப்பின்ரபாது, இந்தியா, 2021ஆம்
ஆண்டிற்கான அதன் கருப்பபாருள்கள் ைற்றும் முன்னுரிமைகமள
BRICS’இன் உறுப்புநாடுகளுக்கு அறிமுகம் பெய்தது.

6. நகர புத்தாக்க பரிவர்த்தலன தளத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள
ைத்திய அலைச்சகம் எது?
அ) உள்துமற அமைச்ெகம்
ஆ) வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாேங்கள் அமைச்ெகம் 
இ) மின்னணு ைற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப அமைச்ெகம்

2.பின்வரும் எத்பததியிலிருந்து, COVID தடுப்பூசியின் இரண்டாவது

ஈ) கல்வி அமைச்ெகம்

கட்டம் இந்தியாவில் பதாடங்கவுள்ளது?
அ) 2021 ைார்ச் 01 

✓

வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாேங்கள் அமைச்ெகைானது ெமீபத்தில்
நகே புத்தாக்க பரிைாற்ற (City Innovation Exchange) என்றகவாரு
தளத்மத பதாடங்கியுள்ளது.

✓

நகேங்களில் காணப்படும் ெவால்களுக்கு புதுமையான தீர்வுகமள வடி
-வமைப்பதற்காக கல்வியாளர்கள், வணிகங்கள் ைற்றும் அேொங்கத்மத
ஒன்றிமணப்பமத இது ரநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. இந்தத் தளத்தில்,
நானூற்றுக்கும் ரைற்பட்ட துளிர் நிறுவனங்கள், 100 சீர்மிகு நகேங்கள்,
150’க்கும் ரைற்பட்ட ெவால் அறிக்மககள் ைற்றும் 215’ க்கும் ரைற்பட்ட
தீர்வுகள் பவளியிடப்பட்டன.

ஆ) 2021 ைார்ச் 15
இ) 2021 ஏப்ரல் 01
ஈ) 2021 ஜூன் 01

✓

COVID-19 ரநாய்க்கான இேண்டாம் சுற்று தடுப்பூசி பெலுத்துதலுக்கு
இந்திய அேசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அது, 2021 ைார்ச்.1 முதல் பதாடங்க
உள்ளது. இச்சுற்று, 60 வயதுக்கு ரைற்பட்டவர்கமளயும், 45 வயதுக்கு
ரைற்பட்ட, ஒன்றுக்கும் ரைற்பட்ட ரநாய்கமள உமடயவர்கமளயும் இை
-க்காகக்பகாண்டுள்ளது. பயனாளிகள் எந்தபவாரு அேசு ைருத்துவை
-மனயிலும் இைவெைாக தடுப்பூசி கபாட்டுக்ககாள்ளைாம். ரைலும், தனி
-யார் மையங்களிலும் தடுப்பூசி கபாட்டுக்ககாள்ளைாம்.

7.மூடிஸ் முதலீட்டாளர்கள் பசலவயின் அண்லைய கணிப்பின்படி,
2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
-யின் வளர்ச்சி விகிதம் என்னவாக இருக்கும்?

3. முதைாவது ‘இந்திய புரத நாள்’ பகாண்டாடப்பட்ட ஆண்டு எது?

அ) 7.5 ெதவீதம்

அ) 2019

ஆ) 9.5 ெதவீதம்

ஆ) 2020 

இ) 13.5 ெதவீதம் 

இ) 2021

ஈ) 15 ெதவீதம்

ஈ) 1990

✓

ரதசிய அளவிைான பபாதுநை முன்பனடுப்பான ‘Right to Protein’ இந்தி
-யாவின் முதல் ‘புேத நாமள’ 2020 பிப்.27 அன்று அறிமுகப்படுத்தியது.
புேதத்தின் ஊட்டச்ெத்து நன்மைகள் குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்து
-வதற்காக இந்நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. “Powering with Plant Protein”
என்பது நடப்பாண்டு (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும்.

✓

உைகளாவிய ைதிப்பீட்டு நிறுவனைான மூடிஸ், இந்தியாவின் 2021-22
பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி கணிப்மப 13.5 ெதவீதைாக
திருத்தியுள்ளது. நாட்டின் வளர்ச்சி, அடுத்த ஆண்டில் 6.2 ெதவீதைாக
இருக்கும். மூடிஸ், இந்தியாவின் இமறயாண்மை ைதிப்பீட்மட Baa3’இல்
தக்கமவத்துள்ளது. அது, மிகக்குமறந்த முதலீட்டு தேைாகும். ரைலும், அது
எதிர்ைமறயான கண்ரணாட்டத்மதக்குறிக்கிறது.

✓

இந்திய ைதிப்பீட்டு நிறுவனைான ICRA, 2021-22ஆம் நிதியாண்டில்,
இந்தியாவின் உண்மையான பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, 10.5 ெதவீத
அளவுக்கு வளர்ச்சியமடயும் என்று அறிவித்தது.

4. “உைகளவில் பள்ளிகளில் உணவளிக்கும் நிலை - State of
Schoolfeeding Worldwide” என்றபவாரு அறிக்லகலய பவளியிடுகிற
அலைப்பு எது?

8.தூய்லைமிகு சிறப்புவாய்ந்த இடங்கள் முன்முயற்சியின் நான்காம்

அ) FAO

✓



ஆ) IUCN

கட்டத்தின்கீழ், எத்தலன தளங்கலள ைத்திய ஜல் சக்தி அலைச்சகம்
பதர்ந்பதடுத்துள்ளது?

இ) UN – WFP 

அ) 8

ஈ) WTO

ஆ) 12 

“உைகளவில் பள்ளிகளில் உணவளிக்கும் நிமை” என்ற பபயரிைான
ஓர் அறிக்மகமய ஐக்கிய நாடுகள் அமவ - உைக உணவுத்திட்டம்
(WFP) பவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மக, முதன்முதலில் 2013ஆம்
ஆண்டில் பவளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்மக, பள்ளி அடிப்பமடயிைான
ஊட்டச்ெத்து திட்டங்கமள பெயல்படுத்துதல் ைற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த
விரிவான பகுப்பாய்மவ வழங்குகிறது.

இ) 15

5.புதிய தகவல் பதாழில்நுட்ப விதிகளின்படி, டிஜிட்டல் தளங்கள்,
எத்தலன ைணிபநரத்திற்குள் பதலவயான தகவல்கலள வழங்க
பவண்டும்?
அ) 12 ைணி ரநேம்

ஆ) 24 ைணி ரநேம்

இ) 48 ைணி ரநேம்

ஈ) 72 ைணி ரநேம் 











ஈ) 16

✓

தூய்மைமிகு சிறப்புவாய்ந்த இடங்கள் (SIP) முன்முயற்சியின் நான்காம்
கட்டத்தின்கீழ், 12 சிறப்புவாய்ந்த தளங்கமளத் ரதர்ந்பதடுத்துள்ளதாக
ைத்திய ஜல் ெக்தி அமைச்ெகத்தின் குடிநீர் ைற்றும் நைவாழ்வுத்துமற
அறிவித்துள்ளது. SIP என்பது தூய்மை இந்தியா இயக்கம் – கிோைப்புறம்
(SBM-G) இயக்கத்தின் ஒரு முன்முயற்சியாகும்.

✓

இம்முயற்சி, தளங்களிலும் அதமனச்சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் தூய்மை
தேத்மத ரைம்படுத்துவமத ரநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. ஜல் ெக்தி
அமைச்ெகைானது வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாேங்கள் அமைச்ெக
-ம், சுற்றுைா அமைச்ெகம், கைாச்ொே அமைச்ெகம் ைற்றும் ைாநிை / யூடி
அேொங்கங்களுடன் இதற்காக ஒருங்கிமணந்துள்ளது.



 









9.விலரவில் இந்திய ராணுவம் பயன்படுத்தவுள்ள பசய்தியனுப்பும்
தளத்தின் பபயர் என்ன?
அ) Secure Application for Internet 
ஆ) Safe Messaging Service
இ) Secure Instant Messaging
இந்திய இோணுவத்தளபதி M M நேவரனவின் அண்மைய அறிக்மகயி
-ன்படி, இந்திய ோணுவம் தனது உள்ளக பதாடர்புகளுக்கு SAI (Secure
Application for Internet) என்ற பெய்தி பரிைாற்ற தளத்மதப் பயன்படுத்தத்
பதாடங்கவுள்ளது. கர்னல் ொய் ெங்கர் உருவாக்கிய இந்தச் பெயலி,
இமணய பாதுகாப்பு & தேவு ரொதமன ஆகியவற்றுக்கான அனுைதி
பபறும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. அனுைதி கிமடத்தபிறகு, இந்த ஆண்டு
ஏப்ேல் 1 முதல் இந்தச் பெயலி பயன்படுத்தப்படும்.

10.கிருஷ்ணபதவராயனின் இறப்புகுறித்த முதல் கல்பவட்டுக்குறிப்
-லப, ASI, பின்வரும் எவ்விடத்தில் கண்டுபிடித்தது?
அ) ஆக்ோ
ஆ) ைதுோ
இ) தும்கூர் 
ஈ) கிருஷ்ணகிரி

✓

அண்மையில், இந்திய பதால்லியல் ஆய்வகத்தின் (ASI) உறுப்பினர்கள்
கிருஷ்ணரதவோய நாயக்கனின் இறப்பு குறித்த முதல் கல்பவட்டுக்
குறிப்மப கண்டுபிடித்துள்ளனர். கிருஷ்ணரதவோய நாயக்கன் விஜயந
-கே ரபேேசின் ரபேேெோக இருந்து பபா ஆ 1509-1529 வமே ஆண்டார்.
கர்நாடகாவின் தும்கூர் ைாவட்டத்தின் பஹான்ரனஹள்ளியில் உள்ள
ரகாபாைகிருஷ்ணா ரகாவிலுக்கு அருரக இக்கல்பவட்டு காணப்பட்டது.


1. ைேபு ொோ எரிெக்தியின் ைற்பறாரு வடிவைாக, ெர்க்கமே
ஆமைகளில் கரும்பில் இருந்து ொறு எடுத்த பிறகு மிச்ெமிருக்கும்
கரும்புச் ெக்மகயில் இருந்து மின்ொேம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் உள்ள 18 ெர்க்கமே ஆமைகளில் சுைார் 41.10 ரகாடி
வாட் மின்ொேம் உற்பத்தி பெய்யப்படுகிறது.
2. இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் (ஐசிஏஐ)
பதன்ைண்டை தமைவோக ரகாமவமய ரெர்ந்த ஆடிட்டர்
ரக.ஜைபதி பதவிரயற்றார். ஐசிஏஐ-யின் பதன்ைண்டைத்தில்
தமிழ்நாடு, ரகேளா, கர்நாடகா, பதைங்கானா, ஆந்திே பிேரதெம்,
புதுச்ரெரி ைற்றும் ைட்ெத்தீவுகமள ரெர்ந்த 50 ஆயிேத்துக்கும்
ரைற்பட்ட ஆடிட்டர்கள், 3 ைட்ெத்துக்கும் ரைற்பட்ட ைாணவர்கள்
உள்ளனர்.
3. ஆஸ்திரேலியாவுக்கான இந்திய தூதோக ைன்பிரீத் ரவாஹ்ோ
நியைனம். இந்தியாவிற்க்கான, பைக்சிரகா துாதோக பணியாற்றி
வருபவர் ைன்பிரீத் ரவாஹ்ோ. ஐ.எப்.எஸ்., (IFS) எனப்படும் இந்திய
பவளியுறவு ரெமவகள் பிரிவின், 1988ம் ஆண்டு அதிகாரியான
இவமே, ஆஸ்திரேலியாவுக்கான துாதோக நியைனம் பெய்து,
பவளியுறவுத்துமற அமைச்ெகம் உத்தேவிட்டு உள்ளது.
4. ெப்-ஜூனியாா் ரதசிய ரடபிள் படன்னிஸ் ொம்பியன்ஷிப்
ரபாட்டியில் ைகாோஷ்டிேத்தின் ொயாலி வனி பட்டம் பவன்றாாா்.
ைத்திய பிேரதெ ைாநிைம், இந்தூரில் நமடபபற்ற இப்ரபாட்டியில்
நமடபபற்ற இறுதிச்சுற்றில் ொயாலி 11-8, 7-11, 14-12, 5-11, 8-11, 117, 12-10 என்ற பெட்களில் ஹரியாணா வீோங்கமன சுஹானா
மெனிமய வீழ்த்தினாாா். ொயாலிக்கு ொம்பியன் ரகாப்மபயுடன்
பரிசுத் பதாமக ரூ.33,000, சுஹானாவுக்கு ேன்னாா்-அப்
ரகாப்மபயுடன்
பரிசுத்
பதாமக
ரூ.16,500
வழங்கப்பட்டது.அரதரபால், ரகடட் பிரிவில் தமிழக வீோங்கமன எம்.
ஹன்சினி 11-6, 8-11, 11-5, 9-11, 11-5, 11-9 என்ற பெட்களில் ெக
ைாநிைத்தவோன அனன்யா முேளீதேமன வீழ்த்தி ொம்பியன்
ஆனாாா்.









5. பிோன்சில் நமடபபற்ற ைாண்ட்பபலியர் படன்னிஸ் ரபாட்டியில்
ொம்பியன் ஆனா பபல்ஜிய வீேர் ரடவிட் காஃபின். இறுதிச்சுற்றில்
ஸ்பபயினின் ோபர்ரடா பபளதிஷ்டா அகுட்மட வீழ்த்தினார்.
பபல்ஜிய வீேர் ரடவிட் காஃபினுக்கு ஒட்டுபைாத்தைாக இது 5 ஆவது
ஏடிபி பட்டைாகும்.
6. இந்தியா, ஜப்பான் உதவியுடன் பகாழும்பு துமறமுகத்மத
ரைம்படுத்தும் திட்டம் - இைங்மக அேசு ஒப்புதல்.

ஈ) Safe Communication Network
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இந்தியா, ஜப்பானுடன் இமணந்து பகாழும்பு துமறமுகத்தின்
ரைற்கு ெேக்குப் பபட்டக முமனயத்மத ரைம்படுத்தும் திட்டத்துக்கு
இைங்மக அேசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. (பகாழும்பு துமறமுகத்தில்
கிழக்கு கன்படய்னர் முமனயம் அமைக்கும் ஒப்பந்தத்மத மீண்டும்
இந்தியா, ஜப்பானுக்கு வழங்க இைங்மக அேசு முடிபவடுத்துள்ளது.)
இந்த திட்டத்துக்கு இைங்மக அமைச்ெேமவ ைாாா்ச் 1-ஆம் ரததி
ஒப்புதல் அளித்தது. இவ்வாறு ரைம்படுத்தப்படும் முமனயம்,
வமேயறுக்கப்பட்ட
அேசு-தனியாாா்
கூட்டு
நிறுவனைாகச்
பெயல்படும்.அமைச்ெேமவயின் ஒப்புதல் நகல், இந்தியாவின் அதானி
துமறமுகங்கள்
ைற்றும்
சிறப்பு
பபாருளாதாே
ைண்டை
நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி மவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில்
அதானி குழுைம் பெயல்படுவதற்கு இந்திய தூதேகம் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது என்று அந்த குறிப்பில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
ஒப்பந்தப்படி, அந்த முமனயத்மத கூட்டு நிறுவனம் 30
ஆண்டுகளுக்கு இயக்கும்.முன்னதாக, இந்தியா, ஜப்பானுடன்
இமணந்து பகாழும்பு துமறமுகத்தின் கிழக்கு ெேக்குப் பபட்டக
முமனயத்மத ரைம்படுத்த இைங்மக துமறமுக ஆமணயம் கடந்த
2019-இல் ஒப்பந்தம் ரைற்பகாண்டிருந்தது. முந்மதய அதிபாா்
மைத்ரிபாைா சிறீரெனா ஆட்சியில் ரைற்பகாள்ளப்பட்ட அந்த
ஒப்பந்தத்துக்கு பதாழிற்ெங்கங்கள் எதிாா்ப்பு பதரிவித்தன. இைங்மக
துமறமுக ஆமணயத்தில் இந்தியா, ஜப்பானில் இருந்து 49 ெதவீத
முதலீடுகள் வருவதற்கு அந்த ெங்கங்கள் எதிாா்ப்பு பதரிவித்தன.
இமதயடுத்து, அந்த ஒப்பந்தத்மத ேத்து பெய்வதாக பிேதைாா் ைகிந்த
ோஜபட்ெ அறிவித்தாாா்."
7. 'புதிய கட்சிமயப் பதிவு பெய்ய 7 நாள் ரபாதும்' - இந்தியத்
ரதர்தல் ஆமணயம்!
இந்தியத் தமைமைத் ரதர்தல் ஆமணயம் இன்று (02/03/2021)
பவளியிட்டுள்ள பெய்திக் குறிப்பில், "புதிய கட்சிமயப் பதிவு பெய்ய
30 நாட்கள் ரதமவ என்ற அவகாெம் 7 நாட்களாகக்
குமறக்கப்பட்டுள்ளது. ரதர்தல் நமடபபறும் தமிழகம், புதுச்ரெரி,
ரைற்குவங்கம், அொம், ரகேளா ஆகிய ஐந்து ைாநிைங்களில் ைட்டும்
இந்தப் புதிய அறிவிப்பு பபாருந்தும். ரதர்தல் பதாடர்பான பபாது
அறிவிப்மப பவளியிடக் கட்சிகள் இனி 30 நாட்கள் காத்திருக்க
ரவண்டியதில்மை. கட்சித் பதாடங்குவது பற்றி இேண்டு ரதசிய
தினெரி நாளிதழ்கள் ைற்றும் இேண்டு பிோந்திய பைாழிகளின்
தினெரி நாளிதழ்களில் விளம்பேம் அளித்து அமதத் ரதர்தல்
ஆமணயத்திற்கு அனுப்பி மவக்க ரவண்டும். கரோனாவால்
கட்சிகமளப் பதிவு பெய்வதில் நிமறய சிேைங்கள் இருந்ததால்,
ெலுமக வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்று பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பு:
பபாதுவாக ஒருவர் கட்சி பதாடங்குகிறார் என்றால் அது பதாடர்பான
அறிவிப்புகமள ஆங்கிைம் ைற்றும் ைற்பறாரு உள்ளூர் பைாழி என
இேண்டு நாளிதழ்களில் விளம்பேம் பெய்திருக்க ரவண்டும் என
ரதர்தல்
ஆமணயத்தின்
விதிமுமற
உள்ளது.
பின்னர்
அதுபதாடர்பான விவேங்கமள இந்திய ரதர்தல் ஆமணயத்திற்கு
அனுப்பி மவக்க ரவண்டும். இந்திய ரதர்தல் ஆமணயம் அமத
பரிசீலித்து
பபாது
பவளியில்
அறிவிப்பு
ஒன்றிமன
பவளியிடுவார்கள். அதற்கு பபாதுைக்கள் யார் ரவண்டுைானாலும்
30 நாட்களுக்குள் தங்கள் ஆட்ரெபமனகமளத் பதரிவிக்கைாம்.
இதுதான் நமடமுமறயாக இருந்து வந்தது.
8. ெமூக வமைதளைான இன்ஸ்டாகிோமில் பின்பதாடர்பவர்களின்
எண்ணிக்மக 10 ரகாடி ரபமே பகாண்ட முதல் கிரிக்பகட் வீேர்
எனும் பபருமைமய பபற்றார் இந்திய கிரிக்பகட் அணியின்
ரகப்டன் விோட் ரகாலி.
32 வயதான விோட் ரகாலி ஆசிய-பசிபிக் பிோந்தியத்தில் இந்த
ொதமனமய நிகழ்த்திய முதல் நபர் ஆவார். ஐசிசி இன்ஸ்டாகிோமில்
பவளியிட்ட பாோட்டுச் பெய்தியில், "இன்ஸ்டாகிோமில் 10 ரகாடி



 









பின்பதாடர்பவர்கமளக் பகாண்ட முதல் கிரிக்பகட் வீேர் விோட்
ரகாலி" எனத் பதரிவித்துள்ளது. இன்ஸ்டாகிோமில் அதிகம்
பின்பதாடரும் 4-வது விமளயாட்டு வீேர் விோட் ரகாலி ஆவார்.
இந்த வமகயில் ரபார்ச்சுக்கல் கால்பந்து வீேர் கிறிஸ்டியாரனா
போனால்ரடா, அர்பஜன்டினாவின் ைரயானல் பைஸ்ஸி, பிரேசிலின்
பநய்ைர் முதல் 3 இடங்களில் உள்ளனர். இதில் கிறிஸ்டியாரனா
போனால்ரடாமவ 26.5 ரகாடி ரபரும், பைஸ்ஸிமய 18.6 ரகாடி
ரபரும், பநய்ைமே 14.7 ரகாடி ரபரும் இன்ஸ்டாகிோமில்
பின்பதாடர்கின்றனர். இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக ஹாலிவுட்
நடிகரும் முன்னாள் ைல்யுத்த வீேருைான டுமவன் (தி ோக்)
ஜான்ென், அபைரிக்க பாடகர்-பாடைாசிரியர் பிரயானஸ் ைற்றும்
அரியானா கிோண்ரட ஆகிரயாமே தைா 10 ரகாடி ரபர்
இன்ஸ்டாகிோமில் பின்பதாடர்கின்றனர்.
9. சிட்ேன் கார் தயாரிப்பு நிறுவனம் இந்தியாவில் முதன்முமறயாக
பென்மனயில் 'ைா ரைென் சிட்ேன்' என்ற பபயரில் புதிய
விற்பமனயகத்மத திறந்துள்ளது.
10. நாட்டிலுள்ள துமறமுகங்களின் ரைம்பாட்டுக்காக வரும் 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் சுைாாா் ரூ.6 ைட்ெம் ரகாடி முதலீடு பெய்யப்படும்
என்று பிேதைாா் நரேந்திே ரைாடி பதரிவித்துள்ளாாா்.
இந்திய கடல்ொாா் ைாநாடு தில்லியில் பெவ்வாய்க்கிழமை
(02.03.2021) நமடபபற்றது. அந்த ைாநாட்மடத் பதாடக்கி மவத்து
பிேதைாா் ரைாடி ரபசியதாவது: கடல்ொாா் பபாருளாதாேத்தில் உைகின்
முன்னணி நாடாக இந்தியா திகழ்ந்து வருகிறது. கடல்ொாா்
துமறயின் வளாா்ச்சிமய ஊக்கப்படுத்துவதற்கு ைத்திய அேசு உறுதி
பகாண்டுள்ளது.
கடல்ொாா்
உள்கட்டமைப்பு
வெதிகமள
ரைம்படுத்துவது, நவீன பதாழில்நுட்பங்கமளப் பயன்பாட்டுக்குக்
பகாண்டு
வருவது,
சீாா்திருத்தங்கமள
ரைற்பகாள்வது
உள்ளிட்டவற்றின் வாயிைாக நாட்மடத் தற்ொாா்பு அமடயச்
பெய்வதற்கான நடவடிக்மககள் ரைற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
உள்நாட்டு நீாா்வழிப் ரபாக்குவேத்து, ெேக்குகமள எடுத்துச்
பெல்வதற்கு
ைலிவானதாக
இருப்பரதாடு
ைட்டுைல்ைாைல்,
சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வமகயிலும் உள்ளது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 23 உள்நாட்டு நீாா்வழிப் ரபாக்குவேத்து
வழித்தடங்கமள
ஏற்படுத்துவதற்கு
ைத்திய
அேசு
உறுதி
பகாண்டுள்ளது. அதற்கான அடிப்பமடக் கட்டமைப்பு வெதிகள்
உள்ளிட்டமவ ரைம்படுத்தப்படும். நீாா்வழிப் ரபாக்குவேத்தில்
பதாழில்நுட்ப வெதிகள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும். நீாா்வழிப்
ரபாக்குவேத்து மூைைாக வங்கரதெம், பூடான், மியான்ைாா்
நாடுகமளயும் பதாடாா்பு பகாள்வதற்கு ஆோயப்பட்டு வருகிறது.
தனியாாா்
துமற
பங்களிப்பு
அவசியம்:
கடல்ொாா்ந்து
ரைற்பகாள்ளப்பட்டு வரும் அடிப்பமடக் கட்டமைப்பு வெதிகள்
ைக்களின் வாழ்க்மகத் தேத்மத ரைம்படுத்தியுள்ளன. ொகாா்ைாைா
திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6 ைட்ெம் ரகாடி முதலீட்டில் 574 திட்டங்கமளச்
பெயல்படுத்துவதற்கு ைத்திய அேசு திட்டமிட்டுள்ளது. 2035-ஆம்
ஆண்டுக்குள் அத்திட்டங்கள் பெயல்படுத்தப்படும். துமறமுகங்கள்
ரைம்பாட்டில் தனியாாா் துமற அதிக அளவில் பங்களிக்க
ரவண்டும்.ரூ.2.25 ைட்ெம் ரகாடி ைதிப்பீட்டில் 400 திட்டங்கள்
பெயல்பாட்டுக்குத்
தயாாா்நிமையில்
உள்ளன.
அவற்றில்
நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் முதலீடுகமள அளிக்க ரவண்டும்.
நாட்டின் துமறமுகங்களில் ொா்வரதெ நிறுவனங்கள் முதலீடுகமள
ரைற்பகாள்ள ரவண்டும்.
கட்டமைப்பு வெதிகள்: கடல் விைானங்களின் பெயல்பாட்டுக்காக 16
இடங்களில் ஓடுபாமதகமள அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 5
ரதசிய உள்நாட்டு நீாா்வழிப் ரபாக்குவேத்து வழித்தடத்தில் படகு
முமனயத்துக்கான கட்டமைப்பு வெதிகள் ரைம்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன. நாட்டில் கைங்கமே விளக்கம் அமைந்துள்ள 189
இடங்களில் 78 பகுதிகமள சுற்றுைாத் தைைாக ைாற்றுவதற்கான
நடவடிக்மககள் ரைற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூைம்
கைங்கமே விளக்கம் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பபரும் பைனமடயும்.
தீவுகமள சுற்றுைாத் தைைாக ைாற்றுவதற்கான நடவடிக்மககளும்
முன்பனடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புதுப்பிக்கத்த எரிெக்திக்கு முக்கியத்துவம்: நாட்டிலுள்ள முக்கிய
துமறமுகங்களில் சூரிய ஆற்றல் மூைைாகவும், காற்றாமை
மூைைாகவும் மின்ொேம் உற்பத்தி பெய்வதற்கான திட்டங்கள்

















பெயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள்
துமறமுகங்களின் எரிெக்தி பயன்பாட்டில் 60 ெதவீதத்மத,
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூைங்கள் வாயிைாக உற்பத்தி பெய்வதற்கு
இைக்கு நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாா்த்தக மையங்கள்: கடல்ொாா் விவகாேத்தில் இந்தியா சிறந்த
வேைாற்மறக்
பகாண்டுள்ளது.
நாட்டின்
கடற்கமேகளில்
நாகரிகங்கள் வளாா்ச்சி கண்டன. ஆயிேத்துக்கும் ரைைான
ஆண்டுகளுக்கு நாட்டின் துமறமுகங்கள் முக்கிய வாா்த்தக
மையங்களாக விளங்கின. துமறமுகங்கள், கப்பல் ரபாக்குவேத்துத்
துமற அமைச்ொா் ைன்சுக் ைாண்டவியா.
11. தமிழக பசுமை இயக்கத் தமைவர்ஈரோடு ைருத்துவர்
பவ.ஜீவானந்தம் (76) உடல்நைக் குமறவால் (ைார்ச்சு 2)
காைைானார்.
தமிழகத்தின் சுற்றுச்சூழல் இயக்கச் பெயல்பாடுகளில் மிகத்
தீவிேைாகப் பங்ரகற்று வந்தவர் ஈரோடு பவ.ஜீவானந்தம். இவேது
தந்மத பவங்கடாெைம் சுதந்திேப் ரபாோட்ட வீேர். திருச்சியில் பட்டப்
படிப்மப முடித்த ஜீவானந்தம், தஞ்மெ ைருத்துவக் கல்லூரியில்
ைருத்துவக் கல்விமயயும், பென்மனயில் ையக்கவியலில் முதுநிமை
ைருத்துவப் பட்டமும் பபற்றவர். சுற்றுச்சூழல் பிேச்சிமனகமள
முன்பனடுத்துச்
பெயல்பட்டவர்.
குமறந்த
கட்டணத்தில்
ரநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மெயளிக்கும் வமகயில்,கூட்டுறவு முமற
ைருத்துவைமனமய ஈரோட்டில் பதாடங்கக்காேணைாக இருந்தவர்.
12. ஐ.நா. ைனித உரிமை கவுன்சில் தீர்ைானம்: இந்தியா ஆதேவு
அளிக்குபைன இைங்மக நம்பிக்மக.
பஜனீவாவில் நமடபபறும் ஐ.நா. ைனித உரிமை கவுன்சில்
கூட்டத்தில் நிமறரவற்றப்படும் இறுதி தீர்ைானத்தில் இந்தியா
தங்களுக்கு ஆதேவாக இருக்கும் என்று இைங்மக நம்பிக்மக
பதரிவித்துள்ளது. இைங்மகயில் உள்நாட்டுப் ரபாரின்ரபாது ைனித
உரிமை மீறல்கள் நிகழ்ந்ததான குற்றச்ொட்டு பதாடர்பான அறிக்மக
ஐ.நா. ைனித உரிமை கவுன்சிலில் தாக்கல் பெய்யப்பட்டு விொேமண
நமடபபற்றது. விமேவில் இறுதித் தீர்ைானம் நிமறரவற்றப்பட
இருக்கிறது. இந்நிமையில், இது பதாடர்பாக இைங்மக அேசு பெய்தித்
பதாடர்பாளரும்,
அமைச்ெருைான
பககிலிய
ோம்புகபவை
கூறுமகயில், 'ஐ.நா. ைனித உரிமைகள் கவுன்சிலில் இைங்மகக்கு
எதிோக தீர்ைானம் நிமறரவற்றப்படும்ரபாது, அதற்கு இந்தியா
ஆதேவளிக்காது என்று நம்புகிரறாம். இைங்மக யல் தமிழர்கள்
நைன் காக்கப்பட ரவண்டும் என்பதில் இந்தியா உறுதியாக
உள்ளது என்பமத நாங்கள் பதளிவாக உணர்கிரறாம். இது மிகவும்
அர்த்தமிக்க நிமைப்பாடு. இைங்மகக்கு அநீதி இமழக்கப்படுவமத
இந்தியா ஒரு ரபாதும் விரும்பாது. ஏபனனில், இைங்மக மீதான
குற்றச்ொட்டுகள் தவறானமவ என்பமத நாங்கள் ஆதாேபூர்வைாக
நிரூபித்துள்ரளாம். ஐ.நா.ைனித உரிமை கவுன்சிலில் இைங்மகக்கு
ஆதேவாக இருக்கும் சீனா, ேஷியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு நன்றி
பதரிவித்துக் பகாள்கிரறாம்' என்றார். முன்னதாக, இந்தத் தீர்ைானம்
பதாடர்பாக ஐ.நா. ைனித உரிமை கவுன்சிலில் ரபசிய இந்தியாவின்
நிேந்தேத் தூதர் இந்திோ ைணி பாண்ரட, இைங்மகயின் ஒற்றுமை,
பிோந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு இந்தியா ஆதேவாக இருக்கிறது. அரத
ரநேத்தில் இைங்மகத் தமிழர்களின் ெைத்துவம், நீதி, அமைதி,
கண்ணியம் காக்கப்பட ரவண்டும் என்பதிலும் இந்தியா
உறுதியாக இருக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் இைங்மக உறுதியான
முடிவுகமள
எடுக்கும்
என்று
நம்புகிரறாம்.
இைங்மக
அேசியல்ொென ெட்டத்தின் 13 ஆவது திருத்தம் பாதுகாக்கப்பட்டு
நமடமுமறப்படுத்தப்பட ரவண்டும்' என்றார்.
13. இனிரைல் தனித்தனியாக கிமடயாது நாடாளுைன்றத்துக்கு
ஒரே ரெனல் ென்ொத்.
நாடாளுைன்றத்தின்
இரு
அமவகளின்
ஒருங்கிமணந்த
நிகழ்ச்சிமய
ஒளிபேப்ப,
‘ென்ொத்’
என்ற
ஒரே
ரெனல்
பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.
நாடாளுைன்றத்தில்
ைக்களமவ
நிகழ்ச்சிகமள ஒளிபேப்பு பெய்யவும், ைாநிைங்களமவ நிகழ்ச்சிமய
ஒளிபேப்பவும் தனித்தனி ரெனல்கள் உள்ளன. இமவ 2ம் தற்ரபாது
ஒருங்கிமணக்கப்பட்டு.
‘ென்ொத்’
என்ற
பபயரில்
ஒரே
பதாமைக்காட்சி ரெனல் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இது பதாடர்பாக
ைக்களமவ
பெயைாளர்
பவளியிட்டுள்ள
அறிக்மகயில்,



 









‘ைாநிைங்களமவ
தமைவரும்,
ைக்களமவ
ெபாநாயகரும்
இமணந்து எடுத்த முடிவின்படி, ோஜ்யெபா ைற்றும் ரைாக் ெபா
பதாமைக்காட்சிமய ஒருங்கிமணத்து ‘ென்ொத்’ பதாமைக்காட்சி
பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பதாமைக்காட்சியின் தமைமை
நிர்வாக அதிகாரியாக ஓய்வு பபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ேவி கபூர்
ஒப்பந்த அடிப்பமடயில் ஓரு ஆண்டுக்கு நியைனம் பெய்யப்படுகிறார்,’
என கூறப்பட்டுள்ளது.
14. ரதர்தல் பணி அனுைதிக்கு 'பைாமபல் ஆப்'
அேசியல் கட்சிகள் ைற்றும் ரவட்பாளர்களுக்கு விமேவாக அனுைதி
வழங்க
ஏதுவாக,
'என்ரகார்'
என்ற
பெயலி
அறிமுகம்
பெய்யப்பட்டுள்ளது. அேசியல் கட்சிகளின் பபாதுக்கூட்டம், பிேொே
கூட்டங்களுக்கு அனுைதி பபறுவது; பிேொே வாகனத்துக்கு அனுைதி
பபறுவது ரபான்ற பணிகளுக்கு, 'சுவிதா' என்ற பெயலி
பவளியிடப்பட்டது.கடந்த ரைாக்ெபா ரதர்தலின் ரபாது, இந்த பெயலி
பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. அதிலிருந்து குமறபாடுகமள நீக்கி,
'அப்ரடட்' பெய்யப்பட்ட 'என்ரகார்' என்ற பெயலி அறிமுகம்
பெய்யப்பட்டுள்ளது.அேசியல்
கட்சியினர்,
அனுைதி
ரகட்டு
ஆன்மைனில் விண்ணப்பித்தாலும், ரதர்தல் நடத்தும் அலுவைர்,
ைற்ற அதிகாரிகளிடம் அனுப்பி, தனித்தனியாக பரிந்துமேகமள
ரகட்டுப்பபற ரவண்டிய நிமை இருந்தது. கூடுதல் காை விேயம்
ஏற்பட்ட நிமைமய ைாற்றி, 'என்ரகார்' என்ற 'அப்ரடட்' பெய்யப்பட்ட
புதிய பெயலி அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அேசியல்
கட்சியினர் அல்ைது ரவட்பாளர்கள், ரதர்தல் நடத்தும் அலுவைரிடம்
அனுைதி ரகட்டு விண்ணப்பித்தால், அந்த விண்ணப்பம், நியைனம்
பெய்யப்பட்டுள்ள அேசு அதிகாரிக்கு பென்றுவிடும். அவர்கள்
உடனுக்குடன் பரிந்துமே பெய்தால், அடுத்த, 24 ைணி ரநேத்திற்குள்,
ரதர்தல்
நடத்தும்
அலுவைர்
அனுைதி
வழங்க
உத்தேவிடப்பட்டுள்ளது.ரதர்தல் நடத்தும் அலுவைர்கள் கூறுமகயில்,
'அேசியல் கட்சியினர் ைற்றும் ரவட்பாளர், பிேொே கூட்டம்,
பபாதுக்கூட்டம், வாகன அனுைதி உட்பட பை ரதமவகளுக்கு,
இமணயதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கைாம். அதிகாரிகள்,
'என்ரகார்' பெயலி வாயிைாக, 24 ைணி ரநேத்திற்குள் அனுைதி
வழங்க, ரதர்தல் கமிஷன் உத்தேவிட்டுள்ளது' என்றனர்.இதற்கான,
இமணய தள முகவரி: suvidha.eci.gov.in.







பத்திேம், ொன்றிதமழ தமிழக தமைமைச் பெயைர் ோஜீவ் ேஞ்ெனிடம்,
இந்தியன் ஆயில் நிறுவன பெயல் இயக்குநர்பி.பஜயரதவன்
அண்மையில் வழங்கினார்.
17. தமிழகத்தில் பின்பற்றப்படும் 69 ெதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு
அேசியைமைப்பு ொெனத்தின் பிரிவு 9 ன் கீழ் ெட்ட ரீதியிைான
பாதுகாப்பு உள்ளது.
18. தமிழ்நாடு உருது அகாடமி துமண தமைவோக - முஹம்ைத்
நயீமுர் ேஹ்ைான் நியைனம்.
தமிழக அேசின் உயர்கல்வி துமற ொர்பில் தமிழ்நாடு உருது
அகாடமி
புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
அகாடமியின்
தமைவோக
உயர்கல்வித் துமற அமைச்ெர் ரக.பி.அன்பழகன் இருப்பார்.
துமணத்தமைவோக
டாக்டர்
முஹம்ைத்நயீமுர்
ேஹ்ைான்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
19. அணுமின் நிமையம் ைற்றும் சுற்றுப்புற கிோைப் பகுதிகளின்
பாதுகாப்பு கருதி குடியிருப்பு, வர்த்தகம் உள்ளிட்ட பல்ரவறு
கட்டுைான பணிகமள கண்காணிப்பதற்காக கதிரியக்க பகுதி
உள்ளூர் திட்ட குழுைம் (நிைா கமிட்டி) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பெங்கல்பட்டு ைாவட்டம், கல்பாக்கத்தில் பல்ரவறு பிரிவுகளில்
அணுமின் நிமையங்கள் ைற்றும் அணு ஆோய்ச்சி மையங்கள்
பெயல்பட்டு வருகின்றன. அணுமின் நிமையத்மத சுற்றியுள்ள
அணு கதிர்வீச்சு பாதிப்பு ஏற்படும் பகுதிகளாக சுற்றுப்புற 5 கி.மீ.
பதாமைவுக்கு வரும் 14 கிோைங்கமள நிைா கமிட்டி வமேயமற
பெய்துள்ளது. ரபரிடர் ைற்றும் அவெே காைங்களில் ைக்கமள
பவளிரயற்றுவதில் சிேைம் ஏற்படும் என்பதால், வமேயறுக்கப்பட்ட
எல்மைக்குள் குறிப்பிட்ட ெர்ரவ எண்களில் உள்ள இடங்கமள
பத்திேப்பதிவு பெய்ய ரவண்டாம் என நிைா கமிட்டி உறுப்பினர்
பெயைர், ைாவட்ட பதிவாளருக்கு அேொமணமய இமணத்து கடிதம்
வழங்கினார். நிைா கமிட்டியின் உத்தேவுக்கு சுற்றுப்புற கிோை
ைக்கள் கடும் எதிர்ப்பு பதரிவித்துள்ளனர். ரைலும், இது பதாடர்பாக
`நிைா கமிட்டி எதிர்ப்பு இயக்கம்' என்ற பபயரில் பாதிக்கப்படும்
கிோைங்கமள
ரெர்ந்த
பபாதுைக்கமள
ஒருங்கிமணத்து
குன்னத்தூர் கிோைத்தில் ஆரைாெமனக் கூட்டம் நமடபபற்றது.

15. பங்கு பவளியீட்டில் ‘அனுபம் ேொயன்’

20. ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ெங்கத்தில் ரைரிரகாமுக்கு கவுேவ
பதவி

‘அனுபம் ேொயன்’ நிறுவனம், புதிய பங்கு பவளியீட்டுக்கு
வருவதற்கு, பங்குச் ெந்மத கட்டுப்பாட்டு அமைப்பான, ‘பெபி’ அனுைதி
வழங்கி உள்ளது. சூேத்மத ரெர்ந்த, ‘அனுபம் ேொயன்’ நிறுவனம்,
சிறப்பு வமக ேொயனங்கமள தயாரித்து வருகிறது. முதலில்
பாேம்பரிய ேொயனப் பபாருட்கமள தயாரித்து வந்த இந்நிறுவனம்
இப்ரபாது சிறப்பு ேொயனங்கள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
இந்நிறுவனத்துக்கு, 6 பதாழிற்ொமைகள் உள்ளன. இந்நிறுவனம்,
760 ரகாடி ரூபாய் நிதி திேட்டும் பபாருட்டு, புதிய பங்கு
பவளியீட்டுக்கு வே அனுைதி ரகாரி, கடந்த டிெம்பர் ைாதத்தில்
விண்ணப்பித்திருந்தது.பரிசீைமனக்குப் பிறகு, இப்ரபாது, பெபி
அனுைதி வழங்கி இருக்கிறது.

ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ெங்க நிர்வாகத்தில் பெய்யப்பட்ட
ைறுசீேமைப்மப பதாடர்ந்து கடந்த ஆண்டு டிெம்பர் ைாதத்தில்
ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ொம்பியன்கள் ைற்றும் மூத்த வீேர்கள்
அடங்கிய கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. இந்த கமிட்டியின் தமைவோக 6
முமற உைக குத்துச்ெண்மட ொம்பியன் பட்டத்மத பவன்றவரும்,
2012-ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் பவண்கைப்பதக்கத்மத
மகப்பற்றியவருைான 37 வயது இந்திய வீோங்கமன ரைரிரகாம்
ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு இருக்கிறார். ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ெங்க
இயக்குனர்கள்
இ-பையில்
மூைம்
அளித்த
வாக்குகளின்
அடிப்பமடயில் ரைரிரகாமுக்கு இந்த கவுேவ பதவி கிமடத்து
இருக்கிறது. ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ெங்க தமைவர் கிபேம்லிவ்

16. எண்பணய், எரிவாயு ரெமிப்பு விழிப்புணர்வு - தமிழகத்துக்கு
ரதசிய அளவில் விருது.

21. இந்தியாவில் ஊடக சுதந்திேம், ரபாோட்டக்காேர்களின்
பாதுக்காப்பு பற்றி - பிரிட்டன் நாடாளுைன்றத்தில் விவாதிக்க முடிவு

எண்பணய், எரிவாயு ரெமிப்புகுறித்து பபாதுைக்களிமடரய அதிக
அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதற்காக, தமிழக அேசுக்கு அகிை
இந்திய பெயல் திறன் விருது கிமடத்துள்ளது. ைத்திய பபட்ரோலியம்
ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு துமற அமைச்ெகத்தின் அறிவுறுத்தலின்
ரபரில், கடந்த 2020-ம் ஆண்டு, ‘ெக்ஷம்’ என்றபபயரில் எரிபபாருள்
சிக்கனம் குறித்து ஒரு ைாத விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிமய எண்பணய்
நிறுவனங்கள் நடத்தின. இதில், எரிபபாருள் சிக்கனம் குறித்து
கடந்த ஆண்டில் அதிகஅளவில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகமள
நடத்தியதற்காக, தமிழக அேசுக்கு அகிை இந்திய அளவிைான சிறந்த
பெயல் திறன் விருது வழங்கப்பட்டு உள்ளது. கடந்த ைாதம்
காபணாலி காட்சி மூைம் நமடபபற்ற விருது வழங்கும் விழாவில்,
தமிழ்நாடு நுகர்பபாருள் வாணிபம் ைற்றும் நுகர்ரவார் பாதுகாப்பு
ஆமணயர்
ெஜ்ஜன்
சிங்
ஆர்.ெவான்,
இந்தியன்ஆயில்
நிறுவனத்தின் பெயல் இயக்குநர் பி.பஜயரதவன் விருமதப்
பபற்றுக் பகாண்டனர். இந்நிமையில், இந்த விருதுக்கான பாோட்டுப்

இந்தியாவில் ஊடக சுதந்திேம் ைற்றும் ரபாோட்டக்காேர்களுக்கான
பாதுகாப்பு விவகாேங்கள் குறித்து பிரிட் டன் நாடாளுைன்றத்தில்
அடுத்த வாே திங்கள்கிழமை (ைார்ச் 8) விவாதம் நடத்த முடிவு
பெய்யப்பட்டுள்ளது. இமத வலியுறுத்தி பிரிட்டன் நாடாளுைன்றத்தில்
தாக்கல் பெய்யப் பட்ட ைனுவில் மகபயழுத்திட்டவர்களின்
எண்ணிக்மக 1 ைட்ெத்மத தாண்டியமதத் பதாடர்ந்து இந்த
விவாதத்துக்கு அனுைதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக நாடாளுைன்ற
பிேதிநிதிகள் ெமப ைனுக்கள் குழு புதன்கிழமை பதரிவித்தது.
ைத்திய அேசு புதிதாக அைல்படுத்திய 3 ரவளாண் ெட்டங்கமள ேத்து
பெய்ய வலியுறுத்தி பஞ்ொப், ஹரியாணா ைாநிைங்கமளச் ரெர்ந்த
விவொயிகள்
தில்லிமய
முற்றுமகயிட்டு
பதாடர்ந்து
3
ைாதங்கமளக் கடந்து ரபாோடி வருகின்றனர். அேசுடன் நமடபபற்ற
பை கட்டப் ரபச்சுவார்த்மதகள் ரதால்வியில் முடிவமடந்ததால்,
ரபாோட்டம் பதாடர்ந்து வருகிறது. விவொயிகளின் ரபாோட்டத்துக்கு














 









உள்நாட்டு, பவளிநாட்டு பிேபைங்களும் ஆதேவு பதரிவித்தனர்.
அதுரபாை, பிரிட்டமனச் ரெர்ந்த சிை நாடா ளுைன்ற உறுப்பினர்கள்,
'விவொயிகளின் ரகாரிக்மகமய நிமறரவற்று ைாறு இந்திய
அேமெ பிரிட்டன் வலியுறுத்த ரவண்டும்' என்று வலியுறுத்தினர்.
22. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி ஒத்துமழப்பு பதாடர்பாக பிோன்ஸ்
நாட்டுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு ைத்திய அமைச்ெேமவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
பேஸ்பே நன்மை, ெைத்துவம் ைற்றும் பேஸ்பே பரிைாற்ற
அடிப்பமடயில் புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி துமறயில்
இருதேப்பு ஒத்துமழப்மப ரைம்படுத்துவதற்கான அடிப்பமடமய
நிறுவுவரத இந்த ஒப்பந்தத்தின் அம்ெம் ஆகும். புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தில் சூரிய ெக்தி, காற்று, மஹட்ேஜன் ைற்றும் உயிரி
ஆற்றல் பதாடர்பான பதாழில்நுட்பங்கள் உள்ளன. இரதரபால்
ரவளாண்மை ைற்றும் அதனுடன் பதாடர்புமடய துமறகளில்
ஒத்துமழப்பு
வழங்குவதற்காக,
இந்தியாவிற்கும்
பிஜிக்கும்
இமடயிைான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கும் ைத்திய அமைச்ெேமவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தைானது, 5 வருட
காைத்திற்கு நமடமுமறயில் இருக்கும். புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
வாயிைாக 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 450 ஜிகா வாட் மின்ொேத்மத
உற்பத்தி பெய்வதற்கு ைத்திய அேசு இைக்கு நிாா்ணயித்துள்ளது. அந்த
இைக்மக அமடவதற்கு பிோன்ஸுடனான புரிந்துணாா்வு ஒப்பந்தம்
முக்கியப் பங்களிக்கும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஃபிஜியுடன் ஒப்பந்தம்: ரவளாண் விவகாேங்கள் ொாா்ந்த துமறகளில்
ஒத்துமழப்புடன் பெயல்படுவதற்கான புரிந்துணாா்வு ஒப்பந்தத்மத
ஃபிஜியுடன் ரைற்பகாள்வதற்கு ைத்திய அமைச்ெேமவ ஒப்புதல்
வழங்கியுள்ளது.இது பதாடாா்பாக ைத்திய அேசு பவளியிட்ட
அறிக்மகயில்,
‘இந்தியா-ஃபிஜி
நாடுகளின்
ரவளாண்
அமைச்ெகங்களிமடரய புரிந்துணாா்வு ஒப்பந்தம் மகபயழுத்தாக
உள்ளது. இரு நாடுகமளச் ரொா்ந்த தனியாாா் நிறுவனங்களும்
ரவளாண் துமற ொாா்ந்த விவகாேங்களில் கூட்டாக இமணந்து
பெயல்படுவதற்கு ஒப்பந்தம் வழிவகுக்கிறது. ஆோய்ச்சியாளாா்கள்,
நிபுணாா்கமளப் பகிாா்ந்து பகாள்வது, ரவளாண் துமற ொாா்ந்த
பதாழில்நுட்பங்கமளப் பகிாா்ந்து பகாள்வது, உள்கட்டமைப்பு
வெதிகமள ரைம்படுத்துவதில் ஒத்துமழப்புடன் பெயல்படுவது,
ரவளாண்துமற அதிகாரிகள், விவொயிகளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பது
உள்ளிட்டவற்மற
ரைற்பகாள்வதற்கு
இந்தப்
புரிந்துணாா்வு
ஒப்பந்தத்தில் வழிவமக ஏற்பட்டுள்ளது.







ஒவ்ரவாாா் ஆண்டிலும் 3 குழுக்கள் வீதம், அடுத்த 4 ஆண்டுகளில்
12 குழுக்கள் ரொா்க்கப்படும். எஸ்எஸ்பி பமடப்பிரிவில் புதிய
குழுக்கமள
நியமிப்பதற்கு
அேசு
ஒப்புதல்
அளித்திருப்பது
ரபருதவியாக உள்ளது. பமடப் பிரிவுகளுக்கு புதிதாக வீோா்கமள
நியமிப்பதால், எல்மைப் பாதுகாப்பு ரைலும் வலுப்படும். புதிதாக
நியமிக்கப்படும் பமடக் குழுக்கள், ரநபாள எல்மையிலும், பூடான்
எல்மையிலும், இவ்விரு நாடுகளும் இந்தியாவுடன் ெங்கமிக்கும்
சிக்கிம் எல்மையிலும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் என்று
ைத்திய உள்துமற அமைச்ெக அதிகாரி ஒருவாா் கூறினாாா்.
இந்தியாவின் எல்மையில், 1,751 கி.மீ. பதாமைமவ ரநபாளமும்,
699 கி.மீ. பதாமைமவ பூடானும் பகிாா்ந்துபகாள்கின்றன. இந்த
எல்மைப் பகுதிகளில் எஸ்எஸ்பி பமடப் பிரிமவச் ரொா்ந்த 90,000
வீோா்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனாா்.
24. ரைற்குத் பதாடர்ச்சி ைமையில் 5 புதிய இன தவமளகள்
கண்டுபிடிப்பு.
ரைற்குத் பதாடர்ச்சி ைமைப் பகுதியில் புதிய இனங்கமளச் ொர்ந்த 5
புதர் தவமளகமள ஆோய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
தில்லி பல்கமைக்கழகம், ரகேள வன ஆோய்ச்சி மையம்,
அபைரிக்காவின் மின்னரொடா பல்கமைக்கழகம் ஆகியவற்மறச்
ரெர்ந்த ஆோய்ச்சியாளர்கள் ரைற்குத் பதாடர்ச்சி ைமைப் பகுதிகளில்
தவமளகள் குறித்து ஆோய்ச்சி நடத்தி வருகின்றனர். சுைார் 10
ஆண்டுகளாக அவர்கள் ஆோய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இத்தமகய சூழலில், புதிய இனங்கமளச் ரெர்ந்த 5 புதர்
தவமளகமள
அவர்கள்
கண்டறிந்துள்ளனர்.
பவளிப்புற
உடைமைப்பு, ைேபணு (டிஎன்ஏ), ஒலிபயழுப்புதல், நடத்மத
உள்ளிட்டவற்றில்
அத்தவமளகள்
ரவறுபட்டுள்ளதாக
ஆோய்ச்சியாளர்கள் பதரிவித்துள்ளனர். தங்கள் கண்டுபிடிப்புகமள
அறிவியல் ஆய்விதழிலில் அவர்கள் பவளியிட்டுள்ளனர். இடுக்கி,
பாைக்காடு, காக்கயம் அமண, அகஸ்தியர் ைமை, ஆமனைமை
ஆகிய பகு திகளில் புதிய இன புதர் தவமளகள் காணப்படுவதாக
அதில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உைகில் கண்டறியப்பட்டுள்ள புதர்
தவமளகளில் 80 ெதவீதம், ரைற்குத் பதாடர்ச்சி ைமைப்
பகுதிகளிரைரய காணப்படுகின்றன. அவற்றிலும் பபரும்பாைான
இனங்கள் குறிப்பிட்ட இடங்களில் ைட்டுரை காணப்படுகின்றன.

கூட்டு
பெயற்குழு:
ரவளாண்
விமளபபாருள்கமள
ெந்மதப்படுத்துதல், பதப்படுத்துதல், ைதிப்பு கூட்டல் உள்ளிட்டவற்றில்
முதலீடுகமள ஈாா்ப்பதற்கான நடவடிக்மககளில் இந்தியாவும்
ஃபிஜியும் இமணந்து பெயல்படும். ரவளாண்துமற ொாா்ந்த
ஆோய்ச்சிகளிலும்
இரு
நாடுகளும்
ஒத்துமழப்புடன்
பெயல்படும்.ரவளாண் துமறயில் இரு நாடுகளுக்கிமடரயயான
ஒத்துமழப்மப ரைலும் வலுப்படுத்துவதற்கான திட்டங்கமள
முன்பைாழிவதற்கு கூட்டு பெயற்குழு அமைக்கப்படவுள்ளது. அக்குழு
2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற ெந்தித்து ரபச்சுவாாா்த்மத நடத்தி
உரிய பரிந்துமேகமள வழங்கும்.ஃபிஜியுடன் புரிந்துணாா்வு
ஒப்பந்தம் மகபயழுத்தாகும் தினத்திலிருந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு
அந்த
ஒப்பந்தம்
நமடமுமறயில்
இருக்கும்’
என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
குமறந்தபட்ெ ஆதேவு விமை: ெணலுக்கான குமறந்தபட்ெ ஆதேவு
விமைமய உயாா்த்துவது பதாடாா்பாக ைத்திய அமைச்ெேமவக்
கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் பதரிவிக்கின்றன.
தற்ரபாது,
ெணலுக்கு
குமறந்தபட்ெ
ஆதேவு
விமையாக
குவிண்டாலுக்கு ரூ.4,225 அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
23.
பூடான்,
ரநபாள
எல்மைகளில்
பாதுகாப்மப
வலுப்படுத்துவதற்காக, ெஷஸ்திே சீைா பல் (ெெசுத்திே சீைா பல்)
(Sashastra Seema Bal SSB) (எஸ்எஸ்பி) பமடப் பிரிவில் 13,000
வீோா்களுடன் புதிதாக 12 குழுக்கமள நியமிப்பதற்கு ைத்திய அேசு
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து எஸ்எஸ்பி தமைமை இயக்குநாா் குைாாா் ோரஜஷ்
ெந்திோ, பிடிஐ பெய்தியாளரிடம் புதன்கிழமை கூறியதாவது:














 







1.உலக வேலலோய்ப்பு மற்றும் சமூக கண்வ







5.இந்திய வபண்கள் லீக்லக நடத் வுள்ள மாநிலம் எது?

ாட்டம்-2021’ஐ

வேளியிட்டுள்ள பன்னாட்டு அலமப்பு எது?

அ) வகரளா

அ) IMF

ஆ) ஒடிஸா 

ஆ) ILO 

இ) இராஜஸ் ான்

இ) WEF

ஈ) திரிபுரா

ஈ) UNICEF

✓



✓

உலக வேலலோய்ப்பு மற்றும் சமூக கண்வ ாட்டம் – 2021’ஐ
பன்னாட்டு த ாழிலாளர் அலமப்பு (ILO) தேளியிட்டுள்ளது. இவ்ேறிக்லக
ILO’இன் மு ன்லம தேளியீடுகளுள் ஒன்றாகும். இது, வேலலலை ஒழு
-ங்கலமப்ப ற்கான விேரங்கலள ேழங்குகிறது. இல ை அடிப்பலட
-யிலான மற்றும் இருப்பிட அடிப்பலடயிலான ளங்களில், த ாழிலாளர்
-கள் மற்றும் ேணிகங்களின் அனுபேத்ல யும் இது சித் ரிக்கிறது.

இந் ஆண்டின் இந்திை தபண்கள் லீக், ஒடிஸா மாநிலத் ால் நடத் ப்பட
உள்ளது. இந்திை தபண்கள் லீக் என்பது இந்திைாவின் ஒரு முன்னணி
தபண்கள் கால்பந்து லீக் வபாட்டிைாகும். இது, அகில இந்திை கால்பந்து
சம்வமளனத் ால் நடத் ப்படுகிறது. இதுமு லில், தில்லியில், 6 அணிகளு
-டன் விலளைாடும் வபாட்டிைாக இருந் து. இ ன் கலடசி பருேத்தின்
-வபாது (4ஆேது IWL) தபங்களூரில் 12 அணிகளாக மாற்றப்பட்டது.

6. ஆண்டுவ ாறும், ‘பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள் - Zero Discrimination
2.நா

யம் மற்றும் நிதி வ ாடர்பான அறிக்லகலய வேளியிட்டுள்ள
அலமப்பு எது?

Day’ அனுசரிக்கப்படும் வ தி எது?

அ) பன்னாட்டுச் தசலோணி நிதிைம்

ஆ) மார்ச் 01 

ஆ) உலக ேங்கி

இ) மார்ச் 05

அ) மார்ச் 02

இ) இந்திை ரிசர்வ் ேங்கி 

ஈ) மார்ச் 04

ஈ) புதிை ேளர்ச்சி ேங்கி

✓

2020-21ஆம் ஆண்டிற்கான நா ைம் மற்றும் நிதி (Currency and
Finance) த ாடர்பான அறிக்லகலை இந்திை ரிசர்வ் ேங்கி அண்லமயில்
தேளியிட்டுள்ளது. “Reviewing the Monetary Policy Framework” என்பது
இந் ஆண்டின் அறிக்லகக்கான கருப்தபாருளாகும். நலடமுலறயில்
உள்ள நிச்சைமற்ற தபாருளா ார சூழ்நிலலக்கு எதிராக, 2021 மார்ச்சில்
நிலவும் ப வீக்கம் மற்றும் ப வீக்க இலக்குகளின் வபாக்குகலள
இந் அறிக்லக விமர்சன ரீதிைாக பகுப்பாய்வு தசய்கிறது.

✓

ஒவ்வோர் ஆண்டும் மார்ச்.1 அன்று UNAIDSஆல் உலகம் முழுேதும்
‘பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது.

✓

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் AIDS’ஐ ஒரு தபாதுநல அச்சுறுத் லாக எண்ணி
அ லன முடிவுக்குக் தகாண்டுேருேல வநாக்கதமனக்தகாண்ட ஐநா
அலமப்பு ான் இந் UNAIDS.

7.பின்வரும் எந் அலமச்சகத் ால், ‘சுகம்ய பாரத்’ வசயலி வ ாடங்க
-ப்பட்டுள்ளது?
அ) தபண்கள் & குழந்ல கள் நல வமம்பாட்டு அலமச்சகம்

3. COVID-19 ஆக்ஸிஜன் அேசர பணிக்குழுலே வ ாடங்கவுள்ள
அலமப்பு எது?

ஆ) திறன் வமம்பாட்டு அலமச்சகம்

அ) UNICEF

இ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித் ல் அலமச்சகம் 

ஆ) இந்திை மருத்துே சங்கம்

ஈ) அறிவிைல் & த ாழில்நுட்ப அலமச்சகம்

✓

இ) AIIMS
ஈ) உலக நலோழ்வு அலமப்பு 

✓

உலக நலோழ்வு அலமப்பு (WHO) லலலமயிலான ஒரு கூட்டலமப்பு
COVID-19 உயிர்ேளி அேசர பணிக்குழுலே த ாடங்க முடிவுதசய்துள்
-ளது. குலறந் மற்றும் நடுத் ர ேருோய்தகாண்ட நாடுகளின் சுகா ார
அலமப்புகள் மீ ான அழுத் ங்களுக்கு மத்தியில் இம்முடிவு ேந்துள்ளது.

✓

அந்நாடுகளுள் பல உயிர்ேளி இன்றி சிகிச்லசக்கு தபரும் சிரமத்திற்கு
ஆளாகின்றன. இப்பணிக்குழுவின்கீழ், உலதகங்கிலும் உள்ள சுகா ார
அலமப்புகளுக்கு உயிர்ேளி ேழங்கலல அதிகரிப்பல உலக சுகா ார
அலமப்பு (WHO) வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

8.இந்தியா, பின்வரும் எந்நட்புநாட்வடாடு இல
அ) பிரான்ஸ் 
ஆ) இலங்லக
இ) தமாரிஷிைஸ்
ஈ) மிைான்மர்

✓

அ) வநாமட்வலண்ட் 
ஆ) பரிவைறும் தபருமாள்
இ) தி கிதரளன்
ஈ) கனா
✓

✓

ந்து, ‘சுற்றுச்சூழல்

ஆண்டு’ என்றவோன்லற அறிமுகப்படுத்தியது?

4. 78ஆேது வகால்டன் குவளாப் விருதுகளில் ‘சிறந் திலரப்படம்’
(நாடகம்) விருல வேன்ற திலரப்படம் எது?

மத்திை சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித் ல் அலமச்சகமானது “சுகம்ை
பாரத்” என்ற தசைலிலை உருோக்கியுள்ளது. அணுகலல வமம்படுத்துே
- ற்காக, மாற்றுத்திறனாளிகள் அதிகாரமளித் ல் துலற (DEPwD) இல
உருோக்கியுள்ளது. இது “Access – The Photo Digest” என்ற லலப்பி
-லான லகவைட்டுடன் தேளியிடப்பட்டது.

78ஆேது வகால்டன் குவளாப் தேற்றிைாளர்களாக “Nomadland” மற்றும்
“Borat Subsequent Moviefilm” ஆகிை திலரப்படங்கள் த ரிோகின.
நாடகப்பிரிவுக்கான விருல ‘Nomadland’உம், நலகச்சுலே அல்லது
இலசப்பிரிவுக்கான விருல ‘Borat Subsequent Moviefilm’உம் தேன்றது.

இந்திை சுற்றுச்சூழல் அலமச்சரான பிரகாஷ் ஜேவடகர், பிரான்ஸ் சுற்றுச்
சூழல் அலமச்சருடன் இல ந்து இந்வ ா-பிதரஞ்சு ‘சுற்றுச்சூழல்
ஆண்லட’ அறிமுகம்தசய்துலேத் ார். இந்திைாவும் பிரான்சும் அஸ்ஸாம்,
இராஜஸ் ான், மற்றும் ஜார்க்கண்ட் ஆகிை மாநிலங்களில் சுற்றுச்சூழல்
திட்டங்கலளத்த ாடங்கவுள்ளன. நீடித் ேளர்ச்சியில் இந்வ ா-பிதரஞ்சு
ஒத்துலழப்லப ேலுப்படுத்துேவ இ ன் வநாக்கமாகும்.

9.சிறப்பு வேளாண்மை மண்டலங்கலள (SAZ) நிறுவுே ற்கான
வகாள்லகலய அறிமுகப்படுத்திய மு ல் மாநிலம் எது?
அ) மிழ்நாடு

‘Nomadland’இன் இைக்குநரான வசாலி ஜாவோ, 1984’க்குப் பிறகு ‘சிறந்
இைக்குநர்’ விருல தேன்ற மு ல் தபண்மணி என்ற தபருலமலைப்
தபற்றார்.

ஆ) பஞ்சாப்
இ) உத் ரகண்ட் 
ஈ) த லங்கானா

✓











2011ஆம் ஆண்டில் சிறப்பு வேளாண் மண்டலங்கலள (SAZ) அலமத்
மு ல் மாநிலம் உத் ரகண்ட் ஆகும். இது சிறப்பு தபாருளா ார மண்டலங்



 









-களின் அடிப்பலடயில் த ாடங்கப்பட்ட ாகும். இது மலலப்பகுதிகளுக்கு
உகந் உைர் ர வில கலள உருோக்க உழேர்கலள ஊக்குவித் து.

10.MoSPIஆல் வேளியிடப்பட்ட வமாத்

உள்நாட்டு உற்பத்தியின்
இரண்டாேது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகளின்படி, 2020-21 நிதியாண்
-டின் வமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தி என்ன?
அ) -7 ச வீ ம்
ஆ) -8 ச வீ ம் 
இ) -9 ச வீ ம்
ஈ) -10 ச வீ ம்

✓

புள்ளிவிேரம் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அலமச்சகம் (MoSPI) தேளியிட்ட
தமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தியின் இரண்டாேது முன்கூட்டிை மதிப்பீடுக
-ளின்படி, 2020-21ஆம் நிதிைாண்டிற்கான தமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தி
-8 ச வீ மாக பதிவுதசய்ைப்பட்டுள்ளது.

✓

NSO, MoSPI ஆகிைலே காலாண்டு மதிப்பீடுகலளயும் தேளியிட்டன.
த ாடர்ச்சிைாக இரண்டு காலாண்டு சுருக்கத்திற்குப் பிறகு, அக்வடாபர்டிசம்பர் காலாண்டில் (Q3) இந்திைாவின் தமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தி
0.4 ச வீ ம் அதிகரித்துள்ளது. இ ன்மூலம் நாடு மந் நிலலயிலிருந்து
மீள்ே ாகக் கூறப்படுகிறது.


1. ோக்களிக்க ‘இ-எபிக்’ பைன்படுத் லாம்
மிழகத்தில்
ற்வபாது 21 லட்சத்துக்கும் வமற்பட்ட மு ல் முலற
ோக்காளர்கள் உள்ளனர். இேர்களுக்கு ேண்
ோக்காளர்
அலடைாள அட்லட ேழங்கப்பட்டு ேருகின்றன. இது விர ‘இ-எபிக்’
என்ற புதிை ேசதிலையும் வ ர் ல் ஆல ைம் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து சத்ைபிர சாஹூ கூறிை ாேது: மிழகத்தில் ற்வபாதுள்ள
21 லட்சம் மு ல் முலற ோக்காளர்களில் 4 லட்சம் வபருக்கு அேர்கள்
முகேரிக்வக ோக்காளர் அலடைாள அட்லட விலரவு பால் மூலம்
அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மீ முள்ளேர்களுக்கு வ ர் லுக்கு முன்ன ாகவே
அனுப்பப்படும். இது விர, ‘இ-எபிக்’ எனப்படும் மின்னணு ோக்காளர்
அலடைாள அட்லட தபறும் முலற அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. மு ல்
முலற ோக்காளர்கள் ‘voterportal.eci.gov.in’ என்ற இல ப்பில், தசன்று
பதிவு தசய் ால், லகவபசிக்கு ேரும் கடவுச் தசால்லல பைன்படுத்தி,
மின்னணு ோக்காளர் அட்லடலை லகவபசியில் தபறலாம். அ ன்பின்
அல
‘பிரின்ட் அவுட்’ எடுத்து ஆே மாக பைன்படுத்தியும்
ோக்களிக்கலாம்.
2. மிழகத்தில் அரசு வேலலக்காக 63 லட்சம் வபர் காத்திருப்பு:
வேலலோய்ப்பு பயிற்சித் துலற கேல்
மிழகத்தில் அரசு வேலலக்காக 63 லட்சத்துக்கு 63 ஆயிரம் வபர்
காத்திருப்ப ாக வேலலோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துலற அறிவித்துள்ளது.
10-ம் ேகுப்பு மு ல் பட்டப் படிப்பு ேலரயிலான கல்வித் குதிலை
அந் ந்
மாேட்ட
வேலலோய்ப்பு
அலுேலகங்களிலும்,
பிஇ,
பிதடக்,பிஎஸ்சி விேசாைம், எம்பிபிஎஸ், பிஎல் உள்ளிட்ட த ாழிற்படிப்பு
குதிகள், முதுகலல பட்டப் படிப்புத் குதிகலள தசன்லன மற்றும்
மதுலரயில் உள்ள மாநில த ாழில் மற்றும் தசைல் வேலலோய்ப்பு
அலுேலகத்திலும் பதிவு தசய்ை வேண்டும். இந்நிலலயில், கடந் பிப்.28
ேலர பதிவு தசய் ேர்களின் எண்ணிக்லகலை வேலலோய்ப்பு
மற்றும் பயிற்சித் துலற தேளியிட்டுள்ளது. அ ன்படி, வேலலோய்ப்பு
அலுேலகங்களில் பதிவு தசய்துள்ள தமாத்
பதிவு ாரர்களின்
எண்ணிக்லக 63 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 122. அதில் 24 ேைது மு ல்
35 ேலரயுள்ளேர்கள் 22 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 107 வபர். 36 மு ல் 57
ேைது ேலர உள்ளேர்கள் 10 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 786 வபர். ஒரு
லட்சத்து 65 ஆயிரத்து 983 இலடநிலல ஆசிரிைர்களும், பிஎட் முடித் 2
லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 362 பட்ட ாரிகளும், பிஎட் முடித் 2 லட்சத்து 18
ஆயிரத்து 324 முதுகலல பட்ட ாரிகளும் உள்ளனர். வமலும், 2 லட்சத்து
8 ஆயிரத்து 556 பிஇ, பிதடக் பட்ட ாரிகளும், 2 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 411
எம்இ, எம்தடக் பட்ட ாரிகளும் அரசு வேலலக்காக காத்திருப்ப ாக
த ரிவித்துள்ளது.
3. மார்ச் 4 - வ சிை த ாழிலாளர் பாதுகாப்பு தினம்
ஆண்டுவ ாறும் மார்ச் 4-ம் வ தி வ சிை த ாழிலாளர் பாதுகாப்பு தினம்
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந் ஆண்டு 50-ேது த ாழிலாளர் பாதுகாப்பு

















தினத்ல
முன்னிட்டு, த ாழிலாளர் துலற தசைலர் நசிமுத்தீன்
லலலமயில், த ாழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகா ார இைக்ககத்தின்
அலுேலர்கள், வ சிை பாதுகாப்பு குழுமத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும்
இ ர அலுேலர்களுடன் பாதுகாப்பு உறுதிதமாழி எடுக்கப்பட்டது.
த ாழிலாளர்
நலன்
சார்ந்து
அேர்கள்
ோழ்க்லக
உைர
த ாழிலாளர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு
தசைல்படுத் ப்பட்டு ேருகின்றன. விபத்துகலள குலறத்
மற்றும்
விபத்துகள் இன்றி தசைல்பட்ட த ாழிற்சாலல நிர்ோகத்தினருக்கு
மாநில அளவில் பாதுகாப்பு விருதுகள், பாதுகாப்பு வமம்பாடு, உற்பத்தித்
திறன் மற்றும் ர வமம்பாடு குறித் சீரிை ஆவலாசலனகலள கூறும்
த ாழிலாளர்களுக்கு
மிழக அரசின் ‘உைர்ந்
உலழப்பாளர்
விருது’களும் ஆண்டுவ ாறும் ேழங்கப்படுகிறது.
4. 'தினமலர்' நாளி ழின் கவுரே ஆசிரிைரும், சங்க கால
நா ைவிைலின் ந்ல யுமான டாக்டர் இரா.கிருஷ் மூர்த்தி, 88,
தசன்லனயில் வநற்று (04.03.2021) மாரலடப்பால் காலமானார். இந்திை
அரசின் உைரிை த ால்காப்பிைர் விருது, லண்டன் ேரலாற்று அலமப்பின்
ஆய்விைல் அறிஞர் விருதுகலள தபற்றேர். சங்ககால நா ைவிைலின்
ந்ல என, வபாற்றப்படுபேர்.
நா

ைவிைல் அறிஞர்:

சங்ககால பாண்டிை மன்னரான தபருேழுதி தேளியிட்ட நா ைங்கள்,
வசர மன்னர்கள் தேளியிட்ட தேள்ளி நா ைங்கள், வராமானிை
மன்னர்கள்
தேளியிட்ட
நா ைங்கள்
ஆகிைேற்லற
கண்டுபிடித்துள்ளார் இரா.கிருஷ் மூர்த்தி. இதுத ாடர்பாக பல்வேறு
நூல்கலள மிழ், ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ளார். இந்திை நா ைவிைல்
கழகத் லலேர், த ன்னிந்திை நா ைவிைல் கழகத்தின் லலேர்
உள்ளிட்ட பல்வேறு தபாறுப்புகளில் இருந்துள்ளார். இ ழிைல், மிழ்
எழுத்துசீர்திருத் ம், கல்தேட்டிைல், நா ைவிைல் த ாடர்பான இேரது
பங்களிப்லப வபாற்றும் ேலகயில், மதுலர காமராசர் பல்கலலக்கழகம்
இேருக்கு கடந் 2004-ம் ஆண்டு கவுரே டாக்டர் பட்டம் ேழங்கிைது.
5. ‘நிதி நடேடிக்லகப் பணிக்குழு’ (எஃப்.ஏ.டி.எஃப்.):
பிரான்ஸின் பாரிலஸத் லலலமயிடமாகக் தகாண்டிருக்கும் ‘நிதி
நடேடிக்லகப பணிக்குழு’ (எஃப்.ஏ.டி.எஃப்.) பாகிஸ் ாலனத் னது
‘சாம்பல் நிறப் பட்டிை’லில் த ாடர்ந்து லேத்திருக்கும் முடிலே
எடுத்திருப்பது
நிச்சைம்
அந்நாட்டுக்குப்
பின்னலடலேயும்
ஏமாற்றத்ல யும்
ஏற்படுத்தியிருக்கும்.
அந்நிைச்
தசலாேணி
முலறவகடுகள்,
பைங்கரோ த்துக்குச்
தசய்ைப்படும்
நிதியு வி
வபான்றேற்லறத் டுப்ப ற்காக உருோக்கப்பட்டது இந் அலமப்பு.
வமற்கண்ட முலறவகடுகளில் ஈடுபடும் நாடுகள் ‘கறுப்புப் பட்டிை’லில்
வசர்க்கப்பட்டு, அேற்றுக்குப் தபாருளா ாரரீதியில் அழுத் ம் ரப்படும்.
இந் ப் பட்டிைலலவிட சற்றுத் தீவிரம் குலறந் து ‘சாம்பல் நிறப் பட்டிைல்.
2015-ல் இந் ப் பட்டிைலிலிருந்து பாகிஸ் ான் நீக்கப்பட்டு 2018-ல்
மறுபடியும் வசர்க்கப்பட்டது. 27 நடேடிக்லககலள அது நிலறவேற்ற
வேண்டும் என்றும் பணிக்கப்பட்டது. இந் ப் பணிகளில் இன்னும்
மூன்று விஷைங்களில் வபாதுமான நடேடிக்லக எடுக்கப்படவில்லல
என்று சமீபத்தில் ‘எஃப்.ஏ.டி.எஃப்’ அலமப்பின் லலேர் மார்கஸ் ப்தளைர்
த ரிவித் ார்.
6. உடல் தசல்கள் மக்கு கிலடக்கும் ஆக்சிஜன் அளலே உ ர்ந்து
கேலமத்துக் தகாள்ளும் மரபணு த ாழில்நுட்பத்ல கண்டுபிடித்
ற்காக, 2019 - ம் ஆண்டு மருத்துேத்துக்கான வநாபல் பரிசு வில்லிைம்
ஜி.வகலின், சர் பீட்டர் வரட் கிளிப், கிவரக் எல்.தசம்ன்ஸா ஆகிவைாருக்கு
ேழங்கப்பட்டது .
7. ஜம்மு காஷ்மீரில் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்வபரலே த ாகுதிகலள
மறுேலரைலற தசய்ே ற்காக கடந் ஆண்டு, த ாகுதி ேலரைலற
ஆல ைம் அலமக்கப்பட்டது. இந்நிலலயில் இ ன் ப விக் காலம்
ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மத்திை அரசு தேளியிட்டுள்ள அறிவிக்லகயில், “ஒய்வுதபற்ற
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் வ சாய் லலலமயிலான
காஷ்மீர் த ாகுதி ேலரைலற ஆல ைம் னது பணிகலள முடிக்க
வமலும் ஓராண்டு எடுத்துக்தகாள்ளும்” என கூறப்பட்டுள்ளது. இ ன்
மூலம் காஷ்மீர் சட்டப்வபரலே வ ர் ல்
ள்ளிப்வபாகும் என
கூறப்படுகிறது.
8. ராணுேக் கமாண்டர்கள் மாநாடு (முப்பலட ளபதிைர் மாநாடு):
குஜராத் மாநிலம் நர்ம ா மாேட்டத்தில் உள்ள தகோடிைா நகரில்
ராணுேக் கமாண்டர்கள் மாநாடு கடந் விைாழக்கிழலம (04.03.2021)
த ாடங்கி நலடதபற்று ேருகிறது. மூன்று நாட்கள் நலடதபறும்
இம்மாநாட்டில் வ சிைப் பாதுகாப்பு, எல்லலப் பிரச்சிலனகள், அண்லட



 











நாடுகளுடனான ராணுே உறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு விேகாரங்கள்
குறித்து விோதிக்கப்பட்டு ேருகின்றன. இந்நிலலயில், இந் மாநாட்டின்
இறுதி நாளான நாலள (சனிக்கிழலம - 06.03.2021), பிர மர் நவரந்திர
வமாடி பங்வகற்று உலரைாற்றவுள்ளார். பாதுகாப்புத் துலற அலமச்சர்
ராஜ்நாத் சிங், முப்பலடகளின் லலலம ளபதி விபின் ராேத், ராணுேத்
லலலம ளபதி எம்.எம். நரேவன, விமானப்பலட ளபதி பவ ாரிைா
உள்ளிட்வடாரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து தகாள்கின்றனர். ராணுே
வீரர்களும், இளநிலல அதிகாரிகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து
தகாள்ளவுள்ளனர். ராணுேக் கமாண்டர்கள் மாநாட்டில் இேர்கள்
பங்வகற்பது இதுவே மு ன்முலறைாகும்.
9. 20 பில்லிைன் டாலர் மதிப்பிலான ராணுேத்
விற்பலன தசய்ை அதமரிக்க அரசு ஒப்பு ல்:

ளோடங்கலள

இந் ஆண்டு இதுேலரயில் இந்திைாவுக்கு 20 பில்லிைன் டாலர்
மதிப்பிலான ராணுேத் ளோடங்கலள விற்பலன தசய்ை அதமரிக்க
அரசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. இது இந்திைாவின் பாதுகாப்பு மற்றும்
இலறைாண்லம த ாடர்பான அதமரிக்க அரசின் அக்கலறலை
காட்டுகிறது என்று லபடன்
லலலமயிலான அதமரிக்க அரசு
த ரிவித்துள்ளது. இது குறித்து லபடன் அரசின் தசய்தித் த ாடர்பாளர்
தநட் பிலரஸ் கூறும்வபாது, ‘இந் ஆண்டு இதுேலரயில் 20 பில்லிைன்
டாலர் மதிப்பிலான வமம்பட்ட த ாழில்நுட்பங்கலளக் தகாண்ட
பாதுகாப்புத்
ளோடங்கலள
இந்திைாவுக்கு
விற்க
ஒப்பு ல்
ேழங்கப்பட்டுள்ளது.
இது
இந்திைாவின்
பாதுகாப்பு
மற்றும்
இலறைாண்லம த ாடர்பாக அதமரிக்க அரசின் அக்கலறலைக்
காட்டுகிறது’ என்று த ரிவித் ார்.
10. ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் விளாசினார் வபாலார்டு: இலங்லகலை
வீழ்த்திைது தேஸ்ட் இண்டீஸ்.
இலங்லகக்கு எதிரான மு லாேது 'டுதேன்டி-20' வபாட்டியில், வகப்டன்
வபாலார்டு ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் விளாச தேஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 4
விக்தகட் வித்திைாசத்தில் தேற்றி தபற்றது. இலங்லகயின் அகிலா
னஞ்தசைா வீசிை 4ேது ஓேரில், 6 சிக்சர் விளாசினார். இ ன்மூலம்
சர்ேவ ச 'டுதேன்டி-20' அரங்கில், ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் பறக்கவிட்ட
2ேது வீரரானார். ஏற்கனவே இந்திைாவின் யுேராஜ் சிங், இச்சா லன
பலடத்திருந் ார். இேர், 2007ல் டர்பனில் நடந் 'டுதேன்டி-20' உலக
வகாப்லப லீக் வபாட்டியில் இங்கிலாந்தின் ஸ்டூேர்ட் பிராட் வீசிை ஒவர
ஓேரில் 6 சிக்சர் அடித் ார். சர்ேவ ச அரங்கில் இம்லமல்கல்லல எட்டிை
3ேது வீரரானார் வபாலார்டு. ஒருநாள் வபாட்டியில் த ன் ஆப்ரிக்காவின்
கிப்ஸ், ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் அடித்துள்ளார். இேர், 2007ல் தசயின்ட்
கிட்சில் நடந்
உலக வகாப்லப (50 ஓேர்) லீக் வபாட்டியில்
தந ர்லாந்தின் ோன் பங்க் வீசிை ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் விளாசினார்.
11. 'சர்ேவ ச சிறு ானிை ஆண்டு - 2023'
நியூைார்க்: ேரும், 2023ம் ஆண்லட, சர்ேவ ச சிறு ானிை ஆண்டாக
அறிவிக்கக் வகாரி, ஐ.நா., தபாதுச் சலபயில் இந்திைா ாக்கல் தசய்
தீர்மானம், ஒருமன ாக நிலறவேறிைது. இந்திைா உடன், ேங்கவ சம்,
தகன்ைா, வநபாளம், லநஜீரிைா, ரஷ்ைா, தசனகல் ஆகிை நாடுகள்
இல ந்து அறிமுகப்படுத்திை இந் தீர்மானத்ல , 70 நாடுகள் ேழி
தமாழிந் ன. ஐ.நா.,வின், 193 நாடுகளும், இந்
தீர்மானத்ல
ஒருமன ாக ஆ ரித் ால், '2023 - சர்ேவ ச சிறு ானிை ஆண்டு' ஆக
கலடப்பிடிக்கப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐ.நா.வுக்கான இந்திை
தூ ர் - டி.எஸ். திருமூர்த்தி
12. ரங்கராஜன் குழு அறிக்லகயின் நிலல என்ன?
தகாவரானா பரேல் கார மாக மாநிலத்தின் தபாருளா ாரம் கடும்
பாதிப்லப சந்தித் நிலலயில், மாநிலத்ல வமம்படுத் வமற்தகாள்ள
வேண்டிை திட்டங்கள் த ாடர்பாக, ரிசர்வ் ேங்கி முன்னாள் கேர்னர்
ரங்கராஜன் லலலமயில் நிபு ர் குழுலே மிழக அரசு கடந் வம
மா ம் அலமத் து. இந் க்குழு, கடந் ஆண்டு தசப்டம்பர் 21 ம் வ தி,
மு ல்ேரிடம் னது அறிக்லகலை சமர்ப்பித் து. இந் அறிக்லகயில்
தகாவரானா பரேலல கட்டுப்படுத்
வ லேைான தசலவினங்கள்,
த ாழில் ேளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு ஊக்கம் அளிப்பது வபான்ற விேரங்கள்
இடம்தபற்றுள்ளது.
13. பட்டிைல் தேளியிட்டது மத்திை அரசு, மக்கள் ோழ சிறந்
தசன்லனக்கு 4 ேது இடம்.





தசைல்படுத் ப்படும் பல்வேறு ேசதிகள் அடிப்பலடயில் மத்திை அரசின்
வீட்டு ேசதி மற்றும் நகர்ப்புற ேளர்ச்சித் துலற சார்பில் ஆண்டுவ ாறும்
சிறந் ஸ்மார்ட் சிட்டிகலள வ ர்வு தசய்து ேருகிறது.
அ ன் அடிப்பலடயில் கடந் 2020-ம் ஆண்டுக்காக நடந்
‘நகராட்சிகளின் தசைல்திறன் குறியீடு-2020’

வபாட்டி:

நாடு முழுேதும் மக்கள் ோழ சிறந் நகரம் பற்றி நடத் ப்பட்ட ஆய்வில்
தசன்லனக்கு 4 ம் இடம் கிலடத்துள்ளது. இந்திைாவில் மக்கள்
ோழ்ே ற்கு சிறந்
நகரம் எது என்பது குறித்து ஆண்டுவ ாறும்
அலனத்து மாநிலங்களிலும் ஆய்வு நடத் ப்படுகிறது. ஸ்மார்ட் சிட்டி
திட்டத்தின் கீழ் மத்திை வீட்டு ேசதி மற்றும் நகர்ப்புற ேளர்ச்சி
அலமச்சகம் இல நடத்துகிறது. இந் ாண்டில், நாடு முழுேதிலும்
இருந்து 111 நகரங்கள் இந் ஆய்வில் இடம் தபற்றன. மிழகத்தில்
இருந்து தசன்லன, வகாலே உட்பட 10 க்கு வமற்பட்ட மாநகராட்சிகளின்
தபைர்கள் இடம் தபற்றன. இந் ஆய்வில், வநரடிைாகவும், ஆன்லலன்
மூலமாகவும் மக்கள் கருத்து த ரிவித் னர். இந்நிலலயில், மக்களின்
ோழ்க்லக திறன், சுகா ார வமம்பாடு, திடக்கழிவு வமலாண்லம
ஆகிைேற்றின் அடிப்பலடயில் சிறந் நகரங்களுக் கான பட்டிைலல
மத்திை நகர்ப்புற வமம்பாட்டுத் துலற அலமச்சர் எச்.எஸ்.பூரி வநற்று
(மார்ச்ச 4, 2021) தடல்லியில் தேளியிட்டார். அதில் 10 லட்சம் மக்கள்
த ாலகக்கு வமலாக உள்ள நகரங்களின் பட்டிைலில், தசன்லனயும்,
வகாலேயும் இடம் தபற்றுள்ளன. இதில், தசன்லனக்கு 4 ேது இடமும்,
வகாலேக்கு 7 ேது இடமும் கிலடத்துள்ளது. தபங்களூரு மாநகரம்
நாட்டிவலவை மு ல் இடத்ல பிடித்துள்ளது, என கூறப்பட்டுள்ளது.
இதில் மு ல் பத்து இடங்கலள பிடித்
நகரங்களின் பட்டிைலில்
தபங்களூரு, புவன, அகம ாபாத், தசன்லன, சூரத், நவி மும்லப,
வகாைமுத்தூர், ேவ ா ரா, இந்தூர், மும்லப ஆகிைலே இடம்
தபற்றுள்ளன. நாட்டின் லலநகரமான தடல்லி, 13 ேது இடத்ல
பிடித்துள்ளது. மக்கள்த ாலக 10 லட்சத்துக்கு குலறோக உள்ள
நகரங்கள் பட்டிைலில் சிம்லா மு லிடத்ல யும், வசலம், வேலூர்
ஆகிைலே முலறவை 5, 6-ேது இடங்கலளயும், திருச்சி 10-ேது
இடத்ல யும், திருதநல்வேலி 17, திருப்பூர் 18, ஈவராடு 24-ேது
இடங்கலளயும் பிடித்துள்ளன.
சிறந் நகராட்சி நிர்ோகம்:
கல்வி, சுகா ாரம், குடிநீர் ேசதி, துப்புரவு, பதிவு, அனுமதி, உட்கட்டலமப்பு
ஆகிை வசலேகள், நிதியில் ேருோய்- தசலவின வமலாண்லம, நிதி
பரே லாக்கல், மின்னணு ஆளுலம- பைன்பாடு- மின்னணு குறித்
கல்விைறிவு, திட்டங்கள்
ைா ரிப்பு- நலடமுலறப்படுத்து ல்கட்டாைமாக்கு ல், நிர்ோகத்தில் திறன்- தேளிப்பலடத் ன்லமகடலம, மனி ேளம், பங்வகற்பு உள்ளிட்ட காரணிகள் அடிப்பலடயில்
சிறந் நகராட்சி நிர்ோகங்கள் பட்டிைலும் தேளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில்,
மக்கள்த ாலக 10 லட்சத்துக்கு அதிகமான நகரங்களில் இந்தூர்
மு லிடத்ல யும், வகாலே 12-ேது இடத்ல யும், தசன்லன 18-ேது
இடத்ல யும்,
மதுலர
22-ேது
இடத்ல யும்
தபற்றுள்ளன.
மக்கள்த ாலக 10 லட்சத்துக்கு குலறோக உள்ள நகரங்களில் வசலம்
5-ேது இடத்ல யும், திருதநல்வேலி 10-ேது இடத்ல யும், ஈவராடு 13ேது இடத்ல யும், வேலூர் 14-ேது இடத்ல யும், திருச்சி 17-ேது
இடத்ல யும், தூத்துக்குடி 20-ேது இடத்ல யும் தபற்றுள்ளன.
14. 2021 ஆம் ஆண்டிலும் பிஎப்.புக்கு 8.5 ச வீ ேட்டி ேழங்க முடிவு
15. இந்திை த ாழில் கூட்டலமப்பின் (சிஐஐ)
டாக்டர் எஸ்.சந்திரகுமார் வ ர்வு

மிழக பிரிவு

லலேராக

16. பிர மர் வமாடியின் ோழ்க்லக ேரலாறு திலரப்படமாகிறது!.
பிர மாா் நவரந்திர வமாடியின் ோழ்க்லக ேரலாறு 'ஏக் ஒளாா் நவரன்'
(மற்றுதமாரு நவரன்) என்ற தபைரில் திலரப்படமாகத் ைாராகவுள்ளது.
ேங்க தமாழித் திலரப்பட இைக்குநாா் மிலன் தபௌமிக், பிர மாா்
வமாடியின் ோழ்க்லக ேரலாற்லறத் திலரப்படமாக்கவுள்ளாாா். அந் ப்
படத்தில் பிர மாா் வமாடியின் வேடத்தில் த ாலலக்காட்சி நடிகாா்
கவஜந்திர தசௌஹான் நடிக்கவுள்ளாாா்.

நகரம்

இந்திைாவில் முக்கிை நகரங்களில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்கலள மத்திை
அரசு நிலறவேற்றி ேருகிறது. அங்கு சாலலகள் வமம்பாடு, கேல்
த ாழில்நுட்பம், குடிநீர் ேசதி, சுகா ாரம் உள்பட பல்வேறு
ேசதிகளுக்கான திட்டங்கள் நிலறவேற்றப்பட்டு ேருகின்றன. அந்
நகரங்களில் நிலறவேற்றப்படும் திட்டங்கள் மற்றும் அந் நகரில்













 













1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ொரம்ெரிய ‘லாந்தர் விளக்கு

5.ைக்களமெ ைற்றும் ைாநிலங்களமெ சதாமலக்காட்சி அமலெரி

அ) வங்கதேசம்

-மெகமள இமணத்து உருொக்கப்ெட்ட புதிய சதாமலக்காட்சி
அமலெரிமெயின் செயர் என்ே?

ஆ) சீனா 

அ) இந்தியா TV

இ) ஜப்பான்

ஆ) சன்ஸாத் அவலவரிவச 

ஈ) தேன் தகாரியா

இ) LRS TV

விழா’ சகாண்டாடப்ெடுகிற நாடு எது?

✓

சீனா ேனது பாரம்பரிய, ‘விளக்கு விழா’வவ முேல் சீன சந்திர மாேத்தின்
15ஆவது நாளில் தகாண்டாடுகிறது. இந்ே விழா சீனப்புத்ோண்டு அல்லது
‘வசந்ே விழா’ காலத்தின் இறுதிநாவளயும் குறிக்கிறது. இந்ே ஆண்டு,
2021 பிப்.12 அன்று சீனா ‘காவள ஆண்டு’க்குள் அடிதயடுத்து வவத்ேது.
இந்ே விழா, சீன நாட்காட்டியின்படி முேல் முழுநிலா இரவாகும்.

ஈ) RS TV

✓

2. ‘சதாழில்நுட்ெம் ைற்றும் புத்தாக்கம் குறித்த அறிக்மக – 2021’ஐ
செளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது?
அ) FAO

-மைத்துெ விருமதப்செறவுள்ள தமலெர் யார்?

இ) WTO

அ) நதரந்திர தமாதி 

ஈ) IMF

ஆ) இராம்நாத் தகாவிந்த்

ஐநா வர்த்ேக மற்றும் தமம்பாட்டு அவமப்பானது (UNCTAD) சமீபத்தில்
‘தோழில்நுட்பம் மற்றும் புத்ோக்க அறிக்வக-2021’ என்ற ேவலப்பில் ஓர்
அறிக்வகவய தவளியிட்டது. நவீன தோழில்நுட்பங்கள் ேற்தபாதுள்ள
ஏற்றத்ோழ்வுகவள விரிவுபடுத்துகிறோ மற்றும் அதிக ஏற்றத்ோழ்வுக
-வள உருவாக்குகின்றனவா என்பவே UNCTAD’இன் இவ்வறிக்வக
ஆராய்கிறது. ேற்தபாவேய $350 பில்லியன் அதமரிக்க சந்வேயுடன்,
தோழில்நுட்பங்கள் 2025ஆம் ஆண்டில் $3.2 டிரில்லியன் அதமரிக்க
டாலர் அளவுக்கு வளரக்கூடும் என்று இவ்வறிக்வக காட்டுகிறது.

இ) மம்ோ பானர்ஜி
ஈ) நிர்மலா சீோராமன்

✓

3.’One District One Focus’ தயாரிப்புகளின் ெட்டியமல இறுதிசெய்து

செயற்மகக்தகாள்கமள விண்ணில் ஏவியது?

அ) உள்துவற அவமச்சகம்

அ) 18

ஆ) வர்த்ேகம் மற்றும் தோழிற்துவற அவமச்சகம்

ஆ) 19 

இ) தவளாண் அவமச்சகம் 

இ) 20

ஈ) தோழிலாளர் & தவவலவாய்ப்பு அவமச்சகம்

ஈ) 21

மத்திய உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அவமச்சகமானது, One District
One Focus’இன்கீழ் வரவிருக்கும் ேயாரிப்புகளின் பட்டியவல இறுதி
தசய்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 728 மாவட்டங்களுக்கான ேயாரிப்புகவள
மத்திய உணவுப்பேப்படுத்துேல் அவமச்சகத்துடன் கலந்ோதலாசித்து
இப்பட்டியல் ேயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவடயாளம் காணப்பட்ட தபாருட்கள்
தவளாண், தோட்டக்கவல, விலங்கு, தகாழி, பால், மீன்வளம் மற்றும்
மீன்வளர்ப்பு, கடல் துவறகவளச் சார்ந்ேவவயாகும்.

✓

இந்தியாவின் PSLV-C51 ஏவுகலமானது ஸ்ரீஹரிதகாட்டா ஏவுேளத்தில்
இருந்து தவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இது பிதரசில், ஐக்கிய
அதமரிக்க நாடுகள் மற்றும் இந்தியாவவச்சார்ந்ே 19 தசயற்வகக்தகாள்க
-ளுடன் பிதரசிலின் 637 கிதலாகிராம் எவடயுவடய ஆப்டிகல் புவி
கண்காணிப்பு தசயற்வகக்தகாளான அதமஸானியா-1’ஐ விண்ணுக்கு
சுமந்துதசன்றது.

8.பின்வரும் எவ்ெறிவியலாளரின் கண்டுபிடிப்மெ நிமேவுகூரும்

4.170 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு இந்ததாதேசியாவில் காணப்ெட்ட

ெமகயில் ததசிய அறிவியல் நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது?

ெறமெயினம் எது?

அ) தஜகதீஷ் சந்திரதபாஸ் 

அ) புருவங்கருத்ே ேவிட்டுக்குருவி 

ஆ) C V இராமன்

ஆ) தவண் சிட்டுக்குருவி

இ) சீனிவாச இராமானுஜன்

இ) வன ஆந்வே

ஈ) தஹாமி தஜ பாபா

ஈ) வங்கத்து கானமயில்
✓

இந்திய பிரேமர் நதரந்திர தமாதிக்கு CERAWeek உலகளாவிய எரிசக்தி
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ேவலவமத்துவ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. தடக்
-சாஸின் ஹூஸ்டனில் ேகவல் மற்றும் நுண்ணறிவு நிறுவனமான IHS
மார்கிட் ஏற்பாடு தசய்யும் வருடாந்திர மாநாடான தசராவீக் பன்னாட்டு
எரிசக்தி மாநாட்டில் அவருக்கு இந்ே விருது வழங்கப்படவுள்ளது.

7. ISRO தேது PSLV-C51 ஏவுகலத்மதப் ெயன்ெடுத்தி எத்தமே

-ள்ள நடுெண் அமைச்ெகம் எது?

✓

இந்திய நாடாளுமன்றம் ேனது மக்களவவ மற்றும் மாநிலங்களவவக்
-கான இரண்டு தோவலக்காட்சி அவலவரிவசகவள ஒருங்கிவணத்து
சன்சாத் டிவி என்ற புதிய நிறுவனத்வே உருவாக்கியுள்ளது. இப்புதிய
தோவலக்காட்சி அவலவரிவச, அவவகளின் நடவடிக்வககவள தநர
-வலயாக ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில தமாழிகளில் ஒளிபரப்பும். இப்புதிய
தோவலக்காட்சி அவலவரிவசயின் ேவலவமச் தசயல் அதிகாரியாக
முன்னாள் ஜவுளித்துவற தசயலாளர் இரவி கபூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

6.CERAWeek உலகளாவிய எரிெக்தி ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் தமல

ஆ) UNCTAD 

✓



அழிந்துதபானோகக் கருேப்பட்ட புருவங்கருத்ே ேவிட்டுக்குருவி, சுமார்
170 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு மீண்டும் தேன்பட்டுள்ளது. இந்தோதனசியா
-வின் தபார்னிதயாவில் இந்ேப் பறவவ தேன்பட்டுள்ளது. இந்ேப்பறவவ
முேன்முேலில் கடந்ே 1848’இல் அறிவியலாளர்களால் விவரிக்கப்பட்டது;
பின்னர் அது அழிந்துவிட்டோக கருேப்பட்டது. உலகளாவிய வனவுயிரி
பாதுகாப்பின்படி, இந்தோதனசியாவின் தபார்னிதயாவில், இருவர் ேற்தச
-யலாக இந்ேப்பறவவவய நிழற்படம் எடுத்ேனர்.

✓

‘இராமன் விவளவு’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டவே நிவனவுகூரும் வவகயில்
ஒவ்தவார் ஆண்டும் பிப்.28 அன்று இந்தியாவில் தேசிய அறிவியல் நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதேநாளில், C V இராமன், ‘இராமன் விவளவு’
குறித்து அறிவித்ோர். அவருக்கு, 1930’இல் தநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

✓

“Future of Science and Technology and Innovation: Impact on Education
Skills and Work” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் தேசிய அறிவியல்
நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும்.

9.பிரதைாத் ெந்திர தைாடி என்ெெர் பின்ெரும் எந்த அமைப்பின்
தமலெராொர்?









அ) SEBI

ஆ) CBIC

இ) CBDT 

ஈ) IRDAI



 
✓









மத்திய தநரடிவரிகள் வாரியத்தின் (CBDT) ேவலவராக பிரதமாத் சந்திர
தமாடி மீண்டும் நியமனம்தசய்யப் ட்டுள்ளார். 1982ஆம் தோகுதி இந்திய
வருவாய் தசவவ அதிகாரியான PC தமாடி, 2019 பிப்ரவரியில் CBDT’இன்
ேவலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது பேவிக்காலம் கடந்ே ஆண்டு
ஆகஸ்டில், ஆறு மாேகாலத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டது.

10.BARC உருொக்கிய, ‘டிஜிட்டல் தகாொல்ட் சிகிச்மெ எந்திரத்மத’
இந்தியா எந்த நாட்டுக்கு நன்சகாமடயாக ெழங்கியுள்ளது?
அ) தமாரீஷியஸ்
ஆ) மடகாஸ்கர் 
இ) மியான்மர்
ஈ) மாலத்தீவுகள்

✓

பாபா அணு ஆராய்ச்சி வமயம் உருவாக்கிய புற்றுதநாய் சிகிச்வசக்கான
ஒரு நவீன, ‘டிஜிட்டல் தகாபால்ட் சிகிச்வச எந்திரத்வே’ தீவு நாடான
மடகாஸ்கருக்கு இந்தியா வழங்கியுள்ளது. ‘Bhabhatron-II’, என்ற தடலி
தகாபால்ட் எந்திரம் அண்வமயில் மடகாஸ்கரின் ேவலநகரமான அன்ட
-னனரிதவாவில் அந்நாட்டின் அதிபர் ஆண்ட்ரி இராதஜாலினாவால்
திறந்துவைக்கப்பட்டது. இந்தியாவிடமிருந்து ‘Bhabhatron-II’ தரடிதயா
சிகிச்வச எந்திரத்வேப்தபற்ற சில நாடுகளுள் இதுவும் ஒன்றாகும்.


1. தேர்ேல் விதிமீறல்கவள தேரிவிக்கும் வசதி; ேமிழில் இயங்குமா ‘சிவிஜில்’ தசயலி?
வாக்குக்கு பணம் தகாடுப்பது உள்ளிட்ட, தேர்ேல்விதிமீறல்கள்
தோடர்பாக மக்கள் புகார் தேரிவிக்க 'சி-விஜில்'எனும் தசயலிவய
தேர்ேல் ஆவணயம் 2018-ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது. இந்ேச்
தசயலிவய (c -VIGIL) ‘ஸ்மார்ட் தபான்’ வவத்திருப்பவர்கள் ‘கூகுள்
பிதள ஸ்தடார்’ அல்லது தேர்ேல் ஆவணயம் இவணயேளத்தில் இருந்து
பதிவிறக்கம் தசயலாம். அதில், அவல தபசி எண், தபயர், முகவரி,
மாநிலம், மாவட்டம், பின்தகாடு ஆகிய விவரங்கவள பதிவு தசய்ய
தவண்டும். அரசியல்வாதிகள், தவட்பாளர்கள் தேர்ேல் நடத்வே
விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவவே ோங்கள் அறியதநர்ந்ோல், அேவன
புவகப்படம் அல்லது வீடிதயா எடுத்து, உரிய ஆோரத்துடன் தசயலியில்
பதிவு தசய்து, புகார் தேரிவிக்கலாம். ேகவல் தகாடுப்பவர் ேனது தபயர்
விவரத்வே தவளியிடாமல் ரகசியம் காக்கவிரும்பினால் அேற்கான
வசதியும் அதில் உள்ளது. இந்ேச் தசயலி மூலம் தபறப்படும் புகார்களின்
மீது 100 நிமிடத்திற்குள் நடவடிக்வக எடுக்கப்படும். தமலும் புகார்
தகாடுத்ேவரின் அவலதபசி எண்ணிற்கு நடவடிக்வக எடுத்ே பின் அது
தோடர்பான விவரங்கள் குறுஞ்தசய்தியாக அனுப்பப்படும் என்று தேர்ேல்
ஆவணயத்ோல் தேரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், இந்ே ’சி - விஜில்’
தசயலி இந்தி, ஆங்கிலம் தமாழிகளில் மட்டுதம உள்ளது. இம்தமாழிகள்
தேரியாேவர்கள் இச்தசயலிவய பயன்படுத்ே இயலாே நிவலதய
உள்ளது. தநர்வமயாக தேர்ேவல அணுக விரும்புதவார் ேமிழ்
உள்ளிட்ட பிற மாநில தமாழிகவளயும் இந்ே ‘சி- விஜில்’ தசயலியில்
தசர்க்க தவண்டும் என்று தகாரிக்வக வவத்துள்ளனர்.
2. அதமரிக்கா, கனடா, 10 ஐதராப்பிய நாடுகள் இவணந்து வடக்கு
அட்லான்டிக் ஒப்பந்ே அவமப்வப (North Atlantic Treaty Organisation NATO) 1949 ஏப்ரல் 4 - ல் ஏற்படுத்தின. உறுப்பு நாடுகளின் மீது
அயலார் ோக்குேல் நடக்கும்தபாது, அவவ பாதுகாப்பு ஒத்துவழப்வப
வழங்கிக்தகாள்ளும்.
3. இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம் (டிஆர்டிஓ)
ராணுவத்திற்கு தேவவயான ஏவுகவண உள்ளிட்ட ேளவாடங்கவள
தமம்படுத்தி வருகிறது. அந்ே வவகயில், தமம்படுத்ேப்பட்ட ராம்தஜட்
உந்துவிவச தோழில்நுட்பத்வே (எஸ்எப்டிஆர்) பயன்படுத்தி புதிய
ஏவுகவணவய ஒடிசா மாநிலம் சந்திப்பூர் ஏவுேளத்தில் இருந்து
தவற்றிகரமாக ஏவி தநற்று (05.03.2021) தசாதித்ேது.
வானிலுள்ள இலக்குகவள வானிலிருந்து தசலுத்ேப்படும் ஏவுகவணகள்
மூலமாக துல்லியமாகத் ோக்கி அழிப்பேற்கான தோழில்நுட்பத்வே
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி-தமம்பாட்டு நிறுவனம் (டிஆாா்டிஓ) தவற்றிகரமாக
தசாேவன தசய்ேது. இத்தோழில்நுட்பத்தில், திட எரிதபாருவளக்
தகாண்ட
குழாய்
வடிவ
இயந்திரமானது
ஏவுகவணயுடன்
இவணக்கப்படும். இது ஏவுகவணவய ஏவுவேற்கு வழக்கமாகப்















பயன்படுத்ேப்படும் தோழில்நுட்பத்வேக் காட்டிலும் திறன்மிக்கோகும்.
இந்ேத் தோழில்நுட்பத்வே பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி - தமம்பாட்டு நிறுவனம்
தமம்படுத்தி வருகிறது. அத்தோழில்நுட்பத்தின் தசாேவன ஒடிஸாவின்
பாதலசுவரம் மாவட்டத்திலுள்ள சண்டீபூாா் பகுதியில் தவள்ளிக்கிழவம
(05.03.2021)
நவடதபற்றது.
தசாேவன
தவற்றிகரமாக
நிவறவவடந்ேோக
டிஆாா்டிஓ
அதிகாரிகள்
தேரிவித்ேனாா்.
ஏவுகவணவய உந்தித் ேள்ளும் இயந்திரமானது, எதிாா்பாாா்த்ேபடி
தவற்றிகரமாகச் தசயல்பட்டோகவும் அதிகாரிகள் தேரிவித்ேனாா்.
வானிலுள்ள
இலக்குகவள
வானிலிருந்தே
ோக்கி
அழிக்கப்
பயன்படுத்ேப்படும் ஏவுகவணகளில் இந்ேப் புதிய தோழில்நுட்பத்வே
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி - தமம்பாட்டு நிறுவனம் பயன்படுத்ேவுள்ளது.
வானிலுள்ள இலக்குகவளத் ேவரயிலிருந்து ோக்கி அழிக்கும்
ஏவுகவணகளிலும் இந்ேத் தோழில்நுட்பத்வேப் பயன்படுத்ே முடியும்
என்று அதிகாரிகள் தேரிவித்ேனாா். ேற்தபாது இந்ேத் தோழில்நுட்பத்வேக்
குவறந்ே எண்ணிக்வகயிலான நாடுகதள பயன்படுத்தி வருவோக
டிஆாா்டிஓ தேரிவித்துள்ளது.
4. அகில இந்திய அளவில் திருவனந்ேபுரம் கல்வியில் முேலிடம்.
நிர்வாகத்தில் தகாச்சி டாப்.
இந்திய அளவில் அரசு நிர்வாக தசயல்பாட்டில் தகாச்சியும், கல்வியில்
திருவனந்ேபுரமும் முேலிடத்வே பிடித்துள்ளன. நாடு முழுவதும் 111
நகரங்களில் மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அவமச்சகம்
நடத்திய ஆய்வின் முடிவுகவள மத்திய அவமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி
தநற்று முன்தினம் (03.03.2021) அறிவித்ோர். அதில், மக்களின்
வாழ்க்வக ேரத்வே தபாறுத்ேவவர தபங்களூரு சிறந்ே நகரங்களில்
முேலிடத்துக்கு தேர்வாகி உள்ளது. 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள்
தோவக தகாண்ட நகரங்களில் புதன, அகமோபாத், தசன்வன மற்றும்
சூரத் தபான்றவவ அடுத்ேடுத்ே இடங்களில் உள்ளன.
பத்து
லட்சத்திற்கும் குவறவான மக்கள் தோவக தகாண்ட நகரங்களின்
பட்டியலில் சிம்லா முேலிடத்தில் உள்ளது. அவேத் தோடர்ந்து
புவதனஸ்வர், சில்வாசா, காக்கிநாடா மற்றும் தசலம் தபான்ற நகரங்கள்
உள்ளன. மாநகராட்சிகளின் நிர்வாக பிரிவில் தகாச்சி முேல் இடத்வே
பிடித் துள்ளது. இதில் திருவனந்ேபுரம் 40 வது இடத்தில் உள்ளது. அதே
சமயம்,
கல்விவய
தபாறுத்ேவவர
திருவனந்ேபுரம்
நாட்டில்
முேலிடத்திலும், தகாச்சி 36 வது இடத்தில் உள்ளது.
5. இந்தியாவவ விட 3 மடங்கு அதிகம் சீன ராணுவத்துக்கு பட்தஜட்டில்
ரூ.15.22 லட்சம் தகாடி ஒதுக்கீடு: கடந்ோண்வட விட 6.8% அதிகரிப்பு.
கடந்ே 3 ஆண்டுகளில் இல்லாே வவகயில் சீனாவின் பட்தஜட்டில்
ராணுவத்துக்கு 209 பில்லியன் அதமரிக்க டாலர்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது, கடந்ோண்வட விட 6.8 சேவீேம் அதிகமாகும். உலகிதலதய
ராணுவத்துக்கு அதிகம் தசலவு தசய்யும் நாடுகளில் முேல் இடத்தில்
அதமரிக்கா உள்ளது. 2வது இடத்தில் சீனா இருந்து வருகிறது.
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ராணுவத்துக்கு சீனா கூடுேல் நிதிவய ஒதுக்கீடு
தசய்து வருகிறது. கடந்ே 2015ம் ஆண்டு வவர இரட்வட இலக்கத்தில்
ராணுவத்துக்கான கூடுேல் நிதி ஒதுக்கீடு இருந்து வந்ேது.
இந்நிவலயில், கடந்ே 6 ஆண்டுகளாக ஒற்வற இலக்கத்தில் கூடுேல்
நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டு வருகிறது. 2020ம் ஆண்டில் ராணுவத்துக்கு
196.44 பில்லியன் டாலவர சீன அரசு ஒதுக்கீடு தசய்ேது. இந்நிவலயில்,
2021ம் நிதியாண்டில் 209 பில்லியன் டாலர் நிதி (ரூ.15,22,878 தகாடி)
ராணுவத்துக்கு ஒதுக்கப்படுவோக நாடாளுமன்றத்தில் சீன அரசு
அறிவித்துள்ளது. இது கடந்ே ஆண்வட காட்டிலும் 6.8 சேவீேம்
கூடுேலாகும். அதமரிக்கா ராணுவத்துக்கு 740.5 பில்லியன் டாலர் நிதி
ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. அேனுடன் ஒப்பிடும்தபாது சீனா ராணுவம்
மூன்றில் ஒரு பங்கு நிதிவய ராணுவத்துக்கு ஒதுக்கியுள்ளது.
6. உலக மக்களுக்கு 7 முவற ேரலாம் 93.1 தகாடி டன் உணவு
வீணடிப்பு: ஐநா. அறிக்வகயில் அதிர்ச்சி ேகவல்.
கடந்ே 2019ம் ஆண்டு தோராயமாக 93.1 தகாடி டன் உணவு
வீணடிக்கப்பட்டோக
உணவு
கழிவு
குறியீடு
அறிக்வகயில்
கூறப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் சூழல் தோடர்பான
நடவடிக்வககவள ஒருங்கிவணப்பேற்கான ஐநா. சூழல் திட்டம்,
தகனியாவின்
ேவலநகரான
வநதராபிவய
ேவலவமயகமாக
தகாண்டு தசயல்படுகிறது. ஐநா. சூழல் திட்டம், உணவு கழிவுகவள
குவறக்க அரசுகளுடன் இவணந்து தசயல்படும் வ்ராப் (WRAP) என்ற
தோண்டு நிறுவனமும் இவணந்து தவளியிட்ட, உணவு கழிவு குறியீடு
2019 அறிக்வகயில் கூறப்பட்டுள்ளோவது: உணவு கழிவுகள் பணக்கார,
ஏவழ நாடுகளில் பரவலாக ஒத்திருப்பது தேரிய வந்துள்ளது. 2019ம்
ஆண்டில் 93.1 தகாடி டன் உணவு வீணாக்கப்பட்டுள்ளது. இேவனக்
தகாண்டு உலகில் உள்ள மக்களுக்கு 7 முவற உணவு



 









அளித்திருக்கலாம். இதில், 61 சேவீேம் வீடுகள், 26 சேவீேம் ஓட்டல்கள்,
உணவு விடுதிகள், 13 சேவீேம் இேர சில்லவற வழிகளில் இருந்தும்
வீணாக்கப்படுகிறது. உலகளவில் ேயாரிக்கப்படும் உணவு உற்பத்தியில்
17 சேவீேம் வீணாகிறது. தமலும், சாப்பிட ேயாராக இருக்கும்
உணவுகளில் 11 சேவீேம் வீடுகள், 5 சேவீேம் ஓட்டல்கள், 2 சேவீேம்
சில்லவற வழிகளிலும் வீணாக்கப்படுகிறது. ஒவ்தவாரு ஆண்டும், உலக
ேனிநபர் வருவாயில் 121 கிதலா, வீட்டு ேனிநபர் வருவாய் கணக்கில் 74
கிதலா உணவு வீணடிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் 6.8 தகாடி டன்
இந்தியாவவ தபாருத்ேவவரயில், ஒவ்தவாரு ேனிநபரும் ஆண்டுக்கு 50
கிதலா
உணவு
தபாருட்கவள
வீண்
தசய்கின்றனர்.
இது,
அதமரிக்காவில் 59 கிதலா, சீனாவில் 64 கிதலாவாக உள்ளது. கடந்ே
2019ம் ஆண்டு இந்தியாவில் மட்டும் 6 தகாடிதய 87 லட்சத்து 60
ஆயிரத்து 163 கிதலா உணவுகள் வீணடிக்கப்பட்டு உள்ளன.
7. மியான்மர் ராணுவ தசனல்கள் முடக்கம்: யூடியூப் நிர்வாகம் அதிரடி.
மியான்மர் ராணுவம் சார்ந்து இயங்கும் 5 தசனல்கவள யூடியூப்
நிறுவனம் நீக்கியுள்ளோக ேகவல் தவளியாகிவுள்ளது. மியான்மரில்
ராணுவ ஆட்சி தோடங்கியேற்கு எதிராக தபாராட்டக்காரர்கள் இரண்டு
வாரங்களுக்கு தமலாக தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
புேன்கிழவம யாங்கூன் உள்ளிட்ட நாட்டின் பல இடங்களில்
ராணுவத்துக்கு எதிராக தபாராட்டங்கள் தவடித்ேது. அப்தபாது
தபாராட்டக்காரர்கள் மீது ராணுவம் ோக்குேல் நடத்தியதில் தநற்று முன்
தினம் மட்டும் 38 தபர் பலியாகினர். இதுவவர ராணுவத்துக்கு எதிரான
தபாராட்டத்தில் 50 க்கும் அதிகமாதனார் பலியாகியுள்ளனர். இந்ே
நிவலயில் மியான்மர் ராணுவ வீடிதயா பக்கங்கள் யூடியூப் தசனலில்
முடக்கப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து யூடியூப் நிறுவன தசய்தித் தோடர்பாளர்
கூறும்தபாது, “எங்கள் விதிமுவற மற்றும் சட்டங்களுக்கு எதிராக இருந்ே
மியான்மர் ராணுவத்தின் 5 யூடியூப் தசனல்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன”
என்று தேரிவித்துள்ளார்.
என்ன நடக்கிறது மியன்மரில்?
மியான்மரில் கடந்ே நவம்பரில் (2020) நடந்ே தேர்ேலில் ஆங்சான்
சூச்சியின் தேசிய ஜனநாயகக் கட்சி மீண்டும் தவற்றி தபற்று ஆட்சி
அவமத்ேது. ஆனால், தேர்ேலில் முவறதகடுகள் நடந்திருப்போகக் கூறி,
புதிய அரவச ஏற்க ராணுவம் மறுத்ேது. இது தோடர்பாக மியான்மர்
அரசுக்கும், ராணுவத்துக்கும் இவடதய தமாேல் நீடித்துவந்ே நிவலயில்,
கடந்ே சில நாட்களுக்கு முன் ஆங் சான் சூச்சி ேவலவமயிலான
கட்சியின் ஆட்சிவயக் கவிழ்த்து, ராணுவம் ஆட்சிப் தபாறுப்வபக்
வகப்பற்றியது. தமலும், ஆங் சான் சூச்சி, மியான்மரின் அதிபர் யு வின்
மியிண்ட் மற்றும் முக்கியத் ேவலவர்கவளயும் வீட்டுக் காவலில்
ராணுவம் வவத்ேது. இேவனத் தோடர்ந்து ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக
மக்கள் தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தநபிடாவ், யாங்கூன்
ஆகிய பகுதிகளில் தபாராட்டங்கள் வலுத்து வருகின்றன. இேன்
காரணமாக இவணயச் தசவவ நாட்டின் பல இடங்களில்
முடக்கப்பட்டுள்ளது.
8. 8.1 ரிக்தடர் அளவில் நியூசிலாந்தில் அடுத்ேடுத்து பூகம்பம்.
நியூசிலாந்தில் 3 பயங்கர நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்ட நிவலயில், பசிபிக்
தீவில் 8.1 ரிக்தடர் அளவில் மிக வலுவான பூகம்பம் தநற்று (04.03.2021)
காவல ஏற்பட்டது. இேனால், நியூசிலாந்தில் சுனாமி எச்சரிக்வக
விடுக்கப்பட்டது.
பசிபிக் தபருங்கடலின் தநருப்பு வவளயத்திற்குள்
அவமந்துள்ள நாடு நியூசிலாந்து. இங்கு கடலுக்குக் கீதழ உள்ள பல
தடக்தடானிக் பிதளட்களின் குறுக்குதவட்டுப் பகுதிகளில்ோன் எரிமவல
மற்றும் நிலநடுக்கத்தின் வமயம் உள்ளது. இேன் காரணமாக,
நியூசிலாந்தில் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுவது வழக்கம். ஜிஸ்தபார்ன்
தடாதகாமரு ஜலசந்தி பகுதிகவள வமயமாக தகாண்டு ரிக்தடர் அளவில்
7.4 மற்றும் 7.3 புள்ளிகளாக பதிவாகின. இந்ே அதிர்ச்சியில் இருந்து
மக்கள் மீள்வேற்குள் நியூசிலாந்தில் இருந்து 1000 கிமீ தோவலவில்
அவமந்துள்ள பசிபிக் தீவான தகர்மதடக் தீவில் தநற்று காவல 8.1
ரிக்தடர் அளவில் பயங்கர பூகம்பம் ஏற்பட்டது. இந்ே நிலநடுக்கங்கள்
முக்கிய நகரங்களான ஆக்லாந்து தவலிங்டன், கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரங்களில்
உணரப்பட்டது.
கட்டிடங்கள்,
வீடுகள்
குலுங்கியோல்
மக்கள்
பீதிக்குள்ளாகினர். பயங்கர பூகம்பத்வே தோடர்ந்து சுனாமி எச்சரிக்வக
விடுக்கப்பட்டது.
பூகம்பத்வே
உணராவிட்டாலும்
காத்திருக்க
தவண்டாம். ஆபத்ோன சுனாமி வரலாம் என தேசிய அவசரநிவல
தமலாண்வம ஆவணயம்
எச்சரித்ேது. கடந்ே 1976ம் ஆண்டு
ஆஸ்திதரலிய தடக்தடானிக் பிதளட் மற்றும் பசிபிக் தபருங்கடலின்
குறுக்குதவட்டில் 8.0 ரிக்தடர் அளவில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.















இேன் பின் இப்பிராந்தியத்தில் வரலாற்றில் மிக வலுவான பூகம்பம்
பதிவாகி உள்ளது.
கடந்ே 2013ம் ஆண்டு நியூசிலாந்தின் கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரில் 6.3 ரிக்தடர்
அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் 185 தபர் பலியாகினர். ேற்தபாது
நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதிகளில் மிகவும் பின்ேங்கிய பகுதிகள்
என்போல் தபரிய அளவில் உயிர் தசேம், பாதிப்புகள் ஏற்படவில்வல.
9. 'நிடி ஆதயாக்' மற்றும் தோழில் மற்றும் சர்வதேச வர்த்ேகத் துவற
சார்பில், பி.எல்.ஐ., திட்டம் பற்றிய கருத்ேரங்கு:
''பி.எல்.ஐ., எனப்படும், உற்பத்தியுடன் இவணக்கப்பட்ட ஊக்கச் சலுவக
திட்டத்ோல், நாட்டின் உற்பத்தி திறன், அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகளில், 38
லட்சம் தகாடி ரூபாயாகஅதிகரிக்கும்,'' என, பிரேமர் நதரந்திர தமாடி
நம்பிக்வக தேரிவித்துள்ளார்.
நீட்டிப்பு:
'வீடிதயா கான்பரன்ஸ்' வழியாக நடந்ே இந்ே கருத்ேரங்கில், பிரேமர்
தமாடி தபசியோவது: உள்நாட்டு உற்பத்திவய அதிகரிக்க, மத்திய அரசு
பல்தவறு சீர்திருத்ே நடவடிக்வககள் எடுத்து வருகிறது. உற்பத்திவய
அதிகரிக்கும் தநாக்கில் ோன், பி.எல்.ஐ., திட்டம் அறிமுகப்படுத்ேப்
பட்டுள்ளது. பல துவறகளுக்கும், இந்ே திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே
ஊக்கச் சலுவக திட்டத்தின் வாயிலாக, உலகளவிலான தபாட்டிகவள,
நிறுவனங்கள் சமாளிக்க முடியும். பி.எல்.ஐ., திட்டத்துக்காக, 2021 - 22ம்
ஆண்டு பட்தஜட்டில், அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 2 லட்சம் தகாடி
ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என, தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே திட்டத்ோல்,
நாட்டின் உற்பத்தி திறன், அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகளில், 38 லட்சம் தகாடி
ரூபாயாக அதிகரிக்கும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஊக்கத் தோவக:
உற்பத்தி
துவறகளில்
இப்தபாது
பணிபுரியும்
ஊழியர்கள்
எண்ணிக்வகயும், ஐந்து ஆண்டுகளில் இரு மடங்காகும் என,
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இேனால், தவவல வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
தோழில் துவங்குவேற்கு ஏற்ற சூழ்நிவலவய அரசு ஏற்படுத்தி வருகிறது.
பி.எல்.ஐ., திட்டத்தின் கீழ், சராசரியாக உற்பத்தியில், 5 சேவீேம், ஊக்கத்
தோவகயாக வழங்கப்படும். உற்பத்தி துவறக்கு இேற்கு முன்
அளிக்கப்பட்ட
ஊக்கத்
தோவக
திட்டங்களுக்கும்,
இப்தபாது
அமல்படுத்ேப்பட்டுள்ள ஊக்கத் தோவக திட்டத்துக்கும், அதிக தவறுபாடு
உள்ளது. இப்தபாது, இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, தசயல்பாட்டின்
அடிப்பவடயில் ஊக்கத் தோவக வழங்கப்படுகிறது. மருந்து, மருத்துவ
தசவவ, தமாவபல் தபான்கள், மின்னணு தபாருட்கள் ேயாரிப்பு
உள்ளிட்ட, 13 துவறகளில், இந்ே திட்டம் தசயல்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் தபசினார்.
பிரேமர் தமாடிக்கு 'தசராவீக்' விருது (சாா்வதேச எரிசக்தி & சுற்றுச்சூழல்
ேவலவம விருது)
'தசராவீக்’ மாநாட்டில், ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழவல தமம்படுத்துவதில்
சிறந்து விளங்கியேற்காக, பிரேமர் தமாடிக்கு, விருது வழங்கி
கவுரவிக்கப்பட்டது. அதமரிக்காவின் தகம்பிரிட்ஜ் எரிசக்தி ஆராய்ச்சி
நிறுவனம் சாாா்பில் இந்ே விருது வழங்கப்பட்டது. அதமரிக்காவில்,
தசராவீக் எனப்படும், ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தோடர்பான மாநாடு,
கடந்ே, MARCH 1ம் தேதி, 'வீடிதயா கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக துவங்கியது.
தநற்று வவர நடந்ே இந்ே மாநாட்டில், 'தசராவீக் குதளாபல் எனர்ஜி
அண்டு என்விராய்ன்தமன்ட் லீடர்ஷிப் அவார்ட்' எனப்படும், ஆற்றல்
மற்றும் சுற்றுச்சூழவல தமம்படுத்துவதில், சிறந்து விளங்கும் சர்வதேச
ேவலவருக்கான விருது, நம் பிரேமர் நதரந்திர தமாடிக்கு, வழங்கி
கவுரவிக்கப்பட்டது. விருவே தபற்ற பின், தபசிய பிரேமர் தமாடி
கூறியோவது: வரும் 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் தபட்தராலுடன் 20
சேவீேம் எத்ேனாவலக் கலப்பேற்கு இலக்கு நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீட்டுக் கழிவுகள், தவளாண் கழிவுகளிலிருந்து உயிரி எரிதபாருவள
உற்பத்தி தசய்வேற்காக 5,000 ஆவலகள் அவமக்கப்படவுள்ளன.
புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல் வாயிலாக மின்சாரம் உற்பத்தி தசய்வவே
இந்தியா தோடாா்ந்து ஊக்குவித்து வருகிறது. ஒட்டுதமாத்ே எரிசக்தி
பயன்பாட்டில் இயற்வக எரிவாயுவின் பங்வக 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள்
15 சேவீேமாக உயாா்த்துவேற்கு இலக்கு நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்ே
7 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் வனப்பரப்பு அதிகரித்துள்ளது. அவற்றின்
காரணமாக, பாரீஸ் பருவநிவல ஒப்பந்ே இலக்குகவள 2030-ஆம்
ஆண்டுக்கு முன்னோகதவ அவடவவே தநாக்கி இந்தியா விவரந்து
முன்தனறி வருகிறது என்றாாா் பிரேமாா் தமாடி. பருவநிவல மாற்றம்
மற்றும் தபரிடர்களுதம, உலகிற்கு தபரிய சவால்களாக உள்ளன.
தகாள்வககள் மற்றும் சட்டங்கள் வாயிலாக, இவற்வற எதிர்தகாள்ள
தவண்டும். பாரிஸ் பருவநிவல ஒப்பந்ேத்தின் இலக்குகவள, 2030ம்



 









ஆண்டுக்குள், இந்தியா அவடந்துவிடும் என்ற நம்பிக்வக எனக்கு
உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
'எக்ஸாம் வாரியர்ஸ்' புதிய புத்ேகம்
தமாடி பிரேமராக பேவிதயற்ற பின், மாேந்தோறும், 'மன் கீ பாத்' என்ற
வாதனாலி நிகழ்ச்சி மூலம், நாட்டு மக்களுக்கு உவரயாற்றி
வருகிறார்.குறிப்பாக, 10 மற்றும் பிளஸ் 2 தபாதுத் தேர்வு எழுதும்
மாணவர்கவள
உற்சாகப்படுத்தும்
வவகயில்,
அவர்களுக்கு
ஆதலாசவன கூறுவவே வழக்கமாக வவத்துள்ளார். மன் கீ பாத்
நிகழ்ச்சியில் ஆற்றிய உவரகளுடன், ேன் வாழ்வில் சந்தித்ே நிகழ்வுகள்
மற்றும் அேற்கான தீர்வுகவள, எளிய நவடயில், ஆங்கிலத்தில், 'எக்ஸாம்
வாரியர்ஸ்' என்ற ேவலப்பில், பிரேமர் தமாடி புத்ேகமாக எழுதினார்.
இந்நிவலயில், ேற்தபாது இந்ே புத்ேகத்தில் தமலும் சிலவிஷயங்கவள
பிரேமர் தசர்த்து உள்ளார். தபற்தறாருக்கான மந்திரங்கள், மன நலம்,
தோழில்நுட்பத்தின் பங்கு, தநர தமலாண்வம உட்பட பல விஷயங்கள்
பற்றி, பிரேமர் எழுதியுள்ளார்.எக்ஸாம் வாரியர்ஸ் புத்ேகத்தின் புதிய
பதிப்பு, விவரவில் தவளியிடப்பட உள்ளோக, 'தபன்குயின் தரண்டம்
ஹவுஸ்' பதிப்பகம் தேரிவித்துள்ளது. இந்ே புத்ேகம், 15 தமாழிகளில்
தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்வீடன்பிரேமருடன் தபச்சு
ஐதராப்பிய நாடான ஸ்வீடனின் பிரேமர் ஸ்டீபன் தலதபன்னுடன்,
பிரேமர் தமாடி தநற்று, 'வீடிதயா கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக தபசியோவது:
இந்தியாவும், ஸ்வீடனும், பல துவறகளில் இவணந்து தசயல்பட அதிக
வாய்ப்புகள் உள்ளன. கழிவுகள் தமலாண்வம, 'ஸ்மார்ட் சிட்டி', நீாா்
சுத்திகரிப்பு, திடக் கழிவு தமலாண்வம, தபாருளாோரம், மின்சார
வாகனம் உட்பட பல துவறகளில், இரு நாடுகளுக்கு இவடதய நல்ல
நட்புறவு நீடிக்கிறது; இது தமலும் வலுப்பட தவண்டும். புதிய கண்டு
பிடிப்புகள், தோழில்நுட்பம், முேலீடு, ஆராய்ச்சி ஆகிய துவறகளில், இரு
நாடுகளும் இவணந்து தசயல்பட்டு, நட்வப வலுப்படுத்ே தவண்டும்.
ஜி20 நாடுகளிதலதய இந்தியாோன் நிாா்ணயித்ே இலக்குகவள
அவடந்து சிறப்பாக தசயல்பட்டுள்ளது. கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளில்
புதுப்பிக்கத்ேக்க மின்சக்திவய இந்தியா 162 சேவீேம் அதிகரித்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் தபசினார்.
10. 50 ஆவது தேசிய தோழிலாளர் பாதுகாப்பு தினம், மார்ச்சு 4ஆம் தேதி
நவடதபற்றது. ஆண்டுதோறும் மார்ச்சு 4 ஆம் தேதி தேசிய தோழிலாளர்
பாதுகாப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
11. பாடகி பி.சுசீலாவுக்கு இங்கிலாந்தில் கவுரவம்.
சர்வதேச மகளிர் தினத்வே முன்னிட்டு, பின்னணி பாடகி பி.சுசீலாவுக்கு,
இங்கிலாந்தில் விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 'இங்கிலாந்து மகளிர்
தநட்தவார்க்' அவமப்வப தசர்ந்ேவர்கள், ஆண்டுதோறும், சர்வதேச
தபண்கள் தினத்வே முன்னிட்டு, இங்கிலாந்தில் சாேவன பவடத்ே
தபண்களுக்கு, பாராட்டு விழா நடத்துவர். இவ்விழா அங்குள்ள
பார்லிதமன்ட் கட்டடத்தில், உறுப்பினர்கள் முன்னிவலயில் நவடதபறும்.
இந்ோண்டு, இங்கிலாந்துக்கு தவளிதய, சாேவன பவடத்ே தபண்கவள
கவுரவிக்க உள்ளனர். தகாதரானாவால் இவ்விழா, காதணாலி காட்சி
வாயிலாக இன்று நடக்கிறது. இதில், பின்னணி பாடகி பி.சுசீலா மற்றும்
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் சதகாேரியான, இவச அவமப்பாளர் தரவஹனா
கவுரவிக்கப்பட உள்ளனர்.
12. தராமில் நடக்கும் சர்வதேச மல்யுத்ே தபாட்டிக்கான 'கிரிதகா தராமன்' எவடப்பிரிவில் இந்திய வீரர்களான நீரஜ் (63 கி.கி), நவீன் (130
கி.கி) தவண்கலம் வகப்பற்றினர்.
13. கச்சா எண்தணய் உற்பத்திவய ஏப்ரல் மாேம் வவர அதிகரிக்க
தவண்டாதமன்று தபட்தராலியப் தபாருள்கவள ஏற்றுமதி தசய்யும்
நாடுகளின் கூட்டவமப்பு (ஒதபக் பிளஸ்) முடிதவடுத்துள்ளது.
கச்சா எண்தணய் உற்பத்திவய அதிகரிக்குமாறு இந்தியா தோடாா்ந்து
தகாரி வந்ே நிவலயில், அக்கூட்டவமப்பு இந்ே முடிவவ எடுத்துள்ளது.
கதரானா தநாய்த்தோற்று பரவல் காரணமாக அமல்படுத்ேப்பட்ட தபாது
முடக்கத்ோல் உலக நாடுகள் முழுவதிலும் கச்சா எண்தணய் தேவவ
குவறந்ேது. அேனால், அேன் விவல வரலாறு காணாே வவகயில்
வீழ்ச்சி அவடந்ேது. நாடுகளில் இயல்பு நிவல படிப்படியாகத் திரும்பத்
தோடங்கியவே அடுத்து, கச்சா எண்தணய்க்கான தேவவ அதிகரித்ேது.
எனினும், கதரானா பரவலுக்கு முந்வேய நிவலக்கு கச்சா
எண்தணவய உற்பத்தி தசய்ய தவண்டாம் என்று ஒதபக் பிளஸ்
கூட்டவமப்பு
நாடுகள்
முடிதவடுத்ேன.
அேனால்,
கச்சா
எண்தணய்க்கான
தேவவ
அதிகரித்து
உற்பத்தி
குவறந்து
காணப்பட்டோல் அேன் விவல சந்வேயில் அதிகரித்ேது. மத்திய அரசு,
கச்சா எண்தணய் உற்பத்திவய ஒதபக் பிளஸ் கூட்டவமப்பு நாடுகள்















அதிகரிக்க தவண்டும் என்று தகாரி வந்ேது. இத்ேவகய சூழலில், கச்சா
எண்தணய் உற்பத்திக் தகாள்வகவய நிாா்ணயிப்பது தோடாா்பாக ஒதபக்
பிளஸ் கூட்டவமப்பு நாடுகளின் இவணயவழிக் கூட்டம் கடந்ே
வியாழக்கிழவம நவடதபற்றது. அதில், ஏப்ரல் வவர கச்சா எண்தணய்
உற்பத்திவய அதிகரிக்க தவண்டாம் என்று அந்நாடுகள் முடிதவடுத்ேன.
கச்சா எண்தணய் தேவவ இயல்பு நிவலக்குத் திரும்பாேவேக் கருத்தில்
தகாண்டு இந்ே முடிவு எடுக்கப்பட்டோகத் தேரிகிறது. கூட்டத்துக்குப்
பிறகு சவூதி அதரபிய எரிசக்தித் துவற அவமச்சாா் அப்துல்லாசிஸ் பின்
சல்மான் தசய்தியாளாா்களிடம் கூறுவகயில், ‘‘கடந்ே ஆண்டில் கச்சா
எண்தணவய மிகவும் குவறந்ே விவலக்கு வாங்கி இந்தியா தசமித்து
வவத்ேது. ேற்தபாது அவே இந்தியா உபதயாகித்துக் தகாள்ளலாம்’
என்றாாா்.
14. சுேந்திர இந்தியாவின் 75-ஆவது தகாண்டாட்டம்: பிரேமாா் தமாடி
ேவலவமயில் உயாா்நிவலக் குழு அவமப்பு.
"சுேந்திர இந்தியாவின் 75-ஆவது ஆண்டு தகாண்டாட்டத்வே
திட்டமிடுவேற்காக, பிரேமாா் நதரந்திர தமாடி ேவலவமயில் 259
உறுப்பினாா்களுடன் தேசிய அளவில் ஓாா் உயாா்நிவலக் குழு
அவமக்கப்பட்டுள்ளது. அந்ேக் குழுவில் முன்னாள் குடியரசுத் ேவலவாா்
பிரதீபா பாட்டீல், உச்சநீதிமன்றத் ேவலவம நீதிபதி எஸ்.ஏ.தபாப்தட,
தேசிய பாதுகாப்பு ஆதலாசகாா் அஜித் தோவல், 28 மாநிலங்களின்
முேல்வாா்கள், பாஜக மூத்ே ேவலவாா் அத்வானி, தபரும்பாலான மத்திய
அவமச்சாா்கள், சில மாநில ஆளுநாா்கள் இடம்தபற்றுள்ளனாா்.பிரபல
பாடகி லோ மங்தகஷ்காா் தபான்ற கவலஞாா்கள், தநாபல் பரிசு தபற்ற
தபாருளாோர அறிஞாா் அமாா்த்தியா தசன் ஆகிதயாரும் உயாா்நிவலக்
குழுவில் இடம்தபற்றுள்ளனாா். காங்கிரஸ் ேவலவாா் தசானியா காந்தி,
மாாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தபாதுச் தசயலாா் சீோராம் தயச்சூரி, தேசியவாே
காங்கிரஸ் ேவலவாா் சரத் பவாாா், திரிணமூல் காங்கிரஸ் ேவலவாா்
மம்ோ பானாா்ஜி, உத்ேர பிரதேச முன்னாள் முேல்வாா்கள் முலாயம் சிங்
யாேவ், மாயாவதி உள்ளிட்ட எதிாா்க்கட்சித் ேவலவாா்களும் அந்ேக்
குழுவில் இடம்தபற்றுள்ளனாா்.
சுேந்திர இந்தியாவின் 75-ஆவது
ஆண்டு, வரும் 2022-இல் தகாண்டாடப்படுகிறது. இவே வரும் மாாா்ச்
12-ஆம் தேதி முேல் அடுத்ே ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி வவர 75
வாரங்களுக்கு மாநில அளவிலும் தேசிய அளவிலும் தகாண்டாடுவேற்கு
மத்திய அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. இந்ே தகாண்டாட்டத்வேதயாட்டி
நவடதபறும் விழாக்கள், நிகழ்ச்சிகள், கூட்டங்கவள நடத்துவேற்கான
வழிமுவறகவளயும்
விதிமுவறகவளயும்
பிரேமாா்
தமாடி
ேவலவமயிலான உயாா்நிவலக் குழு வகுத்து அளிக்கும். இந்ேக்
குழுவின் முேல் கூட்டம், வரும் 8-ஆம் தேதி நவடதபறவுள்ளது. 75ஆவது சுேந்திர தின விழா தகாண்டாடப்படும் 2022-ஆம் ஆண்டில்
ஜி20 உச்சி மாநாடு இந்தியாவில் நவடதபறும் என பிரேமர் நதரந்திர
தமாடி மகிழ்ச்சி தபாங்க தேரிவித்துள்ளார். இந்தியாவில் வரும் 2021ஆம் ஆண்டு ஜி20 மாநாடு நவடதபறவிருந்ே நிவலயில், 75-ஆவது
சுேந்திர தினத்துக்கு தபருவம தசர்க்கும் வவகயில், அவே 2022-ஆம்
ஆண்டுக்கு மாற்றும்படி இந்தியா தகாரிக்வக விடுத்ேது. இேவன உலக
நாடுகள் ஏற்றுக் தகாண்டிருப்போக பிரேமர் தமாடி மகிழ்ச்சி தபாங்க
தேரிவித்துள்ளார். அதமரிக்கா, பிரிட்டன், தஜர்மனி, பிரான்ஸ், இந்தியா,
அர்தஜன்டினா உள்ளிட்ட 20 நாடுகள் பங்தகற்கும் ஜி20 உச்சி மாநாடு,
ஆண்டுதோறும் அந்ேந்ே உறுப்பு நாடுகளில் நவடதபற்று வருவது
குறிப்பிடத்ேக்கது.
15. இந்தியாவுக்கான பிரிட்டன் தூேர் அதலக்ஸ் எல்லிஸ்
16. ஈட்டி எறிேலில் நீரஜ் தசாப்ரா புதிய தேசிய சாேவன
3-வது இந்தியன் கிராண்ட்பிரி ேடகள தபாட்டி பஞ்சாப் மாநிலம்
பாட்டியாலாவில் தநற்று நடந்ேது. இதில் ஆண்களுக்கான ஈட்டி
எறிேலில் தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கு ஏற்கனதவ ேகுதி தபற்று
விட்ட இந்திய வீரரான அரியானாவவ தசர்ந்ே 24 வயது நீரஜ் தசாப்ரா
ேனது 5-வது முயற்சியில் 88.07 மீட்டர் தூரம் வீசி புதிய தேசிய
சாேவன பவடத்ேதுடன், ேங்கப்பேக்கத்வேயும் ேனோக்கினார். இேற்கு
முன்பு கடந்ே 2018ல் இந்தோதனஷியாவில் நடந்ே ஆசிய விவளயாட்டு
ஈட்டி எறிேலில் 88.06 மீ., துாரம் எறிந்திருந்ேது சாேவனயாக இருந்ேது.
அந்ே ேனது தசாந்ே சாேவனவய முறியடித்து புதிய சாேவன
பவடத்துள்ளார். கடந்ே ஆண்டு ஜனவரி மாேம் தேன்ஆப்பிரிக்காவில்
நடந்ே சர்வதேச தபாட்டியில் ஒலிம்பிக் ேகுதி இலக்வக (85 மீட்டர்)
எட்டிய நீரஜ் தசாப்ரா தகாதரானா பரவல் காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு
பிறகு கலந்து தகாண்ட முேல் தபாட்டி இதுவாகும். ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கு
ேகுதி தபற்று இருக்கும் மற்தறாரு இந்திய வீரரான உத்ேரபிரதேசத்வே
தசர்ந்ே ஷிவ்பால் சிங் (81.63 மீட்டர்) 2-வது இடமும், மற்தறாரு
அரியானா வீரர் சஹில் சில்வால் (80.65 மீட்டர்) 3-வது இடமும்
தபற்றனர்.



 















17. இராக்கிற்கு தசல்லும் முேல் தபாப்பாண்டவர் தபாப் பிரான்சிஸ்.
2012இல் தபாப்பாண்டவராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டதிலிருந்து, தபாப்
பிரான்சிஸ் தமற்தகாள்ளும் மிகவும் ஆபத்ோன தவளிநாட்டு பயணம்
இது. தவள்ளிக்கிழவமயன்று (05.03.2021) இந்ே முக்கியமான
பயணத்வே தமற்தகாண்ட தபாப் பிரான்சிஸ் பாக்ோத் சர்வதேச விமான
நிவலயத்தில் வந்து இறங்கினார், ஈராக் இவ்வளவு காலமாக
துன்பப்பட்டோல், அங்கு "அவடயாள" பயணத்வே தமற்தகாள்வது
கடவம என்று உணர்ந்ேோக அவர் தேரிவித்துள்ளார். பாக்ோத்தில்
உள்ள அதிபர் மாளிவகயில் தபாப் பிரான்சிவஸ ஈராக் அதிபர் பர்ஹாம்
சதல (Barham Saleh) வரதவற்றார். 84 வயோன தபாப்பாண்டவரின்
பாதுகாப்புப் பணியில், ஆயிரக்கணக்கான கூடுேல் பாதுகாப்புப்
பணியாளர்கவள ஈராக் நியமித்துள்ளது. ராக்தகட் மற்றும் ேற்தகாவல
குண்டு ோக்குேல்கள் நிகழலாம் என்ற அச்சங்களுக்கு மத்தியில் இந்ே
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. இராக்கில் சூறாவளி
சுற்றுப்பயணம் தமற்தகாண்டுள்ள பிரான்சிஸ், விமானம், தஹலிகாப்டர்
மற்றும் கவச வாகனம் மூலம் முக்கிய நான்கு நகரங்களுக்கு தசல்வார்.
பாக்ோத் தேவாலயத்திற்கு தசன்று அங்கு பிரார்ேவன தசய்வார்.
ஈராக்கின் உயர்நிவல ஷியா முஸ்லீம் மேகுருவவ நஜாப் நகரில்
சந்தித்து கலந்துவரயாடிய பிறகு, தபாப் பிரான்சிஸ் தமாசூல் நகருக்குச்
தசல்வார். தமாசூல் ஐ.எஸ் தீவிரவாதிகளின் தகாட்வடயாக இருந்ேதும்,
அங்குள்ள
தேவாலயங்களும்
பிற
கட்டடங்களும்
தமாேலின்
வடுக்கவளத் சுமந்துக் தகாண்டு தபாரின் வலிகவள தவளிப்படுத்திக்
தகாண்டிருக்கின்ரன என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது.











 













உருவாக்குவதற்காக, மக்கள் மருந்தக வாரம் நாடு முழுவதும் மார்ச் 1
முதல் 7 வசர தகாண்டாடப்படுகிறது.

1.நடப்பாண்டில் (2021) வரும் தேசிய பாதுகாப்பு நாளுக்கான கருப்
பபாருள் என்ன?
✓

அ) சதக் சுரக்ஷா 



ஆ) நாரி சுரக்ஷா

‘மக்கள் மருந்தகம் - சசசவயும், சவசைவாய்ப்பும்’ என்பது இதன் கருப்
தபாருளாகும். வாரத்தின் கசடசி நாளான மார்ச்.7 அன்று மக்கள்
மருந்தக நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது.

இ) சசாஷியல் சுரக்ஷா

✓

ஈ) சசபர் சுரக்ஷா

6.பாகைவனக்பகாடி (Desert Flag) என்னும் பன்னாட்டைவிைான

பாதுகாப்பு நடவடிக்சககள் ததாடர்பாக மக்களிசடசய விழிப்புணர்சவ
ஏற்படுத்தும் சநாக்கில் ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.4 அன்று இந்தியாவில்
சதசிய பாதுகாப்பு நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் (2021)
வரும் சதசிய பாதுகாப்பு நாளுக்கான கருப்தபாருளாக, ‘சதக் சுரக்ஷா’
(சாசை பாதுகாப்பு) என்பது ததரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு
(2021) மார்ச்.4-10 வசர சதசிய பாதுகாப்பு வாரம் அனுசரிக்கப்படும்.

பயிற்சிகய நடத்தும் நாடு?

2. பன்னாட்டு பபண்கள் நாள் பகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது?

அ) UAE 
ஆ) USA
இ) UK
ஈ) பிரான்ஸ்

✓

அ) மார்ச் 7
ஆ) மார்ச் 8 
இ) மார்ச் 9
ஈ) மார்ச் 10

✓

பன்னாட்டு தபண்கள் நாளானது ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.8 அன்று
உைகம் முழுவதும் தகாண்டாடப்படுகிறது. பாலின சமத்துவம் நிசறந்த
உைகத்சத வடிவசமப்பதில் உதவுவதற்காக இந்தச் சிறப்பு நாள் அனுச
-ரிக்கப்படுகிறது. “Achieving an equal future in a COVID-19 world” என்ற
கருப்தபாருளின்கீழ் நடப்பாண்டு தபண்கள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

7.கடட்டதனாெரின் புகேப்படிவங்கள் அண்கமயில் எந்ே நாட்டில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டன?
அ) அர்தஜன்டினா 
ஆ) ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகள்
இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

3. ஆர்க்டிகா-M என்ற பெயற்ககக்தகாகை ஏவிய நாடு எது?
அ) பிசரஸில்

ஈ) இரஷ்யா

✓

ஆ) பிரான்ஸ்
இ) இரஷ்யா 
ஈ) ஆஸ்திசரலியா

✓

‘பாசைவனக்தகாடி’ என்பது ஒரு பன்னாட்டுப்பயிற்சியாகும். இது ஐக்கிய
அரபு அமீரகத்தில் நசடதபறவுள்ளது. இந்தியா, பிரான்ஸ் மற்றும் USA
உட்பட பத்து நாடுகள் இந்தப்பயிற்சியில் பங்சகற்கவுள்ளன. இப்பயிற்சி,
இம்மாதம் மூன்றுவாரகாைத்துக்கு நசடதபறும். இப்பயிற்சியானது பை,
தீவிரமான வான்சபார்வசக பயிற்சிகசள உள்ளடக்கும். இப்பயிற்சியில்
பங்சகற்க இந்திய வான் பசடயின் Su-30-MKI மற்றும் C-17s சபார்
வானூர்திகள் சமீபத்தில் புறப்பட்டன.

ரஷ்ய விண்தவளி நிறுவனம் தனது ஆர்க்டிகா-M தசயற்சகக்சகாளை
ஏவியது. இந்தச் தசயற்சகக்சகாள் ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்தில் நிைவும்
காைநிசைசய கண்காணிப்பசத சநாக்கமாகக் தகாண்டது. கஜகஸ்தா
-னில் உள்ள ஏவுதளத்திலிருந்து சசாயுஸ் ஏவுகைம்மூைம் இந்தச்தசயற்
-சகக்சகாள் ஏவப்பட்டது. எரிசக்தி நிசறந்த பிராந்தியத்சத நாட்டின்
வளர்ச்சி நைனுக்காக பயன்படுத்த இரஷ்யா முயற்சிதசய்துவருகிறது.

சடட்டசனாசர் என்பது நான்கு கால்களில் நடந்துதசல்லும் நீண்ட
கழுத்துசடய தாவரம் உண்ணும் சடசனாசர்களின் குழுவாகும். 140
மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிதரட்சடசியஸ் காைத்தில் வாழ்ந்த
‘Ninjatitan zapatai’ என்ற சடசனாசர் இனத்தின் புசதப்படிவங்கசள
அறிவியைாளர்கள் அண்சமயில் கண்டுபிடித்தனர். கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
புசதப்படிவங்கள், சடட்டசனாசர்கள் என அசைக்கப்படும் சடசனாசர்
குழுவின் மிகப்பைசமயான உறுப்பினர் என்று கூறப்படுகிறது.

8.பின்வரும் எந்ே மத்திய அகமச்ெகத்தின்கீழ், இந்திய ேகரவழி
துகறமுகங்கள் ஆகையம் பெயல்படுகிறது?
அ) உள்துசற அசமச்சகம் 

4.அண்மையில் வீழ்ச்சிப்பகடப்புழு பாதிப்பு பதிவான இடம் எது?

ஆ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அசமச்சகம்

அ) சதனி, தமிழ்நாடு

இ) துசறமுகங்கள் கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப்சபாக்குவரத்து அசமச்சகம்

ஆ) வயநாடு, சகரளா 

ஈ) ஜல்சக்தி அசமச்சகம்

இ) தநல்லூர், ஆந்திர பிரசதசம்

✓

இந்திய தசரவழி துசறமுகங்கள் ஆசணயம் 2012’இல் நிறுவப்பட்டது.
இது உள்துசற அசமச்சகத்தின்கீழ் தசயல்படும் ஒரு சட்டப்பூர்வமான
அசமப்பாகும்.

✓

இந்தியாவில் தசரவழியாக எல்சைசய கடந்துதசல்லும் பல்சவறு
வாகனங்கசள தணிக்சக தசய்வது, எல்சைகடந்து தசல்வபர்கசள
கண்காணிப்பது, ஒருங்கிசணந்த சசாதசனச்சாவடிகசள அசமப்பது,
அவற்சற பராமரிப்பது, நிர்வகிப்பது ஆகியசவ இதன் தபாறுப்பாகும்.
இதன் 9ஆவது நிறுவு நாள், 2021 மார்ச்.20 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.

ஈ) சமசூரு, கர்நாடகா
✓

அண்சமயில், சகரள மாநிைம் வயநாட்டில் வீழ்ச்சிப்பசடப்புழு பாதிப்பு
காணப்பட்டது. அது, பயிர்களுக்கு அதிக சசதத்சத ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மக்காச்சசாளம் மற்றும் வாசைப்பை சாகுபடிகளில் இந்தப் புழு தாக்குதல்
பதிவாகியுள்ளது.

5.பிரேம அகமச்ெரின் ைக்கள் ைருந்தகம் திட்டத்மத பெயல்படுத்தும்
நிறுவனம் எது?

9.பின்வரும் எந்ே உச்சிமாநாட்டில், ொகர்-மந்ேன்: வணிக கடல்ொர்

அ) இந்திய மருந்து தபாதுத்துசற நிறுவனங்களின் பணியகம் 

ேைம் விழிப்புைர்வு கமயம் போடங்கப்பட்டது?

ஆ) இந்திய மருந்துகள் நிறுவனம்

அ) இந்திய துசறமுகங்கள் உச்சிமாநாடு

இ) ஹிந்துஸ்தான் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் லிட்

ஆ) இந்திய கடல்சார் உச்சிமாநாடு 

ஈ) IFFCO

✓

பிரதமர் மக்கள் மருந்தக திட்டம் (PM-BJP) என்பது மருந்துத் துசறயின்
ஒரு முயற்சியாகும்; இதன்கீழ், தரமான மருந்துகள் தபாது மக்களுக்கு
மலிவு விசையில் வைங்கப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டம், இந்திய மருந்து
தபாதுத்துசற நிறுவனங்களின் பணியகத்தின்மூைம் தசயல்படுத்தப்படு
-கிறது. மக்கள் மருந்தக திட்டம் குறித்து அதிக விழிப்புணர்சவ









இ) இந்திய கப்பல் வாணிப உச்சிமாநாடு
ஈ) இந்திய நீர்வழிப்சபாக்குவரத்து உச்சிமாநாடு

✓

விசளயாட்டு, கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப்ப ோக்குவரத்து அசமச்சகத்தால்
ஏற்பாடுதசய்யப்பட்ட, ‘இந்திய கடல்சார் உச்சிமாநாடு - 2021’ஐ பிரதமர்
சமாடி திறந்துசவத்தார். இதன்சமயம், சாகர்-மந்தன்: வணிக கடல்சார்
தளம் விழிப்புணர்வு சமயம் ததாடங்கப்பட்டது. இது கடல்சார் பாதுகாப்பு,



 









சதடல் மற்றும் மீட்புத்திறன்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் கடற்சூைல் பாதுகாப்பு
ஆகியவற்சற சமம்படுத்துவதற்கான ஒரு தகவைசமப்பாகும்.

10.கீழ்க்காணும் எந்ே PSLV’ஐ பயன்படுத்தி, ‘சிந்து தநத்ரா’ என்ற
பெயற்ககக்தகாள் அண்கமயில் பவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது?
அ) PSLV-C51 
ஆ) PSLV-C52
இ) PSLV-C53

✓





குைந்சதகளில் 24 சதவீதம் சபர் இசணயதள வகுப்புகளில்
கைந்துதகாள்வசத இல்சை. 24 சதவீதம் சபர் 25 சதவீத வகுப்புகளில்
கைந்துதகாள்கின்றனர். 21.6 சதவீதம் சபர் 50 சதவீத வகுப்புகளில்
கைந்துதகாள்கின்றனர். 9.1 சதவீதம் சபர் அசனத்து வகுப்புகளிலும்
கைந்துதகாள்கின்றனர். பங்சகற்றவர்களில் 3ல் ஒருவர் இசணய வழி
வகுப்புகள் பயனுள்ளதாக இல்சை என்று கருத்து ததரிவித்துள்ளனர்.
90 சதவீதம் சபர் இசணய வகுப்புகளின் தரம் எதிர்பார்த்தசத விட
கீழ்நிசையில் உள்ள ததரிவித்து உள்ளனர். இவ்வாறு அறிக்சகயில்
கூறப்பட்டுள்ளது.
* என்ன தசய்ய சவண்டும்?

ஈ) PSLV-C54

✓



‘சிந்து சநத்ரா’ என்னும் தசயற்சகக்சகாள் சமீபத்தில் விண்தவளியில்
தவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது. இந்தியாவின் கண்காணிப்பு திறசன அதிக
-ரிப்பதற்கும், இந்தியப்தபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் நடவடிக்சககசள
கண்காணிப்பசத சமம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும்
சமம்பாட்டு அசமப்பு (DRDO) இசத உருவாக்கியது.
ISRO’இன் PSLV-C51’ஐப் பயன்படுத்தி இச்தசயற்சகக்சகாள் ஏவப்பட்டது.
இந்தச் தசயற்சகக்சகாள், இந்தியப்தபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உைவும்
சபார்க்கப்பல்கள் மற்றும் வணிகக்கப்பல்கசள தானாக அசடயாளம்
காணும் திறன்தகாண்டது.

குைந்சதகள் மீண்டும் பள்ளிக்கு வருவசத உறுதி தசய்ய சவண்டும்.
கிராம அளவில் குழு அசமத்து பணியாற்ற சவண்டும். சமூக பாதுகாப்பு
திட்டங்கள் மூைம் உதவிகள் தசய்ய சவண்டும். குைந்சத ததாழிைாளர்
சட்டத்சத கடுசமயாக அமல்படுத்த சவண்டும்.
* ரூ.400 வசர ஊதியம்
குைந்சதகள் தங்களின் வயசத தபாறுத்து ரூ.100 முதல் ரூ.400 வசர
சம்பாதிக்கிறார்கள். சிை சவசைகளில் அசத விட அதிகம்
சம்பாதிக்கின்றனர். சிைரிடம் ஊதியம் குறித்த ததளிவான தகவல்
இல்சை.
* 17 மாவட்டங்களில் அதிகரிப்பு


1. தமிைகத்தில் தகாசரானா ஊரடங்கு காைத்தில் குைந்சத
ததாழிைாளர்களின் எண்ணிக்சக 76% அதிகரிப்பு: 47% சபருக்கு எந்த
உதவியும் கிசடக்கவில்சை.
தகாசரானா ஊரடங்கு காரணமாக நாடு முழுவதும் பள்ளிகள்,
கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட அசனத்து கல்வி நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டன.
இதனால் பின்தங்கிய நிசையில் உள்ள மாணவர்கள் கல்விசய ததாடர
முடியாதநிசை ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, சாசைசயாரம் வசிக்கும்
குைந்சதகள் மற்றும் தபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குைந்சதகள்
கல்விசய ததாடர முடியாத நிசை ஏற்பட்டது. இந்நிசையில், தகாசரானா
ஊரடங்கு காைத்தில் தமிைகத்தில் குைந்சத ததாழிைாளர்களின்
எண்ணிக்சக 280 மடங்கு அதிகரித்துள்ள அதிர்ச்சி தகவல் தவளியாகி
உள்ளது. இது ததாடர்பாக, குைந்சத ததாழிைாளர் எதிர்ப்பு பிரசார
இயக்கம் ஆய்வு அறிக்சக ஒன்சற தவளியிட்டுள்ளது.
தகாசரானா ஊரடங்கு காைத்தில் குைந்சத ததாழிைாளர்களின் நிசை
ததாடர்பாக தமிைகத்தின் 24 மாவட்டங்களில் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
இந்த மாவட்டங்களில் 4 மண்டைங்களாக பிரிக்கப்பட்டு தசப்டம்பர் 2020
முதல் நவம்பர் 2020 வசர 767 குடும்பங்கசளச் சசர்ந்த 818
குைந்சதகளிடம் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வு ததாடர்பாக
தவளியிட்டுள்ள அறிக்சகயில் கூறியிருப்பதாவது: 818 குைந்சதகளிடம்
நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 9 முதல் 11 வயது வசர உள்ள குைந்சதகளில் 93
சதவீத ஆண் குைந்சதகளும், 92 சதவீத தபண் குைந்சதகளும்
தகாசரானா ஊரடங்கிற்கு முன்னதாக பள்ளி தசன்று தகாண்டு
இருந்தனர். 2 சதவீத சபர் மட்டுசம பள்ளிக்கு தசல்ைவில்சை. 12 முதல்
14 வயது வசர உள்ள குைந்சதகளில் ஆண்களில் 67 சதவீதம் சபர்,
தபண்களில் 80 சதவீதம் சபர் பள்ளிக்கு தசன்றனர். 15 முதல் 18 வயது
வசர உள்ளவர்களில் 40 சதவீத ஆண்களும், தபண்கள் 54 சதவீதம்
சபர் பள்ளிக்கு தசன்றனர்.
தகாசரானா ததாற்றுக்கு முன்பாக 818 குைந்சதகளில் 553 சபர்
பள்ளிகளுக்கு தசன்று தகாண்டு இருந்தனர். ஆனால், தகாசரானா
ததாற்று ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பின்பு 553 சபரில் 419 சபர்
சவசைக்கு தசல்ை ததாடங்கிவிட்டனர். சகாவிட் ததாற்று முன்பாக
சவசைக்கு தசன்று தகாண்டு இருந்த 265 சபரில் 231 தற்சபாதும்
சவசைக்கு தசன்று தகாண்டுதான் உள்ளனர். இதன்படி, குைந்சத
ததாழிைாளர்களின் எண்ணிக்சக மூன்று மடங்கு அதிகரித்து, குைந்சத
ததாழிைாளர்களின் எண்ணிக்சக 76 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களில் இருந்து குைந்சத ததாழிைாளர்கள் 28
சதவீதம் அதிகரித்து உள்ளனர்.
தகாசரானா ததாற்றுக்கு முன்பாக பள்ளிக்கு தசன்ற 553 குைந்சதகளில்
254 சபருக்கு (47%) ஊரடங்கின்சபாது எந்தவித உதவியும்
கிசடக்கவில்சை. 49 சபருக்கு (9%) உைர் சரஷன் தபாருட்கள்
கிசடத்துள்ளது.
177
சபருக்கு
புத்தகங்கள்,
குறிப்சபடுகள்
கிசடத்துள்ளன.
ஊரடங்கு
காைத்தில்
பள்ளிக்கு
தசல்லும்









ஊரடங்கு காைத்தில் தசன்சன, ராணிப்சபட்சட, திருவண்ணாமசை,
தசங்கல்பட்டு, கள்ளக்குறிச்சி, சசைம், சகாசவ, ஈசராடு, திருப்பூர்,
கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், நீைகிரி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுசர,
விருதுநகர், சிவகங்சக மாவட்டங்களில் குைந்சத ததாழிைாளர்
எண்ணிக்சக அதிகரித்து உள்ளது.
* தகாத்தடிசம முசறயில் தள்ளப்படும் அபாயம்
தகாசரானா
ஊரடங்கு
காைத்தில்
சவசைவாய்ப்பு
இல்ைாத
காரணத்தால் பை குடும்பங்கள் அதிக வட்டி விகிதத்தில் நிசறய கடன்
வாங்கி உள்ளனர். குறிப்பாக தங்களது முன்னாள் முதைாளிகளிடம்
அதிக கடன் வாங்கியுள்ளனர். இதனால், இவர்களில் பைர் தகாத்தடிசம
முசறக்கு தள்ளப்படும் அபாயம் உள்ளது.
2. சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசசப் பட்டியலில் சவலூாூா்
விஐடி க்யூ.எஸ். சாூா்வசதச அசமப்பு தவளியீடு
இந்திய அளவில் சிறந்த 12 கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசசப்
பட்டியலில் சவலூாூா் விஐடி பல்கசைக்கைகம் இடம்பிடித்துள்ளது. இந்த
தரவரிசசப் பட்டியசை குவாக்குவசரலி சசதமண்ட்ஸ் (க்யூ.எஸ்.) என்ற
சாூா்வசதச
அசமப்பு
தவளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து,
விஐடி
பல்கசைக்கைகம் தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: உைகம் முழுவதும் 80க்கும் சமற்பட்ட நாடுகளில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள், அதன்
கல்வித்தரம், மாணவாூா் - ஆசிரியாூா் விகிதம், ஆசிரியாூா்கள் தபற்ற
விருதுகள்,
சாதசனகள்,
மாணவாூா்கள்
விகிதம்
உள்ளிட்ட
காரணிகளின் அடிப்பசடயில் தரம் பிரித்து ஆண்டுசதாறும் சாூா்வசதச
அளவிலும், இந்திய அளவிலும் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின்
தரவரிசசப் பட்டியசை குவாக்குவசரலி சசமண்ட்ஸ் (க்யூ.எஸ்.) என்ற
சாூா்வசதச நிறுவனம் தவளியிட்டு வருகிறது.
இந்நிறுவனம் நிகைாண்டு தவளியிட்டுள்ள தரவரிசசப் பட்டியலில்
உைகின் சிறந்த 450 பல்கசைக் கைகங்களுக்குள் சவலூாூா் விஐடி
பல்கசைக்கைகம் இடம்தபற்றுள்ளது. தவிர, சதசிய அளவில் சிறந்த 12
கல்வி
நிறுவனங்களிலும்
விஐடி
பல்கசைக்கைகம்
சதாூா்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளது.
சமலும்,
விஐடி
பல்கசைக்கைகத்தின்
7
பாடப்பிரிவுகள் க்யூ.எஸ்., அசமப்பின் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ளன.
இதில், கணினி அறிவியல், தகவல் ததாழில்நுட்பம், மின்னணு மற்றும்
மின்னணு தபாறியியல், இயந்திரப் தபாறியியல், சவதியியல் ஆகிய 4
பாடப்பிரிவுகள் தரவரிசசப் பட்டியலில் கடந்த ஆண்சடக் காட்டிலும் 50
இடங்களுக்கு சமல் முன்சனறியுள்ளன. இசவ இந்திய அளவிலும்
முதல் 10 இடங்களுக்குள் இடம்தபற்றுள்ளன.
இசதசபால் விஐடி பல்கசைக்கைகத்தின் கணிதவியல், உயிரியல்
பாடப்பிரிவுகள் முதன்முதைாக க்யூ.எஸ். தரவரிசசப் பட்டியலில் உைக
அளவில் 500 முதல் 600 இடங்களுக்குள் வந்துள்ளன. இந்த
தரவரிசசப் பட்டியைானது மாணவாூா்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த
பாடப்பிரிவு உைகின் தசைசிறந்த பல்கசைக்கைகங்களில் இருப்பசத
எளிதாக அசடயாளம் காண வழிவசக தசய்கிறது என்று
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



 









3. வருங்காைத்துக்கான நவீனப்பசடசய உருவாக்க சவண்டும்:
பிரதமாூா் சமாடி
வருங்காைத்துக்கான நவீனப்பசடயாக இந்திய பாதுகாப்புப் பசடகசள
உருவாக்க சவண்டும் என்று முப்பசடகள் தளபதிகளின் மாநாட்டில்
பிரதமாூா் நசரந்திர சமாடி ததரிவித்தாாூா். இதுததாடாூா்பாக பிரதமாூா்
அலுவைகம் தவளியிட்ட அறிக்சகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: குஜராத்
மாநிைம் தகவாடியாவில் பாதுகாப்பு அசமச்சகம் சாாூா்பில் ராணுவம்,
விமானப் பசட, கடற்பசட ஆகிய முப்பசடகளின் தளபதிகள் மாநாடு 3
நாள்கள் நசடதபற்றது. இதில் பிரதமாூா் சமாடி சனிக்கிைசம
கைந்துதகாண்டாாூா். அப்சபாது அவரிடம் முப்பசடத் தளபதி விபின் ராவத்
மாநாட்டில்
நிகழ்ந்த
விவாதங்கள்
குறித்து
எடுத்துசரத்தாாூா்.
இதசனத்ததாடாூா்ந்து மாநாட்டின் தசயல்திட்டத்துக்கு பிரதமாூா் சமாடி
பாராட்டுத் ததரிவித்தாாூா்.
கடந்த ஆண்டு நாட்டின் வடக்கு எல்சையில் நிைவிய சவாைான
சூைலிலும், கசரானா ததாற்று பரவலின்சபாதும் முப்பசடகள்
தவளிபடுத்திய உறுதியான அாூா்ப்பணிப்சபயும் பிரதமாூா் சமாடி
பாராட்டினாாூா். முப்பசடகள் பயன்படுத்தும் ஆயுதங்கள், உபகரணங்கள்
உள்நாட்டில்
தயாரிக்கப்பட்டதாக
இருப்பசதயும்,
முப்பசடகள்
கசடப்பிடிக்கும் சபாாூா்க் தகாள்சககள், நசடமுசறகள் அசனத்தும்
உள்நாட்சடச் சாாூா்ந்தசவயாக இருப்பசதயும் அதிகரிக்க சவண்டும்
என்று பிரதமாூா் சமாடி கூறினாாூா். சதசிய பாதுகாப்பின் கட்டசமப்பில் ஒரு
திட்டத்சத குறிப்பிட்ட சநரத்தில் முடிக்க சதசவப்படும் நபாூா்கசள
மதிப்பிட்டு சரியாக பயன்படுத்த சவண்டிதற்கான சதசவசயயும் அவாூா்
எடுத்துசரத்தாாூா். மக்களின் அசனத்துத் சதசவகளுக்கும் உதவிபுரிந்து
அவாூா்களுக்கும், முப்பசடகளுக்கும் நடுவில் இருக்கும் இசடதவளிசய
உசடக்க சவண்டும் என்று அவாூா் அறிவுறுத்தினாாூா்.
சவகமாக மாறிவரும் ததாழில்நுட்பங்கசள கருத்தில் தகாண்டு,
வருங்காைத்துக்கான நவீனப்பசடயாக நாட்டின் முப்பசடகள் உருவாக
சவண்டும் என பிரதமாூா் சமாடி ததரிவித்தாாூா் என்று அந்த அறிக்சகயில்
கூறப்பட்டுள்ளது.
4. தகவல் ததாழில்நுட்ப துசற விற்பசன 5.2% அதிகரிப்பு
தகவல் ததாழில்நுட்ப (ஐடி) துசற விற்பசன மூன்றாவது காைாண்டில்
5.2 சதவீதம் அதிகரிதத்துள்ளதாக ரிசாூா்வ் வங்கி ததரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து
அந்த
வங்கியின்
புள்ளிவிவரத்தில்
சமலும்
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கசரானா சபரிடாூா் காைகட்டத்திலும் ஐடி
துசறயின் விற்பசன ஏற்றம் நிசறந்ததாகசவ இருந்தது. அதசன
எடுத்துக்காட்டும் வசகயில் நடப்பு 2020-21-ஆம் நிதியாண்டின்
அக்சடாபாூா் முதல் டிசம்பாூா் வசரயிைான மூன்றாவது காைாண்டில்
அத்துசறயின் விற்பசன 5.2 சதவீதம் அளவுக்கு ஏற்றம் கண்டுள்ளது.
கசரானா ததாடாூா்பான கட்டுப்பாடுகள்
தளாூா்த்தப்பட்டசதயடுத்து
தபாருள்களுக்கான சதசவ அதிகரித்து வருகிறது. அதன் பயனாக, ஐடி
துசறசயச் சசாூா்ந்த 1,685 உற்பத்தி நிறுவனங்களின் விற்பசன
மூன்றாவது காைாண்டில் 7.4 சதவீதம் உயாூா்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, இந்த
மீட்சிக்கு உருக்கு, ஆட்சடாதமாசபல், சிதமண்ட், ரசாயனம், மருந்து
நிறுவனங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்தது.
165 ஐடி நிறுவனங்களின் விற்பசன அக்சடாபாூா்-டிசம்பாூா் காைாண்டில்
1,05,724 சகாடியாக இருந்தது. இது, கடந்த நிதியாண்டின் இசத
காைகட்டத்தில்
சமற்தகாள்ளப்பட்ட
விற்பசனயான
ரூ.1,01,001
சகாடியுடன் ஒப்பிடுசகயில் 5.2 சதவீதம் அதிகமாகும். அசதசமயம், ஐடி
துசற சாராத நிறுவனங்களின் விற்பசனயில் ஏற்பட்ட பின்னசடவு
இரண்டாவது காைாண்டில் -14.5 சதவீதமாக இருந்த நிசையில்
மூன்றாவது காைாண்டில் அந்த பின்னசடவு -5.7 சதவீதமாக
குசறந்துள்ளது. இதற்கு, ததாசைத்ததாடாூா்பு, ரியல் எஸ்சடட், வாூா்த்தக
துசறசயச் சசாூா்ந்த நிறுவனங்களின் சிறப்பான தசயல்பாடுகசள
முக்கிய காரணம் என ரிசாூா்வ் வங்கி அந்தப் புள்ளிவிவரத்தில்
ததரிவித்துள்ளது.
5. ரூ.4 இசடக்காை ஈவுத்ததாசக: ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு
ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு தஜனரல் இன்சூரன்ஸ் நடப்பு நிதியாண்டில்
இரண்டாவது
முசறயாக
ரூ.4
இசடக்காை
ஈவுத்ததாசக
வைங்குவதற்கு அதன் இயக்குநாூா் குழு ஒப்புதல் ததரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் பங்குச் சந்சதயிடம் ததரிவித்துள்ளதாவது:
மும்சபயில் மாாூா்ச் 5-ஆம் சததி நசடதபற்ற ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு
நிறுவன இயக்குநாூா் குழு கூட்டத்தில் இரண்டாவது முசறயாக 40
சதவீத இசடக்காை ஈவுத்ததாசக வைங்கும் திட்டத்துக்கு ஒப்புதல்
வைங்கப்பட்டது. இதன் மூைம், ரூ.10 முகமதிப்சபக் தகாண்ட ஒவ்தவாரு
பங்குக்கும்
இசடக்காை
ஈவுத்ததாசகயாக
ரூ.4
கிசடக்கும்.
ஈவுத்ததாசக வைங்குவதற்கான பதிவு சததி 2021 மாாூா்ச் 19-ஆம்















சததியாக நிாூா்ணயம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 4-ஆம் சததிக்கு
முன்னதாகசவ முதலீட்டாளாூா்களுக்கு இந்த இசடக்காை ஈவுத்ததாசக
வைங்கப்படும் என ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு ததரிவித்துள்ளது.
காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தங்களது நிதி நிசைசய கருத்தில் தகாண்டு
2020-21 நிதியாண்டுக்கான ஈவுத்ததாசகசய அறிவிக்கைாம் என
இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுசற மற்றும் சமம்பாட்டு ஆசணயம்
(ஐஆாூா்டிஏஐ) கடந்த வாரம் ததரிவித்திருந்தது. 2020 டிசம்பாூா் 31-ஆம்
சததியுடன் முடிவசடந்த காைாண்டில் ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு ரூ.314
சகாடி நிகர ைாபத்சத தபற்று 6.6 சதவீத வளாூா்ச்சிசய பதிவு தசய்தது.
6. பங்குகளில் அந்நிய சநரடி முதலீட்டு வரத்து 40% உயாூா்வு: மத்திய
அரசு
பங்குகளில் அந்நிய சநரடி முதலீட்டு வரத்து நடப்பு 2020-21-ஆம்
நிதியாண்டின்
ஏப்ரல்-டிசம்பாூா்
காைகட்டத்தில்
40
சதவீதம்
அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய
வாூா்த்தகம் மற்றும் ததாழில்துசற அசமச்சகத்தின் புள்ளிவிவரத்தில்
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஒன்பது
மாதங்களில் பங்குகளில் சமற்தகாள்ளப்பட்ட அந்நிய சநரடி முதலீடு
5,147 சகாடி டாைராக இருந்தது. இது, கடந்த 2019-20-ஆம்
நிதியாண்டின் இசத காைகட்டத்தில் ஈாூா்த்த அந்நிய சநரடி முதலீடான
3,677 சகாடி டாைருடன் ஒப்பிடுசகயில் 40 சதவீதம் அதிகமாகும்.
ஒட்டுதமாத்த
அளவில்
நடப்பு
நிதியாண்டில்
ஏப்ரல்-டிசம்பாூா்
காைகட்டத்தில் இந்தியா ஈாூா்த்த அந்நிய சநரடி முதலீடு (மறுமுதலீடு
தசய்யப்பட்ட வருவாய் உள்பட) கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடுசகயில் 5,514
சகாடி டாைரிலிருந்து 22 சதவீதம் வளாூா்ச்சி கண்டு 6,754 சகாடி
டாைசரத் ததாட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, மூன்றாவது காைாண்டில் மட்டும் (2020 அக்சடாபாூா்-டிசம்பாூா்)
அந்நிய முதலீட்டு வரத்து 37 சதவீதம் உயாூா்ந்து 2,616 சகாடி டாைசரத்
ததாட்டது. டிசம்பரில் இது, 24 சதவீதம் அதிகரித்து 922 சகாடி டாைராக
இருந்தது என புள்ளிவிவரத்தில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்நிய சநரடி
முதலீட்சட அதிக அளவில் ஈாூா்க்கும் வசகயில் அதன் தகாள்சககளில்
மத்திய அரசு பல்சவறு சாூா்திருத்தங்கசள சமற்தகாண்டது. கடந்த
ஆறசர ஆண்டுகளில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்சககளின் விசளவாக
அந்நிய சநரடி முதலீட்டு வரத்து தற்சபாது ததாடாூா்ந்து அதிகரித்து
வருகிறது என மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது. தபாருளாதார
வளாூா்ச்சிசய ஊக்குவிப்பதில் அந்நிய முதலீடு மிக முக்கிய பங்கிசன
தகாண்டுள்ளது. கடன் அல்ைாத நிதிக்கான முக்கிய ஆதாரமாக அது
விளங்குகிறது.
7. சாூா்வசதச மல்யுத்தம்: சரிதாவுக்கு தவள்ளி
சமட்டிசயா தபலிசகான் தரவரிசச சாூா்வசதச மல்யுத்தப் சபாட்டியில்
இந்தியாவின் சரிதா தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்றாாூா். இத்தாலி தசைநகாூா்
சராமில் நசடதபற்று வரும் இந்தப் சபாட்டியில் இந்தியாவின் சரிதா
தனது இறுதிச்சுற்றில் 2-4 என்ற கணக்கில் பல்சகரியாவின் ஜியூலியா
தபனால்தபரிடம் சதால்வி கண்டாாூா். இதனால் அவாூா் தவள்ளிப்
பதக்கத்சதாடு தவளிசயற சநாூா்ந்தது. ஆடவாூா் 72 கிசைா எசடப் பிரிவு
கிசரக்சகா சராமன் பிரிவில் தவண்கைப் பதக்கத்துக்கான சபாட்டியில்
இந்தியாவின் குல்தீப் மாலிக், ரஷியாவின் சிங்கிஸ் சைபஸசனாசவ
வீழ்த்தி தவண்கைம் தவன்றாாூா். அசதசநரத்தில் ஆடவாூா் 97 கிசைா
எசடப் பிரிவு ஃப்ரீஸ்சடல் சபாட்டியில் இந்தியாவின் சத்திவாாூா்ட்
காடியன் 1-8 என்ற கணக்கில் துருக்கியின் இப்ராஹிம் சிப்ட்சியிடம்
சதால்வி கண்டாாூா்.
8. மார்ச் 8-ஐ ஏன் தகாண்டாடுகிசறாம்?
உைதகங்கும் மார்ச்-8 அன்று சர்வசதச தபண்கள் தினம் தகாண்
டாடப்படுகிறது. கல்வியில், சவசை வாய்ப்பில், தபாதுதவளிகளில்
தபண்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட பல்சவறு உரிசமகசளப் தபண்கள்,
இன்சறக்கு சபாராடிப் தபற்று வருகிறார்கள். சர்வசதச தபண்கள் தினம்
தகாண்டாடுவதற்குப் பின்சன, மிக நீண்ட தபண் எழுச்சிக்கான வரைாறு
இருக்கிறது. கி.பி. 1789-ம் ஆண்டு பிதரஞ்சுப் புரட்சியின் சபாது பாரிஸில்
தபண்கள் சபார்க் தகாடி ஏந்தினர். இந்தச் சமுதாயத்தில் தபண்களுக்கு
சம உரிசமகள் சவண்டும், உசைப்புக்சகற்ற ஊதியம் சவண்டும், 16
மணி சநர சவசைசயக் குசறக்க சவண்டும், வாக்குரிசம சவண்டும்
என
பல்சவறு
சகாரிக்சககசள
முன்சவத்துப்
தபண்கள்
சபாராட்டத்தில்இறங்கினர். ஐசராப்பிய நாடுகளுக்கும் இந்தப் சபாராட்டம்
பரவியது.
தபண்கள் வாரிசுகசளப் தபற்தற டுப்பற்காகவும், வீட்டு சவசைக்
காகவும் மட்டுசம இருப்பதாக எண்ணிக்தகாண்டிருந்த காைமாக
அன்சறய காைமிருந்தது. பிறகு, தபண்களின் மனதில் விழிப்புணர்வு



 









ஏற்பட ஆரம்பித்தது. 1907-க்குப் பிறகு சபாராட்டம் தீவிரமானது.
தடன்மார்க் நாட்டின் சகாபன்சேகன் நகரில், 1910-ம் ஆண்டு உைக
சசாஷலிச தபண்கள் மாநாடு ஒன்று நசடதபற்றது. அந்த மாநாட்டிை
அசனத்து நாட்டிலுள்ள தபண்களும் சசர்ந்து மகளிர் தினம் என்ற
ஒன்சற
உருவாக்கி,
அசதக்
கசடப்பிடிக்க
சவண்டும்
என்றுவலியுறுத்தினார். அத்துடன் தபண்கள்சந்திக்கும் அசனத்துப்
பிரச்சிசனகளுக்கும் எதிராகப் சபாராட சவண்டுதமன்றும் குரல்
தகாடுத்தனர்.
பிறகு, ஐக்கிய நாடுகள் சசப, மார்ச் 8-ஐ உைக மகளிர் தினமாக
அறிவித்தது. இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து 1977-ல் இது ததாடர்பான
தீர்மானமும் நிசறசவற் றப்பட்டது. உைகின் முதல் சசாஷலிசப் புரட்சி
ரஷ்யாவில் 1917-ம் ஆண்டு தைனின் தசைசமயில் நடந்தது. அதற்கு
முன்சனாடியாக மார்ச் 8 அன்று தபண் ததாழிைாளர்களின் புரட்சி
ததாடங்கியது. இதில் ஆண் ததாழிைாளர்களும் கைந்து தகாண்டார்கள்
என்றாலும் தபண்கசள பிரதான பங்கு வகித்தனர். இந்தப் புரட்சிதான்
ஜார் மன்னர் தனது அரியசணசய விட்டிறங்கக் காரணமாக
அசமந்தது.
அசத
நிசனவுகூரும்
விதமாக
மார்ச்
8
சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது.
உைக அளவில், உசைக்கும் வயதில் உள்ள தபண்களில் பாதிப் சபர்
மட்டுசம, சவசைக்குச் தசல்கின்றனர் என்கிறது ஐ.நா. உசைப்புக்கான
உடல் தகுதி, திறன், அறிவுக்கூர்சம இருந்தும் குடும்ப சூைல்களால்
சவசைக்குப் சபாகும் தபண்களின் எண்ணிக்சக குசறவாகசவ
இருக்கிறது. இப்சபாது உசைக்கும் தபண்களில் குறிப்பிடத்தகுந்த
மாற்றம்
ஏற்பட்டிருக்கிறது.
சமுதாயத்தில்
ஆணுக்கு
நிகராக
தபண்களுக்கும் சம உரிசமகள் கிசடக்க சவண்டுதமன்பதற்கான
சபாராட்டங்கள் இன்னமும் ததாடர்ந்து நசடதபற்று வருகின்றன.
9. தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிைந்த வீரரின் குடும்பத்துக்கு ம.பி. அரசு
ரூ.1 சகாடி
தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிைந்த வீரரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 சகாடி
வைங்கப்படும் என்று மத்திய பிரசதச அரசு அறிவித்துள்ளது. சத்தீஸ்கர்
மாநிைத்தின் 8 மாவட்டங்களில் நக்ஸல், மாசவாயிஸ்ட் தீவிரவாதிகள்
ஆதிக்கம் தசலுத்தி வருகின்றனர். அவர்கசள ஒடுக்க சிஆர்பிஎப் மற்றும்
மாநிை சபாலீஸார் பல்சவறு நடவடிக்சககசள சமற்தகாண்டு
வருகின்றனர். அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் மசறந்து வாழும் நக்ஸல்,
மாசவாயிஸ்ட் தீவிரவாதிகசள பிடிக்க கடந்த 2016-ம் ஆண்டில்
மாவட்ட ரிசரவ் பசடசய (டிஆர்ஜி) சத்தீஸ்கர் அரசு உருவாக்கியது.
கடந்த 4-ம் சததி சத்தீஸ்கரின் தந்சதவாடா பகுதியில் டிஆர்ஜி வீரர்கள்
சராந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்சபாது நக்ஸல் தீவிரவாதிகள்
மசறத்து சவத்திருந்த தவடிகுண்டு தவடித்து சிதறியது. இதில்
ைட்சுமிகாந்த் என்ற வீரர் உயிரிைந்தார். இவர் மத்திய பிரசதசத்தின்
சரவா மாவட்டத்சத சசர்ந்தவர். "தீவிரவாத தாக்குதலில் வீரமரணம்
அசடந்த ைட்சுமிகாந்த் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 சகாடி வைங்கப்படும். அவரது
குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசுப் பணி வைங்கப்படும். அவரது
குடும்பத்துக்கு வீடு வைங்கப்படும்" என்று மத்திய பிரசதச முதல்வர்
சிவராஜ் சிங் சவுகான் அறிவித்துள்ளார்.
10. தசவ்வாய் கிரகத்தில் 'சராவர்' சசாதசன ஓட்டம்
அதமரிக்காவின் 'தபர்சவரன்ஸ் சராவர்' வாகனம் தசவ்வாய் கிரகத்தில்
முதன் முசறயாக சசாதசன ஓட்டத்சத சமற்தகாண்டது. அதமரிக்க
விண்தவளி ஆய்வு சமயமான 'நாசா' அனுப்பிய தபர்சவரன்ஸ் சராவர்
வாகனம் கடந்த மாதம் தசவ்வாய் கிரகத்தில் தவற்றிகரமாக தசரயிறங்கி
ஏராளமான புசகப்படங்கசள அனுப்பி வருகிறது. இந்நிசையில் நாசா
தவளியிட்டுள்ள அறிக்சக:தசவ்வாய் கிரகத்தில் ஆறு சக்கரங்கள் உள்ள
தபர்சவரன்ஸ் சராவர் வாகனம் முதன் முசறயாக 6.5 மீ. துாரம்
நடத்திய சசாதசன ஓட்டம் தவற்றி தபற்றுள்ளது.முதலில் 4 மீ. துாரம்
முன்புறம் தசன்ற சராவர் பின் இடது புறம் திரும்பி 2.5 மீ. பின்சனாக்கி
நகர்ந்து புதிய தற்காலிக இருப்பிடத்தில் நின்றது.
தசவ்வாய் கிரகத்தின் சமற்பரப்பில் முதன் முசறயாக தமாத்தம் 33
நிமிடங்கள் நடந்த இந்த சசாதசன ஓட்டம் முக்கிய சாதசனயாக
கருதப்படுகிறது.சசாதசன ஓட்டம் தவற்றி தபற்றசத அடுத்து சராவர்
200 மீ. துாரம் தசன்று தசவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் குறித்து
ஆய்வு சமற்தகாள்ளும்.தசவ்வாய் கிரகத்தின் மண், கல் ஆகியவற்சற
சசகரிக்கும். பை சகாணங்களில் படம் எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பும். அடுத்த
இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு
தசவ்வாய்
கிரகம்
ததாடர்பான
விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வுகளுக்கு சராவரின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க
வசகயில் இருக்கும்.இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.















11. 4-ஆவது தடஸ்ட்: இந்தியா இன்னிங்ஸ் தவற்றி
இங்கிைாந்துக்கு எதிரான 4-ஆவது தடஸ்ட் கிரிக்தகட் சபாட்டியில்
இன்னிங்ஸ் மற்றும் 25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தவற்றி
கண்டது. இந்தியா-இங்கிைாந்து இசடயிைான 4-ஆவது மற்றும்
கசடசி தடஸ்ட் கிரிக்தகட் சபாட்டி ஆமதாபாதில் நசடதபற்றது. இதில்,
முதலில் சபட் தசய்த இங்கிைாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில்
75.5 ஓவாூா்களில் 205 ரன்களுக்கு சுருண்டது. அந்த அணியில்
அதிகபட்சமாக தபன் ஸ்சடாக்ஸ் 55, டான் ைாரன்ஸ் 46 ரன்கள்
எடுத்தனாூா். இந்திய தரப்பில் அக்ஸாூா் பசடல் 4 விக்தகட்டுகசளயும்,
அஸ்வின் 3 விக்தகட்டுகசளயும் சாய்த்தனாூா். இசதயடுத்து முதல்
இன்னிங்சஸ ஆடிய இந்திய அணியில் முன்னணி வீராூா்கள்
விசரவாக தவளிசயறியசபாதும், ரிஷப் பந்த்-வாஷிங்டன் சுந்தாூா் சஜாடி
சிறப்பாக ஆடியது. இதனால் இந்திய அணி சரிவிலிருந்து மீண்டது. ரிஷப்
பந்த் 118 பந்துகளில் 2 சிக்ஸாூா், 13 பவுண்டரிகளுடன் 101 ரன்கள் எடுத்து
தவளிசயறினாாூா்.
2-ஆவது நாளான தவள்ளிக்கிைசம ஆட்டசநர முடிவில் இந்தியா 94
ஓவாூா்களில் 7 விக்தகட் இைப்புக்கு 294 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
வாஷிங்டன் சுந்தாூா் 60, அக்ஸாூா் பசடல் 11 ரன்களுடன் களத்தில்
இருந்தனாூா். 3-ஆவது நாளான சனிக்கிைசம ததாடாூா்ந்து ஆடிய இந்திய
அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தாூா் சதத்சத தநருங்கிய நிசையில், அக்ஸாூா்
பசடல் 97 பந்துகளில் 43 ரன்கள் சசாூா்த்த நிசையில் ரன் அவுட்டானாாூா்.
இதன்பிறகு வந்த இஷாந்த் சாூா்மா, முகமது சிராஜ் ஆகிசயாாூா் ரன்
ஏதுமின்றி விக்தகட்சட பறிதகாடுக்க, இந்தியாவின் முதல் இன்னிங்ஸ்
114.4 ஓவாூா்களில் 365 ரன்கசளாடு முடிவுக்கு வந்தது. வாஷிங்டன்
சுந்தாூா் 174 பந்துகளில் 1 சிக்ஸாூா், 10 பவுண்டரிகளுடன் 96 ரன்கள்
எடுத்து கசடசி வசர ஆட்டமிைக்காமல் இருந்தாாூா். அவாூா் 4 ரன்களில்
தடஸ்ட் சபாட்டியில் முதல் சதமடிக்கும் வாய்ப்சப இைந்தாாூா். இங்கிைாந்து
தரப்பில் தபன் ஸ்சடாக்ஸ் 4 விக்தகட்டுகசளயும், சஜம்ஸ் ஆண்டாூா்சன்
3 விக்தகட்டுகசளயும் சாய்த்தனாூா்.
இங்கிைாந்து-135: இசதயடுத்து முதல் இன்னிங்ஸில் 160 ரன்கள்
பின்தங்கிய நிசையில் 2-ஆவது இன்னிங்சஸ ஆடிய இங்கிைாந்து
அணி, இந்திய சுைற்பந்து வீச்சாளாூா்கள் அஸ்வின், அக்ஸாூா் பசடல்
ஆகிசயாரின் பந்துவீச்சசத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் திணறியது.
இதனால் அந்த அணியின் ததாடக்க வீரரான ஜக் கிராவ்சை 5
ரன்களிலும், பின்னாூா் களம்புகுந்த ஜானி சபாூா்ஸ்சடா ரன் ஏதுமின்றியும்,
டாம் சிப்சை 3 ரன்களிலும் விக்தகட்சட பறிதகாடுத்தனாூா். இதன்பிறகு
தபன் ஸ்சடாக்ஸ் 2, ஆலி சபாப் 15, சஜா ரூட் 30 ரன்களில் தவளிசயற,
இங்கிைாந்து அணி 25.1 ஓவாூா்களில் 65 ரன்களுக்கு 6 விக்தகட்டுகசள
இைந்து தடுமாறியது.
எனினும் 7-ஆவது விக்தகட்டுக்கு இசணந்த டான் ைாரன்ஸ்-தபன்
ஃசபாக்ஸ் சஜாடி 44 ரன்கள் சசாூா்க்க, அந்த அணி 100 ரன்கசளக்
கடந்தது. தபன் ஃசபாக்ஸ் 13 ரன்களில் தவளிசயற, அவசரத் ததாடாூா்ந்து
களம்புகுந்த டாம் தபஸ், சஜக் லீச் ஆகிசயாாூா் தைா 2 ரன்களில்
நசடசயக் கட்டினாூா். கசடசி விக்தகட்டாக டான் ைாரன்ஸ் 50
ரன்களில் ஆட்டமிைக்க, இங்கிைாந்தின் 2-ஆவது இன்னிங்ஸ் 54.5
ஓவாூா்களில் 135 ரன்கசளாடு முடிவுக்கு வந்தது. இதனால் இன்னிங்ஸ்
மற்றும் 25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தவற்றி கண்டது. இந்திய
தரப்பில் அஸ்வின், அக்ஸாூா் பசடல் ஆகிசயாாூா் தைா 5 விக்தகட்டுகசள
வீழ்த்தினாூா். இந்தப் சபாட்டியில் சதமடித்த ரிஷப் பந்த் ஆட்டநாயகனாகத்
சதாூா்வு தசய்யப்பட்டாாூா்.
உைக தடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்: இந்தப் சபாட்டியில் தவற்றி கண்டதன்
மூைம் 4 சபாட்டிகள் தகாண்ட இந்தத் ததாடசர இந்தியா 3-1 என்ற
கணக்கில்
சகப்பற்றியசதாடு,
உைக
தடஸ்ட்
சாம்பியன்ஷிப்
இறுதிச்சுற்றுக்கும் முன்சனறியது. ைண்டன் ைாாூா்ட்ஸ் சமதானத்தில்
ஜூன் மாதம் நசடதபறவுள்ள உைக தடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்
இறுதிச்சுற்றில் நியூஸிைாந்சத எதிாூா்தகாள்கிறது இந்தியா.
8-ஆவது முசறயாக ததாடாூா் நாயகன் விருது தவன்ற அஸ்வின் இந்தத்
ததாடரில் 32 விக்தகட்டுகசள வீழ்த்திய இந்திய சுைற்பந்து வீச்சாளாூா்
அஸ்வின் ததாடாூா் நாயகன் விருசத தவன்றாாூா். தடஸ்ட் சபாட்டியில்
அவாூா் ததாடாூா் நாயகன் விருசத தவல்வது 8-ஆவது முசறயாகும்.
இதன்மூைம் தடஸ்ட் சபாட்டியில் அதிக முசற ததாடாூா் நாயகன் விருசத
தவன்றவாூா்கள்
வரிசசயில்
பாகிஸ்தானின்
இம்ரான்
கான்,
ஆஸ்திசரலியாவின் சஷன் வாாூா்ன், நியூஸிைாந்தின் ரிச்சாூா்ட் சேட்லி
ஆகிசயாருடன் 3-ஆவது இடத்சதப் பகிாூா்ந்து தகாண்டுள்ளாாூா்
அஸ்வின். முதலிடத்தில் இைங்சகயின் முத்சதயா முரளீதரனும் (11
முசற), 2-ஆவது இடத்தில் ததன் ஆப்பிரிக்காவின் ஜாக்ஸ் காலிஸும் (9
முசற) உள்ளனாூா்.



 









சாதசனத் துளிகள்... * இந்தியாவுக்கு எதிரான இந்த தடஸ்ட் ததாடரில்
இங்கிைாந்து அணி 4 முசற 150 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிைந்தது. கடந்த
112 ஆண்டுகளில் ஒரு தடஸ்ட் ததாடரில் இங்கிைாந்து அணி 4 முசற
150 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிைப்பது இதுசவ முதல்முசறயாகும். இதற்கு
முன்னாூா் 1909-இல் நசடதபற்ற ஆஸ்திசரலியாவுக்கு எதிரான தடஸ்ட்
ததாடரில் இசதசபான்று ஆட்டமிைந்துள்ளது. * இந்தத் ததாடரில் 32
விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியசதாடு, சதத்சதயும் விளாசினாாூா் இந்திய
வீராூா் அஸ்வின். இதன்மூைம் 4 சபாட்டிகள் தகாண்ட தடஸ்ட் ததாடரில்
30-க்கும் சமற்பட்ட விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியசதாடு, சதமும் அடித்த
முதல் வீராூா் என்ற தபருசம அஸ்வின் வசமாகியுள்ளது. சமலும் ஒரு
தடஸ்ட் ததாடரில் 30 அல்ைது அதற்கும் அதிகமான விக்தகட்டுகசள
இருமுசற வீழ்த்திய முதல் இந்தியாூா் என்ற தபருசமயும் அஸ்வின்
வசமாகியுள்ளது.
* இந்த தடஸ்ட் ததாடரில் அக்ஸாூா் பசடல் 27 விக்தகட்டுகசள
வீழ்த்தியதன் மூைம் அறிமுக தடஸ்ட் ததாடரில் அதிக விக்தகட்டுகசள
வீழ்த்திய இந்தியாூா் என்ற சாதசனசய திலீப் சதாஷியுடன் பகிாூா்ந்து
தகாண்டாாூா். திலீப் சதாஷி 1979-இல் ஆஸ்திசரலியாவுக்கு எதிரான
தடஸ்ட் ததாடரில் அறிமுகமாகி 27 விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியுள்ளாாூா். *
நான்காவது தடஸ்ட் சபாட்டியின் 2-ஆவது இன்னிங்ஸில் 5
விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியதன் மூைம் தடஸ்ட் சபாட்டியில் 30-ஆவது
முசறயாக 5 விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியிருக்கிறாாூா் அஸ்வின்.
இதன்மூைம் ஓாூா் இன்னிங்ஸில் அதிகமுசற 5 விக்தகட்டுகள்
வீழ்த்தியவாூா்கள் வரிசசயில் இங்கிைாந்தின் சஜம்ஸ் ஆண்டாூா்சனுடன்
6-ஆவது இடத்சதப் பகிாூா்ந்துதகாண்டுள்ளாாூா் அஸ்வின்.
12. கசரானா தடுப்பூசிகளுக்கு
பரிந்துசரக்கு எதிாூா்ப்பு

காப்புரிசம

ரத்து:

இந்தியாவின்

கசரானா தடுப்பூசிகளுக்கு காப்புரிசமகள் வைங்கக் கூடாது என்று
உைக வாூா்த்தக அசமப்பிடம் இந்தியாவும் ததன் ஆப்பிரிக்காவும்
விடுத்துள்ள சகாரிக்சகக்கு அதமரிக்க குடியரசுக் கட்சிசயச் சசாூா்ந்த 4
எம்.பி.க்கள் எதிாூா்ப்பு ததரிவித்துள்ளனாூா். சமக் லீ, டாம் காட்டன், சஜானி
எாூா்ன்ஸ்ட், டாட் யாங் ஆகிய அந்த 4 எம்.பி.க்கள், இதுகுறித்து அதிபாூா் சஜா
சபடனுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது: கசரானா
ததாற்றுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகசள உருவாக்கியுள்ள நிறுவனங்கள்,
அதற்காகப் தபற்றுள்ள காப்புரிசமகசள ரத்து தசய்ய சவண்டும் என்று
இந்தியா, ததன் ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் உைக வாூா்த்தக
அசமப்பிடம் சகாரிக்சக விடுத்துள்ளன.
அவ்வாறு காப்புரிசமகள் ரத்து தசய்யப்பட்டால், கூடுதைாக பை
நிறுவனங்கள் உைகம் முழுவதும் கசரானா தடுப்பூசிகசள அதிக
எண்ணிக்சகயில் உற்பத்தி தசய்ய முடியும் என்ற எண்ணத்தில்
இவ்வாறு அந்த நாடுகள் பரிந்துசரக்கின்றன. ஆனால், உண்சம
நிைவரம் இதற்கு சநாூா்மாறாக இருக்கும். கசரானா தடுப்பூசிகள் மற்றும்
சிகிச்சச மருந்துகசள உருவாக்குவதற்காக பாடுபட்ட அதமரிக்க
நிறுவனங்களிடமிருந்து அதற்கான காப்புரிசமகள் பறிக்கப்பட்டால், அந்த
சநாய்க்கு
எதிரான
அறிவியல்
முயற்சிகளுக்கு
முற்றுப்புள்ளி
சவத்துவிடும். அதிபாூா் டிரம்ப் பதவிக் காைத்தின்சபாது ததாடங்கப்பட்ட
சிறப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வரைாறு காணாத சவகத்தில் கசரானா தடுப்பூசி
உருவாக்கப்பட்டது. காப்புரிசமகள் பறிக்கப்பட்டால் அந்தத் திட்டம்
முடிவுக்கு வந்துவிடும். அதமரிக்க நிறுவனங்களின் காப்புரிசமசய
அபகரித்தால், தங்களுக்கு சாதகமான சூைல் ஏற்படும் என்று சிை நாடுகள்
நம்புகின்றன. ஆனால், இது தவறான நம்பிக்சகயாகும் என்று அந்தக்
கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
13. உச்சநீதிமன்றத்தில் மாாூா்ச் 15 முதல் சநரடி வைக்கு விசாரசண
ததாடக்கம்
உச்சநீதிமன்றத்தில் வரும் 15-ஆம் சததி முதல் காதணாலி வைக்கு
விசாரசணயுடன் சசாூா்த்து சநரடி வைக்கு விசாரசணயும் நசடதபறும்
என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கசரானா சநாய்த்ததாற்று பரவல்
காரணமாக கடந்த ஆண்டு மாாூா்ச் முதல் உச்சநீதிமன்றத்தில் காதணாலி
வாயிைாக மட்டுசம வைக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. கசரானா
பரவல் குசறந்தசதயடுத்து, சநரடி வைக்கு விசாரசணசயத் ததாடங்க
சவண்டும் என்று வைக்குசரஞாூா்கள் பைாூா் சகாரிக்சக விடுத்தனாூா்.
இத்தசகய சூைலில், வரும் 15-ஆம் சததி முதல் வைக்கு விசாரசண
காதணாலி வாயிைாக மட்டுமின்றி சநரடியாகவும் நடத்தப்படும் என்று
உச்சநீதிமன்றம் ததரிவித்துள்ளது. இது ததாடாூா்பான வழிகாட்டு
தநறிமுசறகசள உச்சநீதிமன்றம் சனிக்கிைசம தவளியிட்டது. அதில்
கூறப்பட்டுள்ளாவது:







தசவ்வாய், புதன், வியாைக்கிைசமகளில் பட்டியலிடப்படும் வைக்குகள்,
நீதிபதிகளின்
விருப்பத்துக்சகற்ப
காதணாலி
வாயிைாகசவா,
சநரடியாகசவா நசடதபறும். குறிப்பிட்ட வைக்குகளின் தரப்பினாூா்
எண்ணிக்சக, கசரானா வழிகாட்டு விதிமுசறகளின்படி நீதிமன்ற
அசறக்குள் அனுமதிக்கப்பட சவண்டிய நபாூா்களின் எண்ணிக்சக
உள்ளிட்டவற்சறக் கருத்தில் தகாண்டு வைக்கு விசாரசணசயக்
காதணாலி வாயிைாக நடத்துவதா, சநரடியாக நடத்துவதா என்று
நீதிபதிகள் முடிதவடுப்பாூா்.
20 நபாூா்களுக்கு மட்டுசம அனுமதி: சசாதசன அடிப்பசடயில் இந்தப்
புதிய நசடமுசற வரும் 15-ஆம் சததி முதல் அமல்படுத்தப்படவுள்ளது.
வைக்கு
விசாரசண
சநரடியாக
நசடதபற்றாலும்,
வைக்கில்
ததாடாூா்புசடய நபாூா்களும் வைக்குசரஞாூா்களும் காதணாலி வழியாகக்
கூட விசாரசணயில் பங்சகற்க முடியும். வைக்குசரஞாூா்கள் எந்த
முசறயில் ஆஜராகின்றனாூா் என்பசத 24 மணி சநரத்துக்கு
முன்பாகசவா, விசாரசண நடத்தப்படவுள்ள வைக்குகளின் பட்டியல்
தவளியிடப்பட்டதற்கு அடுத்த நாள் நண்பகல் 1 மணிக்கு முன்னதாகசவா
ததரியப்படுத்த
சவண்டும்.
சநரடி
வைக்கு
விசாரசண
நசடதபறும்சபாது, நீதிமன்ற அசறக்குள் 20 நபாூா்களுக்கு அதிகமாக
இருக்கக் கூடாது. அந்த விதிமுசற மீறப்பட்டால், வைக்கு விசாரசண
காதணாலி வாயிைாகசவ நசடதபறும். சநரடி வைக்கு விசாரசண
நசடதபறும்சபாது, வைக்குசரஞருடன் ஒரு உதவியாளருக்கு மட்டுசம
அனுமதி வைங்கப்படும்.
சிறப்பு அனுமதிச் சட்டு: சநரடி வைக்கு விசாரசணயின்சபாது,
விசாரசண ததாடங்குவதற்கு 10 நிமிடங்களுக்கு முன் மட்டுசம
சம்பந்தப்பட்ட நபாூா்கள் நீதிமன்ற அசறக்குள் அனுமதிக்கப்படுவாூா். சநரடி
வைக்கு
விசாரசணயில்
பங்சகற்கும்
நபாூா்களுக்கும்
வைக்குசரஞாூா்களுக்கும் சிறப்பு அனுமதிச் சட்டு வைங்கப்படும்.
உச்சநீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் நுசையும் அசனவரும் முகக் கவசம்
அணிய சவண்டியது கட்டாயமாகும். அடிக்கடி சுத்திகரிப்பாசனப்
பயன்படுத்தி சககசள சுத்தமாக சவத்துக் தகாள்ள சவண்டும்.
நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் சமூக இசடதவளிசய முசறயாகக்
கசடப்பிடிக்க சவண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
14. இந்தியாவிடமிருந்து
பாதிக்காது: பிரிட்டன்

தடுப்பூசி

வாங்குவது

ஏசை

நாடுகசள

அஸ்ட்ராதஸனகா கசரானா தடுப்பூசிகசள இந்தியாவின் சரம்
நிறுவனத்திடமிருந்து தகாள்முதல் தசய்வதால், ஏசை மற்றும் நடுத்தர
நாடுகள் பாதிக்கப்படாது என்று பிரிட்டன் ததரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து
அந்த நாட்டு தடுப்பூசி தகாள்முதல் அசமச்சாூா் நதீம் ஸோவி
கூறியதாவது: இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட 1 சகாடி அஸ்ட்ராதஸனகா
தடுப்பூசிகசள பிரிட்டன் வாங்குவதால், ஏசை மற்றும் நடுத்தர
நாடுகளின் கசரானா தடுப்பூசி திட்டங்கள் பாதிக்கப்படாது. அத்தசகய
நாடுகளுக்கு கசரானா தடுப்பூசிகசள ஏற்றுமதி தசய்வதில் எந்த
பாதிப்பும் ஏற்படாது என்ற உறுதிதமாழிசய அஸ்ட்ராதஸனகா மற்றும்
சரம் நிறுவனங்களிடமிருந்து நாங்கள் சகட்டுப் தபற்றுள்சளாம்.
ஏசை மற்றும் நடுத்தர வருவாய் உள்ள நாடுகளுக்காக சரம் நிறுவனம்
30 சகாடி கசரானா தடுப்பூசிகசள தயாரித்து வருகிறது. ஏற்தகனசவ,
கானா, பிலிப்பின்ஸ், ஐவரி சகாஸ்ட் சபான்ற நாடுகளுக்கு அந்த
நிறுவனம் தயாரித்த கசரானா தடுப்பூசிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
எதிாூா்காைத்தில், இந்த எண்ணிக்சக இன்னும் அதிகமாகும். எனசவ,
அந்த நிறுவனம் பிரிட்டனுக்கு கசரானா தடுப்பூசிகசள வைங்குவதால்
பின்தங்கிய நாடுகள் பாதிக்கப்படும் என்று கூறப்படுவது தவறாகும்.
அத்தசகய
நாடுகளில்
ஐ.நா.
ஆதரவுடன்
தசயல்படுத்தப்படும்
‘சகாசவக்ஸ்’
திட்டத்தின்
மூைம்
கசரானா
தடுப்பூசிகள்
விநிசயாகிக்கப்படுகின்றன என்றாாூா் அவாூா்.

திங்கள், தவள்ளிக்கிைசமகளில் பட்டியலிடப்படும் வைக்குகளின்
விசாரசணகள் வைக்கம்சபால் காதணாலி வாயிைாகசவ நசடதபறும்.











 









1.உலகின் முதல் வாத்தலகி (platypus) சரணாலயத்தத உருவாக்கு




✓

ேறட்சி, கேள்ளம் மற்றும் COVID-19 கைாள்களர ாய்ரபான்ற திடீர்
இயற்கை ரபரிடர்ைளுக்கு சரியான ர ேத்தில் பதிலளிப்பகத உறுதி
கசய்ேதில் ரதசிய ரேளாண் ரபரிடர் ரமலாண்கம திட்டம் (NADMP)
மத்திய ரேளாண் அகமச்சைத்திற்கு ேழிைாட்ட முயற்சி கசய்கிறது.

✓

ரேளாண் துகறக்கு அச்சுறுத்தலாை இருக்கும் 34 இடர்ைகள இது
அகடயாளங்ைாட்டுகிறது. கேப்ப அகலைள், பூைம்பங்ைள், விலங்குைளின்
தாக்குதல்ைள், பாகலேனமாக்ைல், ரேளாண் தீ, சூறாேளிைள் மற்றும்
இேசாயனங்ைள் மீது அதிை சார்பு ஆகியகே இேற்றுள் அடங்கும்.

-கிற நாடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) இலங்கை
இ) பாகிஸ்தான்
ஈ) ஆஸ்திரேலியா 

✓



நியூ சவுத் ரேல்ஸ் மாநில அேசாங்ைமும் ஆஸ்திரேலியாவின் தரோங்ைா
பாதுைாப்பு சங்ைமும் இகைந்து உலகின் முதல் பிளாட்டிபஸ் சேைாலய
-த்கத ைட்டுேதாை அறிவித்தன. இது, ைாலநிகல மாற்றத்தால் அழிகே
எதிர்கைாண்டுள்ள ோத்தலகி பாலூட்டிைளின் இனப்கபருக்ைம் மற்றும்
மறுோழ்கே ஊக்குவிப்பகத ர ாக்ைமாைக் கைாண்டுள்ளது. சிட்னியில்
இருந்து 390 கிமீ தூேத்தில் உள்ள மிருைக்ைாட்சிசாகலயில் இந்த ேசதி
உருோக்ைப்படவுள்ளது.

6.இந்திய கைல்சார் துதறதய சீரதைக்கும் தநாக்குைன் சமீ த்தில்
சவளியிைப் ட்ை உத்தி எது?
அ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2030 
ஆ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2032
இ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2035
ஈ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2040

2.நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக சசவித்திறன் நாளுக்கான
கருப்ச ாருள் என்ன?

✓

அ) Hearing care for All 
ஆ) Save Hearing
இ) Care for hearing
ஈ) Hearing care

✓

கசவித்திறன் இழப்கபத் தடுக்ை எடுக்ைக்கூடிய டேடிக்கைைள் குறித்து
விழிப்புைர்கே ஏற்படுத்த மார்ச்.3ஆம் ரததி உலை கசவித்திறன் ாள்
அனுசரிக்ைப்படுகிறது. இது உலை சுைாதாே அகமப்பின் குருட்டுத்தன்கம
மற்றும் ைாதுரைளாகம தடுப்பு அலுேலைத்தால் ஒவ்ரோர் ஆண்டும் ட
-த்தப்படும் ஒரு பிேச்சாேமாகும். 2021ஆம் ஆண்டிற்ைான பிேச்சாேத்தின்
ைருப்கபாருள் “Hearing care for All”.

ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2030 என்பது இந்திய ைடல்சார்
துகறகய சீேகமக்கும் ர ாக்ைத்துடன் கேளியிடப்பட்ட பத்தாண்டுக்ைா
-ன உத்தியாகும். இது, `3 இலட்சம் ரைாடி முதலீட்கட ஈர்க்ைவும், 20
இலட்சம் பர்ைளுக்கு ரேகலோய்ப்கப உருோக்ைவும் முயல்கிறது.
முக்கிய துகறமுைங்ைளிலிருந்து `20,000 ரைாடி மதிப்புள்ள ஆண்டு
ேருோய்த் திறகன அதிைரிக்ைவும் இந்த உத்தி முயல்கிறது.

7. அதராைா திட்ைத்தின் ஒரு குதியாக ஜம்முவில் யிரிைப் டுகிற
மூலிதக எது?
அ) லாகேண்டர் 
ஆ) ரேர்க்ரைாசு
இ) புதினா
ஈ) துளசி

3. ன்னாட்டு கழிசவடுப் வர்கள் (Waste Pickers’) நாள் கதைபிடிக்
-கப் டுகிற தததி எது?

✓

அ) மார்ச் 1 
ஆ) மார்ச் 2
இ) மார்ச் 3
ஈ) மார்ச் 4

✓

11 கதாழிலாளர்ைளின் கைாடூேமான இறப்புக்கு ேழிேகுத்த கைாலம்பிய
படுகைாகலகய குறிக்கும் ேகையில் மார்ச்.1ஆம் ரததி பன்னாட்டு ைழிவு
எடுப்பேர்ைள் ாள் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. இந்த ாள் உலகைங்கிலும்
உள்ள ைழிகேடுப்பேர்ைள் / மறுசுழற்சி கசய்பேர்ைளுக்கு குேல் மற்றும்
அங்கீைாேத்கத ேழங்ை முற்படுகிறது.

8. ICLED என் தன் முழு வடிவம் என்ன?
அ) Inter-band cascade light emitting device 
ஆ) Interior-based cascade light emitting diode
இ) Intern link- band inter-band cascade light emitting

4. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக வனவுயிரிகள் நாளுக்கான

ஈ) ரமற்ைண்ட எதுவுமில்கல

கருப்ச ாருள் என்ன?
✓

அ) Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet 
ஆ) For people, For planet, For ecosystem
இ) Forests – Pillars for people and planet
ஈ) ரமற்ைண்ட எதுவுமில்கல
✓

ேனவுயிரிைகளக் கைாண்டாடுேதற்கும், மனித டேடிக்கைைள் மற்றும்
ைாலநிகல மாற்றத்தால் ேனவிலங்குைளில் ஏற்படும் பாதைமான தாக்ைம்
குறித்த விழிப்புைர்கே ஏற்படுத்துேதற்கும் உலை ேனவுயிரி ாள்
மார்ச்.3 அன்று உலைம் முழுேதும் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு
(2021), “Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet” என்ற
ைருப்கபாருளின்கீழ் இந்நாள் கைாண்டாடப்படுகிறது.

அரியவதக ஆஸ்திதரலிய ததனீ காணப் ட்ைது?
அ) Pharohylaeus lactiferous 
ஆ) Apis dorsata
இ) Apis florea
ஈ) Apis cerana indica

அ) National Agriculture Disaster Management Plan 

✓

ஆ) Ninth Agriculture Disaster Management Plan
ஈ) Ninth Agriculture Disaster Mitigation Planning



Pharohylaeus lactiferous என்பது ஓர் அரிய ேகை ஆஸ்திரேலிய ரதனீ
ேகையாகும். இது சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் கீகழக்ைடற்ைகேயில்
கதன்பட்டது. இது ைகடசியாை, ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு, 1923’இல்
குயின்ஸ்லாந்தில் ைாைப்பட்டது.

இ) New Agriculture Disaster Management Plan



ICLED அல்லது Interband cascade light emitting device என்பது ஒரு புதிய
ேகை உயோற்றல்கைாண்ட ஒளி உமிழும் கடரயாடு ஆகும், அகே பல்
ரேறு ரேதிப்கபாருட்ைளின் அளவுபகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற
-ன. இது இகடநிகல IR அகலநீள பகுதிைளில் ஒளிகய கேளியிடுகிற
-து. மீத்ரதன் உமிழ்கே அதிை துல்லியத்துடன் ைண்டறிேதற்கு, மலிவு
விகல உைரிைகள உருோக்ை இது சமீபத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது.

9.ஆஸ்திதரலியாவின் கீதைக்கைற்கதரயில் அண்தையில் எந்த

5. NADMP என் தன் முழு வடிவம் என்ன?



2016ஆம் ஆண்டில் கதாடங்ைப்பட்ட அரோமா திட்டத்தின் ஒருபகுதியாை
ஜம்முவில் லாகேண்டர் பயிரிடப்பட்டுேருகிறது. ‘லாகேண்டர்’ என்பது
மருத்துே குைங்ைள் கைாண்ட ஒரு றுமை மூலிகையாகும். இது,
ேணிைரீதியாை ஒரு முக்கியமான பயிோை ைருதப்படுகிறது, முக்கியமாை
அத்தியாேசிய எண்கைய்ைகள உற்பத்தி கசய்ேதற்ைாை இது பயிரிடப்ப
-டுகிறது. ஒரு லிட்டர் லாகேண்டர் அத்தியாேசிய எண்கைய் 10,000
ரூபாய்க்கு விற்ைப்படுகிறது.





 
✓









இதுேகே அறுேர் மட்டுரம இதகன ைண்டறிந்துள்ளனர். ைாட்டுத்தீ, நில
துண்டாடல் மற்றும் ைாலநிகல மாற்றம் ஆகியேற்றால் இந்த முதுகைலு
-ம்பிலிைள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகின்றன.

10.இந்தியாவின் மிகப்ச ரிய ததரநிதல ஆப்டிகல் சதாதலதநாக்
-கி நிறுவப் ட்டுள்ள ைாநிலம் எது?
அ) உத்தேைண்ட் 





இந்நிகலயில், ஜிஐசாட்-1 கசயற்கைக் ரைாகள ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10
ோக்கைட் மூலம் இம்மாத இறுதியில் விண்ணில் கசலுத்த இஸ்ரோ முடிவு
கசய்துள்ளது. இதற்ைான ஆயத்தப் பணிைளில் விஞ்ஞானிைள் தீவிேமாை
ஈடுபட்டுள்ளனர். கசயற்கைக் ரைாள் ேடிேகமப்பு, கசயல்பாடுைளில் சில
கதாழில்நுட்ப அம்சங்ைள் மாற்றி அகமக்ைப்பட்டு உள்ளதாைவும் கதரிகிறது.
2,268 கிரலா எகட கைாண்டது ஜிஐசாட்-1. இதில் உள்ள 5 விதமான 3டி
ரைமோக்ைள், கதாகலர ாக்கி மூலம் புவிப் பேப்கப துல்லியமாை
பார்க்ைவும், படம் எடுக்ைவும் முடியும்.
3. துப்பாக்கி சுடும் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி - டிைர் அஜித் அணி 6 தங்ைம்,
கேள்ளி கேன்றது:

ஆ) ரைாோ
இ) ைர் ாடகா
ஈ) பஞ்சாப்

✓

உத்தேைண்ட் க னிடால் பகுதியில் உள்ள ரதேஸ்தல் என்ற இடத்தில்
உலைத்தேத்திலான 3.6 மீட்டர் ஆப்டிக்ைல் கதாகலர ாக்கி கமயம்
அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தத்கதாகலர ாக்கி இந்ரதா-கபல்ஜிய கூட்டு
முயற்சியின் விகளோைவும், இேஷ்ய அறிவியல் அைாதமி உதவியுடனும்
ைடந்த 2007’இல் நிறுேப்பட்டதாகும்.

✓

தன்னாட்சி ஆோய்ச்சி அகமப்பான ஆர்யபட்டா கூர்ர ாக்கு அறிவியல்
பற்றிய ஆோய்ச்சி நிறுேனத்தால் இந்தத் கதாகலர ாக்கி இயக்ைப்பட
உள்ளது. இந்த அகமப்பு அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்துகறயின்
கீழ் இயங்கி ேருகிறது.


1. 2019-ம் ஆண்டில் 61 சதவீத வீடுைள், 26 சதவீத உைவு விடுதிைளில்
இந்தியர்ைள் விேயம் கசய்த உைவு 6.80 ரைாடி டன்: ஐ ா ஆய்வு
அறிக்கையில் தைேல்
இந்தியர்ைள் 2019-ம் ஆண்டில் 6.80 ரைாடி டன் அளவில் உைவுைகள
விேயம் கசய்திருப்பதாை ஐ ாவின் ஆய்ேறிக்கை கதரிவித்துள்ளது.
‘உைவு விேயக் குறியீடு 2021’ என்று உைவு விேயம் கதாடர்பான
ஆய்ேறிக்கை ஒன்கற ஐ ா கேளியிட்டுள்ளது. உலை ளாவிய அளவில்
2019-ம் ஆண்டு 9.31 ரைாடி டன் அளவில் உைவுைள் விேயம்
கசய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 61 சதவீதம் வீடுைளிலிருந்தும், 26 சதவீதம்
உைவு விடுதிைளிலிருந்தும், 13 சதவீதம் சில்லகற விற்பகனயின்
மூலமும்
விேயம்
ஆகியிருப்பதாை
அந்த
ஆய்ேறிக்கையில்
கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
அந்த ேகையில் இந்திய வீடுைளில் 2019-ம் ஆண்டு 6.80 ரைாடி டன்
அளவில் உைவு விேயம் கசய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தியாவில் தனி பர்
ஆண்டுக்கு
50
கிரலா
உைகே
விேயம்
கசய்ேதாை
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அகமரிக்ைாவில் தனி பர் ஆண்டுக்கு 59 கிரலா
உைகேயும், சீனாவில் தனி பர் ஆண்டுக்கு 64 கிரலா உைகேயும்
விேயம் கசய்ேதாைக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுகமாத்தமாை உலை
அளவில் தயாரிக்ைப்படும் உைவில் 17 சதவீதம் விேயம் ஆக்ைப்படுகிறது.
பசுகம குடில் ோயு கேளிரயற்றத் துக்கு உைவு விேயம் முக்கிய ைாேை
மாை இருக்கிறது என்றும் உைவு விேயத்கதக் குகறப்பதன் மூலம்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்கட ைட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் ஐக்கிய
ாடுைளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் கதாடர்பான அகமப் புத் கதரிவித்துள்ளது.
உைவு
விேயம்
சுற்றுச்சூழலில்
மட்டுமல்ல
சமூைம்
மற்றும்
கபாருளாதாேத்திலும் பாதிப்கப ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இது ாள் ேகேயில் ேளர்ந்த ாடுைளில்தான் உைவு அதிை அளவில்
விேயம் கசய்யப்படுேதாை ம்பப்பட்டு ேந்தது. இந்நிகலயில் ஐ ாவின்
இந்த ஆய்ேறிக்கை ேளரும் மற்றும் பின் தங்கிய ாடுைளிலும் உைவு
அதிை அளவில் விேயம் கசய்யப்படுகிறது என்பகதக் ைாட்டியுள்ளது.
2. ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ோக்கைட் மூலம் மார்ச் மாத இறுதியில்
விண்ணில் பாயும் ஜிஐசாட்-1
ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ோக்கைட் மூலம் ஜிஐசாட்-1 கசயற்கைக் ரைாள்
இம்மாத இறுதியில் விண்ணில் கசலுத்தப்பட உள்ளது. புவி ைண்ைாணிப்பு,
ரபரிடர் மீட்பு பணிைளுக்ைாை ஜிஐசாட்-1 என்ற அதி வீன ‘ஜிரயா
இரமஜிங்’ கசயற்கைக் ரைாகள இந்திய விண்கேளி ஆோய்ச்சி
நிறுேனம்
(இஸ்ரோ)
தயாரித்தது.
இகத
ஹரிரைாட்டாவில்
இருந்துஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ோக்கைட்மூலம் ைடந்த 2020 மார்ச் 5-ம்
ரததிவிண்ணில்
கசலுத்த
இஸ்ரோதிட்டமிட்டது.
கதாழில்நுட்பக்
ைாேைங்ைளால் ோக்கைட் பயைம்நிறுத்தப்பட்டு, ரததி குறிப்பிடாமல்
தள்ளிகேக்ைப்பட்டது.











தமிழ் ாடு மாநில துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் டிைர்
அஜித் அணியினர் 6 தங்ைம், கேள்ளிப் பதக்ைங்ைகள கேன்றுள்ளனர்.
டிைர் அஜித் தற்ரபாது ‘ேலிகம’ படப்பிடிப்பில் ைேனம்கசலுத்தி ேருகிறார்.
படப்பிடிப்புக்கு இகடரய ைார், கபக் பந்தயங்ைளிலும் ைேனம் கசலுத்தி
ேருகிறார். சமீபைாலமாை துப்பாக்கி சுடும் ரபாட்டியில் அதிை ஆர்ேம்
கசலுத்தி ேந்த அேர் தற்ரபாது அதற்ைான ரபாட்டிைளில் ைலந்துகைாண்டு
விருதுைகளயும் கேன்றுள்ளார். இந்நிகலயில், தமிழ் ாடு மாநில
துப்பாக்கி சுடுதல் 46-ேதுசாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி கசன்கனயில் ைடந்த 2ம் ரததி கதாடங்கியது. இதில் தமிழ் ாட்டிலிருந்து 900 ரபர் பங்ரைற்றனர்.
கசன்கன கேஃபிள் கிளப் அணியில் அஜித் இடம்கபற்றிருந்தார்.
4. இகையேழியில் சர்ேரதச கபண்ைள் மா ாடு
ஐக்கிய ாடுைள் சகப அங்கீைாேம் கபற்ற அகலயன்ஸ் கிரிரயட்டிவ்
ைம்யூனிட்டிவ் புேகஜக்ட் மற்றும் ைல்லிகடக்குறிச்சி ரதசிய ைல்வி
அறக்ைட்டகள இகைந்து டத்திய சர்ேரதச கபண்ைள் மா ாடு, மார்ச் 6ம் ரததி ைனடிய ர ேம் ைாகல 8- மணிக்கு ஆேம்பமாகி 11- மணிக்கு
நிகறேகடந்தது. மிைவும் ர ர்த்தியான முகறயில் கடகபற்ற இந்த
மா ாட்டில் பதிகனட்டு ாடுைகள ரசர்ந்த, பல் துகற சார்ந்த கபண்ைள்
ைலந்து கைாண்டு சிறப்பித்தனர். இந்த வீன ைாலத்தில் கபண்ைகள
அேசியல் மற்றும் தகலகமத்துேத்தில் ஈடுபட ஊக்குவித்தல் என்னும்
கபாருள்படும் தகலப்பில், இன்கறய 21-ம் நூற்றாண்டிலும் கபண்ைள்
எதிர்ர ாக்கும் பல பிேச்சகனைள் கதாடர்பில் ைேனம் கசலுத்தப்பட்டது.
குழு விோதத்தில், குறிப்பாை யுத்தம் ைாேைமாை சிரியா, ைாஷ்மீர்,
இலங்கை மற்றும் மியான்மர் ரபான்ற ாடுைளில் லட்சக்ைைக்ைான
கபண்ைள்
விதகேைள்
ஆக்ைப்பட்டுள்ளதுடன்
அேர்ைரள
பாதிக்ைப்பட்டேர்ைளாை இருக்கிறார்ைள். அத்துடன் இன்னும் பல
ாடுைளில்
அடிப்பகட
ைல்வி
உரிகம
கூட
கபண்ைளுக்கு
மறுக்ைப்படுகின்றதுடன், பல சித்திேேகதைளுக்கு ஆளாகின்ற நிகலகம
கதாடர்பிலும் ைருத்துக்ைள் பரிமாறப்பட்டது. சர்ேரதச ரீதியாை கபண்ைள்
ஒன்றிகைந்து பலமான அகமப்பாை கபண்ைளுக்ைான உரிகம
கதாடர்பில் ைேனம் கசலுத்துேதுடன் உலைளவில் பிேச்சாேம் ஒன்கற
ரமற்கைாள்ளுேது ைாலத்தின் ரதகேயாை இருக்கின்றது என
ைருத்துக்ைள்
முன்
கேக்ைப்பட்டன.
அரதரேகள
கபண்ைள்
கபாதுத்துகறயில் ஈடுபடுேது அதிைரித்துள்ளது எனினும் அேர்ைள் பல
சோல்ைளுக்கு முைம் கைாடுத்ரத முன்னுக்கு ேே ரேண்டியிருக்கின்றது.
அேர்ைள் மனரீதியான தாக்ைங்ைள் மற்றும் கேளியில் எதிர்ர ாக்கும்
அேலங்ைகள மிை உறுதியுடன் ைடந்து ேரும் பட்சத்தில் பல
முன்ரனற்றங்ைகள ைாை முடியும். அத்துடன் மற்ற கபண்ைகளயும் ேழி
டத்த முடிேதுடன் கதாடர்ந்து பல ைருத்தேங்குைள் டத்துேதன் மூலமாை
விழிப்புைர்கே ஏற்படுத்தி , பாதிக்ைப்பட்ட கபண்ைள் மற்றும் விதகே
கபண்ைள் ோழ்வில் மாற்றம் ஏற்பட உலைளாவிய ரீதியில் கபண்ைள்
பாடுபட ரேண்டும் என்ற ஆரலாசகனயுடன் சர்ேரதச கபண்ைள் மா ாடு
நிகறேகடந்தது.
5. அகில இந்திய அளவில் ோஜஸ்தான் முதலிடம்; ைரோனா தடுப்பூசி
ரபாடுேதில் 9-ேது இடத்தில் தமிழைம்
இந்தியாவில் ைரோனா தடுப்பூசி ரபாடுேதில் தமிழைம் 9-ேது இடத்தில்
உள்ளது. ோஜஸ்தான் முதல் இடத்கதயும் குஜோத் 2-ேது இடத்கதயும்,
மைாோஷ்டிோ 3-ேது இடத்கதயும் பிடித்துள்ளன. இந்தியாவில் ைரோனா
பேேகலதடுக்ை ரைாரேக்ஸின், ரைாவிஷீல்டு தடுப்பூசிைள் ைடந்த ஜனேரி
16-ம் ரததி முதல் ரபாடப்பட்டுேருகிறது. முதலில் முன்ைளப்
பணியாளர்ைளுக்கும், ைடந்த 1-ம் ரததிமுதல் 60 ேயதுக்கு ரமற்பட்ரடார்
மற்றும்
45
ேயதுக்கு
ரமற்பட்ட
இகை
ர ாய்
பாதிப்பு
உள்ளேர்ைளுக்கும் தடுப்பூசி ரபாடும் பணிகதாடங்கியது.
தமிழைத்தில் 1,300-க்கும் ரமற்பட்ட அேசு, தனியார் மருத்துேமகனைளில்
தடுப்பூசி ரபாடப்படுகிறது. தனியார் மருத்துேமகனயில் ரூ.250 ைட்டைம்
நிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ளது. இதற்கிகடயில் மைாோஷ்டிோ, ைர் ாடைா,
ரைேளா,
தமிழைம்
உள்ளிட்ட
மாநிலங்ைளில்
கதாற்றுமீண்டும்



 









அதிைரிப்பதால் தடுப்பு டேடிக்கைைள் தீவிேப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தடுப்பூசி
ரபாடும் பணிைகள விகேவுபடுத்துமாறு மாநிலஅேசுைளுக்கு மத்திய அேசு
உத்தேவிட்டுள்ளது.
மத்திய சுைாதாேத் துகற கேளியிட்டுள்ள புள்ளிவிேே அறிக்கையில், “மார்ச்
7-ம்ரததி (ர ற்று) ைாகல 7 மணி நிலேேப்படி
ாடு முழுேதும்
இதுேகேமுதல் தேகையாை 1 ரைாடிரய71 லட்சத்து 68,303,
இேண்டாம்தேகையாை 37 லட்சத்து 54,041 என 2 ரைாடிரய 9 லட்சத்து
22,344ரடாஸ் தடுப்பூசி ரபாடப்பட்டுள்ளது. அதிைபட்சமாை ோஜஸ்தானில்
21.31 லட்சம், குஜோத்தில் 17.65 லட்சம், மைாோஷ்டிோவில் 17.44 லட்சம்,
உத்தே பிேரதசத்தில் 17.12 லட்சம், ரமற்கு ேங்ைத்தில் 15.81 லட்சம் ரடாஸ்
தடுப்பூசிைள் ரபாடப்பட்டுள்ளன. தமிழைம் 9-ேது இடத்தில் உள்ளது.
6. சாா்ேரதச மல்யுத்தம்: விரனஷுக்கு தங்ைம்
ரமட்டிரயா கபலிரைான் தேேரிகச சாா்ேரதச மல்யுத்தப் ரபாட்டியில்
இந்தியாவின் விரனஷ் ரபாைாட் மைளிருக்ைான 53 கிரலா பிரிவில் தங்ைப்
பதக்ைம் கேன்றாாா். இந்த கேற்றியின் மூலம் தேேரிகசயில் உலகின்
முதல்நிகல வீோங்ைகன இடத்கதயும் அோா் எட்டினாாா். இறுதிச்சுற்றில்
விரனஷ் 4-0 என்ற ைைக்கில் ைனடாவின் டயானா ரமரி கஹலன்
கேய்ைகே வீழ்த்தினாாா். ைடந்த ோேத்தில் கீவில்
கடகபற்ற
ரபாட்டியிலும் தங்ைம் கேன்ற விரனஷுக்கு இது கதாடாா்ந்து 2-ஆேது
தங்ைமாகும். இப்ரபாட்டியில் கேன்ற 14 புள்ளிைளின் மூலம் சாா்ேரதச
தேேரிகசயில் விரனஷ் முதலிடம் பிடித்தாாா். முன்னதாை 3-ஆம் இடத்தில்
இருந்த நிகலயில் அோா் இப்ரபாட்டியில் பங்ரைற்றிருந்தாாா்.
ஆடேருக்ைான 65 கிரலா பிரிவில் பஜ்ேங் புனியா தனது அகேயிறுதியில்
அகமரிக்ைாவின் ரஜாசப் கிறிஸ்ரடாபாா் கமக்கைன்னாகே வீழ்த்தி
இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்ரனறினாாா். அதில் அோா் மங்ரைாலியாவின் துல்ைா
துமுாா் ஒசிகே எதிாா்கைாள்கிறாாா். 74 கிரலா பிரிவில் இந்தியாவின் ாா்சிங்
பஞ்சம் அகேயிறுதியில் ரஜாாா்டானின் எாா்கனஸ்ட் புரோஸிடம் ரதால்வி
ைண்டாாா்.
7. ைத்தார் ஓபன் கடன்னிஸ் : குவித்ரதாோ சாம்பியன்
ைத்தார் ரடாட்டல் ஓபன் கடன்னிஸ் கதாடரின் மைளிர் ஒற்கறயர் பிரிவில்,
கசக் குடியேசின் கபத்ோ குவித்ரதாோ 2ேது முகறயாை சாம்பியன் பட்டம்
கேன்றார். இறுதிப் ரபாட்டியில் ஸ்கபயின் வீோங்ைகன ைார்பினி
முகுருசாவுடன் (16ேது ரேங்க், 27 ேயது) ர ற்று ரமாதிய குவித்ரதாோ
(10ேது ரேங்க், 30 ேயது) 6-2, 6-1 என்ற ர ர் கசட்ைளில் மிை எளிதாை
கேன்று ரைாப்கபகய முத்தமிட்டார். இப்ரபாட்டி 1 மணி, 6
நிமிடத்திரலரய முடிவுக்கு ேந்தது. 2018ல்
டந்த இத்கதாடரின்
கபனலிலும் குவித்ரதாோ 3-6, 6-3, 6-4 என்ற கசட் ைைக்கில்
முகுருசாகே வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் கேன்றிருந்தார். அந்த ரபாட்டி 2
மணி, 16 நிமிடத்துக்கு நீடித்தது குறிப்பிடத்தக்ைது. குவித்ரதாோ தனது
கடன்னிஸ் ோழ்க்கையில் கேன்ற 28ேது சாம்பியன் பட்டம் இது.
8. மத்திய அேசின் சுைாதாேத் திட்டங்ைளால் ஏகழ,
டுத்தேக்
குடும்பங்ைளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 ரைாடி ரசமிப்பு: 7,500-ேது
மக்ைள் மருந்தைத்கத ாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து பிேதமர் ரமாடி கபருமிதம்
மக்ைள் மருந்தைம், மருத்துே ைாப்பீடு உள்ளிட்ட மத்திய அேசின் பல்ரேறு
சுைாதாேத் திட்டங்ைளால் ஏகழ குடும்பங்ைளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000
ரைாடி மிச்சமாகிறது என்று பிேதமர் ரமாடி கதரிவித்தார். ாட்டு மக்ைள்
அகனேருக்கும் குறிப்பாை ஏகழைளுக்கு தேமான மருந்துைள் குகறோன
விகலயில் கிகடப்பகத உறுதி கசய்ேதற்ைாை, பிேதம மந்திரி பாேதிய
ஜன்அவுஷாதி பரிரயாஜனா என்ற திட்டத்கத மத்திய அேசு அறிமுைம்
கசய்தது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் மக்ைள் மருந்தைங்ைள் ாடு முழுேதும்
திறக்ைப்பட்டன.
சந்கதவிகலகய விடவும் 50 முதல் 90 சதவீதம் குகறந்த விகலயில்
மருந்துைள் விற்பகன கசய்யப்படுகிறது. இதுகுறித்து விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்தும் ேகையில், ஆண்டுரதாறும் மார்ச் 1 முதல் 7 ேகேயில் ‘மக்ைள்
மருந்தை ோேம்’ கைாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது. இகதகயாட்டி ைடந்த ஒரு
ோேமாை பல்ரேறு நிைழ்ச்சிைள் கடகபற்றன. இதன் ஒரு பகுதியாை,
சிம்லா, ரபாபால், அைமதாபாத், மங்ைளூரு மற்றும் கடயுவில் உள்ள மாருதி
ைர் ஆகிய 5 ைேங்ைளில் மக்ைள் மருந்தை கமயங்ைளில் உள்ள
பயனாளிைளுடன் பிேதமர் ரேந்திே ரமாடி ர ற்று ைாகைாலி மூலம்
ைலந்துகேயாடினார்.
ரமலும் ரமைாலயா மாநிலம் ஷில்லாங் ைரில் உள்ள ‘ ார்த் ஈஸ்டர்ன்
இந்திோ ைாந்தி ரீஜனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கஹல்த் சயின்ஸ்'
நிறுேனத்தில், ாட்டின் 7,500-ேது மக்ைள் மருந்தைத்கத பிேதமர் ரமாடி
ாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.















9. ைரோனா கேேஸ் கதாற்று ர ாயால் இந்திய குழந்கதைளின்
உடல் லம், மன லம் பாதிப்பு: யுனிகசப் அறிக்கையில் தைேல்
ஐ. ா. சர்ேரதச குழந்கதைள் ல நிதியம் (யுனிகசப்) கேளி யிட்டுள்ள
அறிக்கையில் கூறி யிருப்பதாேது: ைரோனா ைாலத்தில் பள்ளிைள்
மூடப்பட்டதால் குழந்கதைள் ைல்வி பாதிக்ைப்பட்டது. குழந்கத ைள் தங்ைள்
சைாக்ைளுடன் ைலந்துகேயாடுேது குகறந்தது. இது கபற்ரறார்ைளுக்கும்
மன அழுத்தத்கத ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவில் 5 ரைாடி குழந்கதைள்
கதாற்று
ர ாய்க்கு
முன்ரப
மன லப்
பிேச்சிகனைளால்
பாதிக்ைப்பட்டிருந்தனர். ைரோனா பேேத் கதாடங்கியதில் இருந்து உலை
அளவில் ஏழு குழந்கதைளில் ஒருேர் அல்லது 33.2 ரைாடி குழந்கதைள்
குகறந்தபட்சம் 9 மாதங்ைளுக்கு வீட்டிரலரய தங்ை ர ரிட்டது.
இது அேர்ைளின் உடல் லம் மற்றும் மன லனுக்கு ஆபத்கத
ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவிலும் இது மிைப்கபரிய தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தியது.
ஆசிரியர்ைள், கபற்ரறார் ைளிடம் இருந்து குழந்கதைளுக்கு உளவியல்
ஆதேவு மிைவும் அேசியம். குழந்கதைளும் அேர்ைகள போமரிப்பேர்ைளும்
மன அழுத்தம், பயம், பதற்றம் ஆகியேற்றில் இருந்து விடுபட உதவும்
ைட்டகமப்புைகள
பலப்படுத்த
ரேண்டும்.
ைரோனா ைாலத்தில்
இந்தியாவில் குழந்கதைளுக்கு உளவியல் ஆதேவு அளிக்ை 8
ஆயிேத்துக்கும் ரமற்பட்ட கசயற்பாட்டாளர்ைளுக்கு யுனிகசப் பயிற்சி
அளித்தது.
17 மாநிலங்ைளில் 4,46,180குழந்கதைள், இளம் பருேத்தினர் மற்றும்
அேர்ைளது கபற்ரறார்ைளுக்கு உளவியல் ஆதேவு அளிக்ைப்பட்டது. 7
லட்சத்துக்கும் ரமற்பட்ட புலம்கபயர்ந்த கதாழிலாளர்ைள் மற்றும் அேர்ைளது
குடும்பங்ைள் அேசு சலுகைைள் மற்றும் சமூைப் பாதுைாப்பு திட்டங்ைள்
கபறுேதில் யுனிகசப் துகை நின்றது. இவ்ோறு அந்த அறிக்கையில்
கூறப்பட்டுள்ளது.
10. பகழய ோைனங்ைகள அழித்தால் புதிதாை ோங்கும் ோைனங்ைளுக்கு
5% தள்ளுபடி: மத்திய அகமச்சர் நிதின் ைட்ைரி அறிவிப்பு
நீண்ட ைாலமாை பயன்பாட்டில் இருக்கும் பகழய ோைனங் ைளினால்
சுற்றுச்சூழல் மாசு அதிைரிக்கிறது. இந்நிகலயில் 20 ஆண்டுைளுக்கு
ரமலாை பயன் பாட்டில் இருக்கும் தனி பர்ைளுக்ைான ோைனங்ைகளயும்,
15 ஆண்டுைளுக்கு ரமலாை பயன்பாட்டில் இருக்கும் ேர்த்தை
ரீதியிலானோைனங்ைகளயும் பயன்பாட்டில் இருந்து நீக்ை மத்திய அேசு
முடிகேடுத்து இருக்கிறது. இந்நிகலயில் பகழய ோைனங்ைகள அழிக்ை
முன்ேரும் ோடிக்கையாளர்ைளுக்கு சில சலுகைைகள மத்திய அேசு
அறிவித்து ேருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாைரே பகழய ோைனங்ைகள அழிக்கும்
ோடிக்கையாளர்ைளுக்கு புதிதாை ோைனங்ைள் ோங்கும் ரபாது 5
சதவீதம் தள்ளுபடி ேழங்ைப்படும் என்று மத்திய அகமச்சர் நிதின் ைட்ைரி
அறிவித்துள்ளார். பகழய ோைனங்ைகள பயன்பாட்டிலிருந்து நீக்குேது
கதாடர்பான மத்திய அேசின் திட்டத்தால் இந்திய ோைனத் துகறயின்
ேருோய் 30 சதவீதம் அளவு உயரும் என்று நிதின் ைட்ைரி கதரிவித்தார்.
‘தற்ரபாது இந்திய ோைனத் துகறயின் ஆண்டு ேருோய் ரூ.4.5 லட்சம்
ரைாடியாை உள்ளது. ேரும் ஆண்டுைளில் ேருோய் ரூ.10 லட்சம்
ரைாடியாை உயரும் என்று அேர் கூறினார்.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் ோைனத் துகறயில் ரூ.10,000 ரைாடி அளவில்
புதிய முதலீடு ைளும், 50,000 அளவில் ரேகல ோய்ப்புைளும் உருோகும்
என்றும் அகமச்சர் நிதின் ைட்ைரி கதரிவித்துள்ளார்.
11. வீன கதாழில்நுட்பத்தில் கேள்ள அபாய எச்சரிக்கை
உடுமகல அருரைஉள்ள, திருமூர்த்திமகல பஞ்சலிங்ைம் அருவியில்,
வீன கதாழில்நுட்பத்தில், கேள்ள அபாய எச்சரிக்கை ைருவி
கபாருத்தப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாேட்டம், உடுமகல அருரையுள்ள
திருமூர்த்திமகலயில், அமைலிங்ரைஸ்ேேர் ரைாவில், பஞ்சலிங்ைம்
அருவி, ேண்ை மீன் பூங்ைா, திருமூர்த்தி அகை என, சுற்றுலா மற்றும்
ஆன்மிை தலமாை உள்ளது. ரமற்கு கதாடர்ச்சி மகலத்கதாடர்ைளில் கபய்த
ைன மகழயால், 2008, ரம 25ல், திடீர் கேள்ளப்கபருக்கு ஏற்பட்டு, 13 ரபர்
இறந்தனர். மாேட்ட ரபரிடர் ரமலாண்கமத் துகற, ேளம் மற்றும்
ஆோய்ச்சி கமயம் சார்பில், முழுதும் வீன கதாழில்நுட்பத்தில், தானியங்கி
முகறயில், முதல் முகறயாை, அருவியில் கேள்ள அபாய எச்சரிக்கை
ைருவி கபாருத்தப்பட்டுள்ளது.
இகத ேடிேகமத்த, ஆோய்ச்சியாளர் பிோங்க்ளின் கூறுகையில்,
''கேள்ளப்கபருக்கு ஏற்படுேகத, தானியங்கி முகறயில் எச்சரிக்கும்
ேகையில், ைருவி ேடிேகமக்ைப்பட்டு உள்ளது.''ைாட்டாறுைளில் நீர் ேேத்து
அதிைரித்தால், ைட்டுப்பாட்டு கமயம், ரைாவில் அலுேலைத்துக்கு தைேல்
கதரிவிக்கும். ேனச்சூழல் பாதிக்ைாத ேகையில், ரசாலார் மின்சாேம்
ேழியாை, இக்ைருவிைள் இயங்குகின்றன,'' என்றார்.



 

✓
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1. ADFOSC என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

5.இந்திைா தகலகையிலான தீர்ைானத்தின் அடிப்பகடயில், UNGA,

அ) Aries-Devasthal Faint Object Spectrograph & Camera 

2023ஆம் ஆண்டை எந்தச் சிறப்பு ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது?

ஆ) Aries-Devasthal Faint Object Scanning Camera

அ) சர்வமதச திலன ஆண்டு 

இ) Aries-Devasthal Faded Object Scanning Camera

ஆ) சர்வமதச முட்லட ஆண்டு

ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

இ) சர்வமதச பால் ஆண்டு

ADFOSC அல்ைது Aries-Devasthal Faint Object Spectrograph & Camera
என்பது ேலிவுவிலை ஆப்டிகல் நிறோலைகாட்டியாகும். இது, லைனிடா
-ல், ARIES அறிவியைாளர்களால் வடிவலேக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட
-தாகும். இந்த நிறோலைகாட்டி, ததாலைதூர குவாசாக்கள், விண்மீன்
திரள்கள் மபான்றவற்லறக் கண்டறிய மதவஸ்தால் ஆப்டிகல் ததாலை
-மைாக்கிக்கு உதவும்.

ஈ) சர்வமதச அரிசி ஆண்டு

✓

ஐைா தபாது அலவயானது வரும் 2023ஆம் ஆண்லட சர்வமதச திலன
ஆண்டாக ஒருேனதாக அறிவித்துள்ளது. இது ததாடர்பாக ஐைா தபாது
அலவயில் இந்தியா, வங்கமதசம், மைபாளம், லைஜீரியா, ரஷ்யா ேற்றும்
தசனகல் ஆகிய ைாடுகள் தகாண்டுவந்த தீர்ோனத்லத எழுபதுக்கும்
மேற்பட்ட ைாடுகளும் ஆதரித்தன.

2. ‘உலக செவித்திறன் அறிக்கக’கை சவளியிட்ட அகைப்பு எது?

6. சிமிலிபால் உயிர்க்ககாள இருப்பகம் அகைந்துள்ள ைாநிலம் எது?

அ) WHO 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) FAO

ஆ) உத்தரகண்ட்

இ) IMF

இ) இராஜஸ்தான்

ஈ) ADB

ஈ) மகாவா

உைக ைைவாழ்வு அலேப்பானது (WHO) மகட்புத்திறன் ததாடர்பான
முதல் அறிக்லகலய அண்லேயில் தவளியிட்டது. இது, ோர்ச்.3 அன்று
உைக தசவித்திறன் ைாலள முன்னிட்டு தவளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்
-லகயின்படி, உைகளவில் கிட்டத்தட்ட 2.5 பில்லியன் ேக்கள், அதாவது
ைான்கில் ஒருவர், வரும் 2050’க்குள் ஓரளவு தசவித்திறன் இழப்புடன்
வாழ்வார்கள். அவர்களுள் 700 மில்லியன்மபருக்கு தசவிப்புைன் ேற்றும்
ேறுவாழ்வு மசலவகளுக்கான அணுகல் மதலவப்படும்.

✓

சிமிலிபால் உயிர்க்மகாள இருப்பகம் என்பது சிமிலிபால் மதசிய பூங்கா
ேற்றும் புலிகள் காப்பகம் ேற்றும் அதலனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகலள உள்
-ளடக்கியதாகும். இது, கிழக்குத்ததாடர்ச்சிேலையின் கிழக்கு முலனயில்
ஒடிஸாவில் அலேந்துள்ளது. ‘சிமிலிபால்’ என்ற தபயர் இைவம்பஞ்சு ேரம்
என்று தபாருள்படும் ‘சிமுல்’ என்பதிலிருந்து உருவானதாகும்.

✓

சமீபத்தில், இந்தத் மதசிய பூங்காவில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டு ததாடர்ந்து ஒரு
வாரகாைோக எரிந்துவருகிறது.

3.பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் ெமூக ைற்றும் கல்வி நிகலகைகள்

7.10 இலட்ெத்துக்கும் அதிகைான ைக்கள்சதாகக பிரிவில், ‘Ease of

குறித்து அதன் முதல் ஆய்கவ நடத்தவுள்ள ைாநிலம் எது?

✓



அ) ஹரியானா

Living Index-2020’இன்படி, சிறந்த நகரைாக உருசவடுத்த நகரம்
எது?

ஆ) ஒடிஸா 

அ) புமன

இ) ேத்திய பிரமதசம்

ஆ) சண்டிகர்

ஈ) ேகாராஷ்டிரா

இ) தசன்லன

ஒடிஸா மாநில அரசாங்கம் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் சமூக ேற்றும்
கல்வி நிலைலேகள் குறித்த முதல் ோநிை ஆய்லவத்ததாடங்கவுள்ளது.
அம்ோநிைத்தில் கிட்டத்தட்ட 209 சமூகத்தினர் சமூகம் ேற்றும் கல்வி
ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினராக இனங்காணப்பட்டுள்ளனர். அது,
ோநிைத்தின் தோத்த ேக்கள்ததாலகயில் 54 சதவீதத்லத உள்ளடக்கிய
-தாகும். இதற்கு ஒடிஸா ோநிை பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான
ஆலணயம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

4.WAN IFRAஆல் ‘2020ஆம் ஆண்டின் ொம்பிைன் சவளியீட்டாளர்’

ஈ) தபங்களூரு 

✓

ேத்திய வீட்டுவசதி ேற்றும் ைகர்ப்புற விவகார அலேச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி
தவளியிட்டுள்ள, ‘Ease of Living Index-2020’இன்படி தபங்களூரு சிறந்த
ைகரோக உருதவடுத்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில், ேதிப்பீட்டுப் பயிற்சி
ைடத்தப்பட்ட ைகரங்களுக்கான தரவரிலச அறிவிக்கப்பட்டது. ேதிப்பீட்டுப்
பயிற்சியில் சுோர் 111 ைகரங்கள் பங்மகற்றன. இப்பட்டியலில், தமிழ்ைாட்
-லடச்சார்ந்த தசன்லன ைான்காவது இடமும், மகாயம்புத்தூர் ஏழாவது
இடமும் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

✓

பத்து ைட்சத்துக்கும் குலறவான ேக்கள்ததாலகதகாண்ட ைகரங்களின்
பிரிவில் சிம்ைா முதலிடத்தில் உள்ளது.

என்று அறிவிக்கப்பட்ட சவளியீட்டு நிறுவனம் எது?
அ) தி ஹிந்து 

8.பாகவா தான் என்பது கீழ்க்காணும் எந்த இந்திை ைாநிலத்தில்

ஆ) எக்ஸ்பிரஸ் தவளியீட்டு நிறுவனம்

பயிரிடப்படுகிற அரிசி வககைாகும்?

இ) தினத்தந்தி

அ) மேற்கு வங்கம்

ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை
✓

✓

WAN IFRA’இன் ததற்காசிய டிஜிட்டல் மீடியா விருதுகளில், ‘தி ஹிந்து’
குழுேம் 2 தங்கங்கலளயும் 2 தவள்ளிகலளயும் தவன்றது. உைக தசய்தி
தவளியீட்டாளர்கள் சங்கம் அல்ைது WAN-IFRA என்பது உைகில் உள்ள
பத்திரிலககளின் அலேப்பாகும்.
WAN IFRAஆல் ‘2020ஆம் ஆண்டின் சாம்பியன் தவளியீட்டாளர்’ என்று
‘தி ஹிந்து’ குழு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘தி ஹிந்து’வின் #KeepTheHabit
என்ற பரப்புலர ‘Best Native Advertising/Branded Content Campaign’
பிரிவில் தங்கம் தவன்றது. ஸ்மபார்ட்ஸ்டாரின் வலைத்தளம் ‘சிறந்த
வாழ்க்லக முலற, விலளயாட்டு, தபாழுதுமபாக்கு வலைத்தளம் அல்ைது
அலைப்மபசி மசலவகள்’ பிரிவில் தங்கம் தவன்றது.









ஆ) அஸ்ஸாம் 
இ) ஒடிஸா
ஈ) கர்ைாடகா

✓

‘பாமவா தான்’ என்பது இரும்புச்சத்து நிலறந்த சிவப்பு அரிசி வலககளுள்
ஒன்றாகும். இது, அஸ்ஸாம் ோநிைத்தில், பிரம்ேபுத்திரா பள்ளத்தாக்கில்
உள்ள வண்டல் ேண்ணில் பயிரிடப்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்தச் ‘சிவப்பு
அரிசி’யின் முதல் சரக்கு அதேரிக்காவிற்கு (USA) அனுப்பப்பட்டது. இவ்வ
-ரிசியின் தனித்துவோன அம்சம் என்னதவன்றால், இது எந்த இரசாயன
உரத்லதயும் பயன்படுத்தாேல் வளர்க்கப்படுகிறது.



 











என்றாலும் தபண்கமள பிரதான பங்கு வகித்தனர். இந்தப் புரட்சிதான் ஜார்
ேன்னர் தனது அரியலணலய விட்டிறங்கக் காரணோக அலேந்தது.
அலத நிலனவுகூரும் விதோக ோர்ச் 8 மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது.

அ) இந்தூர் 

உைக அளவில், உலழக்கும் வயதில் உள்ள தபண்களில் பாதிப் மபர்
ேட்டுமே, மவலைக்குச் தசல்கின்றனர் என்கிறது ஐ.ைா. உலழப்புக்கான
உடல் தகுதி, திறன், அறிவுக்கூர்லே இருந்தும் குடும்ப சூழல்களால்
மவலைக்குப் மபாகும் தபண்களின் எண்ணிக்லக குலறவாகமவ
இருக்கிறது. இப்மபாது உலழக்கும் தபண்களில் குறிப்பிடத்தகுந்த ோற்றம்
ஏற்பட்டிருக்கிறது. சமுதாயத்தில் ஆணுக்கு நிகராக தபண்களுக்கும் சே
உரிலேகள்
கிலடக்க
மவண்டுதேன்பதற்கான
மபாராட்டங்கள்
இன்னமும் ததாடர்ந்து ைலடதபற்று வருகின்றன.

ஆ) ைக்மனா
இ) சூரத்
ஈ) மபாபால்
ேத்திய அரசானது அண்லேயில் ைகராட்சி தசயல்திறன் குறியீட்லட
தவளியிட்டது. இந்தக் குறியீட்டில், 10 இைட்சத்துக்கும் அதிகோன ேக்கள்
ததாலகதகாண்ட ைகரங்களின் பிரிவில், இந்தூர் ைகரம் முதலிடத்லதப்
பிடித்தது. அலதத்ததாடர்ந்து சூரத் ேற்றும் மபாபால் ஆகிய ைகரங்கள்
உள்ளன. பத்து இைட்சத்துக்கும் குலறவான ேக்கள்ததாலகதகாண்ட
ைகரங்களின் பிரிவில் புது தில்லி முதலிடத்லதப் பிடித்துள்ளது. அலதத்
ததாடர்ந்து திருப்பதி ேற்றும் காந்திைகர் ஆகிய ைகரங்கள் உள்ளன.

10.ைத்திை சதாழிலகங்கள் பாதுகாப்புப்பகடயின் (CISF) உதை நாள்
சகாண்டாடப்படுகிற கததி எது?
அ) ோர்ச் 5
ஆ) ோர்ச் 8
இ) ோர்ச் 10 
ஈ) ோர்ச் 11

✓



9.ெமீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட நகராட்சி செைல்திறன் குறியீட்டின்படி,
10 லட்ெத்துக்கும் அதிகைான ைக்கள்சதாககசகாண்ட நகரங்களின்
பிரிவில், முதலிடத்கதப் பிடித்த நகரம் எது?

✓



2. தடல்லி பள்ளிகளுக்கு தனி கல்வி வாரியம்.
டில்லிக்கு என, தனி, பள்ளி கல்வி வாரியம் அலேக்க, டில்லி அரசு ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. (தடல்லியில் அலேந்துள்ள 2,700 பள்ளிகளுக்காக தனி
கல்வி வாரியம் அலேக்க தடல்லி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.)
டில்லியில், முதல்வர் தகஜ்ரிவால் தலைலேயிைான, ஆம் ஆத்மி ஆட்சி
ைடக்கிறது.இங்கு, 1,000 க்கும் அதிகோன அரசு பள்ளிகளும், 1,700 க்கும்
அதிகோன தனியார் பள்ளிகளும் தசயல்பட்டு வருகின்றன. இந்தப்
பள்ளிகள் அலனத்தும், சி.பி.எஸ்.இ., எனப்படும், ேத்திய இலடநிலை கல்வி
வாரியத்துடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளன. டில்லிக்கு என, தனி பள்ளி கல்வி
வாரியம் அலேக்க, முதல்வர் தகஜ்ரிவால் விரும்பினார்.

ேத்திய ததாழிைகங்கள் பாதுகாப்புப்பலடயின் உருவாக்க ைாளானது
ஆண்டுமதாறும் ோர்ச்.10 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. கடந்த 1969ஆம்
ஆண்டு இமத ைாளில், இந்திய ைாடாளுேன்ற சட்டத்தின்கீழ் 2,800
பலடவீரர்களுடன் CISF உருவாக்கப்பட்டது. இது மைரடியாக, ேத்திய
உள்துலற அலேச்சகத்தின்கீழ் இயங்கி வருகிறது. CISF’இன் தலைலே
-யகம் புது தில்லியில் அலேந்துள்ளது.

இந்நிலையில், டில்லி அலேச்சரலவ கூட்டம், ைடந்தது. இதில், டில்லிக்கு,
தனி கல்வி வாரியத்லத, வரும் கல்வியாண்டு முதல் அலேக்க, ஒப்புதல்
அளிக்கப்பட்டது.
இது
குறித்து,
முதல்வர்
தகஜ்ரிவால்
கூறியதாவது:டில்லியில், வரும் கல்வியாண்டு முதல், தனி பள்ளி கல்வி
வாரியம் அலேக்கப்படும். இதில், 2,025 பள்ளிகள் இலணக்கப்படும். தனி
பள்ளி கல்வி வாரியம் அலேக்கப்பட்டால், அரசு பள்ளிகளின் தரத்லத
உயர்த்தி, உள்கட்டலேப்பு வசதிகலளயும் மேம்படுத்த முடியும்.இவ்வாறு,
அவர் கூறினார்.



3. பாகிஸ்தான் ைாடாளுேன்றத்தில் ைலடதபற்ற ைம்பிக்லக வாக்தகடுப்பில்
பிரதேர் இம்ரான் கான் தவற்றி.

1. ோர்ச்-8 அன்று பன்னாட்டு தபண்கள் ைாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. ோர்ச்
8’ஐ ஏன் தகாண்டாடுகிமறாம்?
உைதகங்கும் ோர்ச்.8 அன்று சர்வமதச தபண்கள் தினம் தகாண்
டாடப்படுகிறது. கல்வியில், மவலை வாய்ப்பில், தபாதுதவளிகளில்
தபண்களுக்கு ேறுக்கப்பட்ட பல்மவறு உரிலேகலளப் தபண்கள்,
இன்லறக்கு மபாராடிப் தபற்று வருகிறார்கள்.
சர்வமதச தபண்கள் தினம் தகாண்டாடுவதற்குப் பின்மன, மிக நீண்ட
தபண் எழுச்சிக்கான வரைாறு இருக்கிறது. கி.பி. 1789-ம் ஆண்டு
பிதரஞ்சுப் புரட்சியின் மபாது பாரிஸில் தபண்கள் மபார்க் தகாடி ஏந்தினர்.
இந்தச் சமுதாயத்தில் தபண்களுக்கு சே உரிலேகள் மவண்டும்,
உலழப்புக்மகற்ற ஊதியம் மவண்டும், 16 ேணி மைர மவலைலயக்
குலறக்க மவண்டும், வாக்குரிலே மவண்டும் என பல்மவறு
மகாரிக்லககலள முன்லவத்துப் தபண்கள் மபாராட்டத்தில்இறங்கினர்.
ஐமராப்பிய ைாடுகளுக்கும் இந்தப் மபாராட்டம் பரவியது.
தபண்கள் வாரிசுகலளப் தபற்தற டுப்பற்காகவும், வீட்டு மவலைக் காகவும்
ேட்டுமே இருப்பதாக எண்ணிக்தகாண்டிருந்த காைோக அன்லறய
காைமிருந்தது. பிறகு, தபண்களின் ேனதில் விழிப்புணர்வு ஏற்பட
ஆரம்பித்தது. 1907-க்குப் பிறகு மபாராட்டம் தீவிரோனது. தடன்ோர்க்
ைாட்டின் மகாபன்மஹகன் ைகரில், 1910-ம் ஆண்டு உைக மசாஷலிச
தபண்கள் ோைாடு ஒன்று ைலடதபற்றது.
அந்த ோைாட்டிை அலனத்து ைாட்டிலுள்ள தபண்களும் மசர்ந்து ேகளிர்
தினம் என்ற ஒன்லற உருவாக்கி, அலதக் கலடப்பிடிக்க மவண்டும்
என்றுவலியுறுத்தினார். அத்துடன் தபண்கள்சந்திக்கும் அலனத்துப்
பிரச்சிலனகளுக்கும் எதிராகப் மபாராட மவண்டுதேன்றும் குரல்
தகாடுத்தனர்.
பிறகு, ஐக்கிய ைாடுகள் சலப, ோர்ச் 8-ஐ உைக ேகளிர் தினோக
அறிவித்தது. இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து 1977-ல் இது ததாடர்பான
தீர்ோனமும் நிலறமவற் றப்பட்டது. உைகின் முதல் மசாஷலிசப் புரட்சி
ரஷ்யாவில் 1917-ம் ஆண்டு தைனின் தலைலேயில் ைடந்தது. அதற்கு
முன்மனாடியாக ோர்ச் 8 அன்று தபண் ததாழிைாளர்களின் புரட்சி
ததாடங்கியது. இதில் ஆண் ததாழிைாளர்களும் கைந்து தகாண்டார்கள்









பாகிஸ்தான் ைாடாளுேன்றத்தில் மதசிய அலவயில் 342 இடங்களும்
தசனட் அலவயில் 104 இடங்களும் உள்ளன. கடந்த 3-ம் மததி தசனட்
அலவயின் 37 இடங்களுக்கு மதர்தல் ைலடதபற்றது.
பிரதேர் இம்ரான் கானின் ததஹ்ரிக்-இ-இன்சாப் (பிடிஐ) கட்சிக்கு
மதர்தலில் தபரும் பின்னலடவு ஏற்பட்டது. முன்னாள் பிரதேர் ைவாஸ்
தஷரீப்பின் பாகிஸ்தான் முஸ்லிம் லீக் (என்), முன்னாள் அதிபர் ஆசிப் அலி
சர்தாரியின் பாகிஸ்தான் ேக்கள் கட்சி அதிக இடங்கலளக் லகப்பற்றின.
இதனால் ஆளும் கூட்டணியின் பைம் 47 ஆகக் குலறந்தது. குறிப்பாக,
நிதியலேச்சர்அப்துல் ஹபீஸ் மஷக் தசனட் மதர்தலில் மதால்விலய
தழுவினார்.
இதனால் பிரதேர் பதவியில் இருந்து இம்ரான் கான் பதவி விைக
எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தின. இலதத் ததாடர்ந்து தனது அரசின் பைத்லத
நிரூபிக்க ைம்பிக்லக வாக்தகடுப்பு ைடத்தப்படும் என்று இம்ரான் கான்
அறிவித்தார்.
இதன்படி பாகிஸ்தான் ைாடாளுேன்றத்தில் மைற்று ைம்பிக்லக வாக்தகடுப்பு
ைடத்தப் பட்டது. அலவயின் 342 இடங்களில் ஓரிடம் காலியாக உள்ளது.
மீதமுள்ள 341 உறுப்பினர்களில் தபரும்பான்லேலய நிரூபிக்க 171
உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மதலவ.
ைம்பிக்லக வாக்தகடுப்பில் பிரதேர் இம்ரான் கான் அரசுக்கு ஆதரவாக 178
உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தனர். ஆளும் பிடிஐ கட்சிக்கு அலவயில் 156
உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். அவர்களும் கூட்டணிக் கட்சிகளின்
உறுப்பினர்களும் அரசுக்கு ஆதர வாக வாக்களித்தனர். எதிர்க்கட்சி
கூட்டணி வாக் தகடுப்லப புறக்கணித்தது.
4. உைகளவில் கிலடக்க கமரானா தடுப்பூசிக்கு காப்புரிலே கூடாது:
இந்திய, ததன் ஆப்பிரிக்க ைாடுகளின் விண்ணப்பத்துக்கு அதேரிக்கா
எதிர்ப்பு
கமரானா பரவல் தடுப்பு சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளின் காப்புரிலே ரத்து
தசய்யப்பட மவண்டும் என உைக வர்த்தக லேயத்தில் இந்தியா ேற்றும்
ததன் ஆப்பிரிக்கா விண்ணப்பித்துள்ளன. இந்த விண்ணப்பத்லத ஏற்கக்



 















கூடாது என அதேரிக்க அதிபர் மஜா லபடனுக்கு ைான்கு முதன்லே
குடியரசு கட்சி தசனட்டர்கள் அழுத்தம் தகாடுத்துவருகின்றனர்.

6. சர்வமதச கிரிக்தகட்டில் அறிமுகோகி 50 ஆண்டுகள் நிலறவு:
கவாஸ்கருக்கு கிரிக்தகட் வாரியம் பாராட்டு.

இதுகுறித்து அதிபர் மஜா லபடனுக்கு தசனட்டர்கள் எழுதியகடிதத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, “கமரானா லவரஸ் ததாற்று பரவலைத் தடுக்கும்
கண்டுபிடிப்புகளுக்கு காப்புரிலே வழங்க மவண்டாம் எனவும்,
அதன்மூைம்
அவற்றின்
உற்பத்தி
ேற்றும்
விநிமயாகத்லத
ஊக்குவிக்கைாம் எனவும் இந்தியாவும் ததன் ஆப்பிரிக்காவும் உைக
வர்த்தக லேயத்திடம் மகாரிக்லக லவத்துள்ளன.அவர்களுலடய
மகாரிக்லகலயஏற்று கண்டுபிடிப்புகளின் காப்புரிலேலய ரத்து தசய்தால்,
அதேரிக்க நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகலள உற்பத்தி
தசய்யும் உற்பத்தியாளர்கள் திடீதரன்று அதிகரித்துவிடுவார்கள்.

இந்திய கிரிக்தகட் அணியின் முன்னாள் மகப்டனும், தலைசிறந்த
மபட்ஸ்மேன்களில் ஒருவருோக விளங்கிய சுனில் கவாஸ்கர் 1971-ம்
ஆண்டு ோர்ச் 6-ந் மததி மபார்ட் ஆப் ஸ்தபயினில் ததாடங்கிய
தவஸ்ட்இண்டீசுக்கு எதிரான 2-வது தடஸ்ட் மபாட்டியின் மூைம் சர்வமதச
கிரிக்தகட் அரங்கில் அறிமுகம் ஆனார்.

மேலும்
அதேரிக்க
நிறுவனங்களின்
கண்டுபிடிப்புகளுக்கான
காப்புரிலேலய ரத்து தசய்வதன்மூைம் தாங்கள் பயனலடயைாம் என்று
பிற ைாடுகள் ைம்புகின்றன. ஆனால் காப்புரிலேலய ரத்து தசய்வதன்
மூைம்
கண்டுபிடிப்புகளுக்கான
உத்மவகம்
ேட்டுப்படும்.
புதிய
கண்டுபிடிப்புகளுக்கான முயற்சிகள் நிறுத்தப்படும் அபாயமும் உள்ளது”
என்று அவர்கள் ததரிவித்துள்ளனர்.
தற்மபாது மீண்டும் கமரானா பரவல் அதிகரித்துள்ள நிலையிலும்,
கமரானா ததாடர்ந்து உருோற்றம் தபற்றுவரும் நிலையிலும் தடுப்பூசிகள்
ேற்றும் ேருத்துவ சிகிச்லசகளுக்கான ஆராய்ச்சிகளும் கண்டுபிடிப்பு
களும் ததாடர்ந்து தசயல்படுத் தப்பட மவண்டியது அவசியம் என்றும்
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

71 வயதான கவாஸ்கர் சர்வமதச கிரிக்தகட்டில் அறிமுகோகி 50
ஆண்டுகள் நிலறவு தபற்றலததயாட்டி இந்திய கிரிக்தகட் வாரியம் சார்பில்
அவருக்கு பாராட்டு விழா ைடத்தப்பட்டது.
இந்திய கிரிக்தகட் வாரிய தசயைாளர் தஜய் ஷா
7. ஹிோச்சை பிரமதச ோநிைம், தர்ேசாைாவில் உள்ள, மசானல்
ேருத்துவேலனயில், திதபத் புத்த ேத தலைவர் தைாய் ைாோவுக்கு, மைற்று
(06.03.2021) தகாமரானா தடுப்பூசி மபாடப்பட்டது.
8. தசவ்வாய் கிரகத்தில் ைாசாவின் மராவர் மசாதலன ஓட்டம் தவற்றி
அதேரிக்க விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனம், ைாசா தசவ்வாய் கிரகத்தில்
ஆராய்ச்சி ைடத்துவதற்காக தபர்தசவரன்ஸ் என்ற மராமபா மராவலர
அனுப்பியது.

மேலும் காப்புரிலே ரத்து தசய்யப்பட்டு யாரும் உற்பத்தி தசய்யைாம் என்ற
நிலைலய உண்டாக்கினால் மைாய் காக்கும் தடுப்பூசிகளின் தரம் குறித்த
அச்சமும் உண்டாகும். கமரானா பரவலைத் தடுப்பதில் ததாடர்ந்து
அலனத்து
ைாடுகளுக்கும்
உதவிகலள
அதேரிக்கா
மேற்தகாண்டுவருகிறது. அப்படியிருக்க அதேரிக்க கண்டுபிடிப்புகளின்
காப்புரிலேலய ரத்து தசய்வலத ஒப்புக்தகாள்வது கமரானா பரவலைத்
தடுப்பதில் எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகளுக்மக எதிரானதாக ோறிவிட
வாய்ப்புள்ளது. எனமவ இந்த மகாரிக்லகக்கு அதேரிக்கா ஒப்புக்தகாள்ளக்
கூடாது
என்று
அவர்கள்
அதிபர்
மஜா
லபடனிடம்
மகட்டுக்தகாண்டுள்ளனர்.

இந்த மராவர், தசவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்து
இருக்கின்றனவா என்பது குறித்து ஆராய்வதுடன், அங்குள்ள பாலறகலள
துலளயிட்டு அதன் துகள்கலள மசகரித்து பூமிக்கு அனுப்பி லவப்பதில்
முக்கிய பங்காற்றும்.

5. ஹாங்காங் மதர்தல் முலறயில் ோற்றம் - சீனாவுக்கு அதேரிக்கா கடும்
கண்டனம்.

இந்த மசாதலன ஓட்டம் 33 நிமிடங்களுக்கு நீடித்தது என ைாசா
வட்டாரங்கள் ததரிவித்தன.

ஹாங்காங் மீதான தனது பிடிலய இறுக்கும் விதோக சீனா அங்கு
சர்ச்லசக்குரிய மதசிய பாதுகாப்பு சட்டத்லத அேல்படுத்தியது.

இந்த மராவர், தனது ஆய்வுப்பணிகலள ததாடங்குவதற்கு முன்னதாக இது
ஒரு முக்கிய லேல் கல்ைாக பார்க்கப்படுகிறது.

இங்கிைாந்தின் காைனி ஆதிக்கத்தின் கீழிருந்த ஹாங்காங் தற்மபாது
சீனாவின் மைரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. எனமவ சீனாவிடமிருந்து
ஜனைாயக உரிலேகள் மகாரி ஹாங்காங்கில் நீண்ட காைோக
மபாராட்டங்கள் ைலடதபற்று வருகின்றன.

இதுபற்றி ைாசா கூறுலகயில், “மராவரில் உள்ள ஒவ்தவாரு அலேப்பும்,
அதன் துலண அலேப்பும், உபகரணங்களும் தசயல்படுவலத அளவீடு
தசய்வதற்கான வாய்ப்பாக இந்த மசாதலன ஓட்டம் அலேந்துள்ளது” என
கூறியது.

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் சீன அரசுக்கு எதிரான இந்த மபாராட்டங்கள்
மிகவும் வலுப்தபற்றதால், ஹாங்காங் மீதான தனது பிடிலய இறுக்கும்
விதோக சீனா அங்கு சர்ச்லசக்குரிய மதசிய பாதுகாப்பு சட்டத்லத
அேல்படுத்தியது.

9. மிமசாரம் ோநிை அரசுக்கு மியான்ேர் மகாரிக்லக

இந்த நிலையில் ஹாங்காங்கில் தனது அதிகாரத்லத மேலும்
வலுப்படுத்தும் விதோக ஹாங்காங் மதர்தல் முலறயில் ோற்றம் தகாண்டு
வர உள்ளதாக சீனா அறிவித்துள்ளது.
தனது முடிவுகளில் உைக ைாடுகள் தலையிடமவண்டாம் என்று சீனப்
பிரதேர் லீ கச்சியாங் (Li Keqiang) எச்சரித்துள்ளார்.
சீன ைாடாளுேன்றத்தில் தாக்கல் தசய்யப்பட்ட இதுததாடர்பான வலரவு
திட்டத்தில், ‘மதசபக்தாா்கள்' ேட்டுமே ஹாங்காங் சட்டப் மபரலவத்
மதர்தலில் மபாட்டியிடுவலத உறுதி தசய்வது; ஹாங்காங் அரசின்
தலைலே நிாா்வாகிலயத் மதாா்ந்ததடுக்கும் சீன ஆதரவு மதர்தல் குழு
உறுப்பினாா்களின் எண்ணிக்லகலய அதிகரிப்பது; அந்தக் குழுவால்
மைரடியாகத்
மதர்ந்ததடுக்கப்படும்
மபரலவ
உறுப்பினாா்களின்
எண்ணிக்லகலய அதிகரிப்பது மபான்ற அம்சங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன.
இந்த நிலையில் சீன அரசின் இந்த ைடவடிக்லக ஹாங்காங் ஜனைாயகம்
மீதான மைரடி தாக்குதல் என கூறி அதேரிக்கா கடும் கண்டனம்
ததரிவித்துள்ளது.









இந்த மராவர் கடந்த ோதம் (பிப்ரவரி) 18-ந்மததி தசவ்வாயில்
தஜசிமராகிமரட்டர் என்ற பள்ளத்தில் தலர இறங்கியது. அது தலர
இறங்கும் தருணத்லத காட்டும் வீடிமயா தவளியாகி உைலக வியப்பில்
ஆழ்த்தியது.
இந்த நிலையில், ைாசாவின் மராவர் தனது முதல் மசாதலன ஓட்டத்லத
தசவ்வாயில் 4-ந்மததியன்று தவற்றிகரோக ைடத்தி இருக்கிறது. தசவ்வாய்
நிைப்பரப்பில் 6.5 மீட்டர் ததாலைவுக்கு இந்த மராவர் தசன்று இருக்கிறது.

மியான்ேரிலிருந்து அகதிகளாக ஓடி வந்துள்ள எட்டு மபாலீஸ்காரர்கலள
ஒப்பலடக்கும்படி, மிமசாரம் ோநிை அரசுக்கு, மியான்ேரின் ராணுவ அரசு
கடிதம் எழுதியுள்ளது.
ததன் கிழக்கு ஆசிய ைாடான மியான்ேரில், ஆட்சிலய ராணுவம்
லகப்பற்றியது. இலத எதிர்த்து, மியான்ேரில் ேக்கள் தினமும் மபாராட்டம்
ைடத்தி வருகின்றனர். ைம் ைாட்டின் வடகிழக்கு ோநிைோன மிமசாரமுடன்,
510 கி.மீ., எல்லைலய, மியான்ேர் பகிர்ந்து தகாண்டுள்ளது. ராணுவ
ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்து, மியான்ேரில் இருந்த ேக்கள், அகதிகளாக
பை ைாடுகளுக்கு தசல்ை துவங்கியுள்ளனர்.
10. ஓட்டளிக்க தகுதியான 11 ஆவணங்கள்
வாக்காளர் அலடயாள அட்லட இல்ைாதவர்கள், 11 ஆவணங்களில்,
ஏமதனும் ஒன்லற காண்பித்து, ஓட்டு மபாடைாம்' என, மதர்தல் கமிஷன்
அறிவித்துள்ளது.
அசாம், மகரளா, தமிழகம், மேற்கு வங்கம், புதுச்மசரி ஆகிய
ோநிைங்களுக்கு, சட்டசலப தபாதுத் மதர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
ோநிைங்களில், அலனத்து சட்டசலப ததாகுதிகளிலும், புலகப்படத்துடன்
கூடிய வாக்காளர் அலடயாள அட்லட வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஓட்டளிக்க
வரும்மபாது, தங்கள் அலடயாளத்லத நிரூபிக்க, வாக்காளர் அலடயாள
அட்லடலய காண்பிக்க மவண்டும். வாக்காளர் அட்லட இல்ைாதவர்கள்,



 









ஓட்டு அளிக்க முடியாத நிலை ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காக, 11
ஆவணங்களில், ஏமதனும் ஒன்லற காண்பித்து ஓட்டளிக்கைாம் என,
மதர்தல் கமிஷன் அறிவித்துள்ளது.
1. ஆதார்
2. மதசிய ஊரக மவலை திட்ட அலடயாள அட்லட
3. வங்கி, தபால் அலுவைக கணக்கு புத்தகம்
4. ததாழிைாளர் துலற வழங்கியுள்ள, சுகாதார காப்பீட்டு திட்டம்
5. ஓட்டுனர் உரிேம்
6. பான் கார்டு
7. மதசிய ேக்கள் ததாலக பதிமவடு அட்லட
8. இந்திய பாஸ்மபார்ட்
9. புலகப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம்
10. ேத்திய, ோநிை அரசுகள் வினிமயாகித்துள்ள அலடயாள அட்லட
11. எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ., அலடயாள அட்லட
இந்த 11 அட்லடகளில் ஏமதனும் ஒன்லற காண்பித்து ஓட்டளிக்கைாம்.
இவ்விபரங்கலள, வாக்காளர்கள் அறிந்து தகாள்ள, மதர்தல் ைடத்தும்
அலுவைர்கள் ைடவடிக்லக எடுக்க மவண்டும் என, மதர்தல் கமிஷன்
அறிவுறுத்தி உள்ளது.
11. "இராக்கில் ஷியா பிரிவினருக்கான தலைலே ேதகுரு அலி அல்சிஸ்டானிலய மபாப் பிரான்சிஸ் சனிக்கிழலே (05.03.2021) சந்தித்துப்
மபசினாாா்.
அந்தச் சந்திப்பின்மபாது, ைாட்டில் நீண்டகாைோக வசித்து வரும்
கிறிஸ்தவாா்களுடன் தபரும்பான்லே முஸ்லிம்கள் இணக்கோக வாழ
மவண்டியதன் அவசியத்லத இருவரும் வலியுறுத்தினாா். இதுகுறித்து ஏ.பி.
தசய்தி நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளதாவது: ஷியா பிரிவினருக்கான
தலைலே ேதகுரு அலி அல்-சிஸ்டானிலய (90) ைஜஃப் ைகாா், உாா்
சேதவளியில் அலேந்துள்ள அவரது இல்ைத்தில் மபாப் பிரான்சிஸ்
சனிக்கிழலே சந்தித்தாாா். வரைாற்றுச் சிறப்பு மிக்க இந்த சந்திப்புக்கு பை
ோதங்களாக திட்டம் தீட்டப்பட்டு வந்தது. அல்-சிஸ்டானியின் இல்ைத்லத
மபாப் பிரான்சிஸ் தைருங்கியமபாது, சோதானத்தின் அலடயாளோக
தவள்லளப் புறாக்கள் பறக்கவிடப்பட்டன. 40 நிமிஷங்களுக்கு நீடித்த
அந்தச் சந்திப்பின்மபாது, இராக்கிய கிறிஸ்தவாா்கலளப் பாதுகாப்பதில் ேத
விவாகரங்கள் ததாடாா்பான அதிகாரிகளுக்கு முக்கியப் பங்குள்ளதாக அல்சிஸ்டானி ததரிவித்தாாா்.
ைாட்டில் கிறிஸ்தவாா்கள் பாதுகாப்பாகவும் முஸ்லிம்களுக்கு இலணயான
உரிலேகளுடனும்
வசிக்க
மவண்டிய
அவசியத்லத
அவாா்
வலியுறுத்தினாாா். அப்மபாது மபசிய மபாப் பிரான்சிஸ், இராக்கில் மிகவும்
சிறுபான்லேயான,
நீண்டகாைோக
துன்புறுத்தப்பட்டு
வந்த
கிறிஸ்தவாா்களுக்கு ஆதவாக குரல் தகாடுத்து வருவதற்காக அல்சிஸ்டானிக்கு ைன்றி ததரிவித்தாாா் என்று ஏ.பி. தசய்தி நிறுவனம்
ததரிவித்துள்ளது. கமரானா பரவல் ேற்றும் பாதுகாப்பு அபாயங்களுக்கு
இலடமயயும், தவள்ளிக்கிழலே முதல் இராக்கில் மபாப் பிரான்சிஸ் 3 ைாள்
சுற்றுப் பயணம் மேற்தகாண்டுள்ளாாா்.
12. இந்தியாவுக்கு எதிரான இந்த தடஸ்ட் ததாடரில் இங்கிைாந்து அணி 4
முலற 150 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிழந்தது.
கடந்த 112 ஆண்டுகளில் ஒரு தடஸ்ட் ததாடரில் இங்கிைாந்து அணி 4
முலற 150 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிழப்பது இதுமவ முதல்முலறயாகும்.
இதற்கு முன்னர் 1909 - இல் ைலடதபற்ற ஆஸ்திமரலியாவுக்கு எதிரான
தடஸ்ட் ததாடரில் இமதமபான்று ஆட்டமிழந்துள்ளது .
இந்தத் ததாடரில் 32 விக்தகட்டுகலள வீழ்த்தியமதாடு, சதத்லதயும்
விளாசினார் இந்திய வீரர் அஸ்வின். இதன்மூைம் 4 மபாட்டிகள் தகாண்ட
தடஸ்ட் ததாடரில் 30 - க்கும் மேற்பட்ட விக்தகட்டுகலள வீழ்த்தியமதாடு,
சதமும் அடித்த முதல் வீரர் என்ற தபருலே அஸ்வின் வசோகியுள்ளது.
மேலும் ஒரு தடஸ்ட் ததாடரில் 30 அல்ைது அதற்கும் அதிகோன
விக்தகட்டுகலள இருமுலற வீழ்த்திய முதல் இந்தியர் என்ற தபருலேயும்
அஸ்வின் வசோகியுள்ளது.
இந்த தடஸ்ட் ததாடரில் அக்ஸர் பமடல் 27 விக்தகட்டுகலள வீழ்த் தியதன்
மூைம் அறிமுக தடஸ்ட் ததாடரில் அதிக விக்தகட்டுகலள வீழ்த்திய
இந்தியர் என்ற சாதலனலய திலீப் மதாஷியுடன் பகிர்ந்து தகாண்டார்.
திலீப் மதாஷி 1979 - இல் ஆஸ்திமரலியாவுக்கு எதிரான தடஸ்ட் ததாடரில்















அறிமுகோகி 27 விக்தகட்டுகலள வீழ்த்தியுள்ளார். ைான்காவது தடஸ்ட்
மபாட்டியின் 2 - ஆவது இன்னிங்ஸில் 5 விக் தகட்டுகலள வீழ்த்தியதன்
மூைம் தடஸ்ட் மபாட்டியில் 30 - ஆவது முலறயாக 5 விக்தகட்டுகலள
வீழ்த்தியிருக்கிறார் அஸ்வின் , இதன்மூைம் ஓர் இன்னிங்ஸில்
அதிகமுலற 5 விக்தகட்டுகள் வீழ்த் தியவர்கள் வரிலசயில்
இங்கிைாந்தின் மஜம்ஸ் ஆண்டர்சனுடன் 6 - ஆவது இடத்லதப்
பகிர்ந்துதகாண்டுள்ளார் அஸ்வின்.
8 - ஆவது முலறயாக ததாடர் ைாயகன் விருது. இந்தத் ததாடரில் 32
விக்தகட்டுகலள வீழ்த்திய இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஸ்வின் ததாடர்
ைாயகன் விருலத தவன்றார். தடஸ்ட் மபாட்டியில் அவர் ததாடர் ைாயகன்
விருலத தவல்வது 8 - ஆவது முலறயாகும். இதன்மூைம் தடஸ்ட்
மபாட்டியில் அதிக முலற ததாடர் ைாயகன் விருலத தவன்றவர்கள்
வரிலசயில் பாகிஸ்தானின் இம்ரான் கான், ஆஸ்திமரலியாவின் மஷன்
வார்ன், நியூஸிைாந்தின் ரிச்சர்ட் மஹட்லி ஆகிமயாருடன் 3 - ஆவது
இடத்லதப்
பகிர்ந்து
தகாண்டுள்ளார்
அஸ்வின்.
முதலிடத்தில்
இைங்லகயின் முத்லதயா முரளீதரனும் (11 முலற), 2 - ஆவது இடத்தில்
ததன் ஆப்பிரிக்காவின் ஜாக்ஸ் காலிஸும் (9 முலற) உள்ளனர்.
13. உத்தரகண்ட் மபரிடருக்கு கனேலழயும் தவப்பநிலை உயாா்வும்
காரணோக இருக்கைாம்.
உத்தரகண்டில் பனிப்பாலற சரிந்து ஏற்பட்ட திடீாா் தவள்ளப் தபருக்குக்கு
கனேலழயும்
சராசரி
தவப்பநிலை
அதிகரிப்பும்
காரணோக
இருந்திருக்கைாம்
என்று
ஆய்வறிக்லகயில்
நிபுணாா்கள்
ததரிவித்துள்ளனாா்.உத்தரகண்டின்
சமோலி
ோவட்டத்தில்
பாயும்
ரிஷிகங்கா, ததௌலிகங்கா ைதிகளில் கடந்த ோதம் (பிப்ரவரி) 7- ஆம் மததி
திடீாா் தவள்ளப் தபருக்கு ஏற்பட்டது. பனிப்பாலறகள் சரிந்ததன் காரணோக
இந்தப் மபரிடாா் நிகழ்ந்ததாக நிபுணாா்கள் ததரிவித்தனாா்.
இத்தலகய சூழலில், பனிப்பாலறகள் சரிந்ததற்கான காரணம் ததாடாா்பாக
சாா்வமதச ேலைப்பகுதி மேம்பாட்டு லேயத்லதச் மசாா்ந்த நிபுணாா்கள்
ஆய்வு ைடத்தி வந்தனாா். அந்த ஆய்வறிக்லக தவளியிடப்பட்டது. அதில்
கூறப்பட்டுள்ளதாவது: மபரிடாா் நிகழ்வதற்கு முன்பாக பனிச்சிகரத்தின்
உச்சியில் உள்ள பாலறயில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் பனிப்பாலற
சரிந்தது. பனிப்பாலற மவகோக சரிந்ததன் காரணோகத் மதான்றிய
தவப்பத்தால் பனி உருகி நீரானது. நீரும் ேண்துகள்களும் மசாா்ந்து திடீாா்
தவள்ளப் தபருக்கு ஏற்பட்டது.
பனிப்பாலறயில் நீண்ட ைாள்களாக விரிசல் ஏற்பட்டு வந்திருக்கைாம்
என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 4 முதல் 6-ஆம் மததி வலர
உத்தரகண்டில் கனேலழ தபய்தது. சமோலி பகுதி கடல்ேட்டத்திலிருந்து
உயரோன இடத்தில் இருப்பதால், அங்கு அதீத பனிப்தபாழிவு இருந்திருக்க
வாய்ப்புள்ளது. அத்தலகய சூழலில், பனிப்பாலற சரிந்ததால் திடீாா்
தவள்ளப் தபருக்கு ஏற்பட்டிருக்கைாம்.உத்தரகண்டில் சராசரி தவப்பநிலை
ததாடாா்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
சமோலி பகுதியின் சராசரி தவப்பநிலை கடந்த 1980 முதல் 2018-ஆம்
ஆண்டுக்கு இலடப்பட்ட காைத்தில் 0.032 டிகிரி தசல்ஷியஸ்
அதிகரித்துள்ளது.உத்தரகண்டில் ைடப்பாண்டு ஜனவரி, தவப்பநிலை
மிகுந்ததாக இருந்தது. கடந்த 60 ஆண்டுகாை வரைாற்றில் ஜனவரி ோதம்
காணப்படாத தவப்பநிலை, ைடப்பாண்டு ஜனவரியில் பதிவானது. இதுவும்
மபரிடருக்குக் காரணோக இருந்திருக்கைாம் என்று அந்த அறிக்லகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
14. பிராந்திய தோழிகளில் உயர்நீதிேன்ற தீர்ப்புகள்: குடியரசுத் தலைவர்
வலியுறுத்தல்.
முக்கியத் தீர்ப்புகலள சிை உயர் நீதிேன்றங்கள் பிராந்திய அல்ைது
உள்ளூர் தோழிகளில் வழங்கி வருவலத வரமவற்ற குடியரசுத் தலைவர்
ராம்ைாத் மகாவிந்த், இமதமபான்று ேற்ற உயர்நீதிேன்றங்களும் உள்ளூர்
தோழிகளில் தீர்ப்புகலள தோழி தபயர்த்து வழங்க முயற்சி மேற்தகாள்ள
மவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
அகிை இந்திய சட்ட கல்வி இயக்குைர்கள் ோைாடு ேத்திய பிரமதசம்
ோநிைத்தில் சனிக்கிழலே (05.03.2021) ததாடங்கியது . இரண்டு ைாள்கள்
ைலடதபறும் இந்த ோைாட்லடத் ததாடக்கி லவத்து குடியரசுத் தலைவர்
ஆற்றிய
உலர:
தபாது
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த
தீர்ப்புகலள
உச்சநீதிேன்றம் 9 பிராந்திய தோழிகளில் தோழி தபயர்த்து தவளியிட்டு
வருவது வரமவற்கத்தக்கது . சிை உயர்நீதிேன்றங்களும் முக்கிய
தீர்ப்புகலள பிராந்திய அல்ைது உள்ளூர் தோழிகளில் தவளியிட்டு
வருகின்றன. இமதமபால், பிற உயர்நீதிேன்றங்களும் முக்கிய தீர்ப்புகலள



 









உள்ளூர் தோழிகளில் தோழி தபயர்த்து வழங்க மவண்டியது அவசியம்,
என்றார்.

15. சிஐஐ தலைவராக சி.மக.ரங்கைாதன் மதர்வு.
இந்தியத் ததாழிைகக் கூட்டலேப்பின் (சிஐஐ) ததன் பிராந்தியத்
தலைவராக தகவின்மகர் நிறுவனத்தின் தலைவர் ேற்றும் நிர்வாக
இயக்குைரான சி.மக.ரங்கைாதன் மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். துலணத்
தலைவராக பாரத் பமயாதடக் நிறுவனத்தின் இலண நிறுவனரான
சுதித்ரா மக.எல்ைா மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார்.
16. ேத்திய அரசின் சுகாதாரத் திட்டங்களால் ஏலழ, ைடுத்தரக்
குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 மகாடி மசமிப்பு: 7,500-வது
ேக்கள் ேருந்தகத்லத ைாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து பிரதேர் மோடி தபருமிதம்.
ேக்கள் ேருந்தகம், ேருத்துவ காப்பீடு உள்ளிட்ட ேத்திய அரசின் பல்மவறு
சுகாதாரத் திட்டங்களால் ஏலழ குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000
மகாடி மிச்சோகிறது என்று பிரதேர் மோடி ததரிவித்தார்.







ேக்கள்
ேருந்தக
திட்டம்
குறித்து
அதிக
விழிப்புணர்லவ
உருவாக்குவதற்காக, ேக்கள் ேருந்தக வாரம் ைாடு முழுவதும் ோர்ச் 1
முதல் 7 வலர தகாண்டாடப்படுகிறது. ‘ேக்கள் ேருந்தகம்- மசலவயும்,
மவலைவாய்ப்பும்’ என்பது இதன் லேயக்கருவாகும். வாரத்தின் கலடசி
தினோன ோர்ச் 7 அன்று ேக்கள் ேருந்தக தினம் தகாண்டாடப்படுகிறது.
17. ஜிஎஸ்எல்வி – எஃப் 10 ராக்தகட் மூைம் ோர்ச் ோத இறுதியில்
விண்ணில் பாயும் ஜிஐசாட்-1.
ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ராக்தகட் மூைம் ஜிஐசாட்-1 தசயற்லகக் மகாள்
இம்ோத இறுதியில் விண்ணில் தசலுத்தப்பட உள்ளது. புவி கண்காணிப்பு,
மபரிடர் மீட்பு பணிகளுக்காக ஜிஐசாட்-1 என்ற அதிைவீன ‘ஜிமயா
இமேஜிங்’ தசயற்லகக் மகாலள இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி
நிறுவனம் (இஸ்மரா) தயாரித்தது. இலத ஸ்ரீஹரிமகாட்டாவில் இருந்து
ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப் 10 ராக்தகட் மூைம் கடந்த 2020 ோர்ச் 5-ம் மததி
விண்ணில்
தசலுத்த
இஸ்மரா
திட்டமிட்டது.
ததாழில்நுட்பக்
காரணங்களால் ராக்தகட் பயணம் நிறுத்தப்பட்டு, மததி குறிப்பிடாேல்
தள்ளி லவக்கப்பட்டது.

ைாட்டு ேக்கள் அலனவருக்கும் குறிப்பாக ஏலழகளுக்கு தரோன
ேருந்துகள் குலறவான விலையில் கிலடப்பலத உறுதி தசய்வதற்காக,
பிரதே ேந்திரி பாரதிய ஜன்அவுஷாதி பரிமயாஜனா என்ற திட்டத்லத
ேத்திய அரசு அறிமுகம் தசய்தது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் ேக்கள்
ேருந்தகங்கள் ைாடு முழுவதும் திறக்கப்பட்டன. சந்லதவிலைலய விடவும்
50 முதல் 90 சதவீதம் குலறந்த விலையில் ேருந்துகள் விற்பலன
தசய்யப்படுகிறது. இதுகுறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வலகயில்,
ஆண்டுமதாறும் ோர்ச் 1 முதல் 7 வலரயில் ‘ேக்கள் ேருந்தக வாரம்’
தகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இலததயாட்டி கடந்த ஒரு வாரோக பல்மவறு
நிகழ்ச்சிகள் ைலடதபற்றன.

இந்நிலையில், ஜிஐசாட்-1 தசயற்லகக் மகாலள ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10
ராக்தகட் மூைம் இம்ோத இறுதியில் விண்ணில் தசலுத்த இஸ்மரா முடிவு
தசய்துள்ளது. இதற்கான ஆயத்தப் பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரோக
ஈடுபட்டுள்ளனர். தசயற்லகக் மகாள் வடிவலேப்பு, தசயல்பாடுகளில் சிை
ததாழில்நுட்ப அம்சங்கள் ோற்றி அலேக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் ததரிகிறது.

மேகாையா ோநிைம் ஷில்ைாங் ைகரில் உள்ள ‘ைார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்திரா
காந்தி ரீஜனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் தஹல்த் சயின்ஸ்' நிறுவனத்தில்,
ைாட்டின்
7,500-வது
ேக்கள்
ேருந்தகத்லத
பிரதேர்
மோடி
மைற்றுைாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.

18. அகிை இந்திய அளவில் ராஜஸ்தான் முதலிடம்; கமரானா தடுப்பூசி
மபாடுவதில் 9-வது இடத்தில் தமிழகம்.

தபண்கள் ேத்தியில் சுயசார்லப ஏற்படுத்த மவண்டும் என்ற மைாக்கில்,
1,000-க்கும் மேற்பட்ட லேயங்கள் தபண்களால் ைடத்தப்படுகின்றன.
இந்தலேயங்கள் மூைம் இதுவலர 11 மகாடி சானிட்டரி ைாப்கின்கள்
குலறவானவிலையில் விற்பலன தசய்யப்பட்டுள்ளன. கர்ப்பிணிகளுக்கு
மதலவயான ஊட்டச்சத்து ோத்திலரகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
இதுதவிர, 75 ஆயுஷ் ேருந்துகளும் இந்த லேயங்களில் விற்பலன
தசய்யப்படுகிறது. இதன்மூைம் ஆயுர்மவத ேற்றும் ஆயுஷ் ேருந்து
மதலவலயயும் இந்த ேருந்தகங்கள் பூர்த்தி தசய்கின்றன. ேக்கள்
ேருந்தகத் திட்டத்தினால் ஏலழ ேக்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.3,600 மகாடி வலர
மசமிக்க முடிகிறது.

2,268 கிமைா எலட தகாண்டது ஜிஐசாட்-1. இதில் உள்ள 5 விதோன 3டி
மகேராக்கள், ததாலைமைாக்கி மூைம் புவிப் பரப்லப துல்லியோக
பார்க்கவும், படம் எடுக்கவும் முடியும்.

இந்தியாவில் கமரானா தடுப்பூசி மபாடுவதில் தமிழகம் 9-வது இடத்தில்
உள்ளது. ராஜஸ்தான் முதல் இடத்லதயும் குஜராத் 2-வது இடத்லதயும்,
ேகாராஷ்டிரா 3-வது இடத்லதயும் பிடித்துள்ளன.
இந்தியாவில் கமரானா பரவலைதடுக்க மகாமவக்ஸின், மகாவிஷீல்டு
தடுப்பூசிகள் கடந்த ஜனவரி 16-ம் மததி முதல் மபாடப்பட்டுவருகிறது.
முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்கும், கடந்த 1-ம் மததிமுதல் 60
வயதுக்கு மேற்பட்மடார் ேற்றும் 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட இலண மைாய்
பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கும் தடுப்பூசி மபாடும் பணிததாடங்கியது.
தமிழகத்தில் 1,300-க்கும் மேற்பட்ட அரசு, தனியார் ேருத்துவேலனகளில்
தடுப்பூசி மபாடப்படுகிறது. தனியார் ேருத்துவேலனயில் ரூ.250 கட்டணம்
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

ேருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் (ஆயுஷ்ோன் பாரத்) மூைம் 50 மகாடி ேக்கள்
பயனலடகின்றனர். இந்த திட்டத்தின் கீழ் ரூ.5 ைட்சம் வலரயில் சிகிச்லச
எடுத்துக்தகாள்ள முடியும்.

19. ஆந்திராவில் பள்ளி ோணவிகளுக்கு இைவச சானிட்டரி ைாப்கின்
வழங்கும் திட்டத்லத துவக்கி லவத்தார் ஆந்திர முதைலேச்சர்
தஜகன்மோகன்.

இதயத்தில்
தபாருத்தப்படும்
ஸ்தடன்ட்
மபான்ற
ேருத்துவ
உபகரணங்களின் விலையும் குலறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஏலழ
ேக்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.12,500 மகாடிமசமிப்பாகிறது. இதுமபான்ற
ேத்தியஅரசின் பல்மவறு சுகாதார திட்டங்

ஆந்திர ோநிைத்தில் உள்ள அரசு, ைகராட்சி, ோைகராட்சி, குருகுைப்
பள்ளிகளில் 7-ம் வகுப்பு முதல் இன்டர்மீடியட் (பிளஸ்-2) வலர படிக்கும்
அலனத்து ோணவிகளுக்கும் வரும் ஜூலை 1-ம் மததி முதல் இைவசோக
ைாப்கின்கள் வழங்கப்பட மவண்டும். இத்திட்டம் சர்வமதச ேகளிர்
தினோன ோர்ச் 8-ம் மததி ததாடங்கப்படும். அதன் பிறகு ைாப்கின்
தகாள்முதல் ைலடமுலறகள் முடிந்து, ஜூலை 1-ம் மததி முதல் ோநிைம்
முழுவதும் இத்திட்டம் அேலுக்கு வரும். ஒரு ோணவிக்கு ோதம் 10
ைாப்கின்கள் வீதம் ஆண்டுக்கு 120 ைாப்கின்கள் வழங்கப்படும். இவ்வாறு
தஜகன்மோகன் கூறினார்.

களால் ஏலழ, ைடுத்தர ேக்கள் தோத்தோக ஆண்டுக்கு ரூ.50 ஆயிரம்
மகாடி வலர மசமிக்க முடியும். ேருத்துவசிகிச்லச குலறந்த விலையில்
இருக்க மவண்டும் என்பலதயும் அலவ அலனத்து ேக்களுக்கும் தசன்று
மசரமவண்டும் என்பலதயும் இைக்காகக்
தகாண்டு ேத்திய அரசு தகாள்லககலள உருவாக்கி வருகிறது.ேருந்து
உற்பத்தித் துலறயில் இந்தியா முதன்லே ைாடாக திகழ்கிறது. குறிப்பாக,
கமரானா தடுப்பூசிலய உள்ைாட்டிமைமய தயாரித்து இருக்கிமறாம்.
கமரானா லவரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த மவண்டும் என்றமைாக்கத்தில்,
ைாடு முழுவதும் உள்ளஅரசு ேருத்துவேலனகளில் கமரானா தடுப்பூசி
இைவசோக மபாடப்படுகிறது.
கடந்த 6 ஆண்டுகளில் புதிதாக180 ேருத்துவக் கல்லூரிகள்
நிறுவப்பட்டுள்ளன. இதன்மூைம் 2014-ல் ைாடுமுழுவதும் 55 ஆயிரம்
எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இருந்த நிலையில், இப்மபாது கூடுதைாக 30 ஆயிரம்
இடங்கள் அதிகரித்துள்ளன. அமதமபாை ேருத்துவ மேற்
படிப்புக்கான இடங்கள் 30 ஆயிரம் ஆகஇருந்தது. இப்மபாது கூடுதைாக 24
ஆயிரம் இடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு அவர் ததரிவித்தார்.









20. 2019-ம் ஆண்டில் 61 சதவீத வீடுகள், 26 சதவீத உணவு விடுதிகளில்
இந்தியர்கள் விரயம் தசய்த உணவு 6.80 மகாடி டன்: ஐைா ஆய்வு
அறிக்லகயில் தகவல்.
இந்தியர்கள் 2019-ம் ஆண்டில் 6.80 மகாடி டன் அளவில் உணவுகலள
விரயம் தசய்திருப்பதாக ஐைாவின் ஆய்வறிக்லக ததரிவித்துள்ளது.
‘உணவு விரயக் குறியீடு 2021’ என்று உணவு விரயம் ததாடர்பான
ஆய்வறிக்லக ஒன்லற ஐைா தவளியிட்டுள்ளது. உைக ளாவிய அளவில்
2019-ம் ஆண்டு 9.31 மகாடி டன் அளவில் உணவுகள் விரயம்
தசய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 61 சதவீதம் வீடுகளிலிருந்தும், 26 சதவீதம்
உணவு விடுதிகளிலிருந்தும், 13 சதவீதம் சில்ைலற விற்பலனயின்



 
மூைமும்
விரயம்
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





ஆகியிருப்பதாக


அந்த



ஆய்வறிக்லகயில்

அந்த வலகயில் இந்திய வீடுகளில் 2019-ம் ஆண்டு 6.80 மகாடி டன்
அளவில் உணவு விரயம் தசய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தியாவில் தனி ைபர்
ஆண்டுக்கு
50
கிமைா
உணலவ
விரயம்
தசய்வதாக
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதேரிக்காவில் தனி ைபர் ஆண்டுக்கு 59 கிமைா
உணலவயும், சீனாவில் தனி ைபர் ஆண்டுக்கு 64 கிமைா உணலவயும்
விரயம் தசய்வதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுதோத்தோக உைக
அளவில் தயாரிக்கப்படும் உணவில் 17 சதவீதம் விரயம் ஆக்கப்படுகிறது.
பசுலே குடில் வாயு தவளிமயற்றத் துக்கு உணவு விரயம் முக்கிய காரண
ோக இருக்கிறது என்றும் உணவு விரயத்லதக் குலறப்பதன் மூைம்
சுற்றுச்சூழல் ோசுபாட்லட கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் ஐக்கிய
ைாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் ததாடர்பான அலேப் புத் ததரிவித்துள்ளது.
உணவு
விரயம்
சுற்றுச்சூழலில்
ேட்டுேல்ை
சமூகம்
ேற்றும்
தபாருளாதாரத்திலும் பாதிப்லப ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.







24. பலழய வாகனங்கலள அழிப்பது ததாடர்பாக, ேத்திய பட் தஜட்டில்
அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி,
தனி
ைபர்
பயன்படுத்தும்
வாகனங்களுக்கு,
20
ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகும்,
வர்த்தக
வாகனங்களுக்கு, 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், தகுதிச் சான்று
தபறமவண்டும். தகுதியில்ைாத வாகனங்கள் அழிக்கப்படும். "பலழய
வாகனங்கள் அழிக்கப் படும்மபாது, புதிய வாகனம் வாங்கினால், அதன்
விலையில், 5 சதவீத தள்ளுபடி சலுலக வழங்கப்படும். என ேத்திய சாலை
மபாக்குவரத்துத்துலற அலேச்சர் நிதின் கட்கரி ததரிவித்துள்ளார்.

25. துப்பாக்கி சுடுதலில் தங்கம் தவன்ற ைடிகர் அஜித்.
தமிழக அளவிைான, 46வது துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில்,
10 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவில் அஜித் தங்கம் தவன்றுள்ளார். ோர்ச், 3 முதல், 7
வலர ைடந்த இந்த மபாட்டியில் தமிழகம் முழுதும் இருந்து, 900 வீரர்கள்
பங்மகற்றனர்.

இதுைாள் வலரயில் வளர்ந்த ைாடுகளில்தான் உணவு அதிக அளவில்
விரயம் தசய்யப்படுவதாக ைம்பப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் ஐைாவின்
இந்த ஆய்வறிக்லக வளரும் ேற்றும் பின் தங்கிய ைாடுகளிலும் உணவு
அதிக அளவில் விரயம் தசய்யப்படுகிறது என்பலதக் காட்டியுள்ளது.

26. கத்தார் ஓபன் தடன்னிஸ் மபாட்டியில் தசக் குடியரசின் தபட்ரா
குவிட்மடாவா - ஸ்தபயினின் கார்பின் முகுருசாலவ வீழ்த்தி சாம்பியன்
ஆனார்.

21. ஸ்தபயின் ைாட்டில் ைலடதபறும் 35வது சர்வமதச குத்துச்சண்லடயில்
தங்கம் தவன்றார் இந்தியாவின் ேணிஷ் கவுசிக்.

27. மக.பி.சர்ோ ஒலி - பிரசண்டா தலைலேயிைான கட்சிகளின்
இலணப்பு ரத்து மைபாள உச்சநீதிேன்றம் அதிரடி.

ஸ்தபயினில் ைலடதபற்ற சர்வமதச குத்துச்சண்லட ததாடரில், 63 கிமைா
எலடப்பிரிவில், இந்தியாவின் ேணிஷ் கவுசிக் தங்கப்பதக்கம் தபற்றார்.
ஸ்தபயின் ைாட்டில் ைலடதபறும் 35வது சர்வமதச குத்துச்சண்லட
ததாடராகும் இது. இதில், ஆண்களுக்கான 63 கிமைா பிரிவு இறுதிக்கு
தகுதிதபற்றார் இந்திய வீரர் ேணிஷ். அதில், தடன்ோர்க் ைாட்டின்
நிமகாைாய் தடர்மடரிலன எதிர்தகாண்டு வீழ்த்தி, தங்கப்பதக்கத்லதப்
தபற்றார் ேணிஷ் கவுசிக். ஆண்கள் 69 கிமைா பிரிவில், இந்தியாவின்
விகாஸ் கிருஷ்ணன் தவள்ளி தவன்றார். ேற்றபடி, 75 கிமைா பிரிவில்
இந்தியாவின் ஆஷிஸ் குோரும், 57 கிமைா பிரிவில் இந்தியாவின் முகேது
ஹுசாமுதீனும், 81 கிமைா எலடப்பிரிவில் சுமித் சங்வானும், 91 கிமைா
பிரிவில் இந்தியாவின் சதிஷ் குோரும் தவள்ளி தவன்றனர்.

மைபாளத்தில் பிரதேர் மக.பி.சர்ோ ஒலி, புஷ்பகேல் தாஹால் (பிரசண்டா)
ஆகிமயார் தலைலேயிைான கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலணப்லப ரத்து தசய்து
அந்த ைாட்டு உச்சநீதிேன்றம் உத்தரவிட்டது. பிரதேர் மக.பி.சர்ோ ஒலி
தலைலேயிைான மைபாள கம்யூனிஸ்ட் (ஒருங்கிலணந்த ோர்க்சிஸ்ட்
தைனினிஸ்ட்) கட்சியும் பிரசண்டா தலைலேயிைான மைபாள கம்யூனிஸ்ட்
(ோமவாயிஸ்ட்) கட்சி யும் கடந்த 2018 - ஆம் ஆண்டு மே ோதம்
ஒருங்கிலணக்கப்பட்டு
மைபாள
கம்யூனிஸ்ட்
(ஒருங்கிலணந்த
ோர்க்சிஸ்ட் தைனினிஸ்ட்) கட்சி உருவாக்கப்பட்டது. மைபாளத்தில் 2017 இல் ைடந்த தபாதுத் மதர்தலில் அவர்கள் கூட்டணி தவற்றி தபற்றலதத்
ததாடர்ந்து
கட்சிகளின்
ஒருங்கிலணப்பு
ைடவடிக்லக
மேற்தகாள்ளப்பட்டது.

22. சர்வமதச ேல்யுத்த மபாட்டியில் இந்திய வீராங்கலன விமனஷ் மபாகத்
(53 கி.கி.,) தங்கம் தவன்றார்.
இத்தாலி தலைைகர் மராமில், சர்வமதச ேல்யுத்த ததாடர் ைடக்கிறது. இதில்
தபண்களுக்கான 53 கி.கி., எலடப்பிரிவு லபனலில் இந்தியாவின்
விமனஷ் மபாகத், கனடாவின் டயானா மேரி தஹைன் வீக்கர் மோதினர்.
அபாரோக ஆடிய விமனஷ் 4-0 என்ற கணக்கில் தவற்றி தபற்று தங்கப்
பதக்கத்லத தட்டிச் தசன்றார்.
இவர், சமீபத்தில் உக்லரனில் ைடந்த ததாடரில் முன்னாள் உைக
சாம்பியன் (2017) தபைாரசின் வமனசா கைாட்ஜின்ஸ்கயாலவ வீழ்த்தி
தங்கம் தவன்றிருந்தார். ததாடர்ச்சியாக 2 ததாடர்களில் தங்கம் தவன்ற
விமனஷ், உைக தரவரிலசயில் 3வது இடத்தில் இருந்து ைம்பர் 1
இடத்துக்கு முன்மனறினார்.
23. புர்கா தலடக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த சுவிட்சர்ைாந்து ேக்கள்.
சுவிட்சர்ைாந்தில் தபாது இடங்களில் புர்கா அணிவலத தலட தசய்யும்
சட்டத்திற்கு தபாது வாக்தகடுப்பு ைலடதபற்றது.
தபாது இடங்களில் முகத்லத முழுவதுோக ேலறக்கும் ஆலடகள்
அணிவலத தலட தசய்யமவண்டுதேன்ற ைகர்லவ ஐமராப்பிய ைாடுகளில்
ஒன்றான சுவிட்சர்ைாந்தில் முன்தனடுக்கப்பட்டுள்ளது. மைரடியாக
இஸ்ைாமிய ேக்கள் அணியும் புர்காலவ இது குறிக்கவில்லை என்றாலும்
சிை ஐமராப்பிய ைாடுகளில் புர்கா தலட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அலத
சுவிட்சர்ைாந்திலும் ைலடமுலறப் படுத்தும் மைாக்கில் இந்த வாக்தகடுப்பு
ைடத்தப்பட்டது.
சுோர் ஒரு ஆண்டுகாைம் ைடந்த விவாதங்களுக்கு பிறகு ைடத்தப்பட்ட இந்த
வாக்தகடுப்பில் முகத்லத முழுவதுோக ேலறக்கும் ஆலடகள் அணிவலத
தலட தசய்யமவண்டுதேன்ற ைகர்வுக்கு 51.2 சதவீத ேக்கள் ஆதர்வாக
வாக்களித்துள்ளனர். இதனால், தபாது இடங்களில் புர்கா அணிவலத சட்ட
விமராதம் என வலக தசய்யும் வலகயிைான சட்டத்லத சுவிட்சர்ைாந்து
அரசு இயற்றும் எனத்ததரிகிறது.









இந்த நிலையில், மக.பி.சர்ோ ஒலி - பிரசண்டா தலைலேயில் உருவான
மைபாள கம்யூனிஸ்ட் கட்சிலய (என்சிபி) மதர்தல் ஆலணயம் பதிவு தசய்ய
முடிதவடுத்ததற்கு எதிராக ரிஷிராம் கட்டல் என்பவர் உச்சநீதிேன்றத்தில்
வழக்கு ததாடர்ந்தார். அவர் ஏற்தகனமவ இமத என்சிபி தபயரில் தனது
கட்சிலய
மதர்தல்
ஆலணயத்தில்
பதிவு
தசய்துள்ளதாக
உச்சநீதிேன்றத்தில்
ததரிவித்திருந்தார்.
அவருலடய
வழக்கு
உச்சநீதிேன்றத்தில் நீதிபதிகள் குோர் தரஜ்மி ேற்றும் பாம்குோர் சிமரஷ்டா
அடங்கிய அேர்வு முன்பு ஞாயிற்றுக்கிழலே விசாரலணக்கு வந்தது.
அப்மபாது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில் ததரிவித்ததாவது: மக.பி.சர்ோ
ஒலி ேற்றும் பிரசண்டா ஒன்றாக இலணந்து அவர்களது தலைலேயில்
என்சிபி கட்சி உருவாக் கப்படுவதற்கு முன்பாகமவ ரிஷிராம் கட்டல் அமத
தபயரில் மதர்தல் ஆலணயத்தில் தனது கட்சிலய பதிவு தசய்துள்ளது
விசாரலணயில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது . மதர்தல் ஆலணயத்தில்
ஏற்தகனமவ பதிவு தசய்யப்பட்டிருக்கும் ஒரு கட்சியின் தபயரில் மீண்டும்
ஒரு கட்சியிலன பதிவு தசய்ய முடியாது. எனமவ, மக.பி.சர்ோ ஒலி பிரசண்டா ஆகிமயாரது கட்சிகளின் இலணப்பு ரத்து தசய்யப்படுகிறது
என்று ததரிவித்துள்ளது.
28. மைபாள ைாட்டின் பிரதேர் மக.பி.சர்ோ ஒலி தகாமரானா தடுப்பூசி
தசலுத்திக் தகாண்டார்.
இங்கிைாந்தின் ஆக்ஸ்மபார்டு பல்கலைக்கழகம் ேற்றும் ஆஸ்ட்ராதஜனகா
நிறுவனம் இலணந்து உருவாக்கி, புமனவின் சீரம் நிறுவனம்
தயாரித்துள்ள
‘மகாவிஷீல்டு'
தடுப்பூசிகள்
மைபாளத்துக்கு
வழங்கப்பட்டது.தகாமரானா பரவலை கட்டுப்படுத்த இந்திய அரசு சார்பில்
‘மகாவிஷீல்டு' தடுப்பூசிகள் மைபாளத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
29. ‘சி விஜில்’ தசயலியில் தமிழிலும் புகார் அளிக்கும் வசதி: விலரவில்
அறிமுகப்படுத்துகிறது மதர்தல் துலற.
மதர்தல் ததாடர்பான புகார்கலள அளிப்பதற்கான ‘சி விஜில்’ தசயலியில்
தமிழில் புகாலர பதிவு தசய்யும்வசதி விலரவில் ஏற்படுத்தப்படும் என்று
தலைலே மதர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாஹூ ததரிவித்தார்.



 







தமிழக மதர்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு
இயந்திரங்கள் எந்த வருடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டலவ?


வாக்குப்பதிவு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அலனத்தும் எம்-3 அதாவது
தற்மபாலதய தயாரிப்புகள்தான். அமதமபால், 2017-ம் ஆண்டுமுதல் உள்ள
‘விவிமபட்’ இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
30. 44 ஆவது தசன்லன புத்தகக் காட்சி பிப்ரவரி 24 ஆம் மததி முதல்
ோர்ச்சு 9 ஆம் மததிவலர ைந்தனம் ஒய்எம்சிஏ லேதானத்தில்
ைலடதபற்றது.
31. திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆளுலகயிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு
டாக்டர் தஜ.தஜயைலிதா பல்கலைக்கழகம் விழுப்புரத்தில் திறக்கப்பட்டது.
மவலூர் ோவட்டத்லதத் தலைலேயிடோகக் தகாண்டு தசயல்பட்டு வரும்
திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் 16.10.2002 ஆண்டு துவங்கப்பட்டது.
விழுப்புரம், கடலூர், மவலூர், திருவண்ணாேலை ஆகிய ோவட்டங்களில்
உள்ள கலை ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் உட்பட தோத்தம் 123
கல்லூரிகள் இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் தசயல்பட்டு வருகின்றன.
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் 16ஆம் மததி சட்டப்மபரலவயில் விதி
எண் 110ன் கீழ் அறிக்லக அளித்திருந்த முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி,
"மவலூர் ோவட்டத்லத தலைலேயிடோக தகாண்டு தசயல்படும்
திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு, விழுப்புரத்தில்
புதியதாக பல்கலைக்கழகம் அலேக்கப்படும். அந்தப் பல்கலைக்கழகம்
இந்த
கல்வியாண்டு
முதமை
தசயல்படத்
துவங்கும்"
என்று
அறிவித்திருந்தார்.
32. ஐந்து நிமிடங்களில் சார்ஜாகும் மபட்டரி: இஸ்மரல் கண்டுபிடிப்பு.
அதிமவக ரீசார்ஜ் ததாழில் நுட்பங்களில் நிபுணத்துவம் தகாண்ட
இஸ்மரலைச் மசர்ந்த ஸ்மடார்டாட் என்ற ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் முதல்
தலைமுலற லித்தியம் அயன் மபட்டரிலய உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த மபட்டரி முழுவதுோக சார்ஜ் ஆக 5 நிமிடங்கமள ஆகும் என்கிறார்
நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மடாரன் ேயர்ஸ்டார்ஃப்.
இந்நிறுவனம் தோலபல், ட்மரான், ஸ்கூட்டர் களுக்கு மபட்டரிகலள
உற்பத்தி தசய்கிறது.
33. ேத்திய பிரமதச ோநிைத்தில் ேத சுதந்திர சட்டம் நிலறமவற்றம்:
ேதோற்றத்தில் ஈடுபட்டால் 10 ஆண்டு சிலற.
‘ைவ் ஜிகாத்’ லத தடுக்க ேத்திய பிரமதச அரசு கடந்த ஜனவரி 9-ம் மததி
அவசர சட்டத்லத அேல்படுத்தியது. இந்த அவசர சட்டத்துக்கு ோற்றாக ேத
சுதந்திர சட்ட ேமசாதா ோநிை சட்டப்மபரலவயில் கடந்த 1-ம் மததி தாக்கல்
தசய்யப்பட்டது.
குரல் வாக்தகடுப்பு மூைம் ேத சுதந்திர சட்டம் நிலறமவற்றப்பட்டது. புதிய
சட்டத்தின்படி, ஒருவர் ேதம் ோற விரும்பினால் 60 ைாட்களுக்கு முன்பாக
ஆட்சியரிடம் விண்ணப் பிக்க மவண்டும். சம்பந்தப்பட்ட ேதமபாதகரும் 60
ைாட்களுக்கு முன்பு ோவட்ட நிர்வாகத்திடம் தகவல் ததரிவிக்க மவண்டும்.
தாழ்த்தப்பட்மடாலர கட்டாயப் படுத்திமயா, ஏோற்றிமயா ேத ோற்றம்
தசய்தால் 3 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வலர சிலற தண்டலனயும்
ரூ.50,000 வலர அபராதமும் விதிக்கப்படும்.
ஒன்றுக்கும்
மேற்பட்மடாலர
கட்டாயப்படுத்திமயா,
ஏோற்றிமயா
ேதோற்றம் தசய்தால் 10 ஆண்டு கள் வலர சிலற தண்டலனயும் ரூ.1
ைட்சம் வலர ேதோற்ற திருேணங்கள் ரத்து தசய்யப்படும் என பை
அம்சங்கள் இந்த சட்டத்தில் இடம்தபற்றுள்ளன.
34. காங்மகாவில் ேலை நிலறய தங்கம் மதாண்டி எடுத்துச்தசன்ற
ேக்கள்.
ேத்திய ஆப்பிரிக்க ைாடான டி.ஆர். காங்மகாவில், ஒரு ேலையில் உள்ள
ேண்ணில் தபருேளவு தங்கம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டலத
ததாடர்ந்து, கிராே ேக்கள் மபாட்டி மபாட்டுக்தகாண்டு தங்கத் தாது
ேண்லண மதாண்டி எடுத்துச் தசல்லும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில்
லவரைாகியது.
டி.ஆர்.காங்மகாவின் ததற்கு கிவு ோகாணத்தில் லுகிகி என்ற கிராேம்
உள்ளது. இங்குள்ள ஒரு ேலையில் உள்ள ேண்ணில் 60 முதல் 90















சதவீதம் வலர தங்கத்
கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

தாது

இருப்பலத

உள்ளூர்வாசிகள்

சிைர்

இந்த விவரம் கிராேத்தில் உள்ள ேற்றவர்களுக்கும் ததரியவரமவ, ேக்கள்
அலனவரும் ேண்தவட்டி உள்ளிட்ட கிலடத்த ஆயுதங்களுடன் ேலைப்
பகுதிக்கு விலரந்து, மபாட்டி மபாட்டுக் தகாண்டு தாது ேண்லண
மதாண்டினர். அதலன அைசி தங்கம் எடுப்பதற்காக லபகளில் வீட்டுக்கு
எடுத்துச் தசன்றனர்.
இது ததாடர்பான வீடிமயா காட்சிலய அகேது அல்மகாபரி என்ற
பத்திரிலகயாளர் ட்விட்டரில் பகிர்ந்து தகாண்டலத ததாடர்ந்து, அது சமூக
வலைதளங்களில் லவரைானது.
இதனிலடமய
இத்தகவல்
அரசுக்கு
ததரிந்தவுடன்
ேலையில்மதாண்டுவதற்கு அதிகாரிகள் தலட விதித்தனர். அப்பகுதியில்
பாதுகாப்பு பலடயினர் நிறுத்தப்பட் டனர். லுகிகி கிராேத்தில் உள்ள அந்த
ேலை முழுவதிலும் தங்கத் தாது இருக்கைாம் என ைம்பப்படுகிறது. டி.ஆர்.
காங்மகாவில் தாமிரம், லவரம், மகாபால்ட் ேற்றும் பிற தாதுக்களும்
தபருேளவில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது.
35. மேட்டிமயா தபலிமகான் மரங்கிங் ததாடர்; தங்கப் பதக்கம் தவன்றார்
பஜ்ரங் புனியா: தரவரிலசயில் முதலிடத்துக்கும் முன்மனற்றம்.
மேட்டிமயா தபலிமகான் மரங்கிங் சர்வமதச ேல்யுத்தப் மபாட்டியில் இந்திய
வீரர் பஜ்ரங் புனியா தங்கப் பதக்கம் தவன்றார். இதன் மூைம் தரவரிலசப்
பட்டியில் பஜ்ரங் புனியா முதலிடத்துக்கு முன்மனறினார். ேற்தறாரு
இந்திய விரரான விஷால் காளிரேணா தவண்கைப் பதக்கம்
லகப்பற்றினார்.
இத்தாலியின் மராம் ைகரில் ைலடதபற்ற இந்தத் ததாடரில் ஆடவருக்கான
65 கிமைா எலடப் பிரிவு இறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியா,
ேங்மகாலியாவின் துல்கா துமூர் ஓச்சிலர எதிர்த்து மோதினார். இதில் 02 என பின்தங்கியிருந்த பஜ்ரங் ஆட்டம் முடிவலடய 30 நிமிடங்கள்
ேட்டுமே இருந்த நிலையில் அபாரோக தசயல்பட்டு 2-2 என ஆட்டத்லத
முடித்து தங்கப் பதக்கம் தவன்றார்.
70 கிமைா எலடப் பிரிவில் இந்தியாவின் விஷால் காளிரேணா
தவண்கைப் பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் 5-1 என்ற கணக்கில்
கஜகஸ்தானின் சிர்பாஸ் தல்கட்லட வீழ்த்தி தவண்கைப் பதக்கம் தபற்றார்.
அமதமவலளயில் ேற்தறாரு இந்திய வீரரான ைர்ஷிங் பஞ்சம் யாதவ்
தவண்கைப் பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் 0-5 என்ற கணக்கில்
கஜகஸ்தானின் டானியார் லகசமனாவிடம் மதால்வியலடந்தார்.
மேட்டிமயா தபலிமகான் மரங்கிங் ததாடலர இந்தியா 3 தங்கம், 4
தவண்கைம் என தோத்தம் 7 பதக்கங்கள் தவன்று நிலறவு தசய்தது.
ஏற்தகனமவ ேகளிர் பிரிவில் விமனஷ் மபாகத் தங்கப் பதக்கமும், சரிதா
மோர் ஆகிமயார் தவள்ளிப் பதக்கமும் தவன்றிருந்தனர். ஆடவர் பிரிவில்
நீரஜ், குல்தீப் ோலிக், ைவீன் ஆகிமயார் தவண்கைப் பதக்கம்
தபற்றிருந்தனர்.
36. அரசு மபருந்துகளில் தபண்கள் இைவசோக பயணம் தசய்யைாம்.
பஞ்சாப் அரசின் ேகளிர்தின பரிசு.
சர்வமதச ேகளிர் தினத்லத முன்னிட்டு அரசு மபருந்துகளில் ோநிைத்தின்
எந்த பகுதிக்கும் தபண்கள் இைவசோக பயணிக்கைாம் என்று பஞ்சாப்
அரசு அறிவித்துள்ளது. பஞ்சாப் ோநிை முதைலேச்சர் அேமரந்திர் சிங்,
தபண்கள் பாதுகாப்புக்காக 8 புதிய திட்டங்கலள அேல்படுத்தியுள்ளார்.
இதில் ஒரு திட்டம் ோநிைம் முழுவதும் அலனத்து அரசு மபருந்துகளிலும்
தபண்களுக்கு இனி கட்டணம் கிலடயாது என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ோநிைத்தின் எந்த பகுதிக்கும் தபண்கள் இனி அரசு மபருந்துகளில்
இைவசோக பயணம் தசய்யைாம் என்று அேமரந்திர் சிங் தவளியிட்டுள்ள
டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
37. உைகின் தலைசிறந்த 20 தபண்கள்: தமிழிலச சவுந்தரராஜனுக்கு
விருது; கேைா ஹாரிஸுடன் தபற்றார். (Top-20 Global Women of
Excellence award)
உைகின் தலைசிறந்த 20 தபண்களுக்கான விருலத, ததைங்கானா
ஆளுைரும்,
புதுச்மசரி
துலணநிலை
ஆளுைருோன
தமிழிலச
சவுந்தரராஜன் தபற்றுள்ளார். அதேரிக்காவில் ைலடதபற்ற விருது நிகழ்வில்
தமிழிலச காதணாலி மூைம் புதுச்மசரியில் இருந்து கைந்துதகாண்டார்.
சர்வமதச ேகளிர் தினத்லத முன்னிட்டு அதேரிக்காவில் தசயல்பட்டு வரும்
அதேரிக்க
ைாடாளுேன்ற
உறுப்பினர்
மடனி
மக.
மடவிஸ்



 









தலைலேயிைான இல்லினாய்ஸின் ேல்டி எத்னிக் அட்லவசரி டாஸ்க்
ஃமபார்ஸ் (Multi Ethnic Advisory Task Force, Illinois) இந்த சர்வமதச
விருலத வழங்கியுள்ளது. உைகின் தலைசிறந்த 20 தபண்களுக்கு விருது
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ேக்களின் வாழ்க்லகயில் வியக்கத்தகு
ோற்றங்கலள ஏற்படுத்திய பல்மவறு துலற சார்ந்த தபண்களுக்கு இந்த
விருது வழங்கப்படுகிறது.
2020-ம் ஆண்டுக்கான இந்த விருது தமிழகத்லதச் மசர்ந்த தமிழிலச
சவுந்தரராஜனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தபண்கள் உரிலே, பாலினச்
சேத்துவம், தபண்களுக்கு அதிகாரேளித்தல் ஆகியவற்லறத் தமிழிலச
மேற்தகாண்டுள்ளதாகவும், ேருத்துவராகப் பணிலயத் ததாடங்கி,
பாஜகவில் பல்மவறு தபாறுப்புகள் வகித்து, ததைங்கானா ஆளுைர்,
புதுச்மசரி துலணநிலை ஆளுைராகத் தமிழிலச உயர்ந்ததாகவும் விருதுக்
குழுவினர் பாராட்டியுள்ளனர்.
9-வது ஆண்டாக இந்த முலற இல்லினாய்ஸில் ைலடதபற்ற நிகழ்வில்
அதேரிக்க எம்.பி. மடனி மக.மடவிஸ் விருதுகலள வழங்கினார்.
அதேரிக்காவில் மைற்று (ோர்ச் 8) ைலடதபற்ற விருது நிகழ்வில் தமிழிலச
காதணாலி மூைம் புதுச்மசரியில் இருந்து கைந்துதகாண்டார். இமத
விருலத அதேரிக்கத் துலண அதிபர் கேைா ஹாரிஸுடன் இலணந்து
தமிழிலச சவுந்தரராஜன் தபற்றுள்ளார்.
38. இந்தியாவின் எதிர்ப்லப மீறி பிரம்ேபுத்திரா ஆற்றின் குறுக்மக அலண
கட்ட அனுேதி தந்தது சீனா
பிரம்ேபுத்திரா அலணயின் குறுக்மக பிரோண்ட அலண கட்ட, சீனா தனது
14வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் அனுேதி வழங்கி இருக்கிறது. திதபத்தில்
யர்ைாங் சாங்மபா என அலழக்கப்படும் பிரம்ேபுத்திரா ைதி, வடகிழக்கு
ோநிைங்களான அருணாச்சைபிரமதசம், அசாம் வழியாக வங்கமதசத்துக்கு
தசல்கிறது. தன்னாட்சி அதிகாரம் தகாண்ட திதபத் ோகாணத்தில்,
பிரம்ேபுத்திரா ஆற்றின் குறுக்மக பிரோண்ட அலண அலேத்து, நீர்
மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டத்லத சீனா தசயல்படுத்த உள்ளது. சீனா கட்ட
உள்ள புதிய அலணயால் இந்தியாவின் வடகிழக்கு ோநிைங்கள் ேற்றும்
வங்கமதசத்தின் நீராதாரம் பாதிக்கப்படக்கூடும்.
பிரோண்ட அலண கட்டும் திட்டத்திற்கு சீனா தனது 14வது ஐந்தாண்டு
திட்ட வலரவில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சீனாவின் 14வது ஐந்தாண்டு
திட்டோனது 2021ம் ஆண்டு முதல் 2025ம் ஆண்டு வலரயிைான காை
கட்டத்தில் தசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதில், அருணாசைப்பிரமதசத்தின்
எல்லைப்பகுதியான திதபத்தின் கலடசி ோகாணம், மேடாக்கில் யர்லூங்
சாங்மபா ைதியின் குறுக்மக இந்த பிரோண்ட அலண கட்ட அனுேதி
தரப்பட்டுள்ளது.
பிரம்ேபுத்திரா ைதியில் சீனா கட்டும் புதிய அலணயினால் இந்தியாவின்
வடகிழக்கு ோநிைங்கள் ேற்றும் வங்க மதசத்துக்கான நீர் ஆதாரங்கள்
பாதிக்கப்படும். இந்தியா சீனா இலடமய ஏற்கனமவ எல்லை பிரச்சலன
நீடித்து வரும் நிலையில் புதிய அலண திட்டம் இரு ைாடுகளிலடமய
பிரச்லனகலள மேலும் அதிகரிக்கும் வலகயில் உள்ளது. இந்தியா,
வங்கமதசத்துக்கு தசல்லும் ைதி நீலர அலண கட்டி தடுக்கும் சீனாவின்
முயற்சி சர்வமதச பிரச்லனயாக உருவாக்கைாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இந்த அலணயின் மூைம், சுோர் 2000 அடி உயரத்தில் இருந்து பாயும் ைதி
நீலர பயன்படுத்தி 7 மகாடி கிமைாவாட் மின்உற்பத்தி தசய்யமுடியும்.
இதன் மூைோக சீனாவின் ஒட்டுதோத்த மின் மதலவயில் 30 சதவீதம்
பூர்த்தி தசய்ய முடியும். திட்டத்தின் மூைம் கிலடக்கும் 30,000 மகாடி
கிமைாவாட் மின்சாரம் மூைோக சீனாவின் கார்பன் தவளியீட்லட
குலறக்கும் இைக்லக 2030ம் ஆண்டுக்குள் அலடய முடியும். மேலும்
2060ம் ஆண்டுக்குள் கார்பன் தவளிமயற்றத்லத முழுலேயாக நிறுத்த
முடியும்.
39. ‘தகய்ர்ன்’ னுக்கு சாதகோக 5 ைாடுகளின் நீதிேன்றங்கள் தீர்ப்பு
இந்திய அரசின் வரி ைடவடிக்லககளுக்கு எதிராக, ‘தகய்ர்ன்’ நிறுவனம்,
பல்மவறு ைாடுகளில் வழக்கு ததாடுத்திருந்த நிலையில், 5 ைாடுகளின்
நீதிேன்றங்கள், இந்திய அரசுக்கு எதிரான தீர்ப்லப வழங்கி உள்ளன.
ஏற்கனமவ, ‘தகய்ர்ன்’ நிறுவனம், சர்வமதச தீர்ப்பாயத்தில், சாதகோன
தீர்ப்லப
தபற்றிருக்கும்
நிலையில்,
மேலும்,
9
ைாடுகளின்
நீதிேன்றங்களிலும் முலறயிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், அதேரிக்கா,
பிரிட்டன், தைதர்ைாந்து, கனடா, பிரான்ஸ் ஆகிய ைாடுகளில் உள்ள
நீதிேன்றங்களும், தகய்ர்ன் நிறுவனத்துக்கு சாதகோன தீர்ப்லப
வழங்கியதுடன், இழப்பீட்டு ததாலகயான, 10 ஆயிரத்து, 247 மகாடி
ரூபாலய, இந்தியா தகாடுக்க மவண்டும் என்றும் தீர்ப்பளித்துள்ளன.















ைடவடிக்லக: இதலனயடுத்து, தகய்ர்ன் நிறுவனம், சிங்கப்பூர், ஜப்பான்,
ஐக்கிய அரபு ைாடுகள், மகமேன் தீவுகள் ஆகியவற்றில், இந்த தீர்ப்லப பதிவு
தசய்யும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளது. இந்திய அரசு பணத்லத தசலுத்தாத
நிலையில், அதற்கு எதிரான அேைாக்க ைடவடிக்லககளில் இறங்க
ஏதுவாக, இந்த பதிவு முயற்சிகலள, தகய்ர்ன் நிறுவனம் மேற்தகாள்கிறது.
இந்தியா, தீர்ப்பின் படி, ததாலகலய வழங்கவில்லை எனில்,
தசாத்துக்கலள ஜப்தி தசய்யும் ைடவடிக்லகயில் இறங்க மைரிடும் என,
ஏற்கனமவ தகய்ர்ன் நிறுவனம் ததரிவித்திருந்தது.
தவளிைாட்டிலிருக்கும் இந்திய அரசின் வங்கி கணக்கு, விோனம், கப்பல்
என தசாத்துக்கலள பறிமுதல் தசய்யும் முயற்சியில், தகய்ர்ன் நிறுவனம்
இறங்க முடியும் என்கிறார்கள், சட்ட நிபுணர்கள். தகய்ர்ன் நிறுவனத்தின்
பங்குதாரர்களில், உைகஅளவிைான நிதி நிறுவனங்களும் உள்ளன.
அலவ, இந்திய அரசு பணம் தராத பட்சத்தில், அேைாக்க ைடவடிக்லககளில்
இறங்க விரும்புகின்றன.
முலறயீடு: இதற்கிலடமய, தகய்ர்ன் நிறுவனத்தின் தலைலே தசயல்
அதிகாரி லசேன் தாம்சன் ேற்றும் உயர் அதிகாரிகள், அண்லேயில்
நிதியலேச்சக அதிகாரிகலள, மூன்று முலற சந்தித்து மபசிஉள்ளனர்.
இந்த சந்திப்புகளுக்கு பிறகு, இவ்விவகாரம் குறித்து தன்னுலடய கருத்லத
ததரிவித்த நிதியலேச்சர் நிர்ேைா சீதாராேன், ‘‘வரி விதிப்பது குறித்த
விஷயத்தில், இந்தியாவின் இலறயாண்லே மகள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டால்,
ைான் முலறயீடு தசய்மவன். அது என் கடலே என்று ததரிவித்திருந்தார்.
மைரடியான பதிலை ததரிவிக்கவில்லை. இந்தியா, மேல்முலறயீட்டு
ைடவடிக்லகலய மேற்தகாள்ளுோ என்பது இன்னும் உறுதியாக
ததரியவில்லை.
40. 50 சதவீத ஒதுக்கீட்லட ததாடரைாோ? ோநிைங்களுக்கு உச்ச
நீதிேன்றம் மகள்வி.
'அரசு மவலை ேற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில், 50 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு
அளிக்கும் முலறலயத் ததாடரைாோ' என, பதிைளிக்க, ோநிை
அரசுகளுக்கு, உச்ச நீதிேன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கல்வி ேற்றும் அரசு மவலைகளில், பிற்படுத்தப்பட்மடார், எஸ்.சி., - எஸ்.டி.,
பிரிவினருக்கு இட ஒதுக்கீடு அளிப்பது ததாடர்பாக, 1992ல், உச்ச
நீதிேன்றம் தீர்ப்பு அளித்தது.இந்திரா சஹாமன என்பவர் ததாடர்ந்த அந்த
வழக்கு, ேண்டல் கமிஷன் வழக்கு என்றும் அலழக்கப்படுகிறது. இந்த
வழக்லக விசாரித்த, உச்ச நீதிேன்றத்தின், ஒன்பது நீதிபதிகள் அடங்கிய,
அரசியல் சாசன அேர்வு, 'இட ஒதுக்கீட்டின் அளவு, 50 சதவீதத்துக்கு
அதிகோக இருக்கக் கூடாது. மிகவும் அசாதாரண சூழ்நிலைகளில் ேட்டும்
சிை விதிவிைக்கு உண்டு' என, தன் தீர்ப்பில் கூறியுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழகம், ேஹாராஷ்டிராவில், 50 சதவீதத்துக்கும்
அதிகோக இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில், 69 சதவீத
இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் வலகயில், தமிழ்ைாடு பிற்படுத்தப்பட்மடார், எஸ்.சி.,
- எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு சட்டம், 1993ல் நிலறமவற்றப்பட்டது.
இந்த
சட்டத்லத
எதிர்த்து,
உச்ச
நீதிேன்றத்தில்
வழக்கு
ததாடரப்பட்டுள்ளது; அது நிலுலவயில் உள்ளது. ேஹாராஷ்டிராவில்
ேராத்தா பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீடு ததாடர்பான வழக்கின் தீர்ப்பின்
அடிப்பலடயில், இந்த வழக்லக விசாரிப்பதாக, உச்ச நீதிேன்றம்
கூறியுள்ளது.
இந்நிலையில், ேஹாராஷ்டிராவில், ேராத்தா பிரிவினருக்கு, 16 சதவீத
இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் வலகயில், ேஹாராஷ்டிரா சமூக ேற்றும் கல்வியில்
பின்தங்கிய பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீட்டு சட்டம், 2018ல் அறிமுகம்
தசய்யப்பட்டது. ஏற்கனமவ, 50 சதவீத இடஒதுக்கீட்டு உச்சவரம்லப
எட்டியுள்ள நிலையில், கூடுதல் ஒதுக்கீடு வழங்குவலத எதிர்த்து, உச்ச
நீதிேன்றத்தில் வழக்குகள் ததாடரப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்கு, நீதிபதிகள்
அமசாக் பூஷண், எல். ைாமகஸ்வர ராவ், மஹேந்த் குப்தா, எஸ். அப்துல் ைசீர்,
ரவிந்திர பட் அடங்கிய, அரசியல் சாசன அேர்வு முன், மைற்று மீண்டும்
விசாரலணக்கு வந்தது.
அப்மபாது அேர்வு உத்தரவிட்டதாவது: இங்கு வாதிட்ட மூத்த
வழக்கறிஞர்கள், முகுல் மராஹத்கி, கபில் சிபில், அபிமஷக் ேனு சிங்வி
ஆகிமயார் பை முக்கியோன விஷயத்லத முன்லவத்துள்ளனர்.
ேஹாராஷ்டிரா அரசின் இந்த இடஒதுக்கீட்டு சட்டம் என்பது, பை
ோநிைங்களிலும் தாக்கத்லத ஏற்படுத்தக் கூடியது. அதனால், அலனத்து
ோநிைங்களின்
கருத்லதயும்
மகட்க
மவண்டும்
என
கூறியுள்ளனர்.அரசியல் சாசனத்தில், 102வது திருத்தம் தசய்து, 2018ல்
ோற்றம்
தசய்யப்பட்டது.
அதன்படி,
மதசிய
பிற்படுத்தப்பட்மடார்
பிரிவினருக்கான கமிஷன் அலேக்கப்பட்டுள்ளது. இடஒதுக்கீடு அளிப்பது



 









ததாடர்பாக, ோநிை சட்டசலபகளின் அதிகாரத்தில் தலையிடும் வலகயில்,
இந்த கமிஷன் அலேக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இடஒதுக்கீட்டில், ோநிை அரசுகளின் அதிகாரம் பறிக்கப்படுகிறதா என்பது
குறித்து விசாரிக்கப்பட மவண்டும் என்றும் வாதிடப்பட்டுள்ளது. அதனால்,
அரசியல் சாசனத்தின், 102 திருத்தம் சட்டப்பூர்வோனதா என்பது குறித்து,
விசாரிக்கப்படும். இது குறித்து, அலனத்து ோநிைங்களும் தங்கள் தரப்லப
ததரிவிக்க மவண்டும்.மேலும், 50 சதவீத இடஒதுக்கீட்டு முலறலயத்
ததாடரைாோ அல்ைது இடஒதுக்கீடு ததாடர்பாக, 1992ல் உச்ச நீதிேன்றம்
அளித்த தீர்ப்லப, ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்ட நீதிபதிகள் உலடய அரசியல்
சாசன அேர்வின் ேறுஆய்வு தசய்ய மவண்டுோ என்பது குறித்தும்
ஆராயப்படும்.இது குறித்தும், ோநிைங்கள் தங்கள் கருத்துக்கலள
ததரிவிக்க மவண்டும். வரும், 15ம் மததியில் இருந்து இந்த வழக்கு
ைாள்மதாறும் விசாரிக்கப்படும்.இவ்வாறு, அேர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
41. ரயில் பயணியருக்காக, '139' என்ற ஒருங்கிலணந்த, 'தஹல்ப்லைன்'
எண், மைற்று (08.03.2021) அறிமுகம் தசய்யப்பட்டது.
ரயில் மசலவகலள பயன்படுத்தும் ேக்கள், தங்களுக்கு உள்ள
சந்மதகங்களுக்கு தீர்வு காணவும், தங்களுக்கு உள்ள குலற ேற்றும்
புகார்கலள, ரயில்மவ நிர்வாகத்திடம் ததரிவிப்பதற்காகவும், பல்மவறு
தஹல்ப்லைன் எண்கள் உள்ளன. இதனால், சரியான எண்லண
கண்டறிந்து ததாடர்புதகாள்ள இயைாேல், பயணியர் தபரும் சிரேத்திற்கு
உள்ளாகின்றனர். இந்நிலையில், அந்த கவலைலய மபாக்கும் வலகயில்,
ஒருங்கிலணந்த, தஹல்ப்லைன் எண், மைற்று அறிமுகம் தசய்யப்பட்டது.
139 என்ற எண்ணிற்கு ததாடர்பு தகாண்டு, அலனத்து விதோன
மசலவகலளயும் தபறமுடியும் என, ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்மபாது உள்ள, 182 என்ற தஹல்ப்லைன் எண், வரும் ஏப்ரல், 1ம் மததி
நிறுத்தப்படும் என, ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த, புதிய தஹல்ப்லைன்
எண், 12 தோழிகளில் இருக்கும். இந்த எண்லண ததாடர்புதகாள்ள,
'ஸ்ோர்ட் மபான்' அவசியம் கிலடயாது. அலனத்து விதோன தோலபல்
மபான்களில் இருந்தும், இந்த தஹல்ப்லைன் எண்லண ததாடர்பு தகாள்ள
முடியும்.

42. தபால் நிலைய மசமிப்பு விதிமுலறகள் ோற்றம்
தபால் நிலையங்களில் உள்ள மசமிப்பு கணக்குகளில் பணம் தசலுத்தவும்,
எடுக்கவும் விதிக்கப்பட்டுள்ள பல்மவறு விதிமுலறகளில், ோற்றங்கள்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தபால் துலற தவளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: தபால்
நிலையங்களில் உள்ள தனிைபர் மசமிப்பு கணக்குகளில் இருந்து பணம்
எடுப்பதற்கு விதிக்கப்பட்டு இருந்த, 5,000 ரூபாய் என்ற வலரயலற, 20
ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தபால் நிலைய கிலளகளில், ஒரு
கணக்கில், ஒரு ைாளில், 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் தராக்கோக பணம்
முதலீடு தசய்வது, ஏற்கப்படாது. தபாது லவப்பு நிதி, மூத்த குடிேக்கள்
மசமிப்பு திட்டம், ோத வருவாய் திட்டம், கிசான் விகாஸ் பத்திரங்கள், மதசிய
மசமிப்பு சான்றிதழ் திட்டங்கலள, 'தோலபல் மபான்' தசயலி வாயிைாக
தபறைாம்.
இத்திட்டங்களுக்கான முதலீடுகள், காமசாலை ேற்றும் முதலீடு சைான்
வாயிைாகமவ ஏற்றுக் தகாள்ளப்படும். தபால் நிலைய மசமிப்பு
கணக்குகளில், குலறந்த பட்சம், 500 ரூபாய் பணம் இருப்பு லவக்க
மவண்டும். தவறினால், 100 ரூபாய் பராேரிப்பு ததாலகயாக கழித்துக்
தகாள்ளப்படும்.இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
43. உைக அளவில், தபண் குழந்லதகள் திருேணத்தில், 50 சதவீத பங்கு
வகிக்கும் ஐந்து ைாடுகளில், இந்தியாவும் இடம் தபற்றுள்ளது என, 'யுனிதசப்'
ததரிவித்துள்ளது.
ஆய்வு : தபண் குழந்லதகள் திருேணம் குறித்து, யுனிதசப் எனப்படும்,
ஐ.ைா.,வுக்கான சர்வமதச குழந்லதகள் நிதியம் ஆய்வு ைடத்தி, அறிக்லக
தவளியிட்டுள்ளது; அதன் விபரம்: உைகம் முழுதும் உள்ள தபண்களில், 65
மகாடி மபருக்கு, குழந்லத திருேணம் ைடந்துள்ளது; இதில், 50 சதவீத
குழந்லத திருேணங்கள், வங்கமதசம், பிமரசில், எத்திமயாப்பியா, இந்தியா
ேற்றும் லைஜீரியா ைாடுகளில் ைடந்துள்ளன. கடந்த, 10 ஆண்டுகளில், 2.50
மகாடி தபண் குழந்லத திருேணங்கள், உைகம் முழுதும் ைடந்துள்ளன.
குழந்லத திருேணம் தசய்த மூன்று மபரில் ஒருவர், இந்தியாலவச்
மசர்ந்தவராக இருக்கிறார்.















வரும், 2030க்குள், நிலையான வளர்ச்சி தபற்ற ைாடாக இந்தியா
ோறுவதற்கு, குழந்லத திருேணங்கள் தலடயாக உள்ளன. குழந்லத
திருேணம்தகாமரானா ஊரடங்கு காரணோக, கடந்த ஓராண்டாக மூடிக்
கிடக்கும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, தபண் குழந்லதகள் கல்வி
பயில்வதற்கான
ஏற்பாடுகலள
தசய்ய
மவண்டும்.
குழந்லத
திருேணங்கலள ஒழிக்க, கடுலேயான சட்ட திட்டங்கள் வகுக்கப்பட
மவண்டும்.
தபண் குழந்லதகளுக்கு சமூக பாதுகாப்பு ேற்றும் சுகாதார திட்டங்கலள
உறுதி தசய்வதன் வாயிைாக, குழந்லத திருேணங்கலள ஓரளவு
குலறக்க முடியும்.இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
44. தரவரிலசயில் அதிக வாரம் முதலிடம்: தபடரரின் சாதலனலய
முறியடித்தார், மஜாமகாவிச்.
உைக தடன்னிஸ் ஒற்லறயர் தரவரிலசயில் முதலிடத்தில் அதிக
வாரங்கள் இருந்த மராஜர் தபடரரின் சாதலனலய மஜாமகாவிச்
முறியடித்தார்.
ைம்பர் ஒன் இடத்தில் அதிக வாரம்உைக தடன்னிஸ் வீரர்களின் தரவரிலச
பட்டியலை சர்வமதச தடன்னிஸ் சங்கம் மைற்று தவளியிட்டது. இதன்படி
ஆண்கள் ஒற்லறயர் பிரிவில் தசர்பிய வீரர் மைாவக் மஜாமகாவிச்
ததாடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். கடந்த ஆண்டு (2020) பிப்ரவரி 3-ந்
மததி ரதபல் ைடாலை (ஸ்தபயின்) பின்னுக்கு தள்ளி ைம்பர் ஒன்
அரியலணயில் ஏறிய மஜாமகாவிச் அது முதல் ததாடர்ந்து அந்த இடத்லத
தக்க லவத்துள்ளார். 18 கிராண்ட்ஸ்ைாம் பட்டங்கலள தவன்று இருக்கும்
33 வயதான மஜாமகாவிச் 2011-ம் ஆண்டு ஜூலை 4-ந் மததி
முதல்முலறயாக தரவரிலசயில் ைம்பர் ஒன் இடத்துக்கு முன்மனறினார்.
தற்மபாது அவர் 5-வது முலறயாக முதலிடத்தில் இருக்கிறார்.
5 தவவ்மவறு காைகட்டங்களில் அவர் தோத்தம் 311 வாரங்கள்
முதலிடத்தில் இருந்து புதிய சாதலன பலடத்துள்ளார். தபடரர் சாதலன
முறியடிப்பு48 ஆண்டு காை உைக தரவரிலச வரைாற்றில் இதற்கு முன்பு
39 வயதான சுவிட்சர்ைாந்து வீரர் மராஜர் தபடரர் தோத்தம் 310 வாரங்கள்
முதலிடத்தில் இருந்தமத சாதலனயாக இருந்தது. அந்த சாதலனலய
மஜாமகாவிச் மைற்று தகர்த்தார். தபடரர் முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயத்துக்கு
அறுலவ சிகிச்லச தசய்ததால் கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு மேைாக
மபாட்டிகளில் இருந்து விைகி இருக்கிறார். தற்மபாது தரவரிலசயில் 6-வது
இடத்தில் இருக்கும் தபடரர் இந்த வாரத்தில் மீண்டும் சர்வமதச மபாட்டியில்
களம் காண இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆண்டின் இறுதியில் அதிக முலற ைம்பர் ஒன் இடத்லத ஆக்கிரமித்த
வீரர்கள் பட்டியலில் தசர்பியாவின் மஜாமகாவிச், அதேரிக்க முன்னாள்
வீரர் பீட் சாம்பிராஸ் (இருவரும் தைா 6 முலற) ஆகிமயார் இலணந்து
முதலிடத்தில் இருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மஜாமகாவிச்
ேகிழ்ச்சி தரவரிலசயில் அதிக வாரங்கள் முதலிடத்லத பிடித்து இருப்பது
குறித்து
மஜாமகாவிச்
கருத்து
ததரிவிக்லகயில்,
‘தடன்னிஸ்
ஜாம்பவான்களின் பாலதயில் ைானும் பயணிப்பது உண்லேயிமைமய
ேகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஜாம்பவான்களின் வரிலசயில் ைானும் இடம் பிடிக்க
மவண்டும் என்று இளம் வயதில் கண்ட கனவு தற்மபாது உறுதியாகி
இருக்கிறது. எந்ததவாரு விஷயத்திலும் முழுலேயான ஆர்வத்துடனும்,
ஈடுபாட்டுடனும் தசயல்பட்டால் எல்ைாவற்லறயும் சாத்தியோக்கைாம்’
என்றார்.
45. பிபிசியின் ‘ஆண்டின் சிறந்த விலளயாட்டு வீராங்கலன’ விருலத
மரபிட் தசஸ்ஸில் ைடப்பு உைக சாம்பியனாக இருக்கும் மகாதனரு ஹம்பி
2-ஆவது முலறயாக தவன்றாாா்.
46. மியான்ேருடனான பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பு ரத்து. ஆஸ்திமரலியா
அறிவிப்பு.
மியான்ோா்
ஆட்சியதிகாரத்லத
ராணுவம்
அபகரித்துள்ளதால்,
அந்ைாட்டுடன் பாதுகாப்புத் துலறயில் நிைவி வரும் ஒத்துலழப்லப ரத்து
தசய்வதாக ஆஸ்திமரலியா அறிவித்துள்ளது.
ததன்கிழக்கு ஆசிய ைாடான மியான்ேரில் ேக்களால் மதாா்ந்ததடுக்கப்பட்ட
அரலசக் கலைத்துவிட்டு, ராணுவம் ஆட்சிலயக் லகப்பற்றியுள்ளது.
ராணுவத்தின்
இந்ைடவடிக்லகக்கு
எதிராக
ேக்கள்
பைாா்
மபாராட்டங்கலள
முன்தனடுத்து
வருகின்றனாா்.
ஆனால்,
மபாராட்டத்லதக் கடுலேயான ைடவடிக்லககள் மூைோக ராணுவம்
ஒடுக்கி வருகிறது. மியான்ோா் ராணுவத்தின் ைடவடிக்லகக்கு உைக
அரங்கில் கடும் எதிாா்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன. அந்ைாட்டுடனான உறலவ



 















முறித்துக் தகாள்வதாக நியூஸிைாந்து ஏற்தகனமவ அறிவித்துள்ளது.
இத்தலகய சூழலில், மியான்ேருடன் பாதுகாப்புத் துலறயில் நிைவி வரும்
ஒத்துலழப்லப ரத்து தசய்வதாக ஆஸ்திமரலிய அரசு திங்கள்கிழலே
(08.03.2021) அறிவித்தது.
இது ததாடாா்பாக ஆஸ்திமரலிய தவளியுறவு அலேச்சாா் ோரீஸ் தபய்ன்
கூறுலகயில், ‘‘மியான்ேருடனான ராணுவ பயிற்சி திட்டம் 5
ஆண்டுகளுக்கு
ரத்து
தசய்யப்படுகிறது.
மியான்ேரில்
உள்ள
ஆஸ்திமரலிய ேனிதமையக் குழு, அந்ைாட்டு அரசுக்கு ஆதரவாக இனி
தசயல்படாது. அமத மவலளயில், அந்ைாட்டில் உள்ள மராஹிங்கயாக்கள்,
ஏலழகளுக்கான உதவிகலள அக்குழு வழங்கும். மியான்ேரில் பைாா் மீது
தலடகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆங் சாங் சூகியின் ஆமைாசகராகப்
பணியாற்றி வந்த ஆஸ்திமரலியரும் மபராசிரியருோன தசன் டாா்னல்
ராணுவத்தால்
லகது
தசய்யப்பட்டுள்ளாாா்.
அவாா்
உடனடியாக
விடுவிக்கப்பட மவண்டும். கடந்த ோதம் 1-ஆம் மததியிலிருந்து காவலில்
லவக்கப்பட்டுள்ள ஆங் சாங் சூகி, அதிபாா் வின் மின்ட் உள்ளிட்மடாலரயும்
மியான்ோா் ராணுவம் விடுவிக்க மவண்டும், என்றாாா்.
கூடுதல் தலடகளுக்கு வாய்ப்பு: ராணுவத்தின் ைடவடிக்லககளுக்கு
எதிராகப் மபாராடி வரும் ேக்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு உள்ளிட்ட கடும்
ைடவடிக்லககள் மேற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் காரணோக,
மியான்ோா் மபாராட்டத்தில் வன்முலற தவடித்து வருகிறது. மியான்ோா்
ராணுவத்துக்கு உைக ைாடுகள் கண்டனம் ததரிவித்து வருகின்றன.
அவற்றின் காரணோக மியான்ோா் ராணுவ அதிகாரிகள் மீது அதேரிக்கா,
பிரிட்டன், கனடா உள்ளிட்ட ைாடுகள் தபாருளாதாரத் தலடகலள
விதித்துள்ளன. மேலும் பை ைாடுகள் ராணுவத்தின் மீது தலடகலள
விதிக்க வாய்ப்பிருப்பதாகத் தகவல்கள் ததரிவிக்கின்றன. மியான்ேருக்கு
அளிக்கப்பட்டு வரும் நிதியுதவிகலளத் தலட தசய்யவும் பை ைாடுகள்
திட்டமிட்டு வருவதாகத் ததரிகிறது. மியான்ோா் மபாராட்டத்தில் கடந்த
வாரத்தில் ேட்டும் 50 மபாா் தகால்ைப்பட்டதாக ஐ.ைா. ததரிவித்துள்ளது.
மபாராட்டத்தில் பைாா் காயேலடந்ததாகவும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.











 













1. அண்மையில், ‘உணவு கழிவு குறியீட்டு அறிக்மக – 2021’ஐ

5. CARICOM’இன் தமைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது?

வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

அ) வதன்னாப்பிரிக்கா

அ) UNEP 

ஆ) கயானா 

ஆ) UNESCO

இ) ஜிம்பாப்செ

இ) UNCTAD

ஈ) நமீபியா

ஈ) FAO

✓

ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டமானது (UNEP) ‘உணவு கழிவு குறியீட்டறிக்கக
– 2021’ஐ வெளியிட்டது. இந்த அறிக்ககயின்படி, உலகம் முழுெதும் 931
மில்லியன் டன் உணவு வீணடிக்கப்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

✓

வீணடிக்கப்பட்ட வமாத்த உணவில் 61% வீடுகளிலிருந்தும், 26% உண
-வு சேகெகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிறுெனங்களிலிருந்தும், 13% சில்ல
-கை விற்பகன நிறுெனங்களிலிருந்தும் ெந்துள்ளதாக இந்த அறிக்கக
எடுத்துக்காட்டுகிைது.

✓

CARICOM என்பது கரீபிய ேமூகத்கத குறிக்கிைது. இது, கடந்த 1973’இல்
நிறுெப்பட்டது. இதன் தகலகமயகம் கயானாவின் ொர்ஜ்வடளனில்
அகமந்துள்ளது. இது கரீபிய ேமூகம் மற்றும் வபாதுொன ேந்கத என்றும்
அகழக்கப்படுகிைது.

✓

CARICOM என்பது பதிகனந்து உறுப்புநாடுகள் மற்றும் ஐந்து இகண
உறுப்பினர்ககளக்வகாண்ட இருபது நாடுகளின் குழுமமாகும். அதன்
உறுப்பினர்களிகடசய வபாருளாதார ஒருங்கிகணப்பு மற்றும் ஒத்து
-கழப்கப ஏற்படுத்துெகத இது சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.

6.COVID-19 தடுப்பூசிகமள நட்புநாடுகளுக்கு ெழங்கும் இந்தியாவி

2.ஐக்கிய நாடுகளின் ஐர ாப்பாவுக்கான வபாருளாதா ஆமணயத்
-தின் தமைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது?

-ன் முன்வனடுப்பின் வபயர் என்ன?

அ) வெனிொ 

அ) Vaccine Maitri 

ஆ) பிரஸ்ஸல்ஸ்

ஆ) Vaccine to Mitron

இ) சராம்

இ) Bharat Vaccine Mitra
ஈ) India contributes

ஈ) பாரிஸ்

✓



ஐசராப்பாவுக்கான ஐநா வபாருளாதார ஆகணயத்கத (UNECE) 1947’இல்
ஐக்கிய நாடுகளின் வபாருளாதார மற்றும் ேமூக கவுன்சில் (ECOSOC)
அகமத்தது. இதன் தகலகமயகம் சுவிச்ேர்லாந்தின் வெனீொவில்
அகமந்துள்ளது. UNECE வெளியிட்டுள்ள அண்கமய அறிக்ககயின்படி,
கரியமில ொயு நடுநிகலகமத்தன்கமகய அகடெதற்கு, புகதப்படிெ
மின்னுற்பத்தியிலும் வதாழிலகங்களிலிருந்தும் வெளிசயற்ைப்படும் கரிய
-மிலொயுகெ சேமிப்பது அெசியமாகும்.

✓

‘Vaccine Maitri’ முன்வனடுப்பானது கடந்த ென.20 அன்று வதாடங்கப்பட்
-டது. இந்த முன்வனடுப்பின்கீழ், இந்தியா தனது அண்கட நாடுகளுக்கு
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட COVID-19 தடுப்பூசிககள ெழங்குகிைது.

✓

பூடான் மற்றும் மாலத்தீவுகள்தான் தடுப்பூசிககளப்வபற்ை முதல் நாடுகள்.
இவ்விரு நாடுககளத்வதாடர்ந்து ெங்காளசதேம், சநபாளம், மியான்மர்
மற்றும் சீவெல்ஸ் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. அண்கமயில் கயானா,
ேகமக்கா மற்றும் நிகரகுொ ஆகிய நாடுகளுக்கு COVID-19 தடுப்பூசிகள்
அனுப்பப்பட்டன.

3. OPELIP என்பது பின்வரும் எந்த அமைப்பால் நிதியளிக்கப்படுகிற

✓

ஒரு பழங்குடியினர் ொழ்ொதா ரைம்பாட்டுத் திட்டைாகும்?

7.நாகர்ர

அ) உலக ெங்கி

அ) கர்நாடகா 

ஆ) IFAD 

ஆ) ஆந்திர பிரசதேம்

இ) IMF

இ) மகாராஷ்டிரா

ஈ) ADB

ஈ) சகாொ

ஒடிஸா மாநிலத்தில் ொழும் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியி
-னர் குழுக்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் மற்றும் ொழ்ொதார சமம்பாட்டுத்
திட்டம் (Odisha Particularly Vulnerable Tribal Groups Empowerment and
Livelihoods Improvement Programme - OPELIP) என்பது செளாண்
சமம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு நிதியத்தால் (IFAD) நிதியளிக்கப்பட்ட ஒரு
திட்டமாகும். திைன் சமம்பாடு மற்றும் நவீன விெோய நகடமுகைகள்
மூலம் ொழ்கெ சமம்படுத்துதல் மற்றும் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய
பழங்குடி குழுக்களிகடசய ெறுகமகய குகைப்பசத இதன் சநாக்கம்.

✓

முன்பு ராஜீவ் காந்தி (நாகர்சைாசள) சதசிய பூங்கா என்ைகழக்கப்பட்ட
நாகர்சைாசள புலிகள் காப்பகம் என்பது கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள
ெனவுயிரி காப்பகமாகும். இது நீலகிரி உயிர்க்சகாள இருப்பகதத்தின்
ஒருபகுதியாகும். இதற்கு நாகர்சைாசள ஆற்றின் வபயரிடப்பட்டுள்ளது,
கன்னட வமாழியில் இதற்கு ‘பாம்பாறு’ எனப்வபாருள்.

✓

ேமீபத்தில் இந்தக் காப்பகத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு வபரிய காட்டுத்தீயில் சிக்கி
பல ஏக்கர் பரப்பளவிலான ெனப்பகுதிகள் அழிந்தன.

8. அண்மையில் கண்டறியப்பட்ட, ‘விண்வெளி சூறாெளி’, புவியின்

4. ICRISAT’இன் தமைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது?

✓

ாரள புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது?

எந்தப்பகுதியில் காணப்பட்டது?

அ) கைதராபாத் 

அ) ெட துருெம் 

ஆ) வேன்கன

ஆ) வதன் துருெம்

இ) மும்கப

இ) வெப்பமண்டலத்திகட ெளியழுத்தத்தாழ்ெகம்

ஈ) வபங்களூரு

ஈ) நிலநடுக்சகாட்டுப்பகுதி

மித ெைட்சியான வெப்பமண்டலங்களுக்கான ேர்ெசதே பயிர் ஆராய்ச்சி
நிறுெனம் (ICRISAT) என்பது கிராமப்புை சமம்பாட்டுக்கான செளாண்
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு பன்னாட்டு அகமப்பாகும். இதன் தகல
-கமயகம் கைதராபாத்தின் பதஞ்வேருவில் அகமந்துள்ளது. OPELIP
திட்டத்தின்மூலம், குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியின குழுக்க
-ளுக்கான திைன்சமம்பாட்டு முயற்சிககள ெழங்குெதற்காக ஒடிஸா
அரோங்கத்தால் இது ேமீபத்தில் இகணக்கப்பட்டது.









✓

அறிவியலாளர்கள் முதன்முகையாக ஒரு ‘விண்வெளி சூைாெளி’கயக்
கண்டுபிடித்தனர். இச்சூைாெளி, புவியின் சமல் ெளிமண்டலத்தில், ெட
துருெத்தின் மீது எட்டு மணி சநரம் வீசியது. அவமரிக்கா, நார்செ, சீனா
மற்றும் ஐக்கியப்சபரரசு ஆகிய நாடுகளின் அறிவியலாளர்கள் குழுமம்,
பாதுகாப்பு ொனிகல வேயற்ககக்சகாள் திட்டத்தின் வேயற்ககக்சகாள்
-கள் மற்றும் ஒரு முப்பரிமாண காந்த மண்டலத்கத மாதிரியாகப்
பயன்படுத்தி அச்சூைாெளியின் படத்கதக் கூர்ந்து தயாரித்தது.



 









9.‘உைக உணவுவிமைக்குறியீட்மட’ வெளியிடுகிற அமைப்பு எது?
அ) உலக ெங்கி
ஆ) உணவு மற்றும் உழவு அகமப்பு 







திரிபுராவின் ேப்ரூம் பகுதிக்கும் ெங்கசதேத்தின் ராம்கர் பகுதிக்கும் இகட
-சய அந்நதியின்மீது 1.9 கிமீ நீளத்துக்கு அப்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இரு
நாடுகளிகடசயயான சபாக்குெரத்து ெேதிககள சமம்படுத்தும் சநாக்கில்
இப்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது.

இ) பன்னாட்டுச் வேலொணி நிதியம்
ஈ) IFAD

✓

✓

உணவு மற்றும் உழவு அகமப்பு (FAO) உணவு விகலக்குறியீட்கட
வெளியிட்டு ெருகிைது. இது தானியங்கள், எண்வணய் வித்துக்கள், பால்
வபாருட்கள், இகைச்சி மற்றும் ேர்க்ககர ஆகியெற்றின் மாதாந்திர
விகல ஏற்ை இைக்கங்ககள அளவிடுகிைது.
ேமீபத்திய ெனெரி மாத புள்ளிவிெரத்தின்படி, பிப்ரெரி மாதத்தில் உலக
உணவுவிகலகள் வதாடர்ந்து ஒன்பதாெது மாதமாக உயர்ந்தன. 2014
ெூகல முதல் இந்தக் குறியீட்டு எண் உயர்ந்துவகாண்சட வேல்கிைது.
ேர்க்ககர மற்றும் தாெர எண்வணய்களின் விகல உயர்செ இந்தக்
குறியீட்டு எண்ணின் உயர்வுக்கு ெழிெகுக்கிைது.

தஞ்ோவூர் அருசக சபரரேர் இராெராென் கால நிலக்வகாகட கல்வெட்டு
கண்வடடுக்கப்பட்டது. தஞ்ோவூர் அருசக அருண்வமாழிசதென்சபட்கட
கிராமத்தில், ராெராெசோழன் காலத்கதச்ோர்ந்த ஒரு துண்டுக்கல்வெட்டு
கிடப்பதாக, தஞ்ோவூர் ேரசுெதி மகால் நாலகத் தமிழ்ப் பண்டிதரும்,
ெரலாற்று ஆய்ொளருமான மணிமாைனுக்கு தகெல்கிகடத்தது. இகதய
-டுத்து மணிமாைன், வபாந்தியாகுளம் வதாடக்கப்பள்ளி தகலகமயாசிரியர்
சகாவிந்தராென், ஆசிரியர் வெயவலட்சுமி ஆகிசயார் அங்கு வேன்று ஆய்வு
வேய்தனர்.
இதுகுறித்து மணிமாைன் கூறியதாெது: சோழர்காலத்தில் தஞ்ோவூர்
கூற்ைத்தின்
புைம்படியாகத்திகழ்ந்த
அருண்வமாழிசதென்சபட்கட,
மாமன்னர் இராெராெனின் வபயரால் அகமந்த ஊர். இப்பகுதியில் உள்ள
ேமுத்திரம் ஏரியிலிருந்து பாேனத்திற்காக வெட்டப்பட்ட சலாகமாசதவி
மற்றும் அருண்வமாழிசதென் என்று இரண்டு ொய்க்கால்கள் உள்ளன.
இதில் அருண்வமாழிசதென் ொய்க்கால் மதகு சீர்வேய்யப்பட்டசபாது
அங்கிருந்து இக்கல்வெட்டு எடுக்கப்வபற்ைது.

10.எந்த ஆற்றின்மீது, ‘நட்புப்பாைம்’ கட்டப்பட்டுள்ளது?
அ) பிரம்மபுத்திரா
ஆ) யமுகன
இ) சகாசி
ஈ) வபனி 

✓

3. தஞ்ோவூர் அருசக இராெராென் காலத்து நிலக்வகாகட கல்வெட்டு
கண்டுபிடிப்பு

திரிபுரா மாநிலத்தில் பாயும் வபனி ஆற்றின்மீது, 1.9 கிமீ நீளத்திற்கு கட்டப்
-பட்டுள்ள பாலந்தான், ‘நட்புப்பாலம்’. இந்தப்பாலம், இந்தியாகெயும் ெங்
-காளசதேத்கதயும் இகணக்கிைது. இப்பாலத்கத சதசிய வநடுஞ்ோகல
-கள் மற்றும் உட்கட்டகமப்பு சமம்பாட்டுக்கழகம், `133 சகாடி வேலவில்
கட்டியுள்ளது.



இக்கல்வெட்டு ராெராெசோழனின் நிலக்வகாகடபற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
சமலும், ொனென் மூசெந்த செளாண் என்ை அதிகாரியின் வபயர் காண
-ப்படுகிைது. இெர் இராெராெசோழன் காலத்தில் உயர்வபாறுப்பில் இருந்த
அதிகாரியாொர். இராெராெனின் இரண்டாெது ஆட்சியாண்டு வதாடங்கி
ஒன்பதாெது ஆட்சியாண்டு ெகரயிலுள்ள திருப்புைம்பியம் கல்வெட்டிலும்,
பதிசனழாெது ஆட்சியாண்டு கரந்கத கல்வெட்டிலும் மூசெந்த செளாண்
வபயர் குறிப்பிடப்வபற்றுள்ளது. அருண்வமாழிசதென்சபட்கடயில் கண்வட
-டுக்கப்வபற்ை கல்வெட்டு ொேகம் கரந்கத கல்வெட்டில் காணப்படும்
ொேகங்களுடன் ஒத்துள்ளது.

1. தமிழ்நாட்டில் காேசநாய் பாதிப்பு 24 % குகைவு

4. ISRO தயாரிப்பில் அதி நவீன 'சரடார்'

தமிழ்நாட்டில் கடந்த இருமாதங்களில் மட்டும் 15,300 சபர் காேசநாயால்
புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது முந்கதய ஆண்கடக்காட்டிலும் 24%
குகைொன எண்ணிக்கக என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு கமயமான ISRO, பூமியின் சமற்பகுதிகய
மிகத்துல்லியமாக படம்பிடிக்கும் திைனுள்ள, ‘SAR சரடார்’ ோதனத்கத
தயாரித்துள்ளது. ISRO, அவமரிக்க விண்வெளி ஆய்வுகமயமான, NASA
உடன் இகணந்து, முதன்முகையாக, ‘NISAR’ என்ை வேயற்ககசகாகள,
அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் வேலுத்தவுள்ளது. இதில், முதன்முகையாக,
வெவ்செறு அகலெரிகே திைன்வகாண்ட, ‘L கற்கை மற்றும் S கற்கை’
சரடார்கள் வபாருத்தப்படவுள்ளன.

காேசநாகய முழுகமயாக ஒழிக்கும் சநாக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகள்
பல்செறு முயற்சிககள முன்வனடுத்து ெருகின்ைன. அதுமட்டுமன்றி,
2025’க்குள் அந்சநாகய முற்றிலும் ஒழிக்க செண்டும் என்ை இலக்குடன்
பல்செறு திட்டங்கள் வேயல்படுத்தப்படுகின்ைன. அதன் பயனாக காேசநாய்
பாதிப்பு வதாடாா்பாக விழிப்புணாா்வு சமம்பட்டு ெருகிைது.
தமிழ்நாட்கடப்வபாருத்தெகர காேசநாகயக் குணப்படுத்தும் விகிதம்
கணிேமாக உயர்ந்து ெருெதாகத் தகெல்கள் வதரிவிக்கின்ைன. அந்த
சநாயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படும் சநாயாளிகளில் 84% சபகர முதல்
சிகிச்கேயிசலசய குணப்படுத்துெதாகவும், வதாடர்சிகிச்கேகள்மூலம்
மீதமுள்ளெர்ககளயும் பூரண குணமாக்குெதாகவும் சுகாதாரத்துகை
வதரிவித்துள்ளது.
இந்நிகலயில், கடந்த இருமாதங்களில் தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துெம
-கனகளில் காேசநாய் பாதிப்புடன் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்சதாரின் தரவுக
-கள ஆய்வுவேய்தசபாது நாடு முழுெதும் 3.78 லட்ேம் சபருக்கு அந்சநாய்
தாக்கம் இருந்தது வதரியெந்துள்ளது. குறிப்பாக உத்தரபிரசதேத்தில் மட்டும்
85 ஆயிரத்துக்கும் சமற்பட்சடார் காேசநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளர்.
தமிழ்நாட்கட எடுத்துக்வகாண்டால் 15,362 சபருக்கு அந்சநாயின் பாதிப்பு
இருந்தது. அெர்களில், தனியார் மருத்துெமகனகளில் 2960 சபரும், அரசு
மருத்துெமகனகளில் 12,402 சபரும் முதல்கட்ட சிகிச்கே வபற்ைதாகத்
தகெல்கள் வதரிவிக்கின்ைன. கடந்த 2020’இல் இசத காலகட்டத்தில் அந்த
எண்ணிக்கக 24% அதிகமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
2. இந்தியா-ெங்கசதேம் இகடசயயான நதியில் ‘நட்புப்பாலம்’
இந்தியா-ெங்கசதேம் எல்கலயில் பாயும் ஃவபனி நதி மீது கட்டப்பட்டுள்ள
‘நட்புப்பாலத்கத’ (கமத்ரி சேது) பிரதமர் சமாடி திைந்துகெத்தார். எல்கல
மாநிலமான திரிபுராவுக்கும் ெங்கசதேத்துக்கும் இகடசயயான எல்கல
-யாக ஃவபனி ஆறு ெகரயறுக்கப்பட்டுள்ளது.









இத்திட்டத்தில், வேயற்ககசகாகள விண்ணில் வேலுத்துெதற்கான ஏவுக
-லம், S கற்றை SAR சரடார் ஆகியெற்கை, ISRO ெழங்கும். அறிவியல்
ோர்ந்த தகெல்ககள சேகரிப்பதற்கான, L கற்றை SAR சரடார், இருப்பிடத்
-கத அறிய உதவும் GPS ரிசீெர் ஆகியெற்கை NASA தயாரித்தளிக்கும்.
இந்த சரடார் ோதனத்தில், NASA அதன் சரடார் ோதனத்கத வபாருத்தி,
இந்தியாவுக்கு அனுப்பியவுடன், அடுத்த ஆண்டு, ஆந்திர பிரசதே மாநிலம்
ஸ்ரீைரிசகாட்டாவிலிருந்து, ஏவுகலம் ொயிலாக, NISAR வேயற்ககசகாள்
விண்ணில் வேலுத்தப்படும்.

5. மின்னூல் ெடிவில் பகெத் கீகதகய பிரதமர் வெளியிட்டார்
பகெத் கீகத ஆங்கில பதிப்பின், மின்நூகல பிரதமர் வெளியிட்டார்.
தமிழ்நாட்டின் திருச்சி மாெட்டம், திருப்பராய்த்துகை சுொமி சித்பொன
-ந்தர், இந்தப் பகெத் கீகதக்கு, தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் விளக்க
உகரககள எழுதியுள்ளார்.
6. நாடாளுமன்ைத்தில் நிகைசெறியது மத்தியஸ்தம்-ேமரேம் ேட்டத்
திருத்த மசோதா
மத்தியஸ்தம்-ேமரேம்
ேட்டத்திருத்த
மசோதா
நாடாளுமன்ைத்தில்
நிகைசெறியது.
மத்தியஸ்தம்-ேமரேம்
ேட்டத்தில்
திருத்தங்ககள
சமற்வகாள்ெற்கான அெேரச்ேட்டத்கத மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு நெம்ப
-ரில் இயற்றியது. அந்த அெேரச்ேட்டத்துக்கு நாடாளுமன்ைத்தின் ஒப்புத
-கலப் வபறும் சநாக்கில், மத்தியஸ்தம்-ேமரேம் ேட்டத் திருத்த மசோதா,
பட்வெட் கூட்டத்வதாடரின்சபாது மக்களகெயில் தாக்கல் வேய்யப்பட்டது.



 









குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்தில் முகைசகடு வேய்யப்பட்டிருப்பது வதரியெந்தால்,
அந்த ஒப்பந்தம் வதாடர்பாக மத்தியஸ்தம் மற்றும் ேமரேம் ொயிலாக அளிக்க
-ப்பட்ட தீர்கெ அமல்படுத்துெதற்குத் தகடவபறும் ொய்ப்கப இம்மசோதா
ெழங்குகிைது. குடியரசுத்தகலெரின் ஒப்புதகலப் வபறுெதற்காக அந்த
மசோதா அனுப்பிகெக்கப்படவுள்ளது. ஒப்புதலளித்தபிைகு அது ேட்டெடிவு
வபறும்.

7. உத்தரகண்ட் மாநில முதல்ெராக வபாறுப்சபற்ை தீரத் சிங் ராெத்
உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் புதிய முதலறைச்சராக தீரத் சிங் ராெத்
வபாறுப்சபற்றுக்வகாண்டார். உத்தரகண்ட் மாநில பாெ கட்சியில் எழுந்த
அதிருப்தி காரணமாக கட்சியின் மத்திய தகலகமயின் உத்தரவின்
சபரில் முதல்ெராக இருந்த திரிசெந்திர சிங் ராெத் (60) தனது பதவிகய
ராஜிநாமா வேய்தார். இந்நிகலயில் புதிய முதல்ெராக பாெக எம்.பி. தீரத்
சிங் ராெத் சதர்வுவேய்யப்பட்டார்.
அதகனத் வதாடர்ந்து சடராடூனில் நகடவபற்ை பதவிசயற்பு நிகழ்ச்சியில்
புதிய முதல்ெராக தீரத் சிங் ராெத் பதவிசயற்றுக்வகாண்டார். ஆளுநர்
ராணி வமளரி அெருக்கு பதவிப்பிரமாணம் வேய்துகெத்தார்.

8. ‘ஸ்கார்பீன்’ ரக நீர்மூழ்கி கப்பலான ‘INS கரஞ்ச்’ நாட்டுக்காக
அர்ப்பணிப்பு.
கடல் பிராந்திய ேொல்ககள எதிர்வகாள்ளும் விதமாக இந்திய கடற்பகட
நவீனப்படுத்தப்பட்டு ெருகிைது. அந்த ெககயில் இரகசியமாக வேயல்படும்
‘ஸ்கார்பீன்’ ெகக நீர்மூழ்கியான INS கரஞ்ச், இந்திய கடற்பகடயில்
இகணக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான வதாடக்க நிகழ்ச்சி, மும்கபயில் உள்ள
கடற்பகட கப்பல்துகையில் நகடவபற்ைது. இந்திய கடற்பகடயில் இகண
-க்கப்பட்டுள்ள மூன்ைாெது ‘ஸ்கார்பீன்’ ெகக நீழ்மூழ்கியாகும் இது.
கடற்பகடயின் சமற்குப்பிரிவில் இது சேர்க்கப்படுகிைது. அதிநவீன ெேதிக
-ள், தாக்குதல் திைனுள்ள இந்நீர்மூழ்கிக்கப்பகல, அரசுக்கு வோந்தமான
மும்கப மஸசகான் கப்பல் கட்டுமான நிறுெனம், பிரான்ஸ் நாட்டின்
கடற்பகட குழுமத்துடன் இகணந்து உருொக்கியுள்ளது. இதுசபான்ை 6
நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கட்டப்பட்டு ெருகின்ைன. INS கரஞ்ச், தன்னிகைவு
இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் உள்நாட்டிசலசய உருொக்கப்பட்டிருப்பது
வபருகமக்குரியது என்று வதாடக்க நிகழ்வில் சபசிய கடற்பகட தகலகம
தளபதி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் கூறினார். இந்நிகழ்ச்சியில், கடற்பகட
முன்னாள் தகலகமத்தளபதியும், 1971ஆம் ஆண்டு இந்தியா-பாகிஸ்தான்
சபாரில் பங்சகற்ை பகழய கராஞ்ச் நீர்மூழ்கி கப்பலின் தளபதியுமான
அட்மிரல் V S வெகாெத் தகலகம விருந்தினராக பங்சகற்ைார்.

9. மார்ச்.12 ‘QUAD’ உச்சிமாநாடு: சமாடி, சொ கபடன் பங்சகற்பு
அவமரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திசரலியா, ெப்பான் ஆகிய நான்கு நாடுகள்
கூட்டகமப்பின் (QUAD) உயர்மட்டத்தகலெர்கள் பங்சகற்கும் முதலாெது
உச்சிமாநாடு மார்ச்.12 நகடவபறுகிைது. கடந்த 2004’இல் பல நாடுகளில்
ஏற்பட்ட சுனாமி சபரழிவுக்குப்பின் இந்த 4 நாடுகள் கூட்டகமப்பு (QUAD)
உருொக்கப்பட்டது. அதன்பின் 2007’இல் இந்த அகமப்பு முகைப்படுத்தப்ப
-ட்டது. இன்கைய சூழ்நிகலயில், பன்னாட்டுச் ேமூகம் ேந்தித்துெரும்
பல்செறு பிரச்ேகனகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் விொதிக்கப்படும்.
COVID-19 ேொல்கள், வபாருளாதார வநருக்கடி, பருெநிகல மாற்ைம்
உள்ளிட்ட உலகளாவிய பிரச்கனகள் குறித்து அதிபர் சொ கபடன்
விொதிப்பார். இந்சதா - பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனாவின் அத்துமீைல்கள்
அதிகரித்து ெருெது குறித்தும் இம்மாநாட்டில் விொதிக்கப்படும்.

10. சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி சமல்ெரி ெருொய் மூலம் கிகடக்கும்
நிதியிலிருந்து சுகாதாரத்திற்கு காலாெதியாகாத ஒற்கைத் வதாகுப்பு
கெப்பு நிதியான பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதிகய உருொக்க
மத்திய அகமச்ேரகெ ஒப்புதல்
சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கான சமல்ெரி ெருொய் மூலம் கிகடக்கும்
நிதியில் இருந்து நிதிச் ேட்டம் 2007-ன் 136-பி பிரிவின் கீழ்
சுகாதாரத்தின்
பங்காக
காலாெதியாகாத
ஒற்கைத்
வதாகுப்பு
கெப்புநிதியான பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதிகய உருொக்க
பிரதமர் திரு நசரந்திர சமாடி தகலகமயில் நகடவபற்ை மத்திய
அகமச்ேரகெக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்டது.







பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதியின் முக்கிய அம்ேங்கள்:
i. சுகாதாரத்திற்கான காலாெதியாகாத ஒற்கைத் வதாகுப்பு கெப்புநிதி
வபாது கணக்கில் உருொக்கப்படும்
ii. சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கான சமல்ெரி ெருொய் மூலம் கிகடக்கும்
நிதியில் சுகாதாரத்தில் பங்கு, பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதியின்
கணக்கில் சேர்க்கப்படும்
iii. பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதியில் சேர்க்கப்படும் வதாகக மத்திய
சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அகமச்ேகத்தின் கீழ்க்காணும் முக்கிய
திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும்:
• ஆயுஷ்மான் பாரத்- பிரதமரின் மக்கள் ஆசராக்கிய திட்டம்
• ஆயுஷ்மான் பாரத்- சுகாதாரம் மற்றும் ஆசராக்கிய கமயங்கள்
• சதசிய சுகாதார இயக்கம்
• பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா திட்டம்
• மருத்துெ அெேர காலங்களின் சபாது அெேரகால மற்றும் சபரிடர் தயார்
நிகல மற்றும் தடுப்பு நடெடிக்கககள்
• நிகலயான ெளர்ச்சி இலக்குகள் மற்றும் சதசிய சுகாதார வகாள்கக
2017-இன் இலக்குககள முன்வனடுத்து வேல்ெதற்கான எதிர்கால
திட்டங்கள்
iv. மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அகமச்ேகத்தால் இந்தத்
வதாகுப்பின் நிர்ொகம் மற்றும் பராமரிப்பு சமற்வகாள்ளப்படும்
v. எந்த நிதி ஆண்டிலும் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல
அகமச்ேகத்தின் சமற்குறிப்பிட்ட திட்டங்களுக்கான வேலவினங்கள்
முதலில் இந்தகெப்பு நிதியிலிருந்தும், அதன்பிைகு ஒட்டுவமாத்த நிதிநிகல
ஆதரவிலிருந்தும் ெழங்கப்படும்.
பயன்கள்:
ஒதுக்கப்பட்ட வதாகக, நிதி ஆண்டின் முடிவிற்குள் காலாெதியாகாதகத
உறுதிவேய்து, ஒதுக்கப்பட்ட ெளங்களின் இருப்கபக் வகாண்டு
அகனெருக்கும் கிகடக்கும் ெககயில் ேர்ெசதே தரத்திலான மருத்துெ
சேகெகய ெழங்குெது இதன் முக்கிய பயனாகும்.

11. நிலவு ஆராய்ச்சி நிகலயம் அகமக்க சீனா-ரஷியா ஒப்பந்தம்
புவியின் துகணக்சகாளான நிலவு குறித்து ஆராய்ச்சி வேய்ெதற்கான
நிகலயத்கத அகமப்பதற்கு சீனா-ரஷியா இகடசய ஒப்பந்தம்
ககவயழுத்தாகியுள்ளது.
நிலவின் சமற்பரப்பிசலா சுற்றுெட்டப்பாகதயிசலா இந்த ஆராய்ச்சி
நிகலயம் அகமக்கப்படவுள்ளது. நிலவுோர்ந்த அகனத்து ஆய்வுககளயும்
இங்கு சமற்வகாள்ளமுடியும். மற்ை நாடுகளும் இந்த ஆராய்ச்சி நிகலயத்
-கதப் பயன்படுத்திக்வகாள்ளமுடியும்.
12. பார்ேல்கள் விநிசயாகிக்கப்படுெகத கண்காணிக்க இந்திய அஞ்ேல்
துகையில் புதிய ெேதி அறிமுகம்
கார்ப்பசரட், MSME உள்ளிட்ட நிறுெனங்கள் தாங்கள் அனுப்பும்
பார்ேல்ககள கண்காணிக்க இந்தியஅஞ்ேல் துகை புதிய ெேதிகய
அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. கடிதங்கள், மணியார்டர்ககள விநிசயாகிப்பது,
சேமிப்புக்கணக்கு, கிோன் விகாஸ் பத்திரங்ககள விற்பகன வேய்ெது
உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட சேகெககள மட்டுசம அஞ்ேல் துகை ெழங்கி
ெந்தது. இந்நிகலயில் சபாட்டிகள் நிகைந்த தற்சபாகதய ேந்கத ேொகல
ேந்திக்க அஞ்ேல் துகையும் தனது சேகெககள சமம்படுத்தி ெருகிைது.
13. ொகழக்கழிவிலிருந்து ஆகட, பிஸ்கட் தயாரிக்கும் வதாழில்நட்பம்:
விஞ்ஞானி மயில்ோமி அண்ணாதுகரயின் நிறுெனம் கண்டுபிடிப்பு
ொகழத்தண்டிலிருந்து ஆகட, பிஸ்கட், ஊறுகாய் உள்ளிட்ட பல
பயனுள்ள வபாருட்ககள உருொக்கும் வதாழில்நட்பங்ககளக் கண்டுபிடி
-த்துள்ளதாக விஞ்ஞானி மயில்ோமி அண்ணாதுகரயின் என்.டி.ஆர்.எஃப்
நிறுெனம் வதரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு தவிர கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா
மாநிலங்களில் ொகழ ோகுபடி அதிகம் என்பதால், என்.டி.ஆர்.எஃப்
தகலெர் மயில்ோமி அண்ணாதுகர, இயக்குநர் இராணுெ விஞ்ஞானி
வி.டில்லிபாபு ஆகிசயார் இத்வதாழில்நட்பம்குறித்து கர்நாடக முதலகமச்ேர்
எடியூரப்பாகெ ேந்தித்து இந்தத் திட்டத்கத விளக்கினர்.
ொகழத்தண்டின் உள்பாகத்தில் இருந்து ஊறுகாய், பிஸ்கட், ஆசராக்கிய
பானங்கள் ஆகியெற்கையும் தயாரிக்கலாம். இந்த ஆராய்ச்சி முயற்சிகளில்











 















திருச்சியிலுள்ள சதசிய ொகழ ஆராய்ச்சி கமயத்சதாடு இகணந்து
என்.டி.ஆர்.எஃப் கூட்டகமப்பு ஈடுபட்டுள்ளது. ொகழத்தண்டின் நீர்ச்ேத்
-கத பயன்படுத்தி உயிரி-உரங்கள், கழிவுப்வபாருட்களிலிருந்து ஒலி
தடுப்புப்பலகககள் சபான்ை பல மதிப்புகூட்டப்பட்ட வபாருட்களும் தயாரிக்க
முடியும். இத்திட்டத்தால் ொகழ உழெர்களின் ொழ்ொதாரம் ெலுப்வபறும்
என்.டி.ஆர்.எஃப் கூட்டகமப்பின் இந்த ஆராய்ச்சி முயற்சிககள முன்வனடு
-க்க தமிழ்நாடு அரசு 7 ஏக்கர் நிலத்கத ெழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
14. ேர்ெசதே ஒலிம்பிக் கமிட்டி தகலெராக தாமஸ் சபச் மீண்டும் சதர்வு
ேர்ெசதே ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் தகலெராக தாமஸ் சபச் (67) மீண்டும்
சபாட்டியின்றி சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். வெர்மனிகயச்சேர்ந்த ெழக்குகரஞ
-ரான தாமஸ் சபச் நம்பிக்கக ொக்வகடுப்பில் 93-1 என்ை கணக்கில்
வெற்றிவபற்ைார். அெர் 2025ஆம் ஆண்டு ெகர இந்தப்பதவியில் நீடிப்பார்.

15. ஏழு இந்திய வபண்களுக்கு அவமரிக்க விருது கிகடத்தது
அவமரிக்காவில், ேர்ெ சதே மகளிர் தினத்கத முன்னிட்டு, இந்தியாகெச்
சேர்ந்த ஏழு வபண்களுக்கு, ோதகனயாளர் விருது ெழங்கப்பட்டது.
அவமரிக்காவில், நியூயார்க், நியூவெர்சி, கனக்டிகட் மாகாண இந்தியர்கள்
கூட்டகமப்பு, ேர்ெசதே வபண்கள் தின விழா நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு
வேய்திருந்தது. இதில், நியூயார்க்கில் உள்ள இந்திய துகண துாதர் ரந்திர்
வெய்ோல் பங்சகற்று, பல்செறு துகைககளச் சேர்ந்த ோதகன வபண்கள்
எழுெருக்கு, விருது, பாராட்டுச்ோன்றிதழ் ெழங்கி வகளரவித்தார்.
அவ்ெககயில், ெசதாதராகெச்ோர்ந்த, நெரேனா கல்விக்கழக தகலெரு
-ம் ‘துாய்கம இந்தியா’ திட்டத்தின் துாதருமான சதெல் அமின் விருது
வபற்ைார். ைார்ட்சபார்டு வைல்த்சகர் மருத்துெமகனயில் மருத்துெராக
உள்ள உமா ராணி மதுசூதனா, வகாசரானாொல் பாதிக்கப்பட்சடாருக்கு
சிைப்பான சேகெ ெழங்கியதற்காக பாராட்டப்பட்டார்.
வேவிலியர், ராஷ்மி அகர்ொல், பல் மருத்துெர் அபா வெய்ஸ்ொல், ேட்ட
ஆசலாேகர் ேபீனா தில்லான், நடிககயும் தயாரிப்பாளருமான ராெனா ொ
ஆகிசயாருக்கும், விருது ெழங்கப்பட்டது. குடும்ப ென்முகையால் பாதிக்கப்
-படுசொருக்கு உணவு உள்ளிட்ட உதவிககளயும், இலெே முகக்கெேங்
-ககளயும் ெழங்கிய, ‘மாஸ்க் ஸ்குொட்’ என்ை மகளிர் அகமப்கப
பாராட்டி சகடயம் ெழங்கப்பட்டது.











 









1. ‘சாபஹர் நாளை’ இந்தியா எந்தத் தததியில் நிளைவுகூர்ந்தது?




✓

INS குலிஷ் மற்றும் INS சுகமதா ஆகிய இந்திய கைற்ெரைக் கப்ெல்கள்
அண்ரமயில் வங்ககதசத்தின் துரறமுக நகைமாை கமாங்லாவுக்கு
பசன்றை. நரைபெற்றுபகாண்டிருக்கும், ‘ஸ்வர்னிம் விஜய் வர்ஷ்’ (1971
விடுதரலப்கொர்) நிரைவாக அரவ அங்கு பசன்றை.

✓

INS சுகமதா என்ெது உள்நாட்டில் கட்ைப்ெட்ை கைல் கைாந்துக்கப்ெலாகும்.
INS குலிஷ் என்ெது உள்நாட்டில் கட்ைப்ெட்ை வழிகாட்ைப்ெட்ை ஏவுகரை
கப்பலாகும்.

அ) 2021 மார்ச் 2
ஆ) 2021 மார்ச் 4 
இ) 2021 மார்ச் 6
ஈ) 2021 மார்ச் 8

✓

மார்ச் 2 முதல் மார்ச் 4 வரை தில்லியில் நரைபெற்ற இந்தியா கைல்சார்
உச்சிமாநாடு - 2021’இன்ெடி, 2021 மார்ச்.4 அன்று, இந்தியா, ‘சாெஹர்
நாரை’ நிரைவுகூர்ந்தது என்று பவளிவிவகாை அரமச்சகம் கூறியது.
பமய்நிகைாக நைந்த இந்நிகழ்வில் ஆப்கானிஸ்தான், ஈைான், ஆர்மீனியா,
இைஷ்யா, கஜகஸ்தான் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகரைச்
சார்ந்த அரமச்சர்கள் ெங்ககற்றைர்.

6.BWF சுவிஸ் ஓபன் சூப்பர் 300’இல் தங்கம்சவன்ற பாட்மிண்டன்
வீராங்களை யார்?
அ) P V சிந்து
ஆ) ககைாலிைா மரின் 
இ) நகவாமி ஒசாகா

2.பிரம்த ாஸ் ஏவுகளைளய வாங்குவதற்காக அண்ள யில் இந்

ஈ) சாய்ைா கநவால்

-தியாவுடன் ஒப்பந்தம் சசய்த நாடு எது?
அ) ொகிஸ்தான்

✓

ஒலிம்பிக் சாம்பியன் ககைாலிைா மரின், BWF சுவிஸ் ஓென் சூப்ெர் 300
கொட்டியில் தங்கம் பவன்றார். பெண்கள் ஒற்ரறயர் கொட்டியின் இறுதி
ஆட்ைத்தில் இந்தியாவின் பூப்ெந்து வீைாங்கரை P V சிந்துரவ 12-21,
5-21 என்ற பசட் கைக்கில் அவர் கதாற்கடித்தார்.

✓

2019ஆம் ஆண்டு உலக சாம்பியன்ஷிப் கொட்டிகளுக்குப் பிறகு உலக
சாம்பியைாை P V சிந்து த ாற்கும் முதல் இறுதிப்கொட்டி இதுவாகும்.
கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த், கொட்டியின் அரையிறுதியிலிருந்து விக்ைர் ஆக்சல்சன்
அவர்கைால் வீழ்த்தப்ெட்டு பவளிகயற்றப்ெட்ைார்.

ஆ) பிலிப்ரென்ஸ் 
இ) இலங்ரக
ஈ) இந்கதாகைசியா

✓

✓

பிைம்கமாஸ் என்ெது ஒரு நடுத்தை சூப்ெர்கசானிக் ஏவுகரை ஆகும். இது
இந்தியாவின் DRDO மற்றும் இைஷ்யாவின் மஷிகைாஸ்ட்கைாயீனியா
ஆகியவற்றால் அரமக்கப்ெட்ை கூட்டு நிறுவைமாை பிைம்கமாஸ் ஏகைா
ஸ்கெஸ் நிறுவைத்தால் வடிவரமக்கப்ெட்டு உருவாக்கப்ெட்ைது மற்றும்
தயாரிக்கப்ெட்ைதாகும். நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கள், கப்ெல்கள், வானூர்திகள்
அல்லது நிலஞ்சார் தைங்களிலிருந்து இரத ஏவலாம்.

7.சமீபத்தில், உலக தரவரிளசயில் மீண்டும் முதலிடத்ளதப் பிடித்த
உலக ல்யுத்த வீரர் யார்?

இந்த ஏவுகரைரய வாங்குவதற்காக பிலிப்ரென்ஸ் நாடு சமீெத்தில்
இந்தியாவுைன் ஒப்ெந்தம் பசய்துபகாண்ைது.

அ) விகைஷ் கொகத்
ஆ) ெஜ்ைங் புனியா 
இ) கயாககஷ்வர் தத்

3.நடப்பாண்டில் (2021) வந்த பன்ைாட்டு சபண்கள் நாளுக்காை

ஈ) சாக்ஷி மாலிக்

கருப்சபாருள் என்ை?
✓

அ) Educate Organise and Agitate
ஆ) Gender Equality: March against Patriarchy
இ) Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world 
ஈ) Impact of COVID-19 on women

✓

✓



இந்திய மல்யுத்த வீைர் ெஜ்ைங் புனியா, கமட்டிகயா ொலிககான் தைவரிரச
பதாைரில் அடுத்தடுத்து இரு தங்கப்ெதக்கம் பவன்றரத அடுத்து, உலக
தைவரிரசயில் முதலிைத்ரதப் பிடித்தார். கைாமில் நரைபெற்ற 65 கிகி
ஃப்ரீஸ்ரைல் நிகழ்வின் இறுதிப்கொட்டியில், அவர் மங்ககாலிய எதிைாளி
-ரயத் கதாற்கடித்து தங்கப்ெதக்கம் பவன்றார். கைந்த ஆண்டு நைந்த
கொட்டிகளில் ெஜ்ைங் புனியாவும் தங்கப்ெதக்கம் பவன்றார்.

மகளிர் எதிர்பகாள்ளும் சிக்கல்கள் மற்றும் அவர்கைது சாதரைகரை
முன்னிரலப்ெடுத்தும் கநாக்ககாடு சர்வகதச பெண்கள் நாள் ஒவ்கவார்
ஆண்டும் மார்ச்.8 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. இந்த
ஆண்டிற்காை (2021) கருப்பொருள் “Women in leadership: Achieving an
equal future in a COVID-19 world” என்ெதாகும்.

8.இந்திய அறிவியல் ற்றும் ஆராய்ச்சி சபல்தலாஷிப் – 2021’க்கு

ஐநா அரவயின் பெண்கள் அரமப்ரெ பொருத்தவரை, உலபகங்கிலும்
தரலரமப்ொத்திைங்களில் பெண்கள் குரறவாககவ உள்ைைர்.

ஆ) 5

ததர்வுசசய்யப்பட்டுள்ை அறிஞர்களின் எண்ணிக்ளக என்ை?
அ) 2
இ) 17
ஈ) 40 

4.சமீபசசய்திகளில் இடம்சபற்ற, சிங்தகார்கர் தகாட்ளட அள ந்துை
ாநிலம் எது?

✓

அ) மகாைாஷ்டிைா
ஆ) மத்திய பிைகதசம் 
இ) ஒடிஸா
ஈ) ககைைா
✓

மத்திய பிைகதச மாநிலத்தின் தாகமா மாவட்ைத்தில் உள்ை சிங்ககார்கர்
ககாட்ரையின் ொதுகாப்புப் ெணிகளுக்கு இந்தியக்குடியைசுத்தரலவர்
இைாம்நாத் ககாவிந்த் அடிக்கல் நாட்டிைார். கலாசாை அரமச்சகம் மற்றும்
மாநில ெழங்குடியிைர் விவகாைத்துரற ஏற்ொடு பசய்திருந்த நிகழ்வின்
கொது, புதிதாக அரமக்கப்ெட்ை இந்திய பதால்பொருள் ஆய்வுத்துரறயி
-ன் ஜெல்பூர் சைகத்ரத அவர் பதாைங்கிரவத்தார்.

9.குற்றத்தடுப்பு சதாடர்பாை ஐநா ாநாட்ளட நடத்தும் நாடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) சீைா
இ) ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள்
ஈ) ஜப்ொன் 

5.INS குலிஷ் & INS சுத தா ஆகிய இந்திய கடற்பளடக் கப்பல்கள்,
எந்நாட்டின் துளறமுகத்துக்கு முதன்முளறயாக சசன்றை?
அ) இலங்ரக

ஆ) வங்காைகதசம் 

இ) மியான்மர்

ஈ) ஜப்ொன்









இந்திய அறிவியல் மற்றும் ஆைாய்ச்சி பெல்கலாஷிப் – 2021’க்கு, 40
அறிஞர்கள் கதர்வுபசய்யப்ெட்டுள்ைைர். இந்த ஆைாய்ச்சி அறிஞர்கள் ஆறு
நாடுகரைச்சார்ந்தவர்கைாவர். கமலும், ெல்கவறு இந்திய நிறுவைங்கள்
மற்றும் ெல்கரலக்கழகங்களில் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெத்தில்
ஆைாய்ச்சி நைத்துவதற்காை பெல்கலாசிப் அவர்கட்கு வழங்கப்ெட்டுள்ைது.
ஆைாய்ச்சித்திட்ைம், அனுெவம், கல்வித்தகுதி மற்றும் பவளியீட்டு ெதிவின்
அடிப்ெரையில் அறிஞரின் கதர்வு அரமந்துள்ைது.

✓

குற்றத்தடுப்பு பதாைர்ொை ஐநா மாநாடு ஜப்ொனின் கிகயாட்கைாவில்
பதாைங்கியது. 1970’க்குப்பின் முதன்முரறயாக ஜப்ொன் இம்மாநாட்ரை
நைத்துகிறது. குற்றவியல் நீதி, குற்றத்தடுப்பு மற்றும் சட்ைத்தின் ஆட்சி
-ரய ஊக்குவிப்ெதற்காை சர்வகதச ஒத்துரழப்பு பதாைர்ொை முக்கிய



 









பிைச்ரைகள், கூட்ைத்தின்கொது நடைபபறும் விவாதத்திற்காை நிகழ்வு
நிைல்கைாக ரவக்கப்ெட்டுள்ைை.

10.உலக சிறுநீரக நாள் சகாண்டாடப்படுகிற ாதம் எது?
அ) ஜைவரி
ஆ) பிப்ைவரி
இ) மார்ச் 
ஈ) ஏப்ைல்

✓

உலக சிறுநீைக நாைாைது ஆண்டுகதாறும் மார்ச் மாதத்தில் வரும்
இைண்ைாம் வியாழக்கிழரம அன்று உலகம் முழுவதும் பகாண்ைாைப்ெடு
-கிறது. “Living Well with Kidney Disease” என்பது நைப்ொண்டு (2021)
வரும் இந்நாளுக்காை கருப்பொருைாகும். ென்ைாட்டு சிறுநீைகவியல்
சங்கமும் ென்ைாட்டு சிறுநீைக அறக்கட்ைரைகள் கூட்ைரமப்பும்
இரைந்து இந்த உலகைாவிய பிைச்சாைத்ரத ஏற்ொடுபசய்கின்றை.







இதில் ஆயிைக்கைக்காை ஆண்டு ெழரம வாய்ந்த, ெல்கவறு பொருட்கள்
கிரைத்துள்ைை. திட்ை இயக்குநர் இைஞ்சித் கூறியதாவது: கைந்த ஆண்டு
நைந்த அகழாய்வில், பதாழிற்கூைங்கள் இருந்த ெகுதியில், நீர் பவளிகயறும்
வரகயில் கால்வாய் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைது. அந்தக்கால்வாய், பநாய்யல்
ஆற்று ெகுதி வரை பசன்றிருக்கலாம் எைக் கருதப்ெட்ைது.
இைண்டு இைங்களில், 10 மீ., நீைம், 10 மீ., அகலத்தில் குழி கதாண்டி
அகழாய்வு பசய்ததில் 30 பச.மீ., ஆழத்திகலகய ெல வரகயாை கல்மணி,
அதற்காை மூலப்பொருட்கள், கண்ைாடி மற்றும் சங்கு வரையல்கள்,
இரும்ரெ உருக்கும் உருக்கிகள், மண் ொரை வடிவரமப்பு பொருட்கள்,
கால்வாய் இருந்த அரையாைம் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ைது. கமலும், 12
பச.மீ., நீைத்தில், இரும்பு கைண்டி கொன்ற பொருளும் கிரைத்துள்ைது.
ஓைடி ஆழத்திகலகய பொருட்கள் கிரைப்ெதால், கவைமாக ெணியில்
ஈடுெட்டு வருகிகறாம். இதுவரை நைந்த ஆய்வுகளில் பதாழிற்கூைம்,
கல்லரற தனியார் நிலங்களில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைரவ. தற்கொது,
பநாய்யல் ஆற்றங்கரையின் வைகரை ெகுதியில், அகழாய்வு நைக்கிறது.


1. மதிய உைவுத் திட்ைத்தில் ஏப்ைல் முதல் ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை
அரிசி
ெள்ளிகளில் அமல்ெடுத்தப்ெடும் மதிய உைவுத் திட்ைத்தில் ஏப்ைல் மாதம்
முதல் ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை அரிசி ெயன்ெடுத்தப்ெடும் என்று
மத்திய
உைவுத்துரற
அரமச்சகம்
பதரிவித்துள்ைது.
நாட்டு
மக்களிரைகய காைப்ெடும் ஊட்ைச்சத்துக் குரறொட்ரைப் கொக்கும்
கநாக்கில், ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை அரிசிரய தமிழகம் உள்ளிட்ை 15
மாநிலங்களில் பொது விநிகயாகத் திட்ைத்தின் மூலமாக 3 மாதங்களுக்கு
மத்திய அைசு வழங்கியது. கசாதரை அடிப்ெரையில் கைந்த 2019-20-ஆம்
நிதியாண்டில் இத்திட்ைம் அமல்ெடுத்தப்ெட்ைது.
தற்கொது ஆறு மாநிலங்களில் உள்ை தலா 1 மாவட்ைத்தில் மட்டும் பொது
விநிகயாகத் திட்ைத்தின் மூலமாக ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை அரிசி
மக்களுக்கு வழங்கப்ெட்டு வருகிறது.

2. இந்திய எல்ரலக்கருகக பிைம்மபுத்திைா நதியில் அரை
இந்தியாவின் அருைாசல பிைகதச எல்ரலக்கருகக பிைம்மபுத்திைா நதியில்
அரைரயக் கட்டுவதற்கு சீை நாைாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.
அருைாசல பிைகதசம், அஸ்ஸாமில் ொயும் பிைம்மபுத்திைா நதி, சீைாவின்
ஆளுரகக்கு உள்ெட்ை திபெத் ெகுதியில் ‘யார்லங் சாங்கொ’ என்ற பெயரில்
அரழக்கப்ெடுகிறது. அந்நதியில் அரைரயக்கட்டுவதற்கு சீைா முடிபவடு
-த்தது. அதற்கு இந்தியத் தைப்பில் கடும் எதிர்ப்பு பதரிவிக்கப்ெட்ைது.
அரைகட்டும் திட்ைத்ரத 2021-25’ஆம் ஆண்டுக்காை ெதிைான்காவது
ஐந்தாண்டுத் திட்ை அறிக்ரகயில் சீைா குறிப்பிட்டிருந்தது. இத்தரகய
சூழலில், அந்த ஐந்தாண்டுத்திட்ைத்துக்கு சீை நாைாளுமன்றம் ஒப்புதல்
வழங்கியது. இதன்மூலம் அரைகட்டுவதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டுள்ை
-து. பிைம்மபுத்திைா நதி வங்ககதசத்திலும் ொய்வதால், சீைாவின் அரை
கட்டும் திட்ைத்துக்கு அந்நாடும் எதிர்ப்பு பதரிவித்திருந்தது.
எனினும், இந்தியா, வங்ககதசத்துக்கு எந்தவித ொதிப்பும் ஏற்ெைாத வரகயி
-ல் அரை கட்ைப்ெடும் என்று சீைா ெதிலளித்தது. அரைரய இந்த
ஆண்டுக்குள்ைாககவ கட்டிமுடிப்ெதற்கு சீைா திட்ைமிட்டுள்ைது. அதற்காை
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வறிக்ரககரைத் தயாரிப்ெதில் சீைா மும்முைம் காட்டி
வருகிறது. அருைாசல பிைகதச மாநில எல்ரலரய ஒட்டியுள்ை திபெத்தின்
பமைாக் மாகாைத்தில் இந்த அரை கட்ைப்ெைவுள்ைது. இதன் காைைமாக
இந்தியாவின் ொதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் நிலவ வாய்ப்பிருப்ெதாக நிபுைர்
-கள் எச்சரிக்கின்றைர்.

3. பகாடுமைல்
'பொக்கிஷங்கள்'

அகழாய்வில்

கிரைத்த

ெல்லாயிைம்

ஆண்டு

பகாடுமைலில் மீண்டும் பதாைங்கிய அகழாய்வு ெணியில், கண்ைாடி
மற்றும் சங்கு வரையல், இரும்ரெ உருக்கும் உருக்கிகள், மண் ொரை
வடிவரமப்பு பொருட்கள், கால்வாய் இருந்த அரையாைம் கண்டுபிடிக்கப்ெ
-ட்டுள்ைது. ஈகைாடு மாவட்ைம், பசன்னிமரல அடுத்த பகாடுமைலில்,
தமிழ்நாடு பதால்லியல் துரற சார்பில் திட்ை இயக்குநர் இைஞ்சித்
தரலரமயில், ஒன்ெதாவது அகழாய்வு ெணி நைந்துவருகிறது.











 













1.ப ொருளொதொர விடுதலைக் குறியீடு – 2021’இல் முதலிடம் பிடித்த

5.ஹப்பிள் பதொலைதநொக்கியின் வொரிசொக NASA, ESA ைற்றும் CSA

அ) இந்தியா

ஆகியலவ இலைந்து, கீழ்க்கொணும் எந்தத் பதொலைதநொக்கிலய
உருவொக்கி வருகின்றன?

ஆ) இலங்கை

அ) டஜம்ஸ் மெப் விண்மெளி மதாகலடநாக்கி 

இ) சிங்ைப்பூர் 

ஆ) மைப்லர் விண்மெளி மதாகலடநாக்கி

ஈ) பூடான்

இ) ஸ்பிட்ஸர் விண்மெளி மதாகலடநாக்கி

நொடு எது?

✓



அமெரிக்ை ெதியுகையைொன தி மெரிடடஜ் அறக்ைட்டகை மெளியிட்ட
ம ாருைாதாை விடுதகலக் குறியீடு – 2021’இல் சிங்ைப்பூர் முதலிடத்தில்
உள்ைது. 89.7 புள்ளிைளுடன், சிங்ைப்பூகைத் மதாடர்ந்து நியூசிலாந்து
இைண்டாெது இடத்திலும், அகதத்மதாடர்ந்த முதல் ஐந்து இடங்ைளுள்
ஆஸ்திடைலியா, சுவிச்சர்லாந்து ெற்றும் அயர்லாந்து ஆகிய நாடுைள்
உள்ைன. ஆசிய– சிபிக் நாடுைளுள் இந்தியா இரு த்தாறாெது
இடத்தில் உள்ைது.

ஈ) டிரான்ஸிடிங் எக்டஸாபிைானட் சர்டெ மசயற்கைக்டைாள்

✓

2. ‘டஸ்ட்லிக்’ என் து இந்தியொவிற்கும் பின்வரும் எந்த நொட்டிற்கும்

ஐடைாப்பிய விண்மெளி ஆய்வு முைகெ (ESA), ைனடிய விண்மெளி
ஆய்வு முைகெ (CSA) ெற்றும் NASA ஆகியகெ இகணந்து, டஜம்ஸ்
மெப் விண்மெளி மதாகலடநாக்கிகய உருொக்கி ெருகின்றன. இது,
NASA’இன் ெப்பிள் மதாகலடநாக்கியின் ொரிசாை இருக்கும். 31 அக்.31
அன்று பிைஞ்சு ையானாவிலிருந்து அரிடயன்–5 ஏவுைலத்தின்மூலம் இத்
மதாகலடநாக்கிகய விண்ணுக்குச் மசலுத்த திட்டமிடப் ட்டுள்ைது.

6. கைொசொர ைற்றும் சுற்றுைொத்துறை அலைச்சரொல் பதொடங்கப் ட்ட

இலடயிைொன இரொணுவப் யிற்சியொகும்?

அலனத்து ப ண்கள் கலைக்கண்கொட்சியின் ப யர் என்ன?

அ) பிைான்ஸ்

அ) நாரி சக்தி

ஆ) மியான்ெர்

ஆ) அக்ஷய ாத்திைம் 

இ) உஸ்ம கிஸ்தான் 

இ) ஷக்தி ைலா

ஈ) ஜப் ான்

ஈ) நாரி சம்ரிதி

✓

‘டஸ்ட்லிக் – Dustlik’ என் து இந்தியாவிற்கும் உஸ்ம கிஸ்தானுக்கும்
இகடயிலான ஒரு இைாணுெப் யிற்சியாகும். இந்தக் கூட்டு இைாணுெப்
யிற்சியின் இைண்டாம் திப்பு (டஸ்ட்லிக்–2) உத்தைைண்ட் ொநிலத்தின்
மசை தியாவில் மதாடங்கியது.

✓

ெத்திய ைலாசாை ெற்றும் சுற்றுலாத்துகற அகெச்சர் பிைைலாத்சிங் டடல்
‘அக்ஷய ாத்திைம்’ என்ற தகலப்பில் அகனத்து ம ண்ைளின் ைகலக்
ைண்ைாட்சிகய மதாடங்கிகெத்தார். இக்ைண்ைாட்சி ன்னாட்டு ெைளிர்
நாைன்று லலித் ைலா அைாதமியில் மதாடங்கிகெக்ைப் ட்டது.

✓

இருநாடுைளின் கடைகைச்சார்ந்த சுொர் 45 இைாணுெ வீைர்ைள் இப்
யிற்சியில் ங்டைற்கின்றனர். இக்கூட்டு இைாணுெப் யிற்சியின் முதல்
திப்பு, ைடந்த 2019 நெம் ரில் தாஷ்ைண்டில் டெற்மைாள்ைப் ட்டது.

✓

ன்னிைண்டுக்கும் டெற் ட்ட நாடுைகைச் சார்ந்த 250’க்கும் டெற் ட்ட
ைகலப் கடப்புைகை இந்தக் ைண்ைாட்சி ைாட்சிப் டுத்தும்.

7.பதொழிைொளர் ணியகத்தின் PLFS & வருடொந்திர ஆய்வின் டி,

3. ஆறுகளுக்கொன ன்னொட்டு நடவடிக்லக நொள் (International Day

இந்தியொவில் பதொழிைொளர் எண்ணிக்லக விகிதம் என்ன?

of Action for Rivers) கலடப்பிடிக்கப் டுகிற தததி எது?

அ) 27.3%

அ) ொர்ச் 10

ஆ) 37.3%

ஆ) ொர்ச் 12

இ) 47.3% 

இ) ொர்ச் 14 

ஈ) 57.3%

ஈ) ொர்ச் 16

✓

ஆண்டுத ாறும் ொர்ச்.14 அன்று ஆறுைளுக்ைான ன்னாட்டு நடெடிக்
–கை நாள் அனுசரிக்ைப் டுகிறது. நடப் ாண்டு (2021), ஆறுைளுக்ைான
ன்னாட்டு நடெடிக்கை நாளின் 24ஆெது திப் ாகும். நெக்கு ொழ்வு
தரும் நீைாதாைத்கதப் ற்றி நெக்கும் நம்கெச் சுற்றியுள்ைெர்ைளுக்கும்
விழிப்புணர்வு ஏற் டுத்தும் டநாக்டைாடு அர்ப் ணிக்ைப் ட்ட நாைாகும்
இது. ‘Rights of Rivers’ என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்
–கான கருப்பபாருளாகும்.

✓

பதொடர்புலடய அலைப்பு எது?
அ) TRAI 

வலகயில் அலைக்கப் ட்டுள்ள குழுவின் தலைவர் யொர்?

ஆ) RBI

அ) பிைதெர் 

இ) மதாகலத்மதாடர்பு அகெச்சைம்

ஆ) குடியைசுத்தகலெர்

ஈ) நிதி அகெச்சைம்

இ) உள்துகற அகெச்சர்
ஈ) ாதுைாப்பு அகெச்சர்
இந்திய விடுதகலயின் 75ஆம் ஆண்டு நிகறகெ நிகனவுகூரும்
ெகையில் நடுெணைசு குழுமொன்கற அகெத்தது. இந்தக்குழு தனது
முதல் கூட்டத்கத அண்கெயில் நடத்தியது. மைாண்டாட்டங்ைளுக்ைான
நடெடிக்கைைள் மதாடர் ான நகடமுகறைள் குறித்து அப்ட ாது அது
விொதித்தது. இந்தக் குழுவில் முன்னாள் குடியைசுத் தகலெர் பிைதீ ா
ாட்டீல், முன்னாள் பிைதெர்ைள் ென்டொைன் சிங், H D டதடெைவுடா
உள்ளிட்ட 259 உறுப்பினர்ைள் இடம்பபற்றுள்ைனர்.



2017–18 ெற்றும் 2018–19ஆம் ஆண்டுைளில் நடத்தப் ட்ட ைாலமுறை
மதாழிலாைர் கட ைணக்மைடுப்பு ெற்றும் மதாழிலாைர் ணியைம்
நடத்திய ெருடாந்திை டெகலொய்ப்பு – டெகலயின்கெ ஆய்வுைளின்
டி, மதாழிலாைர் எண்ணிக்கை விகிதம் (WPR) 47.3 சதவீதொைவும்,
டெகலயின்கெ விகிதம் 5.8 சதவீதொைவும் உள்ைது. இந்தத் தைெகல
ெத்திய மதாழிலாைர் அகெச்சைம் ெக்ைைகெயில் ெழங்கியது.

8.அண்லைச்பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற, ‘SMS ஸ்க்ரப்பிங்’ என்பதுடன்

4.இந்திய விடுதலையின் 75ஆம் ஆண்டு நிலறலவ நிலனவுகூரும்

✓

47.3%







✓

ஒவ்மொரு குறுந்தைெலின் (SMS) உள்ைடக்ைத்கதயும் சரி ார்க்கும்
மசயல்முகறயானது அந் க் குறுந்தைெல் யனகைச் மசன்றகடயும்
முன்ட டெற்மைாள்ைப் டடெண்டும் என்று இந்திய மதாகலத்மதாடர்பு
ஒழுங்குமுகற ஆகணயம் (TRAI) ஒரு ெழிைாட்டுதகல மெளியிட்டது.

✓

இச்மசயல்முகற ‘SMS Scrubbing’ என்று அகழக்ைப் டுகிறது. சமீ த்தில்,
மதாகலத்மதாடர்பு டசகெ ெழங்குநர்ைள், குறுந்தைெல் ஒழுங்குமுகற
–யின் இைண்டாம் ைட்டத்கத மசயல் டுத்தத் மதாடங்கியட ாது, சரி ார்க்
–ைப் டாத / திவுமசய்யப் டாத ல குறுந்தைெல்ைள் தடுக்ைப் ட்டன.



 









9.ததசிய இலையபவளி குற்றம் பதொடர் ொன புகொர்கலள அளிக்க
யன் டும் இலையதளத்லத இயக்கும் ைத்திய அலைச்சகம் எது?
ஆ) உள்துகற அகெச்சைம் 
இ) ாதுைாப்பு அகெச்சைம்
ஈ) சட்டம் & நீதித்துகற அகெச்சைம்

✓

இகணயமெளி குற்ற நிைழ்வுைகை ஆன்கலனில் புைாைளிப் தற்ைான
ஒரு கெயப் டுத்தப் ட்ட ம ாறிமுகறகய ெழங்குெதற்ைாை, உள்துகற
அகெச்சைம், ைடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், டதசிய இகணயமெளி குற்றம்
மதாடர் ான புைாைளிப்பு இகணயதைத்கத அறிமுைப் டுத்தியது. ைடந்த
18 ொதங்ைளில் மொத்தம் 3,17,439 இகணயமெளி குற்றங்ைள் ெற்றும்
5,771 முதல் தைெல் அறிக்கைைள் இந்தத்தைத்தின்மூலம் ஆன்கலனில்
திவுமசய்யப் ட்டுள்ைதாை ெத்திய உள்துகற அகெச்சைம் அறிவித்தது.
ெைாைாஷ்டிைா ெற்றும் ைர்நாடைா ஆகிய ொநிலங்ைளில் குறிப்பிடத்தக்ை
எண்ணிக்கையிலான ெழக்குைள் திவுமசய்யப் ட்டுள்ைன.

10.சுகொதொரம் ைற்றும் கல்வி தைல்வரி வருவொய்மூைம் கிலடக்கும்
வருவொயிலிருந்து உருவொக்கப் டவுள்ள ஒற்லறத் பதொகுப்பு லவப்பு
நிதியின் ப யர் என்ன?
அ) பிைதெ ெந்திரி ஸ்ெஸ்திய சுைக்ஷா நிதி 
ஆ) பிைதெ ெந்திரி ஆடைாக்கிய நிதி
இ) பிைதெர் ைாஷ்டிரிய ஸ்ெஸ்திய நிதி
ஈ) பிைதெர் ஜன் ஆடைாக்கிய நிதி

✓

✓

சுைாதாைம் ெற்றும் ைல்விக்ைான டெல்ெரி ெருொய்மூலம் கிகடக்கும்
நிதியிலிருந்து நிதிச்சட்டம் 2007’இன்கீழ் சுைாதாைத்தின் ங்ைாை ைாலா
–ெதியாைாத ஒற்கறத் மதாகுப்பு கெப்புநிதியான பிைதெரின்
ஸ்ெஸ்திய சுைக்ஷா நிதிகய உருொக்ை பிைதெ அகெச்சர்
தகலகெயிலான ெத்திய அகெச்சைகெ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.

ஒதுக்ைப் ட்ட மதாகை, நிதியாண்டின் முடிவிற்குள் ைாலாெதியாைா
–தகத உறுதிமசய்து, ஒதுக்ைப் ட்ட ெைங்ைளின் இருப்க க்மைாண்
–டு அகனெருக்கும் கிகடக்கும் ெகையில் ன்னாட்டு தைத்திலான
ெருத்துெ டசகெகய ெழங்குெது இதன் முக்கிய யனாகும்.


1. பிஎல்ஐ திட்டத்தில் ஜப் ான் அதிை ங்ைளிப்க ெழங்கும்: ெத்திய அைசு
ெத்திய அைசின் உற் த்தி சாாாா்ந்த ஊக்ைத்மதாகை அளிக்கும் PLI திட்டத்தில்
ஜப் ானின் ங்ைளிப்பு ம ருெைவில் இருக்கும் என எதிர் ார்ப் தாை
ெத்திய மதாழில் ெற்றும் உள்நாட்டு ெர்த்தை டெம் ாட்டுத் துகறயின்
மசயலர் குருபிைசாத் மொெ த்ைா மதரிவித்துள்ைார்.
மதாகலத்மதாடர்பு, தானியங்கி உள்ளிட்ட திமூன்று முக்கிய துகறைளில்
உற் த்திகய ஊக்குவிப் தற்ைாை PLI திட்டத்கத ெத்திய அைசு அறிவித்தது.
நடுெணைசின் துகறைளில் ல்டெறு சீர்திருத்த நகடமுகறைகை அறிமு
–ைப் டுத்தியதன் ஒரு குதியாை இந்தத் திட்டம் அறிமுைம் மசய்யப் ட்டது.
உள்நாட்டில் உற் த்திகய அதிைரிப் துடன் அெற்றின் ஏற்றுெதிகயயும்
ஊக்குவிக்ை டெண்டும் என் டத PLI திட்டத்தின் முக்கிய டநாக்ைம்.
குறிப் ாை, உணவுப் தப் டுத்துதல், ெருத்துெ உ ைைணங்ைள், உதிரி ாை
–ங்ைள், ஜவுளி ெற்றும் டசாலார் பிவி தைடுைள் உள்ளிட்ட துகறைள் அதிை
யன்ம றும் என எதிர் ார்க்ைப் டுகிறது. இதுட ான்ற மதாழில்துகறைளில்
ஜப் ான் உலை அைவில் அதிை நிபுணத்துெம் ம ற்ற நாடாை விைங்குகிறது.
எனடெ, இந்தியாவின் PLI திட்டத்தில் ஜப் ான் ம ரும் ங்ைளிப்க
ெழங்கும் என் து இந்தியாவின் மிகுந்த எதிர் ார்ப் ாை உள்ைது.

2.சாகித்திய அைாமதமி விருதுைள் அறிவிப்பு: இகெயம், வீைப் மொய்லி
உள்ளிட்டடாருக்கு விருது
2020’ஆம் ஆண்டுக்ைான சாகித்திய அைாமதமி விருதுைள் அறிவிக்ைப் ட்டு
–ள்ைன. அதில், தமிழில் ‘மசல்லாத ணம்’ நாெகல எழுதிய எழுத்தாைர்
இகெயம்,
ைன்னடத்தில்
‘ஸ்ரீ ாகு லி
அஹிம்சா
திக்விஜயம்’
ம ருங்ைவிகத நூகல எழுதிய முன்னாள் ெத்திய அகெச்சர் வீைப்
மொய்லி, ஆங்கிலத்தில் ‘When God is a Traveller’ என்ற ைவிகத நூகல









எழுதிய அருந்ததி சுப்பிைெணியம் உள்ளிட்ட இரு து ட ருக்கு விருது
அறிவிக்ைப் ட்டுள்ைது.
7 ைவிகத நூல்ைள், 4 நாெல்ைள், 5 சிறுைகத மதாகுப்புைள், 2 நாடைங்ைள்,
ஒரு ம ருங்ைவிகத நூல், ஓர் அனு ெ நூல் என மொத்தம் இரு து
மொழிைளில் மெளியான இரு து நூல்ைள் சாகித்திய அைாமதமி விருதுக்கு
டதர்ந்மதடுக்ைப் ட்டுள்ைன.

அ) மின்னணு & IT அறைச்சகம்

✓







நாெல்ைளுக்ைாை, இகெயம் (தமிழ்), நந்த ைடை (ெைாத்தி), ெடைஷ் சந்திை
சர்ொ மைௌதம் (செற்கிருதம்), ெுகசன் அல் டெக் (உருது) ஆகிடயார்
டதர்ந்மதடுக்ைப் ட்டுள்ைனர். சிறுைகத மதாகுப்புைளுக்ைாை, அபூர்ெ குொர்
கசகியா (அஸ்ஸாமி), தைணிதர் ஒொரி (ட ாடடா), ஹிதய் மைால் ாைதி
(ைாஷ்மீரி), ைாொைாந்த் ஜா (கெதிலி), குருடதவ் சிங் ரூ னா ( ஞ்சாப்)
ஆகிடயார் டதர்ொகியுள்ைனர்.
ைவிகத நூல்ைளுக்ைாை, அருந்ததி சுப்பிைெணியம் (ஆங்கிலம்), ெரீஷ்
மீனாட்சி (குஜைாத்தி), அனாமிைா (ஹிந்தி), R S ாஸ்ைர் (மைாங்ைணி), இரூ
–ங் ாம் டதென் (ெணிப்பூரி), ரூப்சந்த் ென்ஸ்டா (சந்தாலி), நிகிடலஷ்ெர்
(மதலுங்கு) ஆகிடயார் டதர்ந்மதடுக்ைப் ட்டுள்ைனர். நாடை நூல்ைளுக்ைாை,
கியான் சிங் (டடாக்ரி), டஜடதா லால்ொனி (சிந்தி) ஆகிய இருெருக்கு
விருது ெழங்ைப் டவுள்ைது.
அனு ெக்குறிப்பு நூலுக்ைாை, ெங்ைமொழி எழுத்தாைர் ெணிசங்ைர் முடைா
– ாத்யாய டதர்ந்மதடுக்ைப் ட்டுள்ைார். ெகலயாைம், டந ாளி, ஒடியா,
இைாஜஸ்தானி ஆகிய மொழிைளில் மெளிெந்த கடப்புைளுக்கு பின்னர்
விருது அறிவிக்ைப் டும். சாகித்திய அைாமதமி விருதுக்கு டதர்ந்மதடுக்ைப் ட்
–டிருப் ெர்ைளுக்கு `1,00,000 மைாக்ைத்துடன் தாமிை டைடயம் ரிசளிக்ைப்
– டும். விருது ெழங்கும் விழா நகடம றும் டததி பின்னர் அறிவிக்ைப் டும்.

3.இந்டதா– சிபிக் பிைாந்தியத்துக்ைான COVID தடுப்பூசி இந்தியாவில்
உற் த்தி. ‘QUAD’ ொநாட்டில் முடிவு
இந்டதா– சிபிக் பிைாந்தியத்துக்குத் டதகெயான ைடைானா தடுப்பூசிைகை
இந்தியாவில் தயாரிப் து என்று ‘QUAD’ கூட்டகெப்பின் முதல் ொநாட்டில்
முடிமெடுக்ைப் ட்டுள்ைது. டெலும், இதற்கு கூட்டகெப்பில் இடம்ம ற்றுள்ை
அமெரிக்ைா, ஜப் ான் நிதியுதவி அளிப் மதன்றும், ஆஸ்திடைலியா தடுப்பூசி
எடுத்துச்மசல்லும் ட ாக்குெைத்துக்ைான உதவிைகை அளிப் து என்றும்
ொநாட்டில் தீர்ொனிக்ைப் ட்டுள்ைது.
இந்டதா– சிபிக்
பிைாந்திய
நலனுக்ைாை
இம்ொநாட்டில்
எடுக்ைப் ட்டிருக்கும் மிை முக்கியொன முடிவு இது. இதன்மூலம்,
மிைப்ம ரிய அைவிலான முதலீட்டில் 2022’ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள்
டைாடிக்ைணக்ைான COVID தடுப்பூசிைகை இந்தியா தயாரிக்ைவுள்ைது.

4. ெைர்ச்சிமிகு நாடுைளின் ட்டியலில் இந்தியாவுக்கு ஐந்தாம் இடம்
அகனெகையும்ைெரும் விதத்திலான ெைர்ச்சிகயக்மைாண்ட நாடுைளின்
ட்டியலில் இந்தியா ஐந்தாமிடத்கதப் பிடித்துள்ைதாை பிகைஸ் ொட்டர்
கூப் ர்ஸ் நிறுெனத்தின் ஆய்வில் மதரிவிக்ைப் ட்டுள்ைது.
இதுகுறித்து அந்த ஆய்வில் டெலும் கூறப் ட்டுள்ைதாெது: அடுத்த 12
ொதங்ைளில் மிைச்சிறந்த ெைர்ச்சிகய தக்ைகெக்கும் நாடுைளின்
ட்டியலில் அமெரிக்ைா முதலிடத்தில் உள்ைது. இதகனத் மதாடர்ந்து சீனா
இைண்டாெது இடத்கத தக்ைகெத்துக் மைாண்டுள்ைது. இப் ட்டியலில் 17
சதவீத ங்ைளிப்புடன் மஜர்ெனி மூன்றாெது இடத்கதப் பிடித்துள்ைது.
அடதசெயம், BREXIT ஒப் ந்தத்துக்குப் பிறகு பிரிட்டன் இந்தப் ட்டியலில்
நான்ைாெது இடத்துக்கு (11%) முன்டனறியுள்ைது. இதன்மூலம், அந்நாடு
இந்தியாகெ (8 சதவீதம் / 5ஆெது இடம்) விஞ்சியுள்ைது. இடத ட்டியலில்,
ஆஸ்திடைலியாகெ பின்னுக்குத் தள்ளி ஜப் ான் ஆறாெது இடத்கத
பிடித்துள்ைதாை அந்த ஆய்வில் மதரிவிக்ைப் ட்டுள்ைது.

5. டைஷன் ம ாருள்ைகை ொங்ை, “டெைா டைஷன்” மசயலி அறிமுைம்
நாடு முழுக்ை ‘ஒடை நாடு, ஒடை குடும் அட்கட’ முகற விகைவில்
முழுகெயாை அெல டுத்தப் டவுள்ை நிகலயில் இதற்ைாை ‘டெைா டைஷன்’
என்கிற திறன்ட சி மசயலிகய ெத்திய அைசு அறிமுைப் டுத்தியது. ‘ஒடை
நாடு, ஒடை குடும் அட்கட’ முகறகய முதன்முதலில் நடுெணைசு 2019ஆம்
ஆண்டு நான்கு ொநிலங்ைளில் அறிமுைப் டுத்தியது. இந்தத் திட்டத்கத
தற்ட ாது 2020 டிசம் ர் ொதம் 32 ொநிலங்ைளில் ஏற்றுக்மைாள்ைப் ட்டது.
இதில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட திடனழு ொநிலங்ைளில் முழுகெயாை
மசயல் ாட்டிற்கும் ெந்துவிட்டது. இகதமயாட்டி ெத்திய அைசு ‘டெைா
டைஷன்’ என்கிற திறன்ட சி மசயலிகயயும் உருொக்கியுள்ைது.



 















6. தமிழ்நாட்டில் இகணயெழி ைல்விகய ைற்பிக்ை 11 உயர்ைல்வி
நிறுெனங்ைள்: ல்ைகலக்ைழை ொனியக்குழு அனுெதி
இகணயெழி ைல்விகய ெழங்குெதற்ைாை, தமிழ்நாட்டில் 11 ைல்வி
நிறுெனங்ைளுக்கு ல்ைகலக்ைழை ொனியக்குழு (UGC) அனுெதி ெழங்கி
-யுள்ைது. நாடு முழுெதும் இயங்கும் உயர்ைல்வி நிறுெனங்ைளில்
இகணயெழியில் ைல்வி யிற்றுவிக்ை ெழிைாட்டு மநறிமுகறைளின் டி
‘NAAC’ அங்கீைாைம் அல்லது டதசிய தைெரிகச ட்டியலில் (NIRF)
முன்னணியில் உள்ை ைல்வி நிறுெனங்ைளுக்கு ெட்டுடெ UGC அனுெதி
ெழங்குகிறது. இந்நிகலயில், 2021ஆம் ஆண்டில் இகணயெழி ைல்வி
திட்டத்தின்கீழ் ொணெர் டசர்க்கை நடத்த 37 ைல்வி நிறுெனங்ைளுக்கு
UGC அனுெதி ெழங்கியுள்ைது. அதில், தமிழைத்கதச் டசர்ந்த 11 உயர்ைல்வி
நிறுெனங்ைளுக்கு அனுெதி கிகடத்துள்ைது.
அண்ணா ல்ைகலக்ைழைத்தில் ஒரு முதுநிகல டிப்புக்கும், ாைதிதாசன்
ல்ைகலயில் திமனாரு டிப்புைளுக்கும், ெதுகை ைாெைாஜர் ல்ைகலயில்
11 டிப்புைளுக்கும், ம ரியார் ல்ைகலயில் 7 டிப்புைளுக்கும், அழைப் ா
ல்ைகலயில் 12 டிப்புைளுக்கும் அனுெதி கிகடத்துள்ைது. இதுதவிை 6
தனியார் ைல்வி நிறுெனங்ைளுக்கு அனுெதி கிகடத்துள்ைது.
7. மிதாலி ைாஜ் சாதகன:
சர்ெடதச ம ண்ைள் கிரிக்மைட் ட ாட்டிைளில் 10,000 ைன்ைகை ைடந்த
முதல் இந்திய வீைாங்ைகன என்ற சாதகனகய கடத்தார் மிதாலி ைாஜ்.
லக்டனாவில் உள்ை ஏைனா கிரிக்மைட் கெதானத்தில் இந்தியா - மதன்
ஆப்பிரிக்ைா ெைளிர் அணிைள் இகடயிலான 3ஆெது ஒருநாள் கிரிக்மைட்
ட ாட்டி நகடம ற்றது. இந்த ஆட்டத்தில், இந்திய அணியின் டைப்டனான
மிதாலி ைாஜ் 36 ைன்ைளில் ஆட்டமிழந்தார்.
முன்னதாை அெர், 35 ைன்ைகை ைடந்தட ாது அகனத்து விதொன சர்ெ
-டதச கிரிக்மைட்ட ாட்டிைளிலும் 10,000 ைன்ைகை ைடந்த முதல் இந்திய
வீைாங்ைகன என்ற சாதகனகய கடத்தார். சர்ெடதச கிரிக்மைட்டில்
இச்சாதகனகய எட்டும் இைண்டாெது வீைாங்ைகன மிதாலி ைாஜ் ஆொர்.
இவ்ெகை சாதகனயில் இங்கிலாந்தின் முன்னாள் டைப்டன் சார்டலாட்
எட்ெர்ட்ஸ் 10,273 ைன்ைள் குவித்து முதலிடத்தில் உள்ைார்.

8. நாட்டின் மதாழில் துகற உற் த்தியில் மீண்டும் பின்னகடவு
நாட்டின் மதாழிற்துகற உற் த்தியில் ஜனெரி ொதத்தில் மீண்டும்
பின்னகடவு ஏற் ட்டுள்ைது. இதுகுறித்து ெத்திய அைசு மெளியிட்ட புள்ளிவி
-ெைத்தில் மதரிவித்துள்ைதாெது: உற் த்தி, சுைங்ைம் ெற்றும் ம ாறியியல்
துகறைளின் உற் த்தி ைணிசொன அைவுக்கு குகறந்து ட ானதன்
விகைொை நாட்டின் மதாழில் துகற உற் த்தி 2021 ஜனெரி ொதத்தில்
1.6 சதவீதொை மீண்டும் பின்னகடந்துள்ைது.
மதாழில்துகற உற் த்தி குறியீட்மடண் (ஐஐபி) ைணக்கீட்டில் 77.6 சதவீத
ங்ைளிப்க ெழங்கி ெரும் உற் த்தி துகறயின் மசயல் ாடு ஜனெரியில்
2 சதவீதொை சரிந்துள்ைது. இது, ைடந்த நிதியாண்டின் இடத ைாலைட்டத்தி
-ல் 1.8 சதவீத ெைர்ச்சிகயப் ம ற்றிருந்தது. இந்தத்துகறகயப்ட ான்டற
ம ாறியியல் துகறயின் மசயல் ாடும் 4.4 சதவீத சரிலிருந்து 9.6 சதவீத
பின்னகடகெ டநாக்கி மசன்றுள்ைது. சுைங்ைத் துகறயும் 4.4 சதவீத
ெைர்ச்சி விகிதத்திலிருந்து 3.7 சதவீதொை பின்னகடந்துள்ைது.
ஏப்ைல்-ஜனெரி ைாலைட்டத்தில் ஐஐபி 12.2 சதவீதம் என்ற அைவில்
பின்னகடகெ டநாக்கி நைர்ந்துள்ைது. ைடந்த நிதியாண்டில் இதன்
ெைாாா்ச்சி விகிதம் அதிை ொற்றமின்றி 0.5 சதவீதொை இருந்தது என ெத்திய
அைசு புள்ளிவிெைத்தில் மதரிவித்துள்ைது.

9. எழுத்தாைர் டை வி மஜயஸ்ரீக்கு மொழிம யர்ப்புக்ைான சாகித்திய
அைாமதமி விருது
தமிழில் சிறந்த மொழிம யர்ப்புக்ைான சாகித்ய அைடாமி விருது எழுத்தாைர்
டை வி மஜயஸ்ரீக்கு அறிவிக்ைப் ட்டுள்ைது. ெகலயாை எழுத்தாைர் ெடனாஜ்
குரூரின் ‘நிலம் பூத்து ெலர்ந்த நாள்’ நாெல் மொழிம யர்ப்புக்ைாை இந்த
விருது அறிவிக்ைப் ட்டுள்ைது. `50,000 மைாக்ைமும், மசம்புப் ட்டயமும்
விருதாை அளிக்ைப் டுெது ெழக்ைம்.











 















1.சிறப்பு பெண்கள் ப ொகல்லொ கிளினிக்குகளைத் ப ொடங்குவ ொக

5. ஐநொ அளவயின் புற- ணிக்ளகயொைர் குழுவின் ளலவரொக

அறிவித்துள்ை இந்திய ொநிலம் / யூனியன் பிரத சம் எது?

நியமிக்கப்ெட்டுள்ை இந்திய ஆளுள யொர்?

அ) உத்தர பிரததசம்

அ) A K ெல்லா

ஆ) புது தில்லி 

ஆ) ெல்லவ் ப ாகெத்ரா

இ) பீகார்

இ) G C முர்மு 

ஈ) குஜராத்

ஈ) R K ாத்தூர்

✓

அடுத்த நிதியாண்டில் நகரம் முழுவதும் சிறப்பு பெண்கள் ப ாஹல்லா
கிளினிக்குகள் திறக்கப்ெடும் என்று தில்லி அரசு சமீெத்தில் அறிவித்தது.
2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான அரசாங்கத்தின் வருடாந்த வரவுபசலவுத்
திட்டத்தத முன்தவக்கும்தொது, துதை முதலத ச்சரும் நிதியத ச்ச
-ரு ான னீஷ் சிதசாடியா இந்தத் திட்டத்தத அறிவித்தார்.

✓

இது, பெண்களுக்கு, வீட்டிலிருந்து நடந்து பசல்லும் தூரத்தில், இலவச
களிர் ருத்துவ ற்றும் பிற ருத்துவ தசதவகதை வழங்கும்.

✓

2. பின்வரும் எந் த்துளற, னது அதிகொரிகளுக்கொக ஆன்ளலனில்

இந்தியாவின் ததலத க் கைக்கு தணிக்தக அதிகாரி கிரிஷ் சந்திர
முர்மு, 2021ஆம் ஆண்டிற்கான ஐநா அதவயின் புற-தணிக்தகயாைர்
-கள் குழுவின் ததலவராக பதாடர்ச்சியாக இரண்டாவது முதறயாக
நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். இக்குழுவில் இந்தியா, பஜர் னி, சீனா, ஐக்கியப்
தெரரசு, பிரான்ஸ், சுவிட்சர்லாந்து, இத்தாலி, இந்ததாதனசியா, இரஷ்யா
உள்ளிட்ட நாடுகள் உள்ைன. ஐநா பொது அதவயானது, 1959’இல் ஐநா
அத ப்பின் தனிப்ெட்ட புற-தணிக்தகயாைர்களுடன் இதைந்து புறதணிக்தகயாைர்களின் குழுதவ நிறுவியது.

6. அண்ள யில் இந்திய கடற்ெளடயில் தசர்க்கப்ெட்ட மூன்றொவது

5G சொன்றி ழுடன் கூடிய ெடிப்ளெத் ப ொடங்கியுள்ைது?

‘ஸ்கொர்பீன்’ இரக நீர்மூழ்கிக்கப்ெலின் பெயர் என்ன?

அ) நிதியியல் தசதவகள் துதற

அ) INS கனகலதா

ஆ) பதாதலத்பதாடர்பு துதற 

ஆ) INS சென்னன

இ) மின்னணுவியல் ற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ெத்துதற

இ) INS சகால்கத்தா

ஈ) பதாழில் ற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக த ம்ொட்டுத்துதற

✓

பதாதலத்பதாடர்புத்துதற தனது அதிகாரிகளுக்காக ஆன்தலன் 5G
சான்றிதழுடன்கூடிய ெடிப்தெ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது.

✓

இந்தத் துதறயின் ெயிற்சிப்பிரிவான பகாள்தக ஆராய்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு
ற்றும் ெயிற்சிக்கான ததசிய பதாதலத்பதாடர்பு நிறுவனம் நடத்தும் 12
வார ஆன்தலன் ொடத்திட்டத்ததத் பதாடங்குவதன்மூலம், 5G வல்லுந
-ர்கள் ற்றும் பகாள்தக வகுப்ொைர்கதைக்பகாண்ட ஓர் உள்ளுதற
குழு த்தத உருவாக்குவது இந்தத் துதறயின் தநாக்க ாகும்.

ஈ) INS கரஞ்ச் 

✓

இந்திய கடற்ெதட தனது கடற்ெதடயில், ‘INS கரஞ்ச்’ - மூன்றாவது
‘ஸ்கார்பீன்’ இரக நீர்மூழ்கிக்கப்ெதல ெணியில் தசர்த்துள்ைது. இது,
சகன் கப்ெல் கட்டும் நிறுவனத்தால் அதன் ‘திட்டம்–75’இன்கீழ் கட்டப்ெ
-ட்டுள்ைது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 6 ‘ஸ்கார்பீன்’ இரக நீர்மூழ்கிக்கப்ெல்கள்
பிரான்ஸ் பதாழில்நுட்ெத்துடன் கட்டப்ெட்டுள்ைன.

7.இந்திய விடு ளலயின் எழுெத்ள ந் ொம் ஆண்டு நிளறளவக்
குறிக்கும் பகொண்டொட்டங்களுக்கு என்ன பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ைது?

3.பெொருைொ ொர விவகொர துளறயுடன் இளைந்து பசொத்து ெை ொக்
-கு ல் குறித் த சிய அைவிலொன ப ய்நிகர் ெயிலரங்ளக ஏற்ெொடு
பசய் நிறுவனம் எது?

அ) ஆதி தகாத்ஸவம்

அ) NITI ஆதயாக் 

இ) சுதந்திர இந்தியா

ஆ) TERI

ஈ) அம்ரித் தகாத்ஸவம் 

இ) FICCI

ஆ) விடுததலப்பெருவிழா

✓

இந்திய விடுததலயின் எழுெத்ததந்தாம் ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்கும்
‘அம்ரித் தகாத்ஸவத்தின்’ ஒருெகுதியாக அதனத்து நாடாளு ன்ற
உறுப்பினர்களும் இருக்கு ாறு பிரத ர் த ாடி தகட்டுக்பகாண்டார்.

✓

விடுததலயின் 75ஆம் ஆண்தட நிதனவுகூரும் இந்த அம்ரித் திருவிழா,
நாட்டின் 75 இடங்களில், 75 வாரங்களுக்கு பகாண்டாடப்ெடும் என்று
பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.

ஈ) ASSOCHAM

✓

NITI ஆதயாக், பொருைாதார விவகாரங்கள் துதறயுடன் இதைந்து,
பசாத்தத ெை ாக்குதல் குறித்த ததசிய அைவிலான ப ய்நிகர் ெயிலரங்
-தக ஏற்ொடு பசய்தது. இந்தச் பசயல ர்வுக்கு த்திய நிதியத ச்சர்
நிர் லா சீதாரா ன் ததலத தாங்கினார். இதில்,
ாநிலங்களின்
ததலத ச்பசயலர்கள் ற்றும் யூனியன் பிரததசங்களின் நிர்வாகிகள்
ஆகிதயார் ெங்தகற்றனர்.

8. NASA’இன் கூற்றுப்ெடி, பூமியில் உள்ை எந் ஏரி, பசவ்வொய்க்
தகொளின் பெபசதரொ ெள்ைத்ள ஒத்திருக்கிறது?

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

அ) ெழதவற்காடு ஏரி

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யொர்?

ஆ) சால்தா ஏரி 

அ) A K ெல்லா

இ) தவம்ெநாடு ஏரி

ஆ) ெல்லவ் ப ாகெத்ரா 

ஈ) விக்தடாரியா ஏரி

இ) G C முர்மு
ஈ) R K ாத்தூர்
✓

✓

பசன்ட்ரல் ொங்க் ஆப் இந்தியாவின் முன்னாள் ததலத ச்பசயலதிகாரி
ெல்லவ் ப ாகெத்ரா, பசாத்து மீட்டத ப்பு இந்தியா லிட்’இன் ததலவராக
நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். ARCIL என்பது இந்தியாவின் ெதழத யான
பசாத்து புனரத ப்பு நிறுவன ாகும்; இது, 2002’இல் நிறுவப்ெட்டது.

✓

NASA’இன் ஓர் அண்த ய பவளியீட்டின்ெடி, துருக்கிய ஏரி சால்தாவில்
காைப்ெடும் ொதற ற்றும் கனி இருப்புகள் பசவ்வாய்க்தகாளின்
பஜபசதரா ெள்ைத்துடன் மிகவும் ஒத்துள்ைது.

✓

சமீெத்தில், NASA’இன் பெர்சிவரன்ஸ் விண்கலம், பசவ்வாய்க்தகாளின்
பஜபசதரா ெள்ைத்தில் ததரயிறங்கியது. அந்தப்ெள்ைம் ஒரு காலத்தில்
நீரால் நிரம்பியிருந்திருக்கலாம் எனக்கூறப்ெடுகிறது.

ெல்லவ் ப ாகெத்ராவுக்கு முன்பு, ததலத ச்பசயலதிகாரியாக விநாயக்
ொகுகுைா அப்பொறுப்பிதன வகித்து வந்தார்.











 









9.உலக நுகர்தவொர் உரிள கள் நொள் களடப்பிடிக்கப்ெடுகிற த தி
எது?
அ) பிப்ரவரி 12
ஆ) ார்ச் 15 
இ) ஜனவரி 16
ஈ) ஏப்ரல் 9

✓

நுகர்தவார் உரித கதை த ம்ெடுத்துவதற்கும், நுகர்தவார், தநர்த ய
-ற்ற வர்த்தகர்களிடமிருந்து ொதுகாக்கப்ெடுவததயும் அவர்களின்
குதறகதை நிவர்த்தி பசய்வதற்கு ாக ஒவ்தவார் ஆண்டும் ார்ச்.15
அன்று உலக நுகர்தவார் உரித கள் நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது.
“Tackle plastic pollution” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த
நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும்.

10.ப ொளலத்ப ொடர்பு உரி விதிமுளறகளில் த ற்பகொள்ைப்ெட்ட
சமீெ திருத் த்தின்ெடி, பநட்பவொர்க்குகளை த ம்ெடுத்துவ ற்பகன
நியமிக்கப்ெட்டுள்ை ஆளையம் எது?
ஆ) ததசிய இதையபவளி ொதுகாப்பு ஒருங்கிதைப்ொைர் 
இ) பதாதலத்பதாடர்பு அத ச்சர்
ஈ) பிரத ர்

✓





சாதனங்கதை புவியின் தாழ்வட்டசுற்றுப்ொததயில் நிதலநிறுத்தவும்,
வளி ண்டலம் பதாடர்ொன விண்பவளி ஆய்வுக்கும் ‘சவுண்டிங் இராக்பக
-ட்கள்’ ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன.
ISRO’இடம் RH-200, RH-300, RH-560 என மூன்றுவித ான சவுண்டிங்
இராக்பகட்கள் உள்ைன. இது இருநிதலகதைக் பகாண்டது. இவற்றின்
மூலம் 100 கிதலா வதரயிலான ஆய்வுக்கருவிகதை அதிகெட்சம் 475 கிமீ
தூரங்பகாண்ட புவியின் சுற்றுப்ொததயில் நிதலநிறுத்தமுடியும். அதன்ெடி,
கடந்த 1965ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவதர ISRO சார்பில் 100’க்கும் த ற்ெட்ட
‘சவுண்டிங் ராக்பகட்கள்’ பவற்றிகர ாக விண்ணில் பசலுத்தப்ெட்டுள்ைன.
RH 560 இரக இராக்பகட்:
அந்த வரிதசயில், ஆந்திர ாநிலம் ஹரிதகாட்டாவில் உள்ை ஏவுதைத்தில்
இருந்து ISRO சார்பில் RH 560 இரக சவுண்டிங் இராக்பகட் கடந்த 12ஆம்
தததி பவற்றிகர ாக ஏவப்ெட்டது. புவி ெரப்புக்கு த லுள்ை உயர்வளி ண்
-டலத்தில் வீசக்கூடிய காற்று, பிைாஸ் ா அயனிகளின் பசயல்ொடு ஆகிய
-வற்றில் நிலவும் ாற்றங்கள் பதாடர்ொன ஆய்வுக்காக இந்த இராக்பகட்
அனுப்ெப்ெட்டுள்ைது.

3. விஜய் ஹசாதர தகாப்தெ: நான்காவது முதறயாக மும்தெ அணி
சாம்பியன்

அ) பதாதலத்பதாடர்புத்துதற பசயலாைர்

✓



த்திய அரசானது அண்த யில் பதாதலத்பதாடர்பு உரி விதிமுதறக
-தை திருத்தியது. அது நம்ெக ற்ற மூலங்களிலிருந்து பிதைய உெகர
-ைங்கள் நிறுவப்ெடுவததக் கட்டுப்ெடுத்த உதவும். திருத்தங்களின்ெடி,
தற்தொதுள்ை பநட்பவார்க்குகதை த ம்ெடுத்துவதற்கு, பதாதலபதாடர்பு
இயக்கிகள் ததசிய இதையபவளி ொதுகாப்பு ஒருங்கிதைப்ொைரிடம்
(NCSC) இருந்து அனு திபெறதவண்டும்.
பதாதலத்பதாடர்பு உெகரைங்கதை வாங்குவதற்கான நிெந்ததனக
-தை விதிக்கக்கூடிய ஆதைய ாக NCSC இருக்கும்.



தில்லியில் நடந்த விஜய் ஹசாதர தகாப்தெயின் இறுதி ஆட்டத்தில் உத்தர
பிரததச அணிதய ஆறு விக்பகட் வித்தியாசத்தில் பவன்று நான்காவது
முதறயாக மும்தெ அணி சாம்பியன் ெட்டத்தத பவன்றது. முதலில்
தெட்டிங்பசய்த உத்தர பிரததச அணி 50 ஓவர்களில் 4 விக்பகட் இழப்புக்கு
312 ரன்கள் தசர்த்தது. 313 ரன்கள் தசர்த்தால் பவற்றி எனும் இலக்குடன்
கைமிறங்கிய மும்தெ அணி 41.3 ஓவர்களில் 4 விக்பகட் இழப்புக்கு 315
ரன்கள் தசர்த்து 6 விக்பகட் வித்தியாசத்தில் பவன்றது.
மும்தெ அணித்தரப்பில் ஆொர ாக ஆடி சதம் அடித்து 108 ரன்களுடன் (18
ெவுண்டரிகள்) இறுதிவதர ஆட்டமிழக்கா ல் இருந்த ஆதித்யா தாதர
ஆட்டநாயகனாகத் ததர்வுபசய்யப்ெட்டார். இந்த விஜய் ஹசாதர தகாப்தெத்
பதாடரில் பிரித்வி ஷா ப ாத்தம் 827 ரன்கள் எடுத்துள்ைார். ஒரு பதாடரில்
அதிகெட்ச ான ரன்கதை விைாசிய முதல் வீரர் எனும் பெருத தயயும்
பிரித்வி ஷா பெற்றார்.

1. ாம்ெழம் உற்ெத்தி 4% அதிகரிக்கும்
ாம்ெழ உற்ெத்தி நடப்பு ெயிர் ெருவத்தில் 4.24 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என
த்திய தவைாண் அத ச்சகம் தனது அண்த ய புள்ளிவிவரத்தில்
பதரிவித்துள்ைது. இதுகுறித்து அந்த அத ச்சகம் த லும் கூறியுள்ைதாவது:
‘ெழங்களின் அரசன்’ என்று வர்ணிக்கப்ெடும் ‘ ாம்ெழத்தின்’ உற்ெத்தி
நடப்பு 2020-21 ெயிர் ெருவத்தில் 2.11 தகாடி டன்னாக இருக்கும் என்று
திப்பிடப்ெட்டுள்ைது. இது, 2019-20’ஆம் ஆண்டு உற்ெத்தியான 2.02
தகாடி டன்னுடன் ஒப்பிடுதகயில் 4.24% அதிக ாகும்.
தகாதடகால ெழங்கைான தர்பூசணி ற்றும் முலாம்ெழம் ஆகியவற்றின்
விதைச்சல் கடந்தாண்தடக் காட்டிலும் நடப்ொண்டில் குதறவாக
இருக்கும் என்று ததாட்டக்கதல துதற ெயிர்களுக்கான முதல் கட்ட
திப்பீட்டில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. அதன்ெடி, முலாம்ெழம் விதைச்சல்
நடப்ொண்டில் 13.60 இலட்சம் டன்னிலிருந்து 13 இலட்சம் டன்னாகவும்,
தர்பூசணி உற்ெத்தி 31.5 லட்சம் டன்னிலிருந்து 31.20 லட்சம் டன்னாகவும்
குதறயும் எனக் கணிக்கப்ெட்டுள்ைது.
அததச யம், வாதழப்ெழ உற்ெத்தி 2020-21 ெயிர் ெருவத்தில் 3.26 தகாடி
டன்னிலிருந்து 3.37 தகாடி டன்னாக இருக்கும். நாட்டில் ஒட்டுப ாத்த
ெழவதககளின் உற்ெத்தி நடப்ொண்டில் 10.2 தகாடி டன்னிலிருந்து 10.32
தகாடி டன்னாக அதிகரிக்கும் என தவைாண் அத ச்சகம் புள்ளிவிவர
திப்பீட்டில் பதரிவித்துள்ைது.

2. உயர்வளி ண்டல ஆய்வுக்காக ISRO’இன் ‘சவுண்டிங் இராக்பகட்’:
பவற்றிகர ாக விண்ணில் ஏவப்ெட்டது
உயர்வளி ண்டல ெரப்பில் நிலவும் காற்று ற்றும் பிைாஸ் ா அயனிகள்
பதாடர்ொன ஆய்வுக்காக ISRO சார்பில் ‘சவுண்டிங் இராக்பகட்’
ஏவப்ெட்டது. ககன்யான், சந்திரயான் 3 உட்ெட ெல்தவறு ஆய்வுத்திட்டங்க
-தை இந்திய விண்பவளி ஆய்வுத யம் (ISRO) பதாடர்ந்து முன்பனடுத்து
வருகிறது. வணிகரீதியாக பவளிநாடுகளின் பசயற்தகக்தகாள்களும்
விண்ணில் பசலுத்தப்ெட்டு வருகின்றன. இதற்கிதடதய, சிறியரக ஆய்வு











 









1.எந்த நடுவண் அமைச்சகத்தின்கீழ், ‘APEDA’ நிறுவப்பட்டது?




✓

அ) வேளாண் அமைச்சகம்
ஆ) ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம்
இ) ேர்த்தக ைற்றும் ததாழில்துமை அமைச்சகம் 
ஈ) உணவுப்பதனிடும் ததாழிற்சாமைகள் அமைச்சகம்

✓

வேளாண் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்தபாருட்கள் ஏற்றுைதி
வைம்பாட்டு ஆமணயைானது (APEDA) 1985ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில்
நாடாளுைன்ைத்தால் நிமைவேற்ைப்பட்ட APEDA சட்டத்தின்கீழ் இந்திய
அரசால் நிறுேப்பட்டது. இது ேணிகம் & ததாழிற்துமை அமைச்சகத்தின்
கீழ் அமைக்கப்பட்டது. வேளாண் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்
தபாருட்களின் ஏற்றுைதிமய அதிகரிப்பதற்காக, APEDA, அண்மையில்
தனது முதல் தைய்நிகர் ேர்த்தக கண்காட்சிமயத் ததாடங்கியது.



NTPC (ததன் ைண்டைம்) ததலுங்கானாவின் இராைகுண்டத்தில் இந்தி
-யாவின் மிகப்தபரிய மிதக்கும் சூரிய மின் நிமையத்மத அமைக்க
உள்ளது. இது, 100 MW திறன்ககாண்ட திட்டைாகும். இது, தற்வபாது
நாட்டின் மிகப்தபரிய மிதக்கும் சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆமையாக இருக்கு
-ம். NTPC, சுைார் 450 MW சூரிய சக்தி ைற்றும் 217 MW மிதக்கும் சூரிய
மின்னுற்பத்தி ஆகியேற்மை தசயல்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

6.பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுைத்தின் தமலவைாக ைறுபடியும் பதர்ந்
-சதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ) தாைஸ் வபச் 
ஆ) ஜார்ஜ் தைக்வனகர்
இ) வைரி வகாம்
ஈ) ரிச்சர்ட் வகரியன்

2.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ககிர்ைாதா கடற்கமை அமைந்துள்ள

✓

ைாநிலம் எது?
அ) ஆந்திர பிரவதசம்
ஆ) ஒடிஸா 

தஜர்ைன் ேைக்குமரஞர் தாைஸ் வபச், பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் கமிட்டியின்
தமைேராக ைறுபடியும் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். 4 ஆண்டு காைத்திற்
-கு அேர் இப்பதவியிலிருப்பார். வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்மக தேற்றிகரைா
-க நடத்துேவத அேரது உடனடி பணியாகும். 93-1 என்ை தபரும்பான்
-மை ோக்குகமள அேர் அந்தத்வதர்தலில் தபற்ைார்.

இ) ைகாராஷ்டிரா

✓

ஈ) குஜராத்

7. இந்தியாவில் சூரிய மின்னுற்பத்தி சதாகுதிகமள இறக்குைதி

அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ஆலிவ் ரிட்லி தபண் ஆமைகள் ஒடிஸா
ைாநிைத்தில் உள்ள ககிர்ைாதா கடற்கமரக்கு ேரத்ததாடங்கியுள்ளன.
இந்த இடம், இவ்வினங்கள் முட்மடயிட பயன்படும் உைகின் மிகப்தபரிய
முட்மடயிடும் தளம் எனக்கூைப்படுகிைது. இந்த நிகழ்வு ஸ்பானிஷ்
தைாழியில் “அரிபாடா” என்று அமைக்கப்படுகிைது. கடந்த ஆண்டு, சுைார்
4.50 இைட்சம் ஆமைகள் இந்தக்கடற்கமரக்கு ேருமக புரிந்தன.

சசய்வதற்கு, எவ்வளவு சதவீதம் சுங்க வரி விதிக்கப்படுகிறது?

3. ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, கடல்களில் சவப்பையைாதலால்,

அ) 5%
ஆ) 10%
இ) 15%
ஈ) 40% 

✓

எவ்வுயிரினத்தின் வளர்சிமத ைாற்றத்தில் பாதிப்பபற்பட்டுள்ளதாக
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது?
அ) கடைாமைகள்
ஆ) திமிங்கைங்கள்
இ) சுைாக்கள் 

சூரிய மின்னுற்பத்தி ததாகுதிகமள இைக்குைதி தசய்ேதற்கு 40% சுங்க
ேரியும் சூரிய மின்கைங்கமள இைக்குைதி தசய்ேதற்கு 25% சுங்க ேரியு
-ம் விதிக்க இந்திய அரசு முடிவுதசய்துள்ளது. இைக்குைதிமயக் குமைப்ப
-தற்கும், சூரிய மின்னுற்பதிக்கூறுகளின் உள்ளூர் உற்பத்திமய அதிக
-ரிப்பதற்கும் இந்த நடேடிக்மக வைற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய
சுங்க ேரி, 2022 ஏப்ரல் முதல் நமடமுமைக்கு ேரும்.

8.கீழ்காணும் எந்த அமைச்சகம் ESI திட்டத்மத PM-JAY உடன்

ஈ) ஓங்கில்கள்

✓

40%

ஒருங்கிமைக்கவுள்ளது?

சயின்டிபிக் ரிப்வபார்ட்ஸ் என்னும் இதழில் அண்மையில் தேளியான ஓர்
ஆய்வின்படி, கடல்களின் தேப்பையைாதல் சுைாக்களின் ேளர்சிமத ைாற்
-ைத்மத பாதித்ததாகக் கூைப்படுகிைது. மிகுந்த தேப்பநிமையில் ேளரும்
சுைாக்கள் சராசரி தேப்பநிமையில் ேளரும் சுைாக்கமளவிட குமைோன
எமடதகாண்டதாக உள்ளன. குட்டிசுைாக்கள், உயிர்ோைத்வதமேயான
ஆற்ைல் இல்ைாைல், மிகச்சிறியதாக பிைக்கும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

அ) உள்துமை அமைச்சகம்
ஆ) நைோழ்வு & குடும்பநைத்துமை அமைச்சகம்
இ) ததாழிைாளர் & வேமைோய்ப்பு அமைச்சகம் 
ஈ) சமூக நீதி அமைச்சகம்

✓

4.இந்திய கரும்பு ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் எது?
அ) ைக்வனா 
ஆ) தஞ்சாவூர்
இ) வாரணாசி

சத்தீஸ்கர், கர்நாடகா, ைத்திய பிரவதசம் ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா ஆகிய
மாநிலங்களில் உள்ள 113 ைாேட்டங்களில் ஆயுஷ்ைான் பாரத பிரதான்
ைந்திரி ஜன் ஆவராக்கிய (PM-JAY) திட்டத்துடன் ESI திட்டத்மத ஒன்றி
-மணக்க ைத்திய ததாழிைாளர் ைற்றும் வேமைோய்ப்பு அமைச்சகம்
ததாடங்கியுள்ளது. இந்த ஒருங்கிமணப்பின்மூைம், 1.35 வகாடி ESI பய
-னாளிகள் PM-JAY திட்டத்தின்கீழ் இைேச சிகிச்மசயின் பைன்கமளப்
தபைமுடியும்.

ஈ) சிேகங்மக
✓

✓

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

ICAR - இந்திய கரும்பு ஆராய்ச்சி நிறுேனம், உத்தரபிரவதச ைாநிைத்தில்
ைக்வனாவில் அமைந்துள்ளது. உள்நாட்டு ோன்வபாக்குேரத்து அமைச்ச
-கமும் உள்நாட்டு ோன்வபாக்குேரத்து இயக்குநரகமும் ட்வரான்கமளப்
பயன்படுத்த IISR’க்கு நிபந்தமன விைக்கு அளித்துள்ளன.

2020’ஐ சவன்ற இந்திய ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் எது?
அ) NHPC
ஆ) NTPC

ட்வரான்கமளப் பயன்படுத்தி பூச்சி ைற்றும் கரும்பு பயிரின் வநாய்கமளக்
கட்டுப்படுத்த, ட்வரான் முமையிைான ததளித்தல் தீர்மே ைதிப்பீடு
தசய்யும் வசாதமனகமள இந்நிறுேனம் நடத்தும்.

5.சதலுங்கானா மாநிலத்தில் இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிதக்கும்
சூரிய மின்னுற்பத்தி நிமலயத்மத அமைக்கவுள்ள அமைப்பு எது?
அ) NHPC

ஆ) NTPC 

இ) REC

ஈ) BHEL









இ) ICAR 
ஈ) HAL

✓

புது தில்லியில் உள்ள ICAR (இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில்)
சமீபத்தில் அரசர் பூமிபால் பன்னாட்டு உைக ைண் நாள் விருது-2020’ஐ
தேன்ைது. நைம்மிக்க எண்தணய்களின் முக்கியத்துேம்குறித்து விழிப்பு
-ணர்மே ஏற்படுத்துேதற்கான அவ்ேமைப்பின் அர்ப்பணிப்புக்காக இது
ேைங்கப்பட்டுள்ளது.



 















10.சசயற்மகக்பகாள் தைமவப்பயன்படுத்தி காற்றின் தைத்தைக்
கண்காணிப்பதற்காக, எந்த நாட்டின் விண்சவளி நிறுவனத்துடன்
ISRO கூட்டிமைந்துள்ளது?
அ) ஐக்கிய அதைரிக்க நாடுகள்
ஆ) ஜப்பான் 
இ) பிரான்ஸ்
ஈ) இரஷ்யா

✓

இந்திய விண்தேளி ஆய்வு மையம் (ISRO) ைற்றும் ஜப்பான் விண்தேளி
ஆய்வு முகமை (JAXA) ஆகியமே தசயற்மகக்வகாள் தரவுகமளப்பய
-ன்படுத்தி, தநற்பயிர் பயிரிடப்பட்டுள்ள பரப்பளவு ைற்றும் காற்றின் தரத்
-மதக் கண்காணிப்பது ததாடர்பான நடேடிக்மககமள வைற்தகாள்ள
பங்குதாரர்களாக இருக்க முடிவுதசய்துள்ளன.

✓

புவி கண்காணிப்பு, நிைவு திட்டத்தில் ஒத்துமைப்பு ைற்றும் தசயற்மகக்
வகாள் ேழிதசலுத்தல் ஆகியேற்றில் நமடதபற்றுதகாண்டிருக்கும் ஒத்து
-மைப்மபயும் அதிகாரிகள் ஆய்வுதசய்தனர். விண்தேளிச்சூைல் விழிப்பு
-ணர்வு ைற்றும் ததாழிற்முமை பரிைாற்ைத் திட்டத்மத தகாண்டுேரவும்
இருநாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளன.


1. தஞ்சாவூர் உள்பட இரண்டு உணவு ததாழில்நுட்ப நிறுேனங்கமள
வதசியையைாக்கும் ைவசாதா: ைாநிைங்களமே ஒப்புதல்
தஞ்சாவூர் உள்பட இரு உணவு ததாழில்நுட்ப நிறுேனங்கமள வதசிய
நிறுேனங்களாக அறிவிக்கும் ைவசாதாவுக்கு ைாநிைங்களமேயில் ஒப்புதல்
அளிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூரில் உள்ள இந்திய உணவு பதப்ப
-டுத்ததுதல் ததாழில்நுட்ப நிறுேனம் ைற்றும் ஹரியானா ைாநிைம் குண்ட்
-லியில் உள்ள வதசிய உணவு ததாழினுட்ப ததாழில்முமனவோர் பயிற்சி
நிறுேனம் ஆகிய இந்த 2 நிறுேனங்கமளயும் வதசிய நிறுேனங்களாக
அறிவிக்கும் ‘வதசிய உணவு ததாழில்நுட்பம், ததாழில்முமனவோர் பயிற்சி
ைற்றும் வைைாண்மை ைவசாதா, 2019’ என்ை ைவசாதா குரல் ோக்தகடுப்பு
மூைம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
இதன்மூைம், இந்த இரண்டு நிறுேனங்களும் முழு சுதந்திரத்துடன், IIT, IIM
நிறுேனங்களுக்கு இமணயாக தசயல்படமுடியும். ைத்திய அரசின் ‘கிசான்
சம்பதா வயாஜனா’ திட்டத்தின்கீழ் 107 இைட்சம் டன் உணவுப்தபாருள்கள்
பதப்படுத்தப்பட்டிருப்பவதாடு, 444 இைட்சம் வேமைோய்ப்புகள் உருோக்க
-ப்பட்டுள்ளன. வைலும், 147 இைட்சம் விேசாயிகள் இத்திட்டத்தின்மூைம்
பயனமடந்துள்ளனர்.

2.ைாணேர்கள் கல்விக்கடன்தபற்ை ைாநிைங்களில் தமிழ்நாடு, வகரளா
முன்னிமை: நிர்ைைா சீதாராைன்
வதசியையைாக்கப்பட்ட ேங்கிகளில் அதிகளவு ைாணேர்கள் கல்விக்கடன்
தபற்ை ைாநிைங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு, வகரளா முன்னிமையில்
உள்ளன என ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைைா சீதாராைன் ைக்களமேயில்
ததரிவித்துள்ளார்.
2020, டிசம்பர் ேமர நாடு முழுேதும் 24,84,397 வபருக்கு `89,883.57
வகாடி கல்விக்கடன் ேைங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் `8,587.10 வகாடி (9.55%)
திரும்பிேராத கடனாகவும், தேமண தேறிய கடனாகவும் உள்ளது.
ஆனால், இந்தக் கல்விக்கடமன அதிக அளவில் தபற்ை ைாநிைங்களாக
தமிழ்நாடு, வகரளா ைற்றும் புதுச்வசரி ஆகியமே உள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் 6,97,066 ைாணேர்கள் `17,193.58 வகாடி கல்விக்கடன்
தபற்றுள்ளனர். இதில் 1,68,410 ைாணேர்கள் தபற்ை `3,490.75 வகாடி
(20.30%) ோராக்கடனாக உள்ளது. நாட்டிவைவய கல்விக்கடன் அதிகம்
தபற்ை ைாநிைைாக தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. இவதைாதிரி புதுச்வசரி
ைாநிைத்தில் 18,311 ைாணேர்களுக்கு `481.80 வகாடி கல்விக்கடன்
ேைங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 4,307 ைாணேர்களின் `93.31 வகாடி (19.3
7%) ோராக்கடனாக உள்ளது. வதசிய அளவில் ோராக் கடனில் புதுச்வசரி
மூன்ைாேது இடத்மதப் தபற்றுள்ளது.
கல்விக் கடன் குமைோகப் தபற்ை ைாநிைம் பிகார் ஆகும். ஆனால், ோராக்
கடன் விகிதத்தில் (25.76 சதவீதம்) நாட்டிவைவய பிகார் முதல் ைாநிைைாக
உள்ளது. இது தவிர 2020, ைார்ச் நிைேரப்படி விேசாயம் (10.33%), ததாழிற்
துமை (13.60%) ஆகியேற்றிலும் ோராக்கடன் அதிகளவில் உள்ளது.











 













1.மருந்துகளுக்கான PLI திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள மத்திய

5.அண்மமயில் ஆப்பிரிக்காவின் தமைமமத்துவத்திற்கான சிறந்த

அ) இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் அமமச்சகம் 

பரிமச கவன்ற மகாமதூ இகசளகபள (Mahamadou Issoufou), எந்த
நாட்டின் அதிபராக இருந்தார்?

ஆ) வர்த்தகம் மற்றும் ததாழிற்துமை அமமச்சகம்

அ) சாட்

இ) தவளியுைவு அமமச்சகம்

ஆ) நமீபியா

ஈ) தெட்ரராலிய மற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமமச்சகம்

இ) மந ர் 

அமமச்சகம் எது?

✓



முக்கிய மூலப்தொருட்கள், இமைநிமல மூலப்தொருட்களின் உள்நாட்டு
உற்ெத்திமய ரமம்ெடுத்துவதற்கான உற்ெத்தியுைன் இமைக்கப்ெட்ை
ஊக்கத்ததாமக திட்ைத்திற்கு மத்திய இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள்
அமமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. முன்னதாக 2020-21 முதல் 2028
-29 வமரயிலான நிதியாண்டுக்கு மருந்துகளுக்கான PLI திட்ைத்திற்கு
மத்திய அமமச்சரமவ ஏற்கனரவ தனது ஒப்புதமல அளித்திருந்தது.

ஈ) சூைான்

✓

இரண்டு ெதவிக்காலங்களுக்குப்பிைகு மந ரின் அதிெர் ெதவியிலிருந்து
விலகும் மகாமதூ இதசளதெள, ஆப்பிரிக்காவின் தமலமமத்துவத்திற்கா
-ன சிைந்த ெரிமச தவன்றுள்ளார். வறுமம முதல் ஆயுதக்கிளர்ச்சி
மற்றும் நாட்டில் ொமலவனமாக்கல் வமர குறிப்பிைத்தக்க சவால்கமள
எதிர்தகாண்ைதற்காக அவருக்கு 2020ஆம் ஆண்டுக்கான இப்ராஹிம்
ெரிசு வழங்கப்ெட்ைது.

2. ‘பாரத் இ-மார்க்ககட்’ என்பது கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்தால்
கதாடங்கப்பட்ட மின்னணு வணிக இமையதளமாகும்?

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

அ) FICCI

அ) விண்கலம்

ஆ) KVIC

ஆ) COVID தடுப்பு மருந்து

இ) CAIT 

இ) சிறுரகாள் 

ஈ) TRIFED

ஈ) அருமண் உரலாகம்

✓

அகில இந்திய வர்த்தகர்கள் கூட்ைமமப்ொன CAIT மின்னணு வணிகத்
-துக்காக, ‘ொரத் இ-மார்க்தகட்’ என்னும் ஓர் இமையதளத்மத ததாைங்
-கவுள்ளது. இமத முன்னிட்டு, விற்ெமனயாளர்களுக்கான, திைன்ரெசி
தசயலி ஒன்மை அன்மமயில் அறிமுகம்தசய்தது.

✓

இந்தச்தசயலி வணிகங்கள் மற்றும் ரசமவ வழங்குநர்கமள இந்த
இணையதளத்தில் ெதிவுதசய்துதகாள்வதன்மூலம் தங்கள் தசாந்த தமய்
நிகர் அங்காடிமய உருவாக்க உதவுகிைது. இதற்காக அவர்களிைம் எந்த
ஒரு கட்ைைமும் வசூலிக்கப்ெைாது.

✓

7. நடப்பாண்டில் (2021) BRICS அமமப்பிற்கு தமைமம தாங்கும்
நாடு எது?
அ) பிரரஸில்

3. 2021 மார்ச்சில், எவ்வமமப்பின் முதல் கமய்நிகர் உச்சிமாநாட்டில்

ஆ) இரஷ்யா

இந்தியா பங்ககற்றது?

இ) இந்தியா 

அ) BRICS

ஈ) சீனா

ஆ) QUAD 

✓

இ) BIMSTEC
ஈ) G20

✓

அதமரிக்க விண்தவளி நிறுவனமான NASA, இந்த ஆண்டு, 2001 FO32
என்று பெயரிடப்ெட்ட மிகப்தெரிய சிறுரகாள் 1.25 மில்லியன் மமல்
ததாமலவில் புவிக்கு மிகவருரக கைந்து தசல்லும் என்று கூறியுள்ளது.
இந்த சிறுரகாள் 3,000 அடி விட்ைம் தகாண்ைதாக மதிப்பிைப்ெட்டுள்ளது;
20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைது.

அதமரிக்க அதிெர் ர ா பிைன், ஆஸ்திரரலிய பிரதமர் ஸ்காட் ரமாரிசன்
மற்றும் ப்ொனிய பிரதமர் ரயாஷிமைட் சுகா ஆகிரயாருைன் QUAD
தமலவர்களின் முதல் தமய்நிகர் உச்சிமாநாட்டில் பிரதமர் நரரந்திர
ரமாடி ெங்ரகற்ைார். COVID-19’இன் தொருளாதார மற்றும் நல்வாழ்வு
ொதிப்புகள், காலநிமல மாற்ைம் மற்றும் இமையதவளி, ெயங்கரவாத
எதிர்ப்பு, தரமான உட்கட்ைமமப்பு முதலீடு மற்றும் மனிதாபிமான உதவி,
ரெரிைர்-நிவாரைம் உள்ளிட்ை சவால்கமள எதிர்தகாள்வது குறித்து
தமலவர்கள் விவாதித்தனர்.

நைப்ொண்டிற்கான (2021) BRICS அணமப்பின் தமலவராக இந்தியா
தொறுப்ரெற்றுள்ளது. அண்மமயில், தொருளாதார & வர்த்தக சிக்கல்கள்
குறித்த BRICS ததாைர்புக்குழு மார்ச் 9 முதல் 11 வமர இந்தியாவின்
தமலமமயில் அதன் முதல் கூட்ைத்மத நைத்தியது. “BRICS@15: Intra
BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation, and Consensus” என்ெது
நடப்ொண்டு (2021) BRICS அணமப்பிற்கான கருப்தொருளாகும்.

8.பின்வருவனவற்றுள் பவானி கதவியுடன் கதாடர்புமடய விமள
-யாட்டு எது?
அ) குத்துச்சண்மை
ஆ) வாள் சண்மை 

4. ‘ஆசாதி கா அம்ரித் மககாத்சவம்’ ககாண்டாட்டங்கள் அமனத்தும்

இ) ஈட்டிதயறிதல்

பின்வரும் எந்த இடத்திலிருந்து கதாடக்கிமவக்கப்பட்டன?

ஈ) பூப்ெந்து

அ) செர்மதி ஆசிரமம் 

✓

தமிழ்நாட்டின் வாள் சண்மை சாம்பியனான ெவானி ரதவி, ரைாக்கிரயா
ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்கு தகுதிதெற்றுள்ளார். இதன்மூலம், ஒலிம்பிக்கிற்கு
தகுதிதெற்ை முதல் இந்திய வாள் சண்மை வீராங்கமன என்ை தெருமம
-மய அவர் அமைந்தார்.

✓

சரிதசய்யப்ெட்ை அதிகாரப்பூர்வ தரவரிமச முமையின்கீழ் அவர் ரதர்வு
தசய்யப்ெட்டுள்ளார். COVID-19 ததாற்றுரநாய் காரைமாக, 2020’இல்
நைக்கவிருந்த ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் பொட்டிகள் அணனத்தும் 2021ஆம்
ஆண்டு ூமலக்கு ஒத்திமவக்கப்ெட்டுள்ளன.

ஆ) இராஜ் காட்
இ) மதுணை
ஈ) தசங்ரகாட்மை, புது தில்லி
✓

இந்தியாவின் 75ஆவது விடுதமல ஆண்மை முன்னிட்டு, அகமதாொத்
செர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து ‘ொதயாத்திமர’ (சுதந்திர யாத்திமர) மற்றும்
விடுதமலயின் அம்ருத் மரகாத்சவ முன்ரனாட்ை நிகழ்ச்சிகமள பிரதமர்
நரரந்திர ரமாடி ததாைங்கிமவத்தார். இந்த நிகழ்வு, மகாத்மா காந்தி
தமலமமயிலான வரலாற்றுச்சிைப்புமிக்க உப்புச்சத்தியாகிரக யாத்திமர
-யின் 91ஆவது ஆண்டுநிமைமவக்குறிக்கிைது. இந்தியாவின் 75ஆவது
விடுதமல ஆண்மை முன்னிட்டு, இதர கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் மற்றும்
டிஜிட்ைல் நைவடிக்மககமளயும் அவர் ததாைங்கிமவத்தார்.









9.அகமரிக்க துமை தூதரகத்தின் துணிச்சல்மிகு கபண்ணுக்கான
பன்னாட்டு விருதுகபற்ற ககளசல்யா சங்கர் சார்ந்த மாநிைம் எது?
அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ரகரளா

இ) கர்நாைகா

ஈ) ததலங்கானா



 
✓











தசன்மனயில் உள்ள அதமரிக்க துமை தூதரகம் அண்மமயில் தமிழ்
நாட்மைச்சார்ந்த தகளசல்யா சங்கருக்கு, துணிச்சல்மிகு தெண்ணுக்கா
-ன ென்னாட்டு விருதிமன வழங்கியுள்ளது. சாதி அடிப்ெமையிலான
வன்முமைகமள எதிர்த்துப் ரொராடுவமத ரநாக்கமாகக்தகாண்ை அவ
-ர், கைந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் சங்கர் சமூக நீதி அைக்கட்ைமள
என்ை அைக்கட்ைமளமய நைத்திவருகிைார்.

10.கதசிய தடுப்பூசி நாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிற கததி எது?
அ) மார்ச் 15
ஆ) மார்ச் 10
இ) மார்ச் 16 
ஈ) மார்ச் 14

✓

✓

தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்ெடுத்துதற்காக
ரதசிய ரநாய்த்தடுப்பு நாள் என அமழக்கப்ெடும் ரதசிய தடுப்பூசி நாள்
ஆண்டுரதாறும் மார்ச்.16 அன்று இந்தியா முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிை
-து. ரொலிரயா மவரஸ் மற்றும் பிை தகாடிய மவரஸ்களுக்கு எதிரான
தடுப்பூசிகுறித்து விழிப்புைர்மவ ஏற்ெடுத்துவமத இந்திய அரசு
ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.
நைப்ொண்டில் (2021) வரும் ரதசிய தடுப்பூசி நாள், ரொலிரயா மற்றும்
COVID-19 இரண்மையும் ஒழிப்ெமத ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.
‘ெல்ஸ் ரொலிரயா’ ரநாய்த்தடுப்பு திட்ைம் தசயல்ொட்டுக்கு வந்த நாளான
1995 மார்ச்.16 அன்று இந்த நாள் முதன்முதலாக அனுசரிக்கப்ெட்ைது.


1. நாடு சுதந்திரம் தெற்று 75ஆண்டுகள் நிமைவமைய உள்ளமத
குறிக்கும் வமகயில் நாடுமுழுவதும் 75 இைங்களில் ‘அம்ரித்மரைாத்சவ்’
என்ை தெயரில் பிரம்மாண்ைமான விழா நமைதெறும் என பிரதமர் ரமாடி
கைந்த ஆண்டு அறிவித்தார். அதன்ெடி, ‘அம்ரித் மரைாத்சவ்’ நிகழ்ச்சியின்
ததாைக்கவிழா தசன்மன கிண்டியில் உள்ள காந்தி மண்ைெத்தில் ரநற்று
(12.03.2021) நைந்தது.
நாடுமுழுவதும் இன்று (மார்ச் 12) ததாைங்கி 75 வாரங்களுக்கு
நமைதெறும் இந்நிகழ்ச்சி வழியாக நமது கலாச்சாரம், ொரம்ெரியம்,
சுதந்திரப் ரொராட்ைம், சுதந்திர வீரர்களின் தியாகங்கள், அறிவியல்,
ததாழில்நுட்ெம், கல்வி, சுகாதாரம், தகவல் ததாழில்நுட்ெம் ஆகிய
துமைகளில் நாம் தசய்த சாதமனகமள ெரவச் தசய்ய முடியும்.
உப்புக்கு வரி விதித்த பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக மகாத்மா காந்தி, 1930ம் ஆண்டு மார்ச் 12-ம் ரததி கு ராத்தில் இருந்து தண்டி வமர உப்பு
சத்தியாக்கிரகம் எனும் அகிம்மசவழி ரொராட்ைம் நைத்தி, உப்புக்கான
வரிமய விலக்கச் தசய்தார். வன்முமையற்ை இந்தப் ரொராட்ைம் வரலாற்று
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
இதன்மூலம் ஈர்க்கப்ெட்ை ரா ாஜி, திருச்சி முதல் ரவதாரண்யம் வமர
உப்பு சத்தியாக்கிரக அணிவகுப்மெ ரமற்தகாண்ைார். நாட்டின் புகழ்தெற்ை
சுதந்திர இயக்கத்தில் தமிழகம் தெரும் ெங்மகக் தகாண்டுள்ளது. காந்தி
மதுமரக்கு வந்த பின்னர்தான் மிக சாதாரை உமைகமள அணியத்
ததாைங்கினார்.
நாடு சுதந்திரமமைந்த 75-ஆவது ஆண்மைக் தகாண்ைாடும் ரநாக்கில்
நாட்டின் 75 இைங்களில் 75 வாரங்களுக்குக் தகாண்ைாட்ைங்கமள
முன்தனடுப்ெதற்கு மத்திய அரசு திட்ைமிட்டுள்ளது. இமததயாட்டி,
கு ராத்தின்
ஆமதாொதில்
உள்ள
சொா்மதி
ஆசிரமத்திலிருந்து
‘சுதந்திரத்துக்கான அம்ருத் மரகாத்சவம்’ நிகழ்ச்சிமய பிரதமாா் ரமாடி
தவள்ளிக்கிழமம ததாைக்கி மவத்தாாா்.
அதன்ெடி, மகாத்மா காந்தியின் வரலாற்றுச் சிைப்பு மிக்க உப்பு சத்தியாகிரக
ொத யாத்திமரமய நிமனவுகூரும் வமகயில், 81 ரொா் தகாண்ை குழு
புைப்ெட்ைது. ஆமதாொதிலிருந்து தண்டி கைற்கமர வமரயிலான 386 கி.மீ.
தூரத்மத இவாா்கள் 25 நாட்களில் நிமைவு தசய்வாாா்கள். ஏப்ரல் மாதம் 5ஆம் ரததி இந்த யாத்திமர நிமைவமையும்.
மகாத்மா காந்தியடிகள் கைந்த 1930-ஆம் ஆண்டு மாாா்ச் 12-ஆம் ரததி
உப்பு மீது விதிக்கப்ெடும் வரிமய ரத்து தசய்யக் ரகாரி சொா்மதி
ஆசிரமத்திலிருந்து
தண்டி
கைற்கமரக்குப்
ொத
யாத்திமர
ரமற்தகாண்ைாாா்.





75-ஆவது சுதந்திர ஆண்டு தகாண்ைாட்ைங்களானது 2023-ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட் 15-ஆம் ரததி வமர நமைதெைவுள்ளன
2. எழுத்தாளர் இமமயத்துக்கு 'சாகித்ய அகாைமி' விருது அறிவிப்பு
இந்தியாவில் இலக்கிய ெமைப்புகளுக்கு வழங்கப்ெடும் உயரிய விருதாக
சாகித்ய அகாைமி விருது கருதப்ெடுகிைது. இந்தியாவில் சிைந்த இலக்கிய
ெமைப்புகளுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் சாகித்ய அகாைமி விருது
வழங்கப்ெடுகிைது. அவ்வமகயில் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய
அகாைமி விருதுகள் இன்று (12.03.2021) அறிவிக்கப்ெட்ைன. 20
தமாழிகளில் சிைந்த இலக்கிய ெமைப்புகளுக்கான சாகித்ய விருதுகமள
மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிைது. சாகித்ய அகாைமி விருது, கைந்த 1955
ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்ெட்டு வருகிைது.
இதில், தமிழகத்மதச் ரசர்ந்த எழுத்தாளர் இமமயத்திற்கு 2020 ஆம்
ஆண்டிற்கான விருது வழங்கப்ெடுகிைது. தசல்லாத ெைம் என்ை
நாவலுக்காக இந்த விருது அவருக்கு வழங்கப்ெடுகிைது. இந்தியாவில்
இலக்கிய ெமைப்புகளுக்கு வழங்கப்ெடும் உயரிய விருதாக சாகித்ய
அகாைமி விருது கருதப்ெடுகிைது. விருது தெறுெவர்களுக்கு தாமிர ெட்ையம்
மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூொய் ெரிசு வழங்கப்ெடும்.
தமிழ் தமாழியில் எழுத்தாளர் இமமயம் எழுதிய ‘தசல்லாத ெைம்’ என்ை
நாவலுக்கு விருது கிமைத் துள்ளது. 2018-ல் தவளியான இந்த நாவமல
க்ரியா ெதிப்ெகம்தவளியிட்டுள்ளது. இவர் கைலூர் மாவட்ைம், திட்ைக்குடி
அருரக கழுதூரில் பிைந்தவர் ஆவார். இமமயத்தின் இயற்தெயர்
அண்ைாமமல. 1964-ல் பிைந்த இமமயம், ெள்ளி ஆசிரியராகப்
ெணிபுரிகிைார்.
விவசாயக் குடும்ெத்மதச் ரசர்ந்த இமமயத்தின் முதல் நாவல் ‘ரகாரவறு
கழுமதகள்.’ இது 1994-ல் தவளியானது. தமிழ்இலக்கியத்தில் அதுவமர
ஆவைப்ெடுத்தப்ெைாத புதிமர வண்ைார்களின் வாழ்க்மகமயப் ரெசிய
அந்த
நாவல்,
பின்னாளில்
புதிமர
வண்ைார்கள்
நல
வாரியம்அமமக்கப்ெை முக்கிய காரைங்களுள் ஒன்ைாக அமமந்தது.
இமதத் ததாைர்ந்து ‘ஆறுமுகம்’, ‘தசைல்’, ‘எங் கதத’, ‘தசல்லாத ெைம்’
ரொன்ை நாவல்கமளயும் அவர் எழுதினார்.
கைந்த ஆண்டு ‘வாழ்க! வாழ்க!’ என்ை குறுநாவல் தவளியானது. ‘மண்
ொரம்’, ‘வீடிரயா மாரியம்மன்’, ‘தகாமலச்ரசவல்’, ‘சாவு ரசாறு’,
‘நறுமைம்’, ‘நன்மாைன் ரகாட்மைக் கமத’ ரொன்ைமவ இமமயத்தின்
சிறுகமதத் ததாகுப்புகளாகும்.
இமமயத்தின் ‘தெத்தவன்’ தநடுங்கமதமய இயக்குநர் மு. களஞ்சியம்
‘முந்திரிக்காடு’ என்ை தமலப்பில் ெைமாக இயக்கி வருகிைார். இமமயம்
தன் எழுத்துக்காக ‘அக்னி அக்ஷர விருது’, ‘தமிழ்நாடு முற்ரொக்கு
எழுத்தாளர் சங்க விருது’, ‘அமுதன் அடிகள் இலக்கிய விருது’, தமிழக
அரசின் ‘தமிழ்த் ததன்ைல் திரு.வி.க. விருது’, இந்து தமிழ் திமசயின்
‘சமகாலச் சாதமனயாளர் விருது’ உட்ெை ெல விருதுகமளப் தெற்றுள்ளார்.
2018-ம் ஆண்டுக்கான 'இயல்’ விருமதப் தெற்றுள்ளார், எழுத்தாளர்
இமமயம். சாதி ஆைவக்தகாமலமயப் ெற்றிய தெத்தவன் என்கிை
தநடுங்கமத, இவரின் ெமைப்புகளில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று.
இக்கமத ததலுங்கில் தமாழிதெயர்க்கப்ெட்டு, திருப்ெதி ெல்கமலக்கழகப்
ொைத்திட்ைத்தில் ஒரு ெகுதியாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்ெட்டுள்ளது.
சாகித்ய அகாைமியின் 2020-ம் ஆண்டுக்கான விருது ெட்டியலில் 7
கவிமதத் ததாகுப்புகள், 4 நாவல்கள், 5 சிறுகமதத் ததாகுப்புகள் உட்ெை
20 தமாழிகமளச் ரசர்ந்த ெமைப்புகள் இைம்தெற்றுள்ளன. கன்னை
தமாழிக்கான விருதுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தமலவர்களில்
ஒருவரான எம்.வீரப்ெ தமாய்லி ரதர்வு தசய்யப்ெட்டுள்ளார். இவர் எழுதிய
‘ொகுெலி அகிம்சா திக்வி யம்’ என்ை காவிய கவிமத நூலுக்காக இந்த
விருது கிமைத்துள்ளது.
இரதரொல் சாகித்ய அகாைமியின் 2020-ம் ஆண்டுக்கான யுவபுரஸ்கார்
விருதுகளும் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளன. தமிழில் கவிஞர் ஷக்தி எழுதிய ‘மர
நாய்’ கவிமதத் ததாகுப்புக்கு யுவபுரஸ்கார் விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது.
ரசா. தர்மனின் சூல் (நாவல்), எஸ்.ராமகிருஷ்ைனின் சஞ்சாரம் (நாவல்),
கவிஞர் இன்குலாப்பின் காந்தள் நாட்கள் கவிமத ததாகுப்பு, பூமணியின்
அஞ்ஞாடி (நாவல்), ர ா டி குரூஸின் தகாற்மக (நாவல்), ரைனியல்
தசல்வராஜின் ரதால் (நாவல்), சு. தவங்கரைசனின் காவல் ரகாட்ைம்
உள்ளிட்ை ெல ெமைப்புகளுக்கு இதுவமர சாகித்ய அகைாமி விருது
வழங்கப்ெட்டுள்ளன.
கைந்த 6 ஆண்டுகளில் சாகித்திய அகாைமி விருது தெற்ைவர்கள்:
2015 - இலக்கியச் சுவடுகள் (திைனாய்வு நூல்) - ஆ. மாதவன்
2016 - ஒரு சிறு இமச (சிறுகமதகள்) - வண்ைதாசன்











 















ஆராய்ந்ததில் அதிலும் தடுப்பூசி காரைமாக
நிகழவில்மல என்று ததரிய வந்துள்ளது.

2017 - காந்தள் நாட்கள் (கவிமதகள்) - இன்குலாப்
2018 - சஞ்சாரம் (புதினம்) - எஸ். ராமகிருஷ்ைன்

இைப்புகள்

ஏதும்

எனரவ மற்ை தடுப்பூசிகமளப் ரொலரவ அஸ்ட்ரா த னிகா
ெயன்ெடுத்துவதில் எந்தப் பிரச் சிமனயும் இல்மல என்று உலக சுகாதார
நிறுவனத்தின் தசய்தித் ததாைர்ொளர் மார்கதரட் ைாரிஸ் திட்ைவட்ைமாகக்
கூறியுள்ளார்.

2019 - சூல் (புதினம்) - ரசா. தர்மன்
2020 - தசல்லாத ெைம் (நாவல்) - இமமயம்
2020-ஆம்
ஆண்டுக்கான
சாகித்ய
அகாததமி
விருதுகள்
அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளன. அதில், தமிழில் ‘தசல்லாத ெைம்’ நாவமல எழுதிய
எழுத்தாளாா் இமமயம், கன்னைத்தில் ‘ஸ்ரீொகுெலி அஹிம்சா திக்வி யம்’
தெருங்கவிமத நூமல எழுதிய முன்னாள் மத்திய அமமச்சாா் வீரப்ெ
தமாய்லி, ஆங்கிலத்தில் ‘தவன் காட் இஸ் எ டிராவலாா்’ என்ை கவிமத
நூமல எழுதிய அருந்ததி சுப்பிரமணியம் உள்ெை 20 ரெருக்கு விருது
அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.

6. எச் 1பி விசாவுக்கு குமைந்தெட்ச ஊதிய நிர்ையம் நிறுத்திமவப்பு:
அதிெர் ர ா மெைன் அறிவிப்பு.
தகவல் ததாழில்நுட்ெ நிறு வனங்களில் ெணிபுரியும் தவளி நாட்டுப்
ெணியாளர்கள் எச் 1 பி விசாவுக்கு விண்ைப்பித்தால் அவர்களுக்கு
வழங்கப்ெடும்
ஊதியத்தின்
குமைந்தெட்ச
அளவு
முன்னர்
நிர்ையிக்கப்ெட்ைது.

இதுகுறித்து
சாகித்ய
அகாததமி
தவள்ளிக்கிழமம
தவளியிட்ை
அறிக்மகயில் கூைப்ெட்டிருப்ெதாவது: 7 கவிமத நூல்கள், 4 நாவல்கள், 5
சிறுகமத ததாகுப்புகள், 2 நாைகங்கள், ஒரு தெருங்கவிமத நூல், ஒரு
அனுெவ நூல் என தமாத்தம் 20 தமாழிகளில் தவளியான 20 நூல்கள்
சாகித்ய அகாததமி விருதுக்கு ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்டுள்ளன.

இதனால் தவளிநாட்டுப் ெணியாளர்களுக்கு மிக அதிக அளவில் ஊதியம்
நிர்ையிக்க ரவண்டிய சூழல் உருவானது. இதனால் அதமரிக்கர்களுக்கு
ரவமலவாய்ப்பு
கிமைக்கும்
என்ெதற்காக
இந்த
நைவடிக்மக
எடுக்கப்ெட்ைது. இந்த உத்தரவால் இந்தியா மற்றும் சீனாவிலிருந்து அதிக
எண்ணிக்மகயில் தகவல் ததாழில்நுட்ெ ெணியாளர்கமள ெணியில்
நியமிப்ெது தெரும் பிரச்சிமனயானது.

நாவல்களுக்காக, இமமயம்(தமிழ்), நந்த கரர(மராத்தி), மரகஷ் சந்திர
சாா்மா தகௌதம்(சம்ஸ்கிருதம்), ைுமசன் அல் ரைக் (உருது) ஆகிரயாாா்
ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்டுள்ளனாா்.

இப்புதிய விதிமுமை ரம 14, 2021 முதல் தசயல்ெடுத்தப்ெடுவதாக
இருந்தது. இந்நிமலயில் ட்ரம்ப் பிைப்பித்த உத்தரமவ நிறுத்தி மவக்க
ததாழிலாளர் நலத்துமைக்கு அதிெர் மெைன் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிறுகமத ததாகுப்புகளுக்காக, அபூாா்வ குமாாா் மசகியா(அஸ்ஸாமி),
தரணிதாா் ஒவாரி(ரொரைா), ஹிதய் தகால் ொரதி(காஷ்மீரி), காமாகாந்த்
ா(மமதிலி),
குருரதவ்
சிங்
ரூெனா
(ெஞ்சாப்)
ஆகிரயாாா்
ரதாா்வாகியுள்ளனாா்.

7. சர்வரதச மகளிர் கிரிக்தகட் ரொட்டிகளில் 10 ஆயிரம் ரன்கமள கைந்த
முதல் இந்திய வீராங்கமன என்ை சாதமனமய ெமைத்தார் மிதாலி ராஜ்.

கவிமத நூல்களுக்காக, அருந்ததி சுப்பிரமணியம் (ஆங்கிலம்), ைரீஷ்
மீனாட்சி(கு ராத்தி), அனாமிகா(ஹிந்தி), ஆாா்.எஸ்.ொஸ்காா்(தகாங்கணி),
இரூங்ொம்
ரதவன்(மணிப்பூரி),
ரூப்சந்த்
ைன்ஸ்ைா(சந்தாலி),
நிகிரலஷ்வாா்(ததலுங்கு) ஆகிரயாாா் ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்டுள்ளனாா்.
நாைக நூல்களுக்காக, கியான் சிங் (ரைாக்ரி), ர ரதா லால்வானி(சிந்தி)
ஆகிய இருவருக்கு விருது வழங்கப்ெைவுள்ளது.
அனுெவக் குறிப்பு நூலுக்காக, வங்க தமாழி எழுத்தாளாா் மணிசங்காா்
முரகாொத்யாய ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்டுள்ளாாா் என்று அந்த அறிக்மகயில்
ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
மமலயாளம், ரநொளி, ஒடியா, ரா ஸ்தானி ஆகிய தமாழிகளில்
தவளிவந்த ெமைப்புகளுக்கு பின்னாா் விருது அறிவிக்கப்ெடும். சாகித்ய
அகாததமி விருதுக்கு ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்டிருப்ெவாா்களுக்கு ரூ.1 லட்சம்
தராக்கத்துைன் தாமிர ரகையம் ெரிசளிக்கப்ெடும். விருது வழங்கும் விழா
நமைதெறும் ரததி பின்னாா் அறிவிக்கப்ெடும்.
3. இந்தியன் வங்கியின் தசயல் இயக்குநராக இம்ரான் அமின் சித்திக்
தொறுப்ரெற்றுள்ளார். இவர் இதற்கு முன்பு இரத வங்கியில் வளங்கள்
மற்றும் அரசு உைவுகள் பிரிவுகளின் தொது ரமலாளராக ெணிபுரிந்தவர்.
4. மார்ச் 14-ம் ரததி உலக சிறுநீரக தினம். ஆண்டு ரதாறும் மார்ச்
மாதத்தில் வரும் 2ஆவது வியாழக்கிழமம 'உலக சிறுநீரக தினம்'
அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. இந்த ஆண்டுக்கான கருப்தொருள் - "சிறுநீரக
ரநாயுைன் நன்ைாக வாழ்"
5. அஸ்ட்ராத னிகா தடுப்பூசிமய தாராளமாக ெயன்ெடுத்தலாம்: உலக
சுகாதார நிறுவனம் அறிவிப்பு
அஸ்ட்ரா த னிகா நிறுவனத்தின் ‘ரகாவிட்-19’ தடுப்பூசிமய ஐரராப்பிய
நாடுகள் தவிர்த்து வரும் நிமலயில் உலக சுகாதார நிறுவனம் அதமனப்
ெயன்ெடுத்துவதில் எந்தப் பிரச்சிமனயும் இல்மல என கூறியுள்ளது.
தைன்மார்க், நார்ரவ, ஐஸ்லாந்து, இத்தாலி, ரராமானியா உள்ளிட்ை
ஐரராப்பிய நாடுகள் கரரானா மவரஸ் ெரவல் தடுப்புக்குப் ரொைப்ெட்ை
அஸ்ட்ரா த னிகா நிறுவனத்தின் ‘ரகாவிட்-19’ தடுப்பூசியினால் சிலருக்கு
ரத்தம் உமைந்துவிட்ைதாக கூைப்ெடுகிைது.
இதனால், அஸ்ட்ரா த னிகா நிறுவனத்தின் தடுப்பூசிமய ரொட்டுக்
தகாள்ள ெல ஐரராப்பிய நாட்டு மக்கள் தயக்கம் காட்டி வருகின்ைனர்.
இதன் காரைமாக இந்த நாடுகள் ‘ரகாவிட்-19’ தடுப்பூசி விநிரயாகத்மதக்
குமைத்து வருகின்ைன.
இந்நிமலயில்
உலக
சுகாதாரநிறுவனத்தின்
தடுப்பு
மருந்துஆரலாசமனக் குழுவினர் இதுகுறித்து ஆய்வு தசய்துள்ளனர்.
அதில் அஸ்ட்ரா த னிகா தடுப்பூசிக்கும், ரத்தம் உமைவதற்கும் ததாைர்பு
இருப்ெதற்கான சாத்தியங்கள் ஏதும் இல்மல. கரரானா இைப்புகமள









லக்ரனாவில் உள்ள ஏகனா கிரிக்தகட் மமதானத்தில் இந்தியா - ததன்
ஆப்பிரிக்கா மகளிர் அணிகள் இமையிலான 3-வது ஒருநாள் கிரிக்தகட்
ரொட்டி ரநற்று நமை தெற்ைது.
இந்த ஆட்ைத்தில் இந்திய அணியின் ரகப்ைனான மிதாலி ராஜ் 36
ரன்களில் ஆட்ைமிழந்தார். முன்னதாக அவர், 35 ரன்கமள கைந்த ரொது
அமனத்து விதமான சர்வரதச கிரிக்தகட் ரொட்டிகளிலும் 10 ஆயிரம்
ரன்கமள கைந்த முதல் இந்திய வீராங்கமன என்ை சாதமனமய
ெமைத்தார்.
சர்வரதச கிரிக்தகட்டில் இந்த சாதமனமய எட்டும் 2-வது வீராங்கமன
மிதாலி ராஜ் ஆவார். இந்த வமக சாதமனயில் இங்கிலாந்தின் முன்னாள்
ரகப்ைன் சார்ரலாட் எட்வர்ட்ஸ் 10,273 ரன்கள் குவித்து முதலிைத்தில்
உள்ளார்.
8. உலக நன்மமக்கு குவாட் அமமப்பு ஒன்றிமைந்து ொடுெைரவண்டும்:
பிரதமர் ரமாடி வலியுறுத்தல்
அதமரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திரரலியா,
ப்ொன் ஆகிய 4 நாடுகள்
இமைந்து கைந்த 2007-ம் ஆண்டு ‘குவாட்’ கூட்ைணி என்ை அமமப்மெ
உருவாக்கின. 2017-ம்ஆண்டு இந்த அமமப்பில் ஆஸ்திரரலியா
இமைந்தது
முதல்முமையாக
நாட்டின்
பிரதமர்,
அதிெர்கள்
மட்ைத்தில்
ரெச்சுவார்த்மதக்கு ஏற்ொடு தசய்யப்ெட்ைது. அதன்ெடி, ‘குவாட்’ கூட்ைணி
உச்சி மாநாடு ரநற்று (12.03.2021) காதைாலி காட்சி மூலம்
நமைதெற்ைது. இதில், அதமரிக்க அதிெர்ர ா மெைன், இந்திய பிரதமர்
ரமாடி, ஆஸ்திரரலிய பிரதமர் ஸ்காட் ரமாரிசன்,
ப்ொன் பிரதமர்
ரயாஷிகிரை சுகா ஆகிரயார் காதைாலி மூலம் ெங்ரகற்ைனர்.
மாநாட்டில் பிரதமர் ரமாடி ரெசும்ரொது, “குவாட் அமமப்பு என்ெது
இந்தியாவின் ொரம்ெரியமான வாசுரதவ குடும்ெகத்தின் நீட்டிப்பு ஆகும்.
வாசுரதவ குடும்ெம்:
பிரதமர் ரமாடி ரமலும் கூறுமகயில், உலகம் முழுவமதயும் ஒரர
குடும்ெமாக கருதும் இந்தியாவின் ெண்மைய தத்துவமான ‘வாசுரதவ
குடும்ெம்’ என்ை தத்துவத்தின் விரிவாக்கமாகரவ குவாட் அமமப்மெ
கருதுகிரைன்,’’ என்ைார். உலகம் முழுவமதயும் ஒரர குடும்ெமாக கருதும்
‘வாசுரதவ குடும்ெகம்’ என்ை தத்துவத்தின் விரிவாக்கம்தான் குவாட் என
பிரதமர் ரெசினார்.
இந்ரதா-ெசுபிக்
பிராந்தியத்தில்
மதச்சார்ெற்ை
தன்மமமய
ஊக்குவிப்ெதற்கும்,
நிமலயான,
வளமான
பிராந்தியத்மத
உருவாக்குவதற்கும் நாம் ஒன்றிமைந்து ொடுெை ரவண்டும்.
கரரானா தடுப்பூசி, ெருவநிமல மாற்ைம், ததாழில்நுட்ெம் குறித்து
விவாதிக்க ஆமசப்ெடு கிரைன். உலக நன்மமக்காக குவாட் அமமப்பு
ஒன்றிமைந்து ொடுெைரவண்டும்" என்ைார்.



 









மாநாட்டில் ஆஸ்திரரலிய பிரதமர் ஸ்காட் ரமாரிசன் ரெசும்ரொது, “21-ம்
நூற்ைாண்டின்
தமலவிதிமய
இந்ரதா-ெசுபிக்
பிராந்தியம்
வடிவமமக்கும். இந்ரதா-ெசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள தெரிய னநாயக
நாடுகளின் 4 தமலவர்கள் என்ை வமகயில், எங்கள் கூட்டு ஒப்ெந்தம்
அமமதி,ஸ்திரத்தன்மம மற்றும் தசழிப்புஆகியவற்றின் தசயல்ொட்ைாள
ராக இருக்கட்டும். இரத பிராந்தியத்தில் உள்ள மற்ை நாடுகளுைன்
இமைந்து இந்த அமமப்பு தசயல்ெைட்டும்” என்ைார்.
9. இயற்பியல், கணிதம் ொைங்கள் தொறியியலுக்கு கட்ைாயமில்மல: அகில
இந்திய ததாழில்நுட்ெ கவுன்சில் அறிவிப்பு
இளநிமல தொறியியல் ெடிப்புகளில் ரசர்வதற்கு இயற்பியல் மற்றும்
கணிதம் ஆகிய ொைங்கள் ெடிக்க கட்ைாயமில்மல என அகில இந்திய
ததாழில்நுட்ெ கவுன்சில் (ஏஐசிடிஇ) அறிவித்துள்ளது.தொறியியல் மற்றும்
ததாழில்நுட்ெ
ெடிப்புகளுக்கு
2021-22
கல்வி
ஆண்டுக்கான
ொைத்திட்ைங்களுக்கான
ஒப்புதல்
மகரயடுமவ
ஏஐசிடிஇ
தவளியிட்டுள்ளது. அதில் இளநிமல தொறியியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ெ
ெடிப்புகளுக்கு கணிதம், இயற்பியல் ொைங்கள் கட்ைாயமில்மல என
ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. ரமலும் இளநிமல தொறியியல் ெடிப்புகளில்
ரசருவதற்கான கல்வி தகுதிகள் மாற்றியமமக்கப்ெட்டுள்ளன.
அதன்ெடி, இயற்பியல், கணிதம், ரவதியியல், கணினி அறிவியல்,
மின்னணுவியல்,
தகவல்
ததாழில்நுட்ெம்,
உயிரியல்,
உயிரி
ததாழில்நுட்ெம்,
விவசாயம்,
ததாழிற்ெடிப்புகள்,
இன்ெர்ரமட்டிக்ஸ்
ப்ராக்டிசஸ் , இன்ஜியனிரிங் கிராபிக்ஸ் , பிசினஸ் ஸ்ைடிஸ் ,
ததாழில்முமனரவார்
ஆகிய
ொைங்களில்
ஏதாவது
மூன்மை
ெடித்திருந்தாரல தொறியில் ெடிப்புகளில் ரசரலாம் என ஏஐசிடியூ
ததரிவித்துள்ளது.வரும் 2021-22 கல்வி ஆண்டில் இந்த நமைமுமை
தசயல்ெட்டுக்கு வரும் எனவும் ஏஐசிடிஇ அறிவித்துள்ளது. கணிதம்,
இயற்பியல் ொைங்கமள தவிர பிை ொைங்கமள எடுத்து தொறியியல்
ெடிப்பில் ரசரும் மாைவர்களுக்கு ெல்கமலக்கழகங்கள் இமைப்பு ெடிப்பு
ஒன்மை நைத்தும். பிளஸ் டூ ரதர்வில் 45 சதவிகிதத்திற்கும் ரமல்
மதிப்தெண் எடுப்ெவர்கள் தொறியியல் ெடிப்புகளில் ரசரலாம். ெட்டியல் இன
மாைவர்கள் 40% எடுத்தால் ரொதும் என்றும் கூைப்ெட்டுள்ளது.
தொதுவாக ப்ளஸ் 2வில் கணிதம், இயற்பியல், ரவதியல் ஆகிய
ொைங்கமள முதன்மம ொைங்களாக எடுத்து ெடித்தால் தான் இளநிமல
தொறியியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ெ
ெடிப்புகளில் ரசர முடியும். இந்த
நிமலயில் ஏஐசிடிஇ இத்தமகய அறிவிப்மெ தவளியிட்டுள்ளது. இது
மாைவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் மத்தியில்
சர்ச்மசமய ஏற்ெடுத்தியுள்ளது.
10. பிரம்ம குமாரிகள் வித்யாலயா தமலமம நிர்வாகி காலமானார்:
ரா ஸ்தானில் இன்று (12.03.2021) இறுதி சைங்கு
பிரம்ம குமாரிகள் அமமப்பின் அகில உலக தமலமம நிர்வாகி ஹிருதய
ரமாகினி உைல் நலக்குமைவினால் ரநற்று முன்தினம் காலமானார்.
அவருக்கு வயது 93. உலகில் தெண்களால் நைத்தப்ெடும் மிகப் தெரிய
ஆன்மிக அமமப்பு பிரம்ம குமாரிகள் விஷ்வ வித்யாலயா. இதன் தமலமம
நிர்வாகி ஹிருதய ரமாகினி.
`தாதி குல் ார்’ என்று அமனவராலும் அன்புைன் அமழக்கப்ெட்ை
ரமாகினி, தனது 8 வயதில் பிரம்ம குமாரிகள் அமமப்பில் ரசர்ந்தார்.
மனமத
ஒருமுகப்ெடுத்துதல்,
ஆழ்நிமல
தியானம்,
எளிமம
ரொன்ைவற்றில் மிகவும் ரதர்ந்தவராக விளங்கினார். உலகம் முழுவதும்
140 நாடுகளில் 8,000க்கும் ரமற்ெட்ை ரா ரயாக தியான மமயங்கமள
நிறுவ தெரும் ெங்காற்றினார். இவரது ஆன்மிக ரசமவமய ொராட்டி,
வைக்கு ஒடிசா ெல்கமலக் கழகம் அவருக்கு ைாக்ைர் ஆப் லிட்ைரரச்சர் ெட்ைம்
வழங்கி கவுரவித்தது.
11. ரகரள (தகாச்சி) மாநிலத்தினால் நான்காவது சர்வரதச ஆயுர்ரவத
திருவிழா 2021 (Global Ayurveda Festival 2021) மார்ச் 12 முதல் 19 வமர
நைத்தப்ெை உள்ளது.
12. மத்திய அரசின் உற்ெத்தி சாாா்ந்த ஊக்கத்ததாமக அளிக்கும் பிஎல்ஐ
திட்ைத்தில்
ப்ொனின் ெங்களிப்பு தெரும் அளவில் இருக்கும் என
எதிாா்ொாா்ப்ெதாக மத்திய ததாழில் மற்றும் உள்நாட்டு வாா்த்தக ரமம்ொட்டுத்
துமையின் (டிபிஐஐடி) தசயலாா் குருபிரசாத் தமாைெத்ரா ததரிவித்துள்ளாாா்.
இதுகுறித்து அவாா் ரமலும் கூறியுள்ளதாவது: ததாமலத்ததாைாா்பு,
ஆட்ரைாதமாமெல்ஸ் உள்ளிட்ை 13 முக்கிய துமைகளில் உற்ெத்திமய
ஊக்குவிப்ெதற்காக பிஎல்ஐ திட்ைத்மத மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
மத்திய அரசின் துமைகளில் ெல்ரவறு சீாா்திருத்த நமைமுமைகமள
அறிமுகப்ெடுத்தியதன் ஒரு ெகுதியாக இந்த திட்ைம் அறிமுகம்
தசய்யப்ெட்ைது. உள்நாட்டில் உற்ெத்திமய அதிகரிப்ெதுைன் அவற்றின்















ஏற்றுமதிமயயும் ஊக்குவிக்க ரவண்டும் என்ெரத பிஎல்ஐ திட்ைத்தின்
முக்கிய ரநாக்கம்.
குறிப்ொக, உைவுப் ெதப்ெடுத்துதல், மருத்துவ உெகரைங்கள்,
உதிரிொகங்கள்,
வுளி மற்றும் ரசாலாாா் பிவி தகடுகள் உள்ளிட்ை
துமைகள்
இந்த
துமைகள்
அதிக
ெயன்தெறும்
என்று
எதிாா்ொாா்க்கப்ெடுகிைது.
இதுரொன்ை ததாழில்துமைகளில்
ப்ொன் உலக அளவில் அதிக
நிபுைத்துவம் தெற்ை நாைாக விளங்குகிைது. எனரவ, இந்தியாவின்
பிஎல்ஐ திட்ைத்தில்
ப்ொன் தெரும் ெங்களிப்மெ வழங்கும் என்ெது
இந்தியாவின் மிகுந்த எதிாா்ொாா்ப்ொக உள்ளது என்ைாாா் அவாா்.
13. வளர்ச்சி மிகு நாடுகளின் ெட்டியலில் இந்தியாவுக்கு 5-ஆம் இைம்
அமனவமரயும் கவரும் விதத்திலான வளர்ச்சிமயக் தகாண்ை
நாடுகளின் ெட்டியலில் இந்தியா 5 ஆவது இைத்மதப் பிடித்துள்ளதாக
பிமரஸ் வாட்ைர் ைவுஸ் கூப்ெர்ஸ் (பிைபிள்யூசி) நிறுவனத்தின் ஆய்வில்
ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
அதமரிக்கா - 1 இைம்; சீனா - 2ம் இைம்; த ர்மனி - 3 ஆம் இைம்
14. ரரஷன் தொருள்கமள வாங்க 'ரமரா ரரஷன்' தசயலி. ரரஷன்
ெயனாளிகளுக்காக ரமரா ரரஷன் ஆப் என்ை தமாமெல் ஆப்மெ மத்திய
அரசு அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது.
ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன் திட்ைத்தின் ெயனாளிகளுக்காக ‘Mera Ration
App' என்ை தமாமெல் ஆப்மெ மத்திய அரசு அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இதன்
ரநரடி தமிழாக்கம் ‘என் ரரஷன் ஆப்’ என்ெதாகும்.
ரதசிய உைவுப் ொதுகாப்பு சட்ைம் மற்றும் இதர நலத் திட்ைங்களின் கீழ்
ெயனாளிகளுக்கு ரரஷன் தொருட்கமள ரதசம் முழுவதும் வழங்குவரத
ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன் திட்ைத்தின் ரநாக்கம்.
குறிப்ொக, புலம்தெயர் ததாழிலாளர்கள் இந்தியாவில் உள்ள அமனத்து
நியாய விமலக் கமைகளிலும் தொருட்கமள வாங்க இத்திட்ைம்
உதவுகிைது. தற்ரொது ரமரா ரரஷன் ஆப் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி
தமாழிகளில் அறிமுகமாகியுள்ளது. விமரவில் 14 தமாழிகளும் ெல்ரவறு
வசதிகளும் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடும்.
ரமரா ரரஷன் ஆப்பின் சிைப்பு அம்சங்கள்: அருகில் உள்ள நியாய விமலக்
கமைமய ததரிந்துதகாள்ளலாம், உைவு தானியங்கமள எவ்வளவு
தெற்றுக்தகாள்ளலாம் என்ெது ெற்றிய தகவல்கள், அண்மமயில் வாங்கிய
தொருட்கள் மற்றும் ெரிவர்த்தமனகள், ஆதார் இமைப்பு நிலவரம்,
புலம்தெயர் ததாழிலாளர்கள் புலம்தெயரும்ரொது ஆப்பில் ெதிவு
தசய்துதகாள்ளலாம்
15. ொகிஸ்தான் நாைாளுமன்ை ரமலமவயான தசனட் சமெ
உறுப்பினராக தமலப்ொமக அணிந்த சீக்கியாா் ஒருவாா் முதல்முமையாக
தவள்ளிக்கிழமம (12.03.2021) தொறுப்ரெற்ைாாா்.
மகொா் ொக்துன்கவா மாகாைத்மதச் ரசாா்ந்த குாா்தீப் சிங் என்ை அவாா்,
இம்ரான் கான் தமலமமயிலான ஆளும் ததஹ்ரீக்-ஏ-இன்சாஃப்
கட்சியின் சாாா்பில் தசனட் உறுப்பினராகத் ரதாா்ந்ததடுக்கப்ெட்ைாாா்.
சிறுொன்மமயினருக்காக
ஒதுக்கப்ெட்டிருந்த
இைத்தில்,
தன்மன
எதிாா்த்துப் ரொட்டியிட்ைவாா்கமள மிக அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்
தவற்றி தெற்ைாாா். 145 உறுப்பினாா்கமளக் தகாண்ை அமவயில் அவருக்கு
103 வாக்குகள் கிமைத்தன.
16. அதமரிக்க சுதந்திர தினமான வரும் ூமல 4-ஆம் ரததிக்குள்
கரரானா தநருக்கடியிலிருந்து நாட்மை விடுவிக்கத் திட்ைமிட்டுள்ளதாக
அந்த நாட்டு அதிொா் ர ா மெைன் அறிவித்துள்ளாாா். அதிொா் ெதவிமய ஏற்ை
பிைகு, நாட்டு மக்களுக்கு முதல்முமையாக அவாா் ஆற்றிய உமரயில்
இதுகுறித்து அவாா் கூறியதாவது:
வரும் ரம மாதம் 1-ஆம் ரததிக்குள் கரரானா தடுப்பூசி தெறும் தகுதியுமைய
அமனவருக்கும் அந்தத் தடுப்பூசி தசலுத்துவதற்கான நைவடிக்மககள்
ரமற்தகாள்ளப்ெடும். இதுரொன்ை நைவடிக்மககள் மூலம் அதமரிக்காவில்
கரரானா தநருக்கடி முடிவுக்குக் தகாண்டு வரப்ெடும். வரும் ூமல மாதம்
4-ஆம் ரததி நாட்டின் சுதந்திர தினத்மத தொதுமக்கள் கரரானா
ெயமின்றி சுதந்திரமாகக் தகாண்ைாைலாம். மிச ரமாசமான ஆண்மைக்
கைந்ததற்குப் பிைகு, வரும் ூமல 4-ஆம் ரததிமய நாட்டின் சுதந்திர
தினமாக மட்டுமின்றி கரரானாவிைமிருந்து தெற்ை சுதந்திரத்மதயும் மக்கள்
தகாண்ைாடுவாாா்கள்.
17. உயர் வளிமண்ைல ஆய்வுக்காக இஸ்ரராவின் ‘சவுண்டிங் ராக்தகட்’:
தவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்ெட்ைது



 















உயர் வளிமண்ைல ெரப்பில் நிலவும் காற்று மற்றும் பிளாஸ்மா அயனிகள்
ததாைர்ொன ஆய்வுக்காக இஸ்ரரா சார்பில் ‘சவுண்டிங் ராக்தகட்’
தவற்றிகரமாக ஏவப் ெட்ைது.

ரதசிய உைவு ொதுகாப்பு சட்ைத்தின் கீழ் ெயனாளிகளுக்கு ரரஷன்
தொருட்கள் கிமைப்ெமத உறுதி தசய்வதற்காக ‘ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன்
கார்டு’ திட்ைம் அறிமுகம் தசய்யப்ெட்ைது.

ககன்யான், சந்திரயான்-3 உட்ெை ெல்ரவறு ஆய்வுத் திட்ைங்கமள
இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரரா) ததாைர்ந்து
முன்தனடுத்து வருகிைது. வணிக ரீதியாக தவளிநாடுகளின் தசயற்மகக்
ரகாள்களும் விண்ணில் தசலுத்தப்ெட்டு வருகின்ைன.

இதன் மூலம் ரவமல நிமித்தமாக புலம் தெயர்ந்து வசிப்ெவர்கள் தாங்கள்
வசிக்கும் ெகுதியில் உள்ள எந்த ஒரு நியாய விமலக் கமையிலும் ‘ஸ்மார்ட்
கார்மை’ ெயன்ெடுத்தி ரரஷன் தொருட்கமள வாங்கிக் தகாள்ள முடியும்.

இதற்கிமைரய, சிறிய ரகஆய்வு சாதனங்கமள புவியின்தாழ்ந்த சுற்றுப்
ொமதயில் நிமலநிறுத்தவும், வளிமண்ைலம் ததாைர்ொன விண்தவளி
ஆய்வுக்கும் சவுண்டிங் ராக்தகட்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ைன.
இஸ்ரராவிைம் ஆர்எச்-200, ஆர்எச்-300, ஆர்எச்-560 என 3 விதமான
சவுண்டிங் ராக்தகட்கள் உள்ளன. இது 2 நிமலகமளக் தகாண்ைது.
இவற்றின் மூலம் 100 கிரலா வமரயிலான ஆய்வுக் கருவிகமள
அதிகெட்சம் 475 கி.மீ. தூரம் தகாண்ை புவியின் சுற்றுப் ொமதயில்
நிமலநிறுத்த முடியும். அதன்ெடி, கைந்த 1965-ம்ஆண்டு முதல் இதுவமர
இஸ்ரராசார்பில்
100-க்கும்
ரமற்ெட்ை
சவுண்டிங்
ராக்தகட்கள்
தவற்றிகரமாக விண்ணில் தசலுத்தப்ெட்டுள்ளன.
ஆர்.எச். 560 ரகம் ராக்தகட்:
அந்த வரிமசயில், ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீைரிரகாட்ைாவில் உள்ள
ஏவுதளத்தில் இருந்து இஸ்ரரா சார்பில் ஆர்எச்-560 ரக சவுண்டிங்
ராக்தகட் கைந்த 12-ம் ரததி இரவு தவற்றிகரமாக ஏவப்ெட்டுள்ளது.
புவி ெரப்புக்கு ரமல் உள்ள உயர் வளிமண்ைலத்தில் வீசக்கூடிய காற்று,
பிளாஸ்மா அயனிகளின் தசயல்ொடு ஆகியவற்றில் நிலவும் மாற்ைங்கள்
ததாைர்ொன ஆய்வுக்காக இந்த ராக்தகட் அனுப்ெப்ெட்டுள்ளது.
18. ரதசியக் தகாடிமய வடிவமமத்த பிங்கலி தவங்கய்யாவின் மகளுக்கு
ரூ.75 லட்சம் நிதி: ஆந்திர முதல்வர் த கன்ரமாகன் தரட்டி வழங்கினார்
ஆந்திர மாநிலம், மசூலிப்ெட்டினம் அருரக உள்ள ெட்லதெனுமர்ரு
கிராமத்தில் 1876-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 2-ம் ரததி பிைந்தவர் பிங்கலி
தவங்கய்யா. சுதந்திர ரொராட்ைங்களில் ஈடுெட்ைவர். மவர சுரங்கங்கமள
மகயாள்வதில் நிபுைராக இருந்ததால் ‘மைமண்ட்’ தவங்கய்யா என்றும்
ெருத்தி வமககமள அறிந்திருந்ததால் ‘ெருத்தி’ தவங்கய்யா என்றும்
அமழக்கப்ெட்ைார். எனினும் இவர் தனது 86-வது வயதில் வறுமமயில்
வாடி உயிர் நீத்தார்.
நமது நாட்டுக்தகன தனி ரதசியக் தகாடி ரவண்டும் என்று காந்தி ெல
முமை வலியுறுத்தி ரெசியிருக்கிைார். இமதயடுத்து, விதவிதமாக 30-க்கும்
ரமற்ெட்ை தகாடிகமள தயாரித்து, காந்தி 1921-ம் ஆண்டு வி யவாைா
வந்திருந்தரொது காண்பித்தார்.
அமத ொர்த்த காந்தி, நடுவில் தவண்மம நிைம் இருக்கும்ெடி தகாடிமய
உருவாக்க ரயாசமன கூறியுள்ளார். பின்னர் காந்தி கூறியெடி காவி,
தவண்மம, ெச்மச என முதலில் நம் ரதசிய தகாடியின் வர்ைம்
உருவானது. இந்நிமலயில், தற்ரொது குண்டூர் மாவட்ைம், மாசர்லாவில்
உள்ள பி.ைபிள்யூ காலனியில் வசித்து வரும் பிங்கலியின் மகளான
சீதாமகா லட்சுமிமய (99) ஆந்திர முதல்வர் த கன்ரமாகன் தரட்டி ரநரில்
தசன்று சந்தித்தார். அப்ரொது அவர், ரூ. 75 லட்சத் திற்கான
காரசாமலமய சீதாமகா லட்சுமிக்கு வழங்கி வைங்கினார்.
19. இலங்மகயில் முஸ்லிம் தெண்கள் முகத்மத மூடும் புர்கா உள்ளிட்ை
ஆமைகளுக்குத் தமை வருகிைது
இலங்மகயில்
கைந்த
2019ல்
ஈஸ்ைர்
தாக்குதலுக்குப்
பிைகு
சிறுொன்மமயினர்களான முஸ்லிம்கள் மீதான அரசின் அைக்குமுமைகள்
அதிகரித்து வருகின்ைன. அந்த வமகயில், தற்ரொது முஸ்லிம் தெண்கள்
புர்கா அணிய தமை தகாண்டு வரப்ெை இருக்கிைது. இது குறித்து
அந்நாட்டின் தொது ொதுகாப்பு துமை அமமச்சர் சரத் வீரரசகரா அளித்த
ரெட்டியில் கூறியதாவது: உள்நாட்டின் ொதுகாப்மெ கருத்தில் தகாண்டு
முஸ்லிம் தெண்கள் தங்கள் முகத்மத மமைக்கும் புர்கா அணிய தமை
தகாண்டு வரப்ெை உள்ளது. இதற்கு அமம ச்சரமவ அனுமதி அளித்து
விட்ைது. முந்மதய காலங்களில் முஸ்லிம் தெண்கள், சிறுமிகள்
புர்காக்கமள அணியவில்மல. இந்த மத தீவிரவாதத்தின் அமையாளம்
சமீெத்தில்தான் ரதான்றியது. எனரவ, அதற்கு நாங்கள் கட்ைாயம் தமை
விதிப்ரொம்.ரதசிய கல்விக் தகாள்மகமய மீறும் ஆயிரத்துக்கும் ரமற்ெட்ை
இஸ்லாமிய ெள்ளிகளான மதரசாக்களுக்கும் தமை விதிக்க அரசு
திட்ைமிட்டுள்ளது.
19. ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன் கார்டு - ெயனாளிகளின் வசதிக்காக ‘என்
ரரஷன்’ தசயலி அறிமுகம்.









இந்நிமலயில், புலம்தெயர்ந்து வசிப்ெவர்களின் வசதிக்காக ‘என் ரரஷன்’
என்ை தசயலிமய மத்திய அரசு அறிமுகம் தசய்துள்ளது. இதன் மூலம்
ெயனாளிகள் தங்கள் ெகுதியில் உள்ள நியாய விமலக் கமைகமள
அமையாளம் காைவும் தங்களுக்கு என்தனன்ன தொருட்கள் கிமைக்கும்
என்ை விவரத்மதயும் ததரிந்து தகாள்ள முடியும்.
ஆண்ட்ராய்டு அடிப்ெமையிலான இந்த தசயலிமய ரதசிய தகவல் மமயம்
உருவாக்கி உள்ளது. முதல்கட்ைமாக இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில்
வடிவமமக்கப்ெட்டுள்ள இது, ெடிப்ெடியாக 14 தமாழிகளில் கிமைக்க
நைவடிக்மக எடுக்கப்ெை உள்ளது.
இதுகுறித்து உைவு மற்றும் தொது விநிரயாக துமை தசய லாளர்
சுதான்ஷு ொண்ரை கூறும்ரொது, “ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன் கார்டு திட்ைம்
முதல்கட்ைமாக 4 மாநிலங்களில் 2019-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம்
அமல்ெடுத்தப்ெட்ைது. அடுத்தெடியாக, 2020-ம் ஆண்டு டிசம்ெர் மாதம் 32
மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரரதசங்களில் அமல்ெடுத்தப்ெட்ைது.
மீதமுள்ள அசாம், சத்தீஸ்கர், தைல்லி, ரமற்கு வங்கம் ஆகிய 4
மாநிலங்களில் அடுத்த சில மாதங்களில் அமல்ெடுத்தப்ெடும். இந்த
திட்ைத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் 69 ரகாடி ரெர் ெயனமைந்து
வருகின்ைனர், என்ைார்.
20. ஐஎஸ்எல் ததாைரில் மும்மெ அணி சாம்பியன்
ஐ.எஸ்.எல். கால்ெந்து ததாைரின் இறுதிப் ரொட்டி மும்மெ சிட்டி,
ஏ.டி.ரக.ரமாகன் ெகான் எப்சி அணிகளுக்கு இமைரய நமைதெற்ைது.
7-வது இந்தியன் சூப்ெர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.) கால்ெந்து ரொட்டி ரகாவாவில்
தகாரரானா தடுப்பு ொதுகாப்பு நமைமுமைகமள பின்ெற்றி கைந்த நவம்ெர்
20-ம் ரததி ததாைங்கி நைந்து வந்தது. 11 அணிகள் ெங்ரகற்ை இந்த
ரொட்டியில் லீக் ஆட்ைங்கள் முடிவில் மும்மெ சிட்டி, ஏ.டி.ரக.ரமாகன்
ெகான், நார்த் ஈஸ்ட் யுமனதைட் (கவுகாத்தி), ரகாவா அணிகள் முமைரய
முதல் 4 இைங்கமள பிடித்து அமரஇறுதிக்கு முன்ரனறின.
3 முமை சாம்பியனான அட்தலடிரகா டி தகால்கத்தா, இந்த முமை புகழ்
தெற்ை ரமாகன் ெகான் கிளப்புைன் இமைந்து ஏ.டி.ரக. ரமாகன் ெகான்
என்ை தெயரில் களம் கண்ைது. அந்த அணி அமரஇறுதியில் 2 சுற்று
முடிவில் 3-2 என்ை ரகால் கைக்கில் கவுகாத்தி அணிமய வீழ்த்தி
இறுதிப்ரொட்டிக்கு முன்ரனறியது.
ஐ.எஸ்.எல். கால்ெந்து ததாைரின் இறுதிப் ரொட்டி மும்மெ சிட்டி, ஏ டி ரக
ரமாகன் ெகான் எப்சி அணிகளுக்கு இமைரய ரகாவாவில் இன்று
(13.03.2021) இரவு நமைதெற்ைது.
தகால்கத்தா அணியின் வில்லியம்ஸ் 18வது நிமிைத்தில் முதல் ரகால்
அடித்தார். ஆட்ைத்தின் 29வது நிமிைத்தில் மும்மெ அணியின் ரகாமல
தடுக்க முயன்ை தகால்கத்தா வீரர் டிரி ரசம் மசடு ரகால் அடித்தார்.
இதனால் முதல் ொதி முடிவில் 1-1 என சமனிமல வகித்தன.
ஆட்ைத்தின் கமைசி நிமிைத்தில் மும்மெ வீரர் ொர்ரதாதலதமவ் ொஸ்
தசய்த ெந்மத அடித்த பிபின் சிங் ரகாலாக மாற்றினார். இறுதியில், மும்மெ
அணி 2-1 என்ை கைக்கில் தகால்கத்தா அணிமய வீழ்த்தி சாம்பியன்
ெட்ைம் தவன்ைது.
மும்மெ அணி இறுதிப்ரொட்டியில் அடிதயடுத்து மவத்த முதல்
முயற்சியிரலரய அந்த அணி ரகாப்மெமய உச்சி முகர்ந்துள்ளது. மும்மெ
அணி ரகாப்மெ தவல்வது இதுரவ முதல் முமை.
சாம்பியன் ெட்ைம் தவன்ை மும்மெ அணிக்கு ரகாப்மெயுைன் ரூ.8 ரகாடி
ெரிசாக வழங்கப்ெட்ைது. 2-வது இைம் தெற்ை ஏ.டி.ரக. ரமாகன் ெகான்
அணிக்கு ரூ.4 ரகாடி ெரிசாக அளிக்கப்ெட்ைது. இந்த ரொட்டி ததாைரில்
அதிக ரகால் அடித்தவருக்கான தங்க காலணி விருமத ரகாவா அணி
வீரர் இரகார்அன்குரலா (14 ரகால்கள்) தெற்ைார். சிைந்த ரகால்
கீப்ெருக்கான தங்க குரளாவ்ஸ் விருது ஏ.டி.ரக. ரமாகன் ெகான் அணியின்
ரகால் கீப்ெர் அரிந்தம் ெட்ைாச்சார் ாவுக்கு வழங்கப்ெட்ைது.
21. மாநில அரசின் அதிகாரிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கமள மாநில
ரதர்தல்
ஆமையர்களாக
நியமிக்க
கூைாது:
உச்சநீதிமன்ைம்
அறிவுறுத்தல்
மாநில அரசின் அதிகாரிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கமள மாநில ரதர்தல்
ஆமையர்களாக நியமிக்க கூைாது என்று உச்சநீதிமன்ைம் நீதிெதிகள்



 















அறிவுறுத்தியுள்ளனர். மாநில ரதர்தல் ஆமையர்கள் சுதந்திரமாக
தசயலாற்ை ரவண்டும். ரதர்தல் ஆமையத்தின் சுதந்திரத் தன்மமயில்
சமரசம் என்ை ரெச்சுக்ரக இைமில்மல என ததரிவித்துள்ளனர்.

கரரானா ொதிப்மெ இந்த வமகயில் ஒரு வாய்ப்ொக இந்தியன் ரயில்ரவ
ெயன்ெடுத்திக்தகாண்ைது என்று அவாா் கூறினாாா்.

தன்னாட்சி அதிகாரம் தகாண்ை மாநில ரதர்தல் ஆமையரின் தொறுப்மெ
மத்திய, மாநிலங்கள் சார்ந்த அரசாங்க அதிகாரிகளிைம் ஒப்ெமைப்ெது
என்ெது இந்திய அரசியலமமப்மெரய ரகலி தசய்வது ரொன்ைதாகும் என
உச்ச நீதிமன்ைம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.ரகாவா மாநிலத்தின்
சட்ைத்துமைச் தசயலாளராக இருந்தவருக்கு மாநில ரதர்தல் ஆமையரின்
கூடுதல் தொறுப்மெ அம்மாநில அரசு வழங்கியது. இது மிகப்தெரிய
சர்ச்மசயாக எழுந்தது. இமதயடுத்து ரமற்கண்ை விவகாரம் ததாைர்ொக
ரகாவா உயர்நீதிமன்ைத்தில் வழக்கு ததாைரப்ெட்ைது.

அதமரிக்க முன்னாள் அதிொா் தைானால்ட் டிரம்ப்பின் ஆட்சிக்
காலத்தின்ரொது தவளிநாட்டுப் ெணியாளாா்களுக்கான தைச்-1பி
நுமழவு
இமசவு
(விசா)
விண்ைப்ெங்களுக்கு
எதிராக
ரமற்தகாள்ளப்ெட்ை முடிவுகமள மறுெரிசீலமன தசய்யவிருப்ெதாக
தற்ரொமதய மெைன் அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், அந்த வமக
விசாக்கமள தெருமளவில் ெயன்ெடுத்தும் இந்திய தகவல் ததாழில்நுட்ெ
நிபுைாா்கள் அதிக ெலன் தெறுவாா் என்று கூைப்ெடுகிைது.

இமதத்ததாைர்ந்து வழக்மக விசாரித்த நீதிமன்ைம் ஒரு அரசு ஊழியர்
அல்லது அதன் அதிகாரத்துவம் தகாண்ை நெமர மாநில ரதர்தல்
ஆமையராக நியமிக்க முடியாது. அதனால் ரகாவா மாநிலத்தின் ரதர்தல்
ஆமையராக கூடுதல் தொறுப்ரெற்றுக் தகாண்ைவர் உைனடியாக ெதவி
விலக ரவண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த நிமலயில் ரமற்கண்ை
உயர்நீதிமன்ை உத்தரவிற்கு எதிராக ரகாவா அரசு தரப்பில் உச்ச
நீதிமன்ைத்தில் ரமல்முமையீடு மனு தாக்கல் தசய்யப்ெட்ைது. இமதயடுத்து
வழக்கின் வாதங்கள் அமனத்மதயும் ெதிதசய்துக் தகாண்ை நீதிமன்ைம்
தீர்ப்பு ரததி குறிப்பிைாமல் கைந்த சில தினங்களுக்கு முன்னதாக
ஒத்திமவத்திருந்தது.

23. தைச் -1பி விசா: அதமரிக்க புதிய அறிவிப்பு

இதுகுறித்து அதமரிக்க குடியுரிமம மற்றும் குடிரயற்ை ரசமவ அமமப்பு
(யுஎஸ்சிஐஎஸ்) தவளியிட்டுள்ள அறிக்மகயில் ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளதாவது:
தைச்-1பி ததாைாா்ொன 3 குறிப்ொமைகள் ஏற்தகனரவ ரத்து
தசய்யப்ெட்டுள்ளன. அந்தக் குறிப்ொமைகளில் ததரிவிக்கப்ெட்டிருந்த
விதிமுமைகமளப் பின்ெற்றி ெல விசா விண்ைப்ெங்களுக்கு எதிரான
முடிவுகள் எடுக்கப்ெட்டுள்ளன.
அவ்வாறு எடுக்கப்ெட்டுள்ள முடிவுகமள மீண்டும் ெரிசீலிக்கத் தயாராக
உள்ரளாம். தங்களது விண்ைப்ெங்கள் மறுெரீசிலமன தசய்யப்ெை
ரவண்டும் என்ை ரகாரிக்மககமள யுஎஸ்சிஐஎஸ் ஆய்வு தசய்து, அதன்
மீது நைவடிக்மக எடுக்கும்.

இந்த நிமலயில் ரமற்கண்ை வழக்கில் உச்ச நீதிமன்ைத்தின் நீதிெதிகள்
ரராகிண்ைன் ொலி நாரிமன், பி.ஆர்.கவாய் மற்றும் ைச்.ராய் ஆகிரயார்
அமர்வு அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. அதில்,' மத்திய மாநில அரசாங்க
அதிகாரிகமள மாநிலத்தின் ரதர்தல் ஆமையராக நியமிக்கக்கூைாது.
அவ்வாறு தசய்வது என்ெது ரகலிக்கூத்தான ஒன்ைாகும். இது இந்திய
அரசியல் அமமப்புக்கு எதிரான ஒன்ைாகும். இதில் ரதர்தல் ஆமையர்கள்
என்ெவர்கள் சுதந்திரமாக தசயல்ெை ரவண்டும். அந்த விவகாரத்தில்
கண்டிப்ொக எந்தவித சமரசமும் கிமையாது. ரமலும் ரதர்தல் ஆமையம்
என்ெது தன்னாட்சி அதிகாரம் தகாண்ைது என்ெதால் அதில் அரசுகளின்
தமலயீடு இருக்கக் கூைாது. இது அமனத்து மாநிலங்களுக்கும் தொருந்தக்
கூடியதாகும் என தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிெதிகள் இதுததாைர்ொக ரகாவா
மாநில அரசு தரப்பில் தாக்கல் தசய்யப்ெட்ை ரமல்முமையீட்டு மனுமவ
தள்ளுெடி தசய்து தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

விண்ைப்ெதாராா்கள் அவ்வாறு ரகாரிக்மக விடுக்கும்ரொது, அவாா்களது
விண்ைப்ெங்கள்
காலாவதியாகவில்மல
என்ெமத
உறுதி
தசய்துதகாள்ள
ரவண்டும்.
தற்ரொது
நமைமுமையில்
உள்ள
விதிமுமைகமளப் பின்ெற்றி, அந்த விண்ைப்ெங்கள் மீதான முடிவுகமள
யுஎஸ்சிஐஎஸ் எடுக்கும் என்று அந்த அறிக்மகயில் குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது.

22. ரயில்களில் சரக்குகள் ரொக்குவரத்து கைந்த நிதியாண்டு அளமவ
விஞ்சி சாதமனெமைத்திருப்ெதாக ரயில்ரவ வாரியம் ததரிவித்துள்ளது.

நியூஸிலாந்தின் கிமைஸ்ட் நகரிலுள்ள இரு மசூதிகளில், கைந்த 2019ஆம் ஆண்டு மாாா்ச் 15-ஆம் ரததி நைத்தப்ெட்ை தகாடூரமான துப்ொக்கிச்
சூட்டில், அங்கு ததாழுமகக்காக வந்திருந்த 51 ரொா் உயிரிழந்தனாா்; சுமாாா்
40 ரொா் காயமமைந்தனாா்.

இதுகுறித்து ரயில்ரவ வாரியத் தமலவாா் சுனீத் சாா்மா தில்லியில்
சனிக்கிழமம அளித்த ரெட்டி:
கரரானா தொதுமுைக்கம் காரைமாக ெயணிகள் ரயில் ரொக்குவரத்து
ரத்து தசய்யப்ெட்டிருந்த நிமலயில், சரக்கு ரயில்களில் கூடுதல் சரக்குகள்
மகயாளப்ெட்டிருப்ெது மிகப் தெரிய சாதமனயாக ொாா்க்கப்ெடுகிைது.
சரக்கு ரயில்களில் கைந்த நிதியாண்டில் 1145.61 தமட்ரிக் ைன் அளவில்
சரக்குகள் ஏற்ைப்ெட்ை நிமலயில், மாாா்ச் 12-ஆம் ரததி வமரயிலான
2020-21 நிதியாண்டில் 1145.68 தமட்ரிக் ைன் சரக்குகள் ஏற்ைப்ெட்டு
அனுப்பி மவக்கப்ெட்டிருக்கிைது. இது எங்களுக்கு மிகுந்த உத்ரவகத்மத
அளித்திருப்ெரதாடு, தொருளாதார வளாா்ச்சியில் ரயில்ரவ ததாைாா்ந்து
ெங்களிப்பு தசய்துவருகிைது என்ெமத இது நிரூபித்திருக்கிைது. மண்ைல
அளவில் ரயில்ரவ ஊழியாா்கள் ரமற்தகாண்ை தீவிர முயற்சிகரள இந்த
சாதமனக்கு முக்கியக் காரைம்.
மாத அடிப்ெமையில் கைக்கிடும்ரொது மாாா்ச் 11-ஆம் ரததி வமரயிலான
நிகழ் நிதியாண்டில் 4.34 ரகாடி ைன் சரக்குகள் ரயில்களில்
ஏற்ைப்ெட்டிருக்கிைது. இது கைந்த ஆண்மைக் காட்டிலும் 10 சதவீதம்
கூடுதலாகும். கைந்த நிதியாண்டில் 3.93 ரகாடி ைன் சரக்குகள் ரயில்களில்
ஏற்ைப்ெட்ைன.
அதுரொல, 2021 மாரச் மாதத்தில் சரக்கு ரயில்களின் சராசரி ரவகம்
மணிக்கு 45.49 கி.மீ. என்ை அளவுக்கு அதிகரிக்கப்ெட்டிருக்கிைது. இது
கைந்த ஆண்மைக் காட்டிலும் இரண்டு மைங்கு கூடுதல் ரவகமாகும். கைந்த
ஆண்டு இரத கால கட்ைத்தில் சரக்கு ரயில் சராசரி ரவகம் மணிக்கு 23.29
கிரலா மீட்ைாராக இருந்தது.
கட்ைை சலுமக, தள்ளுெடிகள் அளித்தது, ததாழில் நிறுவனங்கள் மற்றும்
தனியாாா் சரக்கு ரொக்குவரத்து ரசமவ நிறுவனங்களுைன் ரயில்ரவ
மண்ைல
அதிகாரிகள்
ததாைாா்ச்சியான
ஆரலாசமனகமள
ரமற்தகாண்ைது, சரக்கு ரயில்களின் ரவகம் அதிகரிக்கப்ெட்ைது என்ென
உள்ளிட்ை
நைவடிக்மககரள
சரக்குகமள
மகயாளும்
அளவு
அதிகரிப்ெதற்கு காரைம்.









24. நியூஸிலாந்து மசூதித் தாக்குதலின் 2-ஆவது ஆண்டு தினம்
நியூஸிலாந்தின் கிமைஸ்ட்சாா்ச் நகரிலுள்ள 2 மசூதிகளில் ெயங்கரவாதத்
தாக்குதல் நைத்தப்ெட்ைதன் 2-ஆவது ஆண்டு தினம் அந்த நாட்டில்
சனிக்கிழமம கமைபிடிக்கப்ெட்ைது.
அந்த நகர அரங்கத்தில் நமைதெற்ை நிமனரவந்தல்
நூற்றுக்கைக்கானவாா்கள் கலந்துதகாண்ைனாா்.

நிகழ்ச்சியில்

நியூஸிலாந்தின் பிரதமாா் த சிந்தா ஆாா்ைன் ரெசியதாவது:

ஆஸ்திரரலியாமவச் ரசாா்ந்த தவள்மள இனவாதி பிதரன்ைன் ைாரன்ட்
(29) இந்தத் தாக்குதமல நைத்தினாாா். நியூஸிலாந்தில் மிகப் தெரிய
அதிாா்ச்சி அமலமய அந்தத் தாக்குதல் ஏற்ெடுத்தியது.தாக்குதலில் ஈடுெட்ை
ைாரன்டுக்கு நியூஸிலாந்தின் அதிகெட்ச தண்ைமனயான
ாமீனில்
தவளிவர முடியாத வாழ்நாள் சிமை தண்ைமன விதிக்கப்ெட்ைது.
அந்தத் தாக்குதலின் முதலாண்டு நிமனரவந்தல் நிகழ்ச்சி
ஆண்டில் கரரானா தநருக்கடி காரைமாக ரத்து தசய்யப்ெட்ைது.

கைந்த

25. தமிழில் சிைந்த தமாழிதெயர்ப்பு நூலுக்காக ரக.வி.த யஸ்ரீக்கு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாைமி விருது
மமலயாள எழுத்தாளர் மரனாஜ் குரூரின் நாவமல ‘நிலம் பூத்து மலர்ந்த
நாள்’ என தமிழில் தமாழி தெயர்த்ததற்காக தமாழிதெயர்ப்ொளர்
ரக.வி.த யஸ்ரீக்கு சாகித்ய அகாைமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
26. இந்தியாவில் ரமலும் 6 தடுப்பூசிகள்; மத்திய சுகாதார மந்திரி
ைர்சவர்தன் தகவல்
ரமலும் 6 தடுப்பூசிகள்:
இந்தியா 2 தடுப்பூசிகமள (இந்தியாவில் ொரத் ெரயாதைக் நிறுவனத்தின்
ரகாரவக்சின் மற்றும் சீரம் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் இந்தியாவின்
ரகாவிஷீல்டு) உருவாக்கி உள்ளது. இந்த தடுப்பூசிகள் 71 நாடுகளுக்கு
வழங்கப்ெட்டுள்ளன. இன்னும் ெல நாடுகள் இந்தியாவிைம் தடுப்பூசிகமள
நாடுகின்ைன. இந்த நாடுகள் எல்லாம் சற்ரை அறிந்த சிறிய நாடுகள் அல்ல.
கனைா,
பிரரசில்
மற்றும்
ெல
வளர்ந்த
நாடுகள்
இந்திய
தடுப்பூசிகமளத்தான் மவராக்கியத்துைன் ெயன்ெடுத்துகின்ைன.இன்னும்
6-க்கும் ரமற்ெட்ை தடுப்பூசிகள் வர இருக்கின்ைன.பிரதமர் ரமாடி ஒரு
புதிய இந்தியாமவ உருவாக்கி, அமத உலக தமலவராக மாற்ை
விரும்புகிைார்.



 











27. அதமரிக்காவில் ரொலீஸ் விசாரமையின் ரொது தகால்லப்ெட்ை
கறுப்பினத்மதச் ரசர்ந்த ார்ஜ் பிளாய்ட் குடும்ெத்துக்கு ரூ.196 ரகாடி
நிவாரைம் வழங்கப்ெடுகிைது.
28. 'அலிொொ'வுக்கு அெராதம் கடுமம காட்டும் சீன அரசு
சீனாமவச் ரசர்ந்த, ‘அலிொொ’ நிறுவனத்துக்கு, அந்நாட்டிலிருக்கும்
ஒழுங்குமுமை அமமப்பு, மிக அதிகளவிலான அெராதம் விதிக்க கூடும்
என, அதமரிக்காவின், ‘வால்ஸ்ட்ரீட்’ ெத்திரிமக ததரிவித்துஉள்ளது.
சீனாவின் மிக தெரிய ெைக்காரர்களில் ஒருவரான, ர க் மாவுக்கு
தசாந்தமான நிறுவனம், அலிொொ. இந்நிறுவனத்துக்கு தான் இப்ரொது
புதிய சிக்கல் ஏற்ெட்டுள்ளது.சந்ரதகத்திற்கு இைமளிக்கும் வமகயில்
நைந்திருப்ெதாக கூறி, நிறுவன நம்பிக்மககள் குறித்த கட்டுப்ொட்டு
அமமப்பு விசாரமை ரமற்தகாண்டிருப்ெதாகவும், அலிொொவுக்கு
அெராதம் விதிக்கப்ெை வாய்ப்பிருப்ெதாகவும் கூைப்ெடுகிைது.
இதற்கு முன், இரத ரொன்ை காரைத்துக்காக, ‘குவால்காம்’
நிறுவனத்துக்கு, 7,080 ரகாடி ரூொய் அெராதம் விதிக்கப்ெட்ைது.
அலிொொவுக்கு இமத விை அதிகளவிலான அெராதம் விதிக்கப்ெைக்கூடும்
என்றும் தசால்லப்ெடுகிைது.அண்மமக் காலமாக அலிொொ நிறுவனர் ர க்
மாவுக்கும் சீன அரசுக்கும் இமைரய உரசல்கள் ஏற்ெட்டுள்ளன.
இதமனயடுத்து, ர க் மாவுக்கு எதிரான நைவடிக்மககமள சீன
ரமற்தகாண்டு வருகிைது.கைந்த டிசம்ெர் மாதத்தில், அலிொொ
விசாரமை
ரமற்தகாள்ளப்ெடும்
அறிவிக்கப்ெட்டிருந்தது.இந்நிமலயில்
இப்ரொது
இப்ெடி
குற்ைச்சாட்டுக்கு ஆளாகி உள்ளது, அலிொொ நிறுவனம்.

அரசு
மீது
என
ஒரு

29. தடுப்பூசி தயாரிக்க அதமரிக்க நிறுவனம் நிதி
இந்தியாமவச் ரசர்ந்த, 'ெரயாலாஜிக்கல் - இ' நிறுவனம், 100 ரகாடி,
'ரைாஸ்' தகாரரானா தடுப்பூசி மருந்து தயாரிப்ெதற்கு, ரதமவயான நிதி
உதவிமய அளிப்ெதாக, அதமரிக்காமவச் ரசர்ந்த, 'தைவலப்தமன்ட்
மெனான்ஸ் கார்ப்ெரரஷன்' அறிவித்துள்ளது.
அதமரிக்கா,
ப்ொன், ஆஸ்திரரலியா, இந்தியா ஆகிய நாடுகளின்
தமலவர்கள் ெங்ரகற்ை, 'குவாட்' மாநாடு, 'வீடிரயா கான்ெரன்ஸ்'
வாயிலாக, ரநற்று நைந்தது. இதில் ரெசிய, பிரதமர் ரமாடி, 'அதமரிக்கா,
ப்ொன், ஆஸ்திரரலியா ஆகிய உறுப்பு நாடுகளின் துமையுைன்,
தகாரரானா தடுப்பூசி மருந்து தயாரிப்பு அதிகரிக்கப்ெடும்; இது, இந்திய ெசிபிக் பிராந்திய நாடுகளுக்கு ெயனுள்ளதாக இருக்கும்' என்ைார்.
இமதயடுத்து, ரநற்று, அதமரிக்காமவச் ரசர்ந்த, 'தைவலப்தமன்ட்
மெனான்ஸ் கார்ப்ெரரஷன்' நிறுவனம், இந்தியாவின், 'ெரயாலாஜிக்கல் இ' நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ள தகாரரானா உள்ளிட்ை தடுப்பூசி
மருந்துகளுக்கு நிதியுதவி அளிப்ெதாக அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, தைவலப்தமன்ட் மெனான்ஸ் கார்ப்ெரரஷன் நிறுவனத்தின்
தமலமம தசயல்ொட்டு அதிகாரி ரைவிட் மார்க் கூறியதாவது:இந்தியாவில்
தடுப்பூசி மருந்துகள், குறிப்ொக தகாரரானா தடுப்பூசி மருந்துகளின்
தயாரிப்மெ அதிகரிக்கும் வமகயில், எங்கள் நிறுவனம் நிதியுதவி தசய்ய
உள்ளது.
இது,
தடுப்பூசி
மருந்து
தசலுத்திக்
தகாள்ரவார்
எண்ணிக்மகமய அதிகரிக்க உதவும் என்ெதுைன், உலகில் உள்ள
அமனத்து சமூக மக்களும் ெயன் தெைவும் துமைபுரியும். இந்த வமகயில்,
ெரயாலாஜிக்கல் - இ நிறுவனத்தின், 100 ரகாடி ரைாஸ் தகாரரானா
தடுப்பூசி மருந்துக்கு, நிதியுதவி தசய்யப்ெடும்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
30. குவாட் நாடுகள் கூட்ைம்: அதமரிக்க பிரதிநிதி உமரயின் முக்கிய
அம்சங்கள்
அதமரிக்காவில் குவாட் நாடுகள் கூட்ைம் நமைதெற்ைது. இதில் இந்தியா,
ஆஸ்திரரலியா, ப்ொன், அதமரிக்கா உள்ளிட்ை நாடுகளின் தமலவர்கள்
கலந்து தகாண்ைனர். சீனாமவ சாராமல் தொருளாதாரம், வர்த்தகம்
உள்ளிட்ைவற்றில் ரமம்ெடுவதற்கான உருவாக்கப்ெட்ைது குவாட் நாடுகள்
கூட்ைணி. இந்த கூட்ைத்தில் சீனாவால் மற்ை நாடுகளுக்கு ஏற்ெடும்
சவால்கள் குறித்து விவாதிக்கப்ெட்ைது.
இதுதவிர மியான்மர் ராணுவத்தின் அைக்குமுமை, வைதகாரிய அணுஆயுத
ரசாதமன, ததற்கு மற்றும் கிழக்கு சீன கைலில் சீனாவின் அத்துமீைல்
உள்ளிட்ை முக்கிய உலக நிகழ்வுகள் குறித்து விவாதிக்கப்ெட்ைன. நான்கு
நாட்கள் நமைதெறும் இந்த குவாட் நாடுகள் கூட்ைத்தில் இன்று அதமரிக்க
ரதசிய ொதுகாப்பு ஆரலாசகர் ர க் சுல்லிவான் உமரயாற்றினார்.
அப்ரொது ரெசிய அவர், லைாக் ெகுதியில் சீன ராணுவம் அடிக்கடி இந்திய
ராணுவத்துைன் ரமாதல் ரொக்கில் ஈடுெடுவது குறித்துப் ரெசினார். இதற்கு
குவாட் நாடுகள் தமலயிட்டு இந்த விவகாரத்துக்கு முடிவுக்கு தகாண்டுவர
ரவண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.













இந்தியாவின் தயாரிப்பு, அதமரிக்காவின் ததாழில்நுட்ெம், ப்ொனின் நிதி,
ஆஸ்திரரலியாவின் புள்ளியியல் ஆகியமவ ஒன்றிமைந்து ஒரு
பில்லியன் மவரஸ் தடுப்பு மருந்துகமள குவாட் நாடுகளுக்கு ெகிர்ந்து
அளித்து வருகிைது என்றும் 2022-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தத் தடுப்பு
மருந்து விநிரயாகம் முடிவமையும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
16. வாக்காளர்களுக்கு உதவும் 'தமாமெல் ஆப்'
ரமற்கு வங்கம், தமிழகம் உட்ெை நான்கு மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்ரசரி
யூனியன் பிரரதசத்தில், சட்ைசமெ ரதர்தல் நைக்க உள்ளது. இதற்கிமைரய,
நாட்டின் அமனத்து ததாகுதிகளுக்கும், 60 ஆண்டுகளுக்கான
தொருளாதார, அரசியல் தகவல்கள், ஓட்டுப்ெதிவு புள்ளிவிெரங்கள்
அைங்கிய, 'ரொல்சுரொல்' என்ை, 'தமாமெல் ஆப்'பிமன, ரகால்கட்ைா
நிறுவனம் அறிமுகம் தசய்துள்ளது. 'இது, வாக்காளர்களுக்கு ெயனளிக்கும்'
என, அந்நிறுவனத்தினர் கூறியுள்ளனர்.
31. மஸ்க், தெரசாமஸ பின்னுக்கு தள்ளி 2021ல் அதிக ெைம் ஈட்டுவதில்
ததாழிலதிெர் அதானி முதலிைம்: கூடுதலாக 1.17 லட்சம் ரகாடி தசாத்து
ரசர்ந்தது
உலகளவில் இந்த ஆண்டு அதிக ெைம் சம்ொதித்ததில் எலன் மஸ்க்,
தெரசாஸ் ஆகிரயாமர பின்னுக்கு தள்ளி இந்திய ததாழிலதிெர் கவுதம்
அதானி நம்ெர்-1 இைத்மத பிடித்துள்ளார். உலகின் தெரும் ெைக்காரர்கள்
ெட்டியமல ப்ளூர்தெர்க் தொருளாதார இதழ் தவளியிட்டு வருகிைது. அந்த
வமகயில், உலகின் நம்ெர்-1 ெைக்காரராக அரமசானின் த ப் தெரசாஸ்,
அடுத்த இைத்தில் தைஸ்லா, ஸ்ரெஸ் எக்ஸ் நிறுவனர் எலன் மஸ்க்
உள்ளனர். இந்நிமலயில், 2021ல் அதிக ெைம் சம்ொதித்தவர்கள்
ெட்டியமல ப்ளூம்தெர்க் தற்ரொது தவளியிட்டுள்ளது. அதில், தெரசாஸ்,
மஸ்க்மக பின்னுக்கு தள்ளி நம்ெர்-1 இைத்மத பிடித்திருப்ெவர் இந்திய
ததாழிலதிெர் கவுதம் அதானி ஆவார். முதல் தமலமுமை ததாழிலதிெரான
அதானியின் நிகர தசாத்து மதிப்பு 2021ம் ஆண்டில் 1.17 லட்சம் ரகாடி
உயர்ந்து, தமாத்த தசாத்து மதிப்பு 3.6 லட்சம் ரகாடியாக அதிகரித்துள்ளது.
இதன் மூலம், அவர் உலகளவில் இந்தாண்டின் மிகப்தெரிய அளவில்
ெைம் சம்ொதித்தவராக ஆகியுள்ளார். இந்த கால கட்ைத்தில் தெரசாஸ் 55
ஆயிரம் ரகாடியும், மஸ்க் 74 ஆயிரம் ரகாடியும் சம்ொதித்துள்ளனர்.
ஆசியாவின் நம்ெர்-1 ெைக்காரரான ரிமலயன்ஸ் அதிெர் முரகஷ்
அம்ொனி கூை 58 ஆயிரம் ரகாடி தான் சம்ொதித்துள்ளார். இதன் மூலம்,
அதானி குழும ெங்குகள் அமனத்து 50 சதவீத வளர்ச்சி கண்ைன.
குறிப்ொக, அதானி ரைாட்ைல் 96%, அதானி எண்ைர்பிமரசர்ஸ் 90%,
அதானி டிரான்ஸ்மிஷன் 79%, அதானி ெவர் - அதானி ரொர்ட்ஸ் ஆகிய
இரண்டும் 52 % அதிகமாக வளர்ச்சி அமைந்துள்ளது. அதானி குழுமம்
இந்தியாவில் துமைமுகங்கள், விமான நிமலயங்கள், ரைட்ைா தசன்ைர்கள்
மற்றும் நிலக்கரி சுரங்க ததாழில்களில் வலுவாக காலூன்றி உள்ளது.
ஆஸ்திரரலியாவில் நிலக்கரி சுரங்க ததாழிலில் ஈடுெடும் திட்ைத்மத
விமரவுப்ெடுத்தி வருவது குறிப்பிைத்தக்கது.
இவர் மட்டும் எப்ெடி? சந்ரதகம் கிளப்பும் ராகுல்:
அதானியின் தசாத்து மதிப்பு உயர்ந்தது குறித்த தசய்திமய தனது
டிவிட்ைரில் ெகிர்ந்துள்ள காங்கிரஸ் முன்னாள் தமலவர் ராகுல் காந்தி,
‘2020ம் ஆண்டில் உங்கள் தசாத்து மதிப்பு எவ்வளவு அதிகரித்தது?
பூஜ்ஜியம். நீங்கள் வாழரவ சிரமப்ெட்ை நிமலயில், அதானி ₹12 லட்சம்
ரகாடி சம்ொதித்துள்ளார். அவரது தசாத்து மதிப்பு 50 சதவீதம்
அதிகரித்துள்ளது. அது, எப்ெடி என்று எனக்கு தசால்ல முடியுமா?’ என
ரகள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
32. இமையவழி புமக மாசு கண்காணிப்பு திட்ைத்மத தசயல்ெடுத்தாத
ததாழிற்சாமலகள் மீது மத்திய, மாநில அரசுகள் எடுத்த நைவடிக்மக
என்ன? - ஏப்.9-ம் ரததிக்குள் ெதிலளிக்க ெசுமம தீர்ப்ொயம் உத்தரவு
இமையவழி புமக மாசு கண்காணிப்பு திட்ைத்மத தசயல்ெடுத்தாத
ததாழிற்சாமலகள் மீது எடுக்கப்ெட்ை நைவடிக்மககள் குறித்து மத்திய,
மாநில மாசுக் கட்டுப்ொட்டு வாரியங்கள் ெதிலளிக்க ரதசியெசுமம
தீர்ப்ொயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுததாைர்ொக தசன்மனமய ரசர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் தர்ரமஷ்
ஷா, ரதசிய ெசுமம தீர்ப்ொயத்தின் ததன்மண்ைல அமர்வில் தாக்கல் தசய்த
மனுவில் கூறியிருப்ெதாவது:
சுற்றுச்சூழல் ததாைர்ொன வழக்கு ஒன்றில் உச்ச நீதிமன்ைம் கைந்த 2017ம் ஆண்டு அளித்த தீர்ப்பில், “ஒவ்தவாரு மாநில மாசுகட்டுப்ொடு வாரியமும்
தங்கள்மாநிலங்களில் உள்ள ததாழிற்சாமலகள் தவளியிடும் புமக
மாசுமவ இமையவழியில் உைனுக்குைன் கண்காணிக்கும் திட்ைத்மத
தசயல்ெடுத்த ரவண்டும்.அதன்மூலம் இமையவழியில் கிமைக்கும்
விவரங்கமள தொதுமக்கள் அறிந்து தகாள்ள ஓசிஇஎம்எஸ் (Online



 











Continuous Emission Monitoring Sensors) திட்ைத்மத தசயல்ெடுத்த
ரவண்டும்” என்று உத்தரவிட்டிருந்தது.
ஓசிஇஎம்எஸ் என்ெது இமையம் வாயிலாக அந்தந்த மாநிலங்களில்
உள்ள எல்லா ததாழிற்சாமலகளிலும் தவளிரயறும் புமக மாசுவின்
அளமவ, புமக ரொக்கியில் தொருத்தப்ெடும் கருவி அளவிட்டு,
உைனடியாக மாநில மாசுக் கட்டுப்ொட்டு வாரிய இமையதளத்தில்
தன்னிச்மசயாக ெதிவு தசய்துவிடும். அமத தொதுமக்கள் எளிதில்
ொர்க்கலாம். இதன்மூலம் மாசுக் கட்டுப்ொட்டு வாரியம் தவிர
தொதுமக்களும் தங்கள் ெகுதியில் உள்ள ததாழிற்சாமலகமள 24 மணி
ரநரமும் கண்காணித்து, தங்களின் அடிப்ெமைஉரிமமயான சுத்தமான
காற்மைசுவாசிப்ெமத உறுதிப்ெடுத்திக் தகாள்ள முடியும்.
இந்த தீர்ப்மெ, ததன் மாநிலங்களில் முமையாக அமல்ெடுத்தவில்மல. சில
மாநிலங்களில் ஓசிஇஎம்எஸ் திட்ைம் தசயல்ெடுத்தப்ெட்ைாலும், அதன்
தரவுகமள தொதுமக்களால் ொர்க்க முடியாத வமகயில், கைவுச்தசால்மல
ெதிவிட்டு உள்தசல்லும் வமகயில் உள்ளது. சில மாநில மாசுக்
கட்டுப்ொட்டு வாரிய இமையதளங்களில் முந்மதய கால, நிகழ்கால
தரவுகள்எதுவும் ெதிரவற்ைம் தசய்யப்ெைவில்மல. இதனால் உச்ச
நீதிமன்ை தீர்ப்பின் ரநாக்கம் நிமைரவைவில்மல. எனரவ ததன்
மாநிலங்களில் ஓடிஇஎம்எஸ் திட்ைத்மத தசயல்ெடுத்தி, அமத தொதுமக்கள்
ொர்க்க அனுமதிக்க உத்தரவிை ரவண்டும். இவ்வாறு மனுதாரர்
ரகாரியிருந்தார்.
33. உலகின் சிைந்த மருத்துவமமனகளில்
குழந்மதகள் மருத்துவமமன ரதர்வு

காஞ்சி

காமரகாடி

உலகின் சிைந்த மருத்துவமமனகளில் ஒன்ைாக காஞ்சி காமரகாடி
குழந்மதகள் அைக்கட்ைமள மருத்துவமமன ரதர்வு தசய்யப்ெட்டுள்ளது.
உலகளாவிய தர ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ஸ்ைாடிஸ்ைா நிறுவனம், நியூஸ்
வீக் இதழ் இமைந்து 2021-ம் ஆண்டுக்கான உலகின் சிைந்த
மருத்துவமமனகளின் ெட்டியமல தவளியிட்டுள்ளது. இந்த ெட்டியலில்
அதமரிக்கா, இங்கிலாந்து, த ர்மனி, கனைா மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ை 25
நாடுகளின்
மருத்துவமமனகள்
இைம்தெற்றுள்ளன.
மருத்துவமமனகளின்
நிமலயான
சிைப்பு
தசயல்ொடு,
சிைந்த
மருத்துவர்கள், தசவிலியர் ெணிவிமை, அதிநவீன ததாழில் நுட்ெம்
ஆகியவற்மை அடிப்ெமையாக மவத்து இமவ ரதர்ந்ததடுக்கப்ெட்டுள்ளன.
உலகின் சிைந்த மருத்துவமமனகளாக இந்தியாவில் இருந்து 11
மருத்துவமமனகள்
ரதர்வு
தசய்யப்ெட்டுள்ளன.
இதில்,
சிைந்த
குழந்மதகள் மருத்துவமமனயாக தசன்மனயில் தசயல்ெட்டு வரும்
காஞ்சி காமரகாடி குழந்மதகள் அைக்கட்ைமள மருத்துவமமன ரதர்வு
தசய்யப்ெட்டுள்ளது.
34. ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ெவானிரதவி தகுதி
ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்கு இந்திய வாள்வீச்சு வீராங்கமன
சி.ஏ.ெவானிரதவி தகுதி தெற்றுள்ளார்.





மும்மெ அணி 41.3 ஓவர்களில் 4 விக்தகட்டுக்கு 315 ரன்கள் குவித்து 6
விக்தகட் வித்தியாசத்தில் எளிதில் தவற்றிமய ருசித்து ரகாப்மெமய
வசப்ெடுத்தியது. ‘லிஸ்ட் ஏ’ வமக கிரிக்தகட்டில் தனது முதலாவது சதத்மத
எட்டிய ஆதித்ய தாரர 118 ரன்களுைன் (107 ெந்து, 18 ெவுண்ைரி) களத்தில்
இருந்தார். மும்மெ அணி ரகாப்மெமய உச்சிமுகர்வது இது 4-வது
முமையாகும். ஏற்கனரவ 2003-04, 2006-07, 2018 ஆகிய
ஆண்டுகளிலும் ரகாப்மெமய தவன்று இருந்தது.
மும்மெ தொறுப்பு ரகப்ைன் 21 வயதான பிரித்வி ஷா இந்த ததாைரில் 8
ஆட்ைங்களில் ஆடி 4 சதம் உள்ெை 827 ரன்கள் திரட்டியுள்ளார். வி ய்
ைசாரர ரொட்டியில் ஒரு சீசனில் 800 ரன்கமள கைந்த முதல் வீரர் என்ை
சிைப்மெ தெற்ைார். ‘இந்த ததாைரில் எங்களது அணியில் ஒவ்தவாருவரும்
தங்களது ெங்களிப்மெ அளித்தனர். தனிப்ெட்ை நெரின் சாதமனயால்
மட்டும் தவற்றி கிட்ைவில்மல. அணியின் உதவியாளர்கள், வீரர்கள்
அமனவருக்கும் இந்த ரகாப்மெ உரித்தானது, என்று பிரித்வி ஷா
கூறினார்.
36. ரயில் டிக்தகட் தமையின்றி வழங்க புதிய ததாழில்நுட்ெம் அறிமுகம்.
ததற்கு ரயில்ரவ, ெயணிகளுக்கு இமையூறு இல்லாமல் ெயைச்சீட்டு
வழங்குவதற்காக, ெயைச்சீட்டு சாதமன ரமலாண்மம என்ை புதிய
ததாழில்நுட்ெத்மத ெடிப்ெடியாக அறிமுகப்ெடுத்தி வருகிைது.
இத்ததாழில்நுட்ெத்தின் மூலம், கணினி முன்ெதிவு ெயைச்சீட்டு மற்றும்
முன்ெதிவில்லா ெயைச்சீட்டு வழங்கும்ரொது, கணினி தநட்தவார்க்கில்
ததாழில்நுட்ெக் குமைொடு ஏற்ெட்ைால் உைனடியாக ஆன்மலன் மூலமாக
சரிதசய்ய முடியும். இதன் மூலம், ெயணிகளுக்கு எவ்வித இமையூறும்
இன்றி ெயைச்சீட்டு வழங்க முடியும்.
இதற்கு முன்பு இதுரொன்ை ஏதாவது ததாழில்நுட்ெப் பிரச்சிமன ஏற்ெட்ைால்,
அது குறித்து மககளால் ெதிவு தசய்து பின்னர் ததாைர்புமைய
அலுவலகத்துக்கு ததரிவித்து பிரச்சிமனமய சரி தசய்ய காலதாமதம்
ஏற்ெட்ைது. தற்ரொது, இந்தத் ததாழில்நுட்ெம் மூலம் இப்பிரச்சிமனக்குத்
தீர்வு காைப்ெட்டு உள்ளது.
இதற்கான சாஃப்ட்ரவர் ரயில்ரவ துமையால் உருவாக்கப்ெட்ைதால்,
ரயில்ரவ நிர்வாகத்துக்கு தசலவு ஏதும் ஏற்ெைவில்மல என ததற்கு
ரயில்ரவ தவளியிட்ை தசய்திக்குறிப்பில் ததரிவிக்கப்ெட்டு உள்ளது.
37. ொர்சல் ரமலாண்மம அமமப்பு விரிவுெடுத்த ததற்கு ரயில்ரவயில் 58
ரயில் நிமலயங்கள் ரதர்வு
ரயில்களில் ொாா்சல் மகயாளுவமத எளிமமப்ெடுத்தும் வமகயில்,
ரயில்ரவயில் ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்பு விரிவுப்ெடுத்தப்ெைவுள்ளது.
இதற்காக, ததற்குரயில்ரவயில் 58 ரயில் நிமலயங்கள் ரதாா்வு
தசய்யப்ெட்டுள்ளன. 21 ரயில் நிமலயங்களில் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்
கனிணிமயமாக்கப்ெட்ை ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்மெ ஏற்ெடுத்தும்
ெணிகள் நிமைவமையும் என்று ரயில்ரவ அதிகாரிகள் ததரிவித்தனாா்.

தசன்மனமயச் ரசர்ந்த சி.ஏ.ெவானிரதவி, அண்மமயில் ைங்ரகரியில்
நமைதெற்ை உலகரகாப்மெ வாள்வீச்சுப் ரொட்டியில் ெங்ரகற்று கால்
இறுதியில்
ரதால்வி
கண்ைார்.
இருந்தரொதும்
சரிதசய்யப்ெட்ை
அதிகாரப்பூர்வ தரவரிமசயின்ெடி (ஏஓஆர்) அவர் ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக்
ரொட்டியில் ெங்ரகற்கதகுதி தெற்றுள்ளார். இதன்மூலம் ரைாக்கிரயா
ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்குத் தகுதி தெற்ை முதல் இந்திய வாள்வீச்சு
வீராங்கமன என்ை தெருமமமய அவர் தெற்றுள்ளார்.

ொாா்சல் ரயில் ரசமவ: இந்தியன் ரயில்ரவயில் ொாா்சல் ரயில் ரசமவ
முக்கிய அங்கமாக இருக்கிைது. இந்த ரசமவமய சாதாரை மக்களும்
ெயன்ெடுத்தும் விதமாக, ெல்ரவறு வசதிகள் தசய்யப்ெட்டுள்ளன. கரரானா
தொதுமுைக்கம் காலத்தில் மருந்துகள், மருத்துவ உெகரைங்கள்,
உைவுப் தொருள் உள்ளிட்ை அத்தியாவசியப் தொருள்கமள ஏற்றிச் தசல்ல
ொாா்சல் ரயில் ரசமவ ரெருதவியாக இருந்தது. இந்தியன் ரயில்ரவயில்,
ஓரிைத்தில் இருந்து மற்தைாரு இைத்துக்கு அத்தியாவசியப் தொருள்கமள
எடுத்துச் தசல்வதற்காக,

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

‘கனிணிமயமாக்கப்ெட்ை ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்பு’ முதற்கட்ைமாக
84 இைங்களில் ததாைங்கப்ெட்ைது.

தைல்லியில் உள்ள அருண் த ட்லி மமதானத்தில் ரநற்று நைந்த வி ய்
ைசாரர ரகாப்மெ கிரிக்தகட்டில் மும்மெ அணி 4-வது முமையாக
சாம்பியன் ெட்ைத்மத மகப்ெற்றியது.

இரண்ைாம் கட்ைமாக, கூடுதலாக 143 இைங்களிலும், 3-ஆவது கட்ைமாக
கூடுதலாக 523 இைங்களிலும் ததாைங்க நைவடிக்மக எடுக்கப்ெட்டுள்ளது.
ததற்கு ரயில்ரவயில் தசன்மன எம்.ஜி.ஆாா் தசன்ட்ரல் ரயில் நிமலயத்தில்
ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்பு தசயல்ெடுகிைது.

வி ய் ைசாரர ரகாப்மெக்கான ஒரு நாள் கிரிக்தகட் ததாைரில்
இறுதிப்ரொட்டி தைல்லியில் உள்ள அருண் த ட்லி மமதானத்தில் ரநற்று
நைந்தது. இதில் மகுைத்துக்காக உத்தரபிரரதசம்-மும்மெ அணிகள்
மல்லுகட்டின. ‘ைாஸ்’ த யித்து முதலில் ரெட் தசய்த உத்தரபிரரதச அணி
4 விக்தகட்டுக்கு 312 ரன்கள் ரசர்த்தது. ததாைக்க ஆட்ைக்காரர் மாதவ்
கவுஷிக் 158 ரன்கள் (156 ெந்து, 15 ெவுண்ைரி, 4 சிக்சர்) எடுத்து கமைசி
வமர ஆட்ைமிழக்காமல் இருந்தார். பின்னர் 313 ரன்கள் இலக்மக ரநாக்கி
களம் கண்ை மும்மெ ரெட்ஸ்ரமன்கள், உத்தரபிரரதச ெந்து
வீச்சாளர்களுக்கு ெதிலடி தகாடுத்தனர். தொறுப்பு ரகப்ைன் பிரித்வி ஷா 73
ரன்கள் (39 ெந்து, 10 ெவுண்ைரி, 4 சிக்சர்) விளாசி அட்ைகாசமான
ததாைக்கம் தந்தார். இதன் பிைகு விக்தகட் கீப்ெர் ஆதித்ய தாரர நிமலத்து
நின்று தவற்றிமய உறுதி தசய்தார்.









58 ரயில் நிமலயங்கள் ரதாா்வு:
இந்நிமலயில், ததற்குரயில்ரவயில் ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்மெ
விரிவுெடுத்தும்
வமகயில்,
58
ரயில்
நிமலயங்கள்
ரதாா்வு
தசய்யப்ெட்டுள்ளன. 21 ரயில் நிமலயங்களில் நைப்பு ஆண்டு இறுதிக்குள்
கணினி மயமாக்கப்ெட்ை ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்மெ ஏற்ெடுத்தும்
ெணிகள்
நிமைவமையும்
என்று
ததற்கு
ரயில்ரவ
அதிகாரிகள்ததரிவித்தனாா்.
இது குறித்து ததற்கு ரயில்ரவ அதிகாரிகள் கூறியது: இந்த ொாா்சல்
ரமலாண்மமத் திட்ைத்தில் ெல்ரவறு சிைப்ெம்சங்கள் உள்ளன. இந்தத்
திட்ைத்மத
தொதுமக்கள்
எளிதாக
ெயன்ெடுத்தும்
வமகயில்
(www.parcel.indianrail.gov.in)
என்ை
இமையதளம்



 















உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்த இமையதளம் மூலம், ொாா்சல்கமள
அனுப்ெ 120 நாள்களில் முன்ெதிவு தசய்து தகாள்ளலாம். ொாா்சல்
அனுப்புவதற்கான ரயில் ரொக்குவரத்து வசதிகமள அறிந்து தகாள்ளலாம்.
ெதிவு தெற்ை வாடிக்மகயாளாா்கள் இமையதளம் மூலமாகரவ ொாா்சல்
ெதிவு தசய்ய விண்ைப்ெம் தெைலாம்.இதன்மூலம், உத்ரதச ொாா்சல்
கட்ைைம்
அறிந்துதகாள்ளாம்.
இதுதவிர
ெல்ரவறு
வசதிகள்
தசய்யப்ெட்டுள்ளன.

இந்தநிமலயில், சிந்து நதி ஒப்ெந்தத்தின் அடிப்ெமையில் நீமரப் ெகிர்ந்து
தகாள்வது, நீர் மின் நிமலயங்கள் அமமப்ெது ததாைர்ொக ஆரலாசமன
தசய்வதற்காக, இரு நாட்டிலும், சிந்து நதி கமிஷனர்கள் நியமிக்கப்ெட்டு
உள்ளனர்.

21 ரயில் நிமலயங்கள்:

இந்நிமலயில், 23 - 24ல், தைல்லியில் இந்த கூட்ைம் மீண்டும் நைக்க
உள்ளது. இந்தியாவின் சிந்து நதி கமிஷனர், பி.ரக.சக்ரசனா
தமலமமயிலான குழுவும், ொகிஸ்தான் சிந்து நதி கமிஷனர், மசயது
முகமது தமைர் அலி ஷா தமலமமயிலான குழுவும் இதில் ெங்ரகற்க
உள்ளனர்.

ததற்கு ரயில்ரவயில் ரகாயம்புத்தூாா், தசன்மன எழும்பூாா், மதுமர,
திருப்பூாா், ஈரராடு, நாகாா்ரகாவில், ரசலம், காட்ொடி, திருதநல்ரவலி,
ரா ொமளயம், திண்டுக்கல், விழுப்புரம், திருச்சிராப்ெள்ளி, புதுச்ரசரி,
திருவனந்தபுரம், எாா்ைாகுளம், ரகாட்ையம், திருச்சூாா், ஆலுவா, ஆலப்புழா,
மங்களூாா் தசன்ட்ரல் ஆகிய 21 ரயில் நிமலயங்களில் இந்த ஆண்டு
இறுதிக்குள்
கணினி மயமாக்கப்ெட்ை ொாா்சல் ரமலாண்மம அமமப்பு ஏற்ெடுத்தும்
ெணிகள்
முடிவமையும்.
இதன்மூலம்,
ரயில்களில்
ொாா்சல்கள்
மகயாளுவது எளிமமயாக்கப்ெடும் என்ைனாா்.
38. இலங்மகயின்
சுற்றுப்ெயைம்

வைகிழக்கு

மாகாைங்களில்

இந்திய

தூதர்

இலங்மகக்கான இந்தியத் தூதர் ரகாொல் ொக்ரல அந்த நாட்டின் வைக்கு
மற்றும் கிழக்கு மாகாைங்களுக்கு சுற்றுப்ெயைம் தசய்து அங்குள்ள
மூத்த தமிழ் ரதசிய தமலவர்கமள சந்தித்துப் ரெசினார். இதுகுறித்து
தகாழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரகம் ஞாயிற்றுக்கிழமம (14.03.2021)
தவளியிட்ை அறிக்மகயில் ததரிவித்துள்ளதாவது: இந்திய தூதர் ரகாொல்
ொக்ரல மூன்று நாள் சுற்றுப் ெயைமாக மார்ச் 11 முதல் 13 - ஆம் ரததி
வமர இலங்மகயின் வைக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாைங்களுக்கு சுற்றுப்
ெயைம் ரமற்தகாண்ைார். அப்ரொது, அந்தமாகாைங்களில் உள்ள
மூத்ததமிழ்ரதசிய தமலவர்கமள சந்தித்து அவர் உமரயாடினார்.
ஐக்கிய இலங்மகக்குள் அர்த்தமுள்ள அதிகாரப் ெகிர்வு மூலமாக
சிறுொன்மமயாக உள்ள தமிழ் சமூகம் தங்களது நியாயமான
விருப்ெங்கமள அமையமுடியும் என்ெமத இந்திய தூதர் வலியுறுத்தி
கூறினார். இது, இலங்மகமய வலுப்ெடுத்த உதவுவதுைன், முன்ரனற்ைம்,
அமமதி ஆகியவற்றிலும் முக்கிய ெங்களிப்மெ வழங்கும் என்று
அவர்களிைம் ததரிவித்தார். வைகிழக்கு மாகாைங்களின் வளர்ச்சிக்கும்,
அங்குள்ள மக்களின் ரதமவக்கும் முன்னுரிமம தந்து இந்தியா தனது
நீண்ை கால ஒத்து மழப்மெ வழங்கிவருகிைது. ரமலும், அங்குள்ள தமிழ்
தமலவர்கள் மாகாைங்களின் உள்கட்ைமமப்பு ரமமொடு, அதிகமான
தொருளாதார
முதலீடு
உள்ளிட்ை
கூடுதல்
திட்ைங்கமள
முன்ரனற்ைத்துக்கான மானிய உதவி திட்ைத்தின் கீழ் இந்தியாவிலிருந்து
எதிர்ொர்ப்ெதாக தூதரிைம் அவர்கள் வலியுறுத்தினர் என்று அந்த
அறிக்மகயில் ததரிவிக்கப்ெட் டுள்ளது.
ஐ.நா. மனித உரிமமகள் கவுன்சில் 46 - ஆவது கூட்ைம் அடுத்த வாரம்
நமைதெைவுள்ளது.
அங்கு,
இலங்மகக்கு
எதிராக
தீர்மானம்
நிமைரவற்ைப்ெை இருக்கும் நிமலயில் இந்திய தூதரின் இந்தப் ெயைம்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ொர்க்கப்ெடுகிைது.
39. சிந்து நதி ெகிர்வு: இந்தியா மற்றும் ொகிஸ்தான் இமைரய ரெச்சு
சிந்து நதி ஒப்ெந்தத்தின் அடிப்ெமையில் நீமரப் ெகிர்ந்து தகாள்வது குறித்து
ொகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா இமைரயயான ரெச்சுவார்த்மத தைல்லியில்
வரும், மார்ச்சு 23, 24ல் நைக்க உள்ளது. இந்த சந்திப்பின் ரொது, தசனாப்
நதியில் இந்திய நீர்மின் திட்ைங்களின் வடிவமமப்பு குறித்த
ொகிஸ்தானின்
கவமலகள்
உள்ளிட்ை
விஷயங்கள்
குறித்து
விவாதிக்கப்ெைவுள்ளதாக இந்தியாவின் சிந்து நதி ஆமையர்
பி.ரக.சக்ரசனா ஞாயிற்றுக்கிழமம (14.03.2021) ததரிவித்தார்.
ொகிஸ்தான் - இந்தியா இமைரய ொயும் நதிகளின் நீமரப் ெகிர்ந்து
தகாள்வது குறித்து 1960ல் சிந்து நதி ஒப்ெந்தம் ரொைப்ெட்ைது. அதன்ெடி,
ரமற்கு ெகுதியில் உள்ள சட்லஜ், பியாஸ், ரவி நதிகளில் ொயும் நீமர,
இந்தியா முழுமமயாக ெயன்ெடுத்தி தகாள்ளலாம் என்றும் ரமற்கு
ெகுதியில் ொயும் சிந்து, ஜீலம், தசனாப் நதிகளின் தெரும் ெகுதிமய,
ொகிஸ்தான் ெயன்ெடுத்திக் தகாள்ளலாம் என்றும் இந்த ஒப்ெந்தத்தின்ெடி,
இந்தியா, ரமற்கு ெகுதியில் ொயும் நதிகளில், சில கட்டுப்ொடுகளுைன், நீர்
மின் நிமலயங்கமள அமமத்து தகாள்ளலாம் என்று ததரிவிக்கப்ெட்ைது.
லைாக்கில் தர்புக் ஷிரயாக், ஷாங்கு, நிமுஷில் லிங், ராங்ரைா ஆகிய
நீர்மின் திட்ைங்களுக்கும், ரல ெகுதிக்காக ரத்தன் நாக் நீர்மின்
திட்ைத்துக்கும், கார்கிலுக்காக மங்டும் சங்ரா, கார்கில் ைண்ைர் ரமன்,
தமாஷா ஆகிய நீர்மின் திட்ைங்களுக்கும் இந்தியா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.









இரு தரப்பும், ஆண்டிற்கு ஒரு முமை சந்தித்து ஆரலாசமன நைத்தும். இந்த
சந்திப்பு கைந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் தைல்லியில் நைப்ெதாக இருந்தது.
ஆனால், தகாரரானா காரைமாக அது ஒத்தி மவக்கப்ெட்ைது.

40. ஏழாவது சாா்வரதச ரயாகா தினத்மததயாட்டி 100 நாள்
கவுன்ைவுமன மத்திய ஆயுஷ் துமை இமையமமச்சாா் கிரண் ரிஜி ு
சனிக்கிழமம (13.03.3021) ததாைங்கி மவத்தாாா்.
இதுததாைாா்ொக அவாா் தவளியிட்ை அறிக்மகயில், ‘ரயாகக் கமலயின்
வளாா்ச்சிக்கு அெரிமிதமான ெங்களிப்பு தசய்தவாா்களிைம் இருந்து
நிகழாண்டு ஏப்ரல் மாதம் பிரதமரின் ரயாகா விருதுகளுக்காக
விண்ைப்ெங்கள் வரரவற்கப்ெடும். ஆண்டுரதாறும் ூன் 21-ஆம் ரததி
சாா்வரதச ரயாகா தினம் தகாண்ைாைப்ெடுகிைது. இந்த ஆண்டு 7-ஆவது
சாா்வரதச ரயாகா தினம் தகாண்ைாைப்ெைவுள்ள நிமலயில், அதற்கான 100
நாள் கவுண்ைவுன் ததாைங்கி மவக்கப்ெடுகிைது’ என்று ததரிவித்துள்ளாாா்.
41. நாட்டில் ஏற்தகனரவ தனியார்மயமாக்கப்ெட்ை தில்லி, மும்மெ,
தெங்களூரு, மைதராொத் விமான நிமலயங்களின் மீதமுள்ள அரசு
ெங்குகமளயும் விற்க மத்திய அரசு திட்ைமிட்டுள்ளது.
ரூ. 2.5 லட்சம் ரகாடி அளவுக்கு அரசு தசாத்துகளில் இருந்து நிதி
திரட்டுவதற்கு அரசு இலக்கு நிர்ையத்துள்ளதின் ஒரு ெகுதியாக கூடுதல்
ஆதாரங்களாக இமவக் கண்ைறியப்ெட்டுள்ளதாக துமை வட்ைாரங்கள்
ததரிவித்தன.
2021-2022 நிதி ஆண்டில் 13 விமான நிமலயங்கள் தனியார்
மயமாக்கலுக்கு அமையாளம் காைப்ெட்டிருந்த நிமலயில் இந்த நான்கு
விமான நிமலயங்களின் தனது ெங்குகமள இந்திய விமான நிமலய
ஒழுங்காற்று ஆமையம் விற்கவுள்ளது. கைந்த மாதம் இத்துமையின் அரசு
தசயலர்களுக்கான அதிகாரக் குழு நைத்திய கலந்துமரயாைலில்
ெங்ரகற்ை இரு அதிகாரிகள் இத்தகவமலத் ததரிவித்தனர்.
அவர்கள் ரமலும் கூறியதாவது: தில்லி, மும்மெ, தெங்களூரு,
மைதராொத் விமான நிமலயங்களின் மீதள்ள இந்திய விமான
ஒழுங்காற்று ஆமையத்தின் ெங்குகமள விற்ெதற்கான முன்தமாழிவுகள்
உள்நாட்டு விமானப் ரொக்குவரத்து அமமச்சகத்து விமரவில் அனுப்பி
மவக்கப்ெடும். அடுத்த சில நாள்களில் அமமச்சரமவயின் ஒப்புதலுக்கும்
இது அனுப்பி மவக்கப்ெைலாம்.
தனியார் மயமாக்கலுக்காக 13 விமான நிமலயங்கள் கண்ைறியப்ெட்டுள்ள
நிமலயில் கூடுதல் நிதி ததாகுப்புகமளப் தெை லாெத்தில் இயங்கும்
விமான
நிமலயங்கள்,
லாெமற்ை
விமான
நிமலயங்கமள
இமைப்ெதற்கான வழிவமககள் ஆராயப்ெடும் என அவர்கள்
ததரிவித்தனர்.
பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி அரசின் விமான நிமலயங்கமளத் தனியார்
மயமாக்கும் முதல் கட்ை தசயலாக்கத்தில் லக்தனள, ஆமதாொத், த ய்ப்பூர்,
மங்களூரு, திருவனந்தபுரம், குவைாத்தி ஆகிய ஆறு விமான
நிமலயங்களின் ஒப்ெந்தங்கமள அதானி குழுமம் தெற்ைது.
உள்நாட்டு விமானப்ரொக்குவரத்து அமமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும்
விமானநிமலய ஒழுங்காற்று ஆமையம் நாட்டில் 100-க்கும் ரமற்ெட்ை
விமான நிமலயங்கமளப் ெராமரித்து வருகிைது.
மும்மெ ென்னாட்டு விமான நிமலயத்தின் 74 சதவீத ெங்குகமள அதானி
குழுமம் மவத்திருக்கும் நிமலயில் மீதம் 26 ெங்குகமள ஏஏஐ
மவத்திருக்கிைது. தில்லி ென்னாட்டு விமான நிமலயத்தின் 54 சதவீத
ெங்குகமள ஜிஎம்ஆர் குழுமம் மவத்திருக்கும் நிமலயில் ஏஏஐ 26 சதவீத
ெங்குகமளயும், பிராரொர்ட் ஏஜி, இராமன் மரலசியா ஆகியமவ தலா 10
சதவீத
ெங்குகமளயும்
மவத்துள்ளது.
மைதராொத்
விமான
நிமலயத்தின் 26 சதவீத ெங்குகமள ஆந்திர அரசுைனும், தெங்களூரு
விமான நிமலயத்தின் 26 சதவீத ெங்குகமள கர்நாைக அரசுைன் ஏஏஐ
மவத்திருக்கிைது. அண்மமயில் நமைதெற்ை 2021-22 ெட்த ட் கூட்ைத்
ததாைரில் நிதி அமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ரெசுமகயில், "புதிய
உள்கட்ைமமப்புக் கட்டுமானங்கமள தசய்ய தொது உள்கட்ைமமப்பு



 









தசாத்துகளில் இருந்து நிதி திரட்டுதல் முக்கிய வழிவமகயாகும்' எனத்
ததரிவித்திருந்தார்.
கைந்த மாதம் பிரதமர் நரரந்திரரமாடியும் தனது உமரயில், "ஆயில், ரகஸ்
மெப்மலன் ரொன்ை 100 அரசு தசாத்துகளில் இருந்து ரூ. 2.5 லட்சம்
ரகாடி அளவுக்கு முதலீட்மை தெறும் வமகயில் நிதி திரட்ை அரசு இலக்கு
நிர்ையம் தசய்திருப்ெதாகத் ததரிவித்திருந்தார்.
42. உைான் திட்ைத்தின் கீழ் 390 விமான வழித்தைங்களுக்கு
ரசமவகமள வழங்குவதற்கான ஏல விண்ைப்ெங்கமள வரரவற்ெதாக
மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து விமானப் ரொக்குவரத்து அமமச்சகம் ததரிவித்துள்ளதாவது:
உைான் திட்ைத்தின் கீழ் உள்நாட்டில் உள்ள முக்கிய நகரங்களுக்கு
விமான ரசமவமய அதிகரிக்கும் வமகயில் மத்திய அரசு ெல்ரவறு
நைவடிக்மககமள ரமற்தகாண்டு வருகிைது. அந்த திட்ைம் ததாைங்கப்ெட்டு
நைப்ொண்டுைன் நான்கு ஆண்டுகள் நிமைவமையவுள்ளது. இந்த
நிமலயில், உைான் திட்ைத்தின்கீழ் 325 வழித்தைங்கள் மற்றும் 56
விமான நிமலயங்கள் தற்ரொது தசயல்ொட்டில் உள்ளன. இதில், ஐந்து
தைலிகாப்ைாா் இைங்கு தளம் மற்றும் இரண்டு கைல்விமான தளங்களும்
அைக்கம்.
இந்த நிமலயில், உைான் 4.1 திட்ை ததாைக்கத்தின் ஒரு ெகுதியாக
உள்நாட்டில் உள்ள ரமலும் ெல முக்கிய நகரங்களுக்கு விமான
ரசமவமய விரிவுெடுத்திடும் வமகயில் 392 விமான வழித்தை
ரசமவகளுக்கான ஏல விண்ைப்ெங்கள் வரரவற்கப்ெடுவதாக விமானப்
ரொக்குவரத்து அமமச்சகம் ததரிவித்துள்ளது.
தற்ரொமதய இந்த ஏல நமைமுமை இன்னும் ஆறு வாரங்களில்
முழுமமயமையும் என எதிாா்ொாா்க்கப்ெடுகிைது.
43. சர்வரதச டி20 கிரிக்தகட் ரொட்டியில் முதல் வீரராக 3000 ரன்கமள
கைந்து இந்திய அணியின் ரகப்ைன் விராட் ரகாலி புதிய மமல்கல்மல
எட்டியுள்ளார்.
இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இமையிலான 5 ரொட்டிகள்
தகாண்ை டி20 ததாைர் தற்ரொது நமைதெற்று வருகிைது. முதல் ரொட்டியில்
இந்திய அணி ரதால்வி அமைந்த நிமலயில் இரு அணிகளுக்கு
இமையிலான இரண்ைாவது டி20 ரொட்டி அைமதாொத்தில் ரநற்று
(14.03.2021) நமைதெற்ைது.
86 டி20 ரொட்டிகளில் விளாடியுள்ள ரகப்ைன் விராட் ரகாலி, சர்வரதச
டி20 கிரிக்தகட் ரொட்டியில் முதல் வீரராக 3000 ரன்கமள கைந்து புதிய
மமல்கல்மல எட்டியுள்ளார். 1000, 2000 ரன்கமள முதல் வீரராக
நியூசிலாந்து வீரர் தமக்கல்லம் கைந்திருந்தார். விராட் ரகாலிக்கு
அடுத்தெடியாக சர்வரதச டி20 ரொட்டிகளில் நியூசிலாந்து அணியின்
மார்டின் குப்தில் 99 ரொட்டிகளில் 2839 ரன்களுைனும், ரராகித் சர்மா
109 ரொட்டிகளில் 2773 ரன்களுைனும் அடுத்தடுத்த இைங்களில்
உள்ளனர்.
ஐபிஎல் டி20 ரொட்டிகளிலும் விராட் ரகாலிரய ரன் குவிப்பில்
முன்னிமலயில் உள்ளார். 192 ஐபிஎல் ரொட்டிகளில் விமளயாடி 5878
ரன்கமள குவித்துள்ளார். டி20, ஒருநாள், தைஸ்ட் ஆகிய மூன்று விதமான
ரொட்டிகளிலும் ரெட்டிங் சராசரியில் 50 ரன்கமள கைந்தார் விராட் ரகாலி.
44. துொய் ஓென் தைன்னிஸ் ஒற்மையர் பிரிவில் ஸ்தெயின் வீராங்கமன
முகுரு ா சாம்பியன் ெட்ைத்மத மகப்ெற்றினார்.
துொயில், தெண்களுக்கான ைபிள்யு.டி.ஏ., ஓென் தைன்னிஸ் ததாைர்
நைந்தது. இதன் ஒற்மையர் பிரிவு மெனலில் ஸ்தெயினின் கார்மென்
முகுரு ா, தசக்குடியரசின் ொர்ரொரா கிதரஜிரகாவா ரமாதினர். ‘மை
பிரரக்கர்’ வமர தசன்ை முதல் தசட்மை 7–6 எனக் மகப்ெற்றிய முகுரு ா,
2வது தசட்மை 6–3 என தன்வசப்ெடுத்தினார்.
இரண்டு மணி ரநரம், 8 நிமிைம் நீடித்த ரொட்டியில் முகுரு ா 7–6, 6–3
என்ை ரநர் தசட் கைக்கில் தவற்றி தெற்று சாம்பியன் ெட்ைம் தவன்ைார்.
இதன்மூலம் இவர், 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் சாம்பியன் ெட்ைத்மத
மகப்ெற்றி உள்ளார். கமைசியாக 2019ல் தமக்சிரகாவில் நைந்த மான்ரைரி
ஓெனில் ரகாப்மெ தவன்றிருந்தார்.
ஸ்தெயின் வீராங்கமன முகுரு ா வாழ்க்மகயில் இது 8 ஆவது
ஒற்மையர் ெட்ைம். அதில் இரு கிராண்ட்ஸ்லாம் ெட்ைங்களும் அைக்கம்.
14. கத்தார் ஓென் தைன்னிஸ் ரொட்டியின் இறுதிச் சுற்றில் ார்ஜியாவின்
நிரகாலஸ் ொசிலாஷ் விலி 7-6 (7/5), 6-2 என்ை தசட்களில் ஸ்தெயினின்
ராெர்ரைா தெௌதிஸ்ைா அகுட்மை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனார். இது அவரது
4 ஆவது ஏடிபி ெட்ைமாகும்.















45. 24 - ஆவது ஃதெைரரஷன் ரகாப்மெ சீனியர் தைகள சாம்பியன்ஷிப்
ரொட்டி ெஞ்சாப் மாநிலம், ொட்டியாலாவில் திங்கள்கிழமம (மார்ச் 15)
ததாைங்குகிைது.
46. சிறு மாற்ைத்தால் தவௌவாலிைமிருந்து மனிதாா்கமளத் ததாற்றிய
கரரானா.
தவௌவாலின் உைலில் இருந்து வந்த கரரானா தீநுண்மி, மனிதாா்கமளத்
ததாற்றுவதற்ரகற்ெ தன்மன மிகச் சிறிய அளவிரலரய உருமாற்றிக்
தகாண்ைதாக
அண்மமயில்
ரமற்தகாள்ளப்ெட்ை
ஓாா்
ஆய்வில்
ததரியவந்துள்ளது.
இதுகுறித்து ‘பிஎல்ஓஎஸ் ெயாலஜி’ அறிவியல் இதழில் தவளியான
கட்டுமரயில் ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளதாவது: உலகம் முழுவதும் ொதிப்மெ
ஏற்ெடுத்தி வரும் கரரானா திநூண்மியின் உருமாற்ைங்கள் குறித்த
ஆய்மவ ஸ்காட்லாந்மதச் ரசந்த கிளாஸ்ரகா ெல்கமலக்கழ தீநுண்மி
ஆய்வாளாா் ஆஸ்காா் ரமக்லீன் தமலமமயிலான குழு ரமற்தகாண்ைது.
அந்த ஆய்வில், தவௌவாலின் உைலில் இருந்து வந்த கரரானா தீநுண்மி,
தன்மன தெரிய அளவில் உருமாற்ைம் தசய்துதகாள்ளாமரலரய
மனிதாா்களின் உைலில் ததாற்றிப் தெருகுவதற்கான திைமனப் தெற்ைதாகக்
கண்ைறியப்ெட்ைது.
தொதுவாக, ஓாா் உயிரினத்திலிருந்து மற்தைாரு உயிரினத்தின் உைலில்
உயிாா்வாழ்ந்து, தெருக்கம் தசய்துதகாள்ளும் அளவுக்கு தீநுண்மிகள்
தங்கமளத் தகவமமத்துக் தகாள்ள நீண்ை காலம் எடுத்துக் தகாள்ளும்.
ஆனால் கரரானா தீநுண்மிமய இந்த மாற்ைத்மத மிக விமரவில்
அமைந்துள்ளது ஆய்வில் ததரிய வந்தது என்று அந்தக் கட்டுமரயில்
குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமம (14.03.2021) நிலவரப்ெடி, உலகில் 12,01,63,118
ரெருக்கு கரரானா ததாற்று ஏற்ெட்டுள்ளது. அவாா்களில் 26,61,508 ரொா்
அந்த ரநாய்க்கு ெலியாகியுள்ளாா்; 9,66,88,071 ரொா் கரரானாவிலிருந்து
முழுமமயாக குைமமைந்துள்ளனாா்; 2,08,13,539 ரொா் ததாைாா்ந்து
சிகிச்மச தெற்று வருகின்ைனாா். அவாா்களில் 89,491 ரெரது நிமலமம
கவமலக்கிைமாக உள்ளது.
47. ததன் தகாரியாவின் த ு தீவில் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம்
த ு தீ திருவிழா விமரிமசயாக தகாண்ைாைப்ெடும். அந்த வமகயில்
இந்த ஆண்டு திருவிழாவின் ரொது த ுவில் உள்ள ஒரு மமலயில்
'தகாரரானா ஒழிந்தது' என்ை வாக்கியத்மத காட்டும் வமகயில் தீ எரிந்தது.
48. சர்ச்மசக்குரிய த ருசரலம் நகரில் தசக் குடியரசு நாடு இஸ்ரரல்
நாட்டுக்கான தனது தூதரகத்மத திைந்ததற்கு அரபு நாடுகளின்
கூட்ைமமப்பு மற்றும் ொலஸ்தீனம் கடும் கண்ைனம் ததரிவித்துள்ளன.
49. ஆஸ்திரரலியா எம். எல். ஏ., வாக நீலகிரி ைாக்ைர் ரதர்வு.
ஆஸ்திரரலியாவில் நைந்து முடிந்த ரதர்தலில், ரகாத்தகிரிமயச் ரசர்ந்த
ெடுகர் சமுதாயத்மதச் ரசர்ந்த ைாக்ைர், சட்ைசமெ உறுப்பினராக ரதர்வு
தெற்றுள்ளார்.
கன்ரனரிமுக்கு கிராமத்மதச் ரசர்ந்த நீலகிரி மாவட்ைம், ரகாத்தகிரி
கிருஷ்ைா கவுைரின் மகன் த கதீஷ் கிருஷ்ைன், 47. இவர்,
ஆஸ்திரரலியா நாட்டில், ரிவர்ைன் ெகுதியில், ைாக்ைராக ெணிபுரிகிைார்.
இம்மாதம், 2ம் ரததி முதல் சில நாட்கள் நைந்த சட்ைசமெ ரதர்தலின் ஓட்டு
எண்ணிக்மக ரநற்று முன்தினம் நைந்தது. அதில், ரிவர்ைன் ததாகுதி யில்,
ததாழிலாளர் கட்சி சார்பில், ரொட்டியிட்ை த கதீஷ் கிருஷ்ைன், தவற்றி
தெற்றுள்ளார். தவளிநாடுகளில், ெடுகர் சமுதாயத்மத ரசர்ந்த ஒருவர்,
சட்ைசமெ உறுப்பினராக தவற்றி தெற்றிருப்ெது இதுரவ, முதல்முமை.
ைாக்ைர் த கதீஷ் கிருஷ்ைன் கூறுமகயில், “இது, நம் நாட்டுக்கும்; நீலகிரி
மாவட்ைத்துக்கும் தெருமம ரசர்க்கும். நம் நாட்டின் பிரதமர் ரமாடி, எனக்கு
வாழ்த்து ததரிவித்தார். என் மருத்துவ ெணி ததாைரும். ஆஸ்திரரலியா
மக்களுக்கு ததாைந்து ரசமவ தசய்ரவன், என்ைார்.
50.

ம்மு - காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா தமிழக மக்களுக்கு அமழப்பு

" ம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் சுற்றுலா தலங்கள் ரமம்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன;
ெல்ரவறு
சலுமககளும்,
ொதுகாப்பு
ஏற்ொடுகளும்
ரமற்தகாள்ளப்ெட்டுள்ளன. ரகாமை விடுமுமைமய கழிக்க, தமிழக
மக்கள், இங்கு வருமக தர ரவண்டும்' என,
ம்மு, காஷ்மீர்
சுற்றுலாத்துமை சார்பில் ரவண்டுரகாள் விடுக்கப்ெட்டுள்ளது. நம் நாட்டில்
உள்ள சுற்றுலா தலங்களில், முதலிைம் வகிப்ெது ம்மு - காஷ்மீர்.
யூனியன் பிரரதசங்களாக மாறியுள்ள இவற்றிற்கு சுற்றுலா மூலமாகரவ
வருமானம் கிமைத்து வந்தது. தகாரரானா காரைமாக, அங்கு வர்த்தகம்,
வருமானம் முைங்கியது. இதனால் தொருளாதாரத்தில் தெரும் ொதிப்பு
ஏற்ெட்டுள்ளது.



 















இமத சீரமமக்கும் வமகயில், சுற்றுலாத் துமைமய புத்துயிர் தெை தசய்ய,
ெல்ரவறு நைவடிக்மககள் ரமற்தகாள்ளப்ெட்டு வருகின்ைன. அதன் ஒரு
கட்ைமாக, ெல மாநிலங்களில், சுற்றுலா ெயணியமர கவரும் வமகயில்,
ம்மு - காஷ்மீர் சுற்றுலாத்துமை, நிகழ்ச்சிகமள நைத்தி வருகிைது.

‘ெச்சாத் பிளஸ்’ ொலிசிக்கான குமைந்தெட்ச காப்பீட்டுத் ததாமக ரூ.1 லட்சம்
ஆகும். இதில் உச்சவரம்பு எதுவும் இல்மல. ொலிசிதாரர்கள் தங்களது
ரதமவ மற்றும் வசதிக்ரகற்ெ அதிகெட்சமாக எவ்வளவு ததாமகக்கு
ரவண்டுமானாலும் காப்பீட்டுத் ததாமகமய ரதர்வு தசய்யலாம்.

அதன் ஒரு ெகுதியாக, தசன்மனயில், ம்மு - காஷ்மீர் சுற்றுலாத்துமை,
"டிராவல் ஏ ன்சி தசாமசட்டி" உைன் இனமைந்து, விழிப்புைர்வு
நிகழ்ச்சிமய நைத்துகிைது. இதில் ெங்ரகற்ை,
ம்மு - காஷ்மீர்
சுற்றுலாத்துமை
கூடுதல்
தசயலர்
வாசம்ரா ா
கூறியதாவது:
'தசன்மனவாசிகமள,
ம்மு காஷ்மீர் சுற்றுலாவுக்கு வரவமழக்கும்
ரநாக்கத்தில், இரண்டு நாட்கள் மாரத்தான், கமல நிகழ்ச்சிகள்
நைத்தப்ெடுகின்ைன. தற்ரொது,
ம்மு - காஷ்மீர் சுற்றுலா தலங்கள்
ரமம்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. அரசும், சுற்றுலா ெயணியருக்கு, ெல்ரவறு
சலுமககமள அறிவித்துள்ளது. சிைப்பு ரெக்ரகஜ்களும் உள்ளன. கைந்த,
னவரியில், 7.5 லட்சம் சுற்றுலா ெயணியர், வருமக தந்துள்ளனர்.
சுற்றுலா ெயணியருக்கு விளக்கும் வமகயில், ெல்ரவறு மாநிலங்களில்,
20 ரராட் ரஷா' நைத்தப்ெட்டுள்ளன.
ம்மு, காஷ்மீரில் சுற்றுலா
ெயணியருக்கு சிைப்பு ஏற்ொடுகள் தசய்யப்ெட்டுள்ளன. எனரவ, ரகாமை
விடுமுமைமய தகாண்ைாை தமிழக மக்கள் அங்கு வருமக தர ரவண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

பிரீமியத் ததாமகமய ஒரர தவமையிரலா, 5 ஆண்டுகள் வமரயிரலா
தசலுத்தும் வசதி உள்ளது. இந்த ொலிசி திட்ைத்தில் கைன் தெறும் வசதியும்
உண்டு.

51. ஒருநாள் ரொட்டிகளில் 7 ஆயிரம் ரன்கள்: இந்திய மகளிர் அணியின்
ரகப்ைன் மிதாலி ராஜ் ரமலும் ஒரு சாதமன.
இந்திய மகளிர் கிரிக்தகட் அணியின் ரகப்ைன் மிதாலி ராஜ் ஒருநாள்
ரொட்டிகளில் 7 ஆயிரம் ரன்கமளக் குவித்து, உலகளவில் அதிக
ரன்கமள எடுத்த முதல் வீராங்கமன எனும் தெருமமமயப் தெற்றுள்ளார்.
இந்தியா- ததன் ஆப்பிரிக்கா மகளிர் கிரிக்தகட் அணிகள் இமையிலான 4வது ஒரு நாள் ரொட்டி, லக்ரனாவில் உள்ள வாஜ்ொய் ஏகானா கிரிக்தகட்
மமதானத்தில் நமைப்தெற்று வருகிைது. இதில் முதலில் ரெட்டிங் தசய்த
இந்திய அணி 50 ஓவர்களில் 266 ரன்கமள எடுத்தது. இந்த ரொட்டியில்
இந்திய மகளிர் அணி ரகப்ைன் மிதாலி ராஜ் 26 ரன்கமள எட்டியரொது,
ஒரு நாள் கிரிக்தகட் ரொட்டியில் 7000 ரன்கமள குவித்த முதல்
வீராங்கமன எனும் தெருமமமயப் தெற்ைார்.
மிதாலி ராஜ் தற்ரொது 216-வது ஒருநாள் ரொட்டியில் விமளயாடி
வருகிைார். கைந்த 3-வது ஒருநாள் ரொட்டியின்ரொதுதான் சர்வரதச
கிரிக்தகட்டில் 3 பிரிவுகளிலும் ரசர்த்து 10 ஆயிரம் ரன்கமள எட்டிய முதல்
இந்திய வீராங்கமன எனும் தெருமமமயயும், உலகளவில் முதல்
வீராங்கமன என்ை சிைப்மெயும் மிதாலி ராஜ் தெற்ைார். கைந்த 1999-ம்
ஆண்டு, கிரிக்தகட்டில் அறிமுகமான மிதாலி ராஜ், ஒருநாள் ரொட்டியில்
முதல்முமையாக 6 ஆயிரம் ரன்கமள எட்டிய வீராங்கமன எனும்
தெருமமமயயும் தெற்றிருந்தார். இங்கிலாந்து வீராங்கமன சார்ரலாட்ரை
எட்வர்ட்ஸ் 5,992 ரன்கள் ரசர்த்த நிமலயில் ஓய்வு தெற்ைார். தற்ரொது,
அவரின் சாதமனமய மிதாலி முறியடித்தார் என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது.
52. ஆண்டுரதாறும் மார்ச் 15-ம் ரததி சர்வரதச நுகர்ரவார் உரிமம
தினம் தகாண்ைாைப்ெட்டு வருகிைது.
53. தமிழகம் உட்ெை 4 மாநிலங்களுக்கு - தடுப்பூசிக்கான குளிர்சாதனப்
தெட்டிகள்: இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் வழங்கியது
கரரானா தடுப்பூசி ரொடும் ெணிமய மத்திய அரசு ததாைங்கி,
தசயல்ெடுத்தி
வருகிைது.
கரரானா
தடுப்பூசிமய
மவப்ெதற்கு
குளிர்சாதனப் தெட்டி (ஃப்ரீசர் ொக்ஸ்) ரதமவப்ெடுகிைது. இதற்காக,
தமிழகம், பிைார், மணிப்பூர், காஷ்மீர் ஆகிய 4 மாநிலங்களுக்கு
இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் சார்பில் குளிர்சாதனப் தெட்டிகள்
வழங்கப்ெட்டுள்ளன.
54. ொதுகாப்பு, ரசமிப்பு வழங்கும் ‘ெச்சாத் பிளஸ்’ புதிய ொலிசி: எல்ஐசி
நிறுவனம் அறிமுகம்
ொதுகாப்பு, ரசமிப்பு என்ை இரண்மையும் வழங்கக்கூடிய ‘ெச்சாத்பிளஸ்’
என்ை புதிய ொலிசிமய எல்ஐசி நிறுவனம் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது.
இதுததாைர்ொக எல்ஐசி நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்குறிப்பில்
கூைப்ெட்டுள்ளதாவது: ெங்குச்சந்மத சாராத, லாெத்தில் ெங்கு தெறும், தனி
நெர் ரசமிப்புத் திட்ைமான ‘ெச்சாத் பிளஸ்’ என்ை ொலிசிமய எல்ஐசி
அறிமுகம் தசய்துள்ளது. இது ொதுகாப்பு, ரசமிப்பு என்ை 2 அம்சங்கமளயும்
வழங்குகிைது.
ொலிசி முதிர்வு அமையும்ரொது, காப்பீட்டுத் ததாமக முழுவதும்
ொலிசிதாரர்களிைம் வழங்கப்ெடும். ொலிசி முதிர்வு அமையும் ரததிக்கு
முன்ொக, ொலிசிதாரர் மமைந்தால், அவரது குடும்ெத்துக்கு நிதியுதவி
வழங்கப்ெடும்.









சமூகத்தின் அமனத்து தரப்பினரின் ெல்ரவறு ரதமவகமளயும் பூர்த்தி
தசய்யும் வமகயிலான சிைப்பு அம்சங்கள் மற்றும் வசதியான,
எளிமமயான நமைமுமைகள் ‘ெச்சாத் பிளஸ்’ ொலிசி திட்ைத்தில் உள்ளன.
எல்ஐசி நிறுவனத்தின் இமையதளத்தில் (www.licindia.com) ஆன்மலன்
மூலமாகரவா, முகவர்கள் அல்லது முகமம நிறுவனங்கள் வாயிலாக
ரநரடியாகரவா இந்த ொலிசிமய தெைலாம். ‘ெச்சாத் பிளஸ்’ ொலிசி ெற்றிய
கூடுதல் விவரங்கமள ரமற்கண்ை இமையதளம் அல்லது முகவர்கள்
மூலம் அறிந்துதகாள்ளலாம். இவ்வாறு எல்ஐசி நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளது
55. மார்ச் 5: 2023ஆம் ஆண்மை சர்வரதச சிறுதானியங்கள் ஆண்ைாக
ஐக்கிய நாடுகள் அமவ அறிவித்தது. சிறுதானியங்களால் உைலுக்கு
ஏற்ெடும் நன்மமகள் குறித்து விழிப்புைர்மவ ஏற்ெடுத்த, இந்த அறிவிப்பு
ெயன்ெடும்.
மார்ச் 5: மதுமர ரகாட்ைத்தில் திண்டுக்கல், விருதுநகர், திருதநல்ரவலி,
தூத்துக்குடி, ரகாவில்ெட்டி, ராமநாதபுரம், ராரமஸ்வரம் ஆகிய ரயில்
நிமலயங்களுக்கு ஐ.எஸ்.ஓ. தரச் சான்றிதழ் வழங்கப்ெட்டுள்ளது.
மார்ச் 6: சர்வரதச குத்துச்சண்மை சங்கத்தின் சாம்பியன்கள், சீனியர்
கமிட்டியின் தமலவராக இந்திய குத்துச்சண்மை வீராங்கமன ரமரி
ரகாம் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்.
மார்ச் 8: உலக மல்யுத்த வீராங்கமனகள் தரவரிமசப் ெட்டியலில் இந்திய
மல்யுத்த வீராங்கமன விரனஷ் ரொகத் முதலிைம் பிடித்தார்.
மார்ச் 10: உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக தீரத் சிங் ராவத்
தொறுப்ரெற்ைார். முதல்வராக இருந்த திரிரவந்திர சிங் ராவத் ெதவிமய
ராஜினாமா தசய்தநிமலயில், புதிய முதல்வர் ரதர்வுதசய்யப்ெட்ைார்.
மார்ச் 10: மூன்ைாவது ஸ்கார்பியன் ரக நீர்மூழ்கிக் கப்ெல் ஐ.என்.எஸ்.
கரஞ்ச் இந்திய கைற்ெமையில் ரசர்க்கப்ெட்ைது.
மார்ச் 11: ஆசியாவின் முதல் ரதசிய ஓங்கில் (ைால்பின்) ஆராய்ச்சி மமயம்
பிைார் தமலநகர் ொட்னா ெல்கமலக்கழகத்தில் திைக்கப்ெட்ைது.
56. குர்ஆனின் 26 வசனத்மத நீக்க ரவண்டும்: உச்ச நீதிமன்ைத்தில்
ஷியா பிரிவு தமலவர் ரிஜ்வீ மனு
உத்தர பிரரதசத்மத ரசர்ந்த ஷியா பிரிவு முஸ்லிம் தமலவர் வசீம் ரிஜ்வீ,
ததாைக்கத்தில் இருந்ரத அரயாத்தி ராமர் ரகாயிலுக்கு ஆதரவானக்
கருத்துக்கமள ததரிவித்து வந்தார். சன்னி பிரிவு முஸ்லிம்களின் மற்ை
விவகாரங்களிலும் ரிஜ்வீ கூறிய கருத்துக்கள் கண்ைனத்துக்கு
உள்ளாகின.
தைல்லியின் வரலாற்று சின்னமான ைுமாயூன் சமாதிமய இடித்து
முஸ்லிம்களின் இடு காைாக மாற்ை ரவண்டும். நாட்டின் மதரஸாக்களில்
தீவிர வாதம் வளர்கிைது, என்று ரிஜ்வீ கூறியிருந்தார்.
கைந்த வாரம் உச்ச நீதிமன்ைத் தில் ரிஜ்வீ தாக்கல் தசய்த மனுவில்,
‘‘முஸ்லிம்களின் புனிதக் குர்ஆனின் 26 வசனங்கமள நீக்க ரவண்டும்’’
எனக் ரகாரி உள்ளார். இமவ முஸ்லிம்கள் இமைரய தீவிரவாதத்மத
வளர்ப்ெதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன்மூலம், புனிதக் குர்ஆமனயும்,
இமைத் தூதர் முகம்மது நபிமயயும் ரிஜ்வீ அவமதித்து விட்ைதாக ஷியா,
சன்னி ஆகிய இரண்டு பிரிவினரும் புகார் கூறுகின்ைனர்.
இவரது மனுமவ தள்ளுெடி தசய்ய ரவண்டும். ரிஜ்வீமய மகது தசய்து
அவமர ரதசிய புலனாய்வு அமமப்பு விசாரிக்க ரவண்டும் என்று உ.பி.
முஸ்லிம்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர். இதற்காக, ரநற்று முன்தினம்
லக்ரனாவில் நமைதெற்ை சன்னி பிரிவு முஸ்லிம்கள் மாநாட்டில் ரிஜ்வீமய
‘முஸ்லிம் அல்லாதவர்’ என்றும் ெத்வா அறிவிப்பு தவளியிைப்ெட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஷியா பிரிவின் முக்கியத் தமலவர் மவுலானா கல்ரெ ாரவத்
‘இந்து தமிழ்’ நாரளட்டிைம் கூறும்ரொது, ‘‘தம்மம ஜிைாதிகள் எனக் கூறிக்
தகாள்ளும் தலீொன் உள்ளிட்ை அமமப்புகள், தீவிரவாதத் மத
வளர்ப்ெவர்கள். இவர்களுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்த ததாைர்பும் இல்மல.
ஜிைாத் என்ெது உயிர்கமள தகால்வது அல்ல. மாைாக, வாழ்க்மகமய
ொதுகாப்ெது. தம் மீதுள்ள சிபிஐ வழக்மக திமச திருப்ெரவ குர்ஆன் மீது
வழக்கு ததாடுத்து, நாட்டில் மதநல்லிைக்கத்மத குமலக்க ரிஜ்வி
முயல்கிைார், என்று ததரிவித்தார்.



 









பிரதமர் ரமாடியின் தீவிர ஆதரவாளர் என்று கூறும் வசீம்,
ததாமலக்காட்சிகளின் விவாதங்களில் ொ க மற்றும் இந்துத்துவாவுக்கு
ஆதரவாக ரெசி வந்தார். உ.பி. மத்திய ஷியா வக்பு வாரியத் தமலவராக
இருந்த வசீம் மீது, 2016, 2017-ம் ஆண்டுகளில் லக்ரனா மற்றும்
அலகாொத்தில் வக்பு வாரிய நில ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் லஞ்ச வழக்குகள்
ெதிவாகின. கிைப்பில் ரொைப்ெட்டிருந்த இவ்விரண்டு வழக்குகளும்
தற்ரொது சிபிஐ வசம் ஒப்ெமைக்கப்ெட்டுள்ளன.
57. இனதவறித் தாக்குதமல இந்தியா தொறுத்துக் தகாள்ளாது
இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்ரொர்டு ெல்கமலக்கழக மாைவர் சங்க
தமலவராக ரதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ை இந்திய மாைவி ராஷ்மி சமந்த்
இனதவறி சர்ச்மசயால் அந்தப் தொறுப்பிலிருந்து விலகினார். கர்நாைக
மாநிலம் உடுப்பி மாவட்ைத்தில் உள்ள மணிப்ொல் நகமரச் ரசர்ந்தவர் 22
வயது ராஷ்மி.
தமாத்தம் இருந்த 3,708 வாக்குகளில் 1,966 வாக்குகமளப் தெற்று
தமலவராக ரதர்வாகியிருந்தார். அவர் மீது சமூக வமலதளங்களில்
இனதவறி
ரீதியிலான
சர்ச்மச
தவடித்தமத
அடுத்து
அந்த
தொறுப்பிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
இதுகுறித்து மத்திய தவளியுைவுத் துமை அமமச்சர் த ய்சங்கர் ரநற்று
மாநிலங்களமவயில் ரெசும்ரொது, “இனதவறி விவகாரத்தில் மத்திய அரசு
ஒருரொதும் கண்மை மூடிக் தகாண்டு இருக்காது. இனதவறி விவகாரம்
எந்த வடிவில் வந்தாலும் அமதப் ொர்த்துக் தகாண்டு தொறுமமயாக
இருக்க மாட்ரைாம். இனதவறித் தாக்குதமல இந்தியா ஒருரொதும்
தொறுத்துக் தகாள்ளாது. இதுததாைர்ொக பிரிட்ைனுைன் நாங்கள்
ரெசுரவாம்" என்ைார்.
58. இைஒதுக்கீட்டுக்கு 50% வரம்பு நிர்ையித்த 1992 தீர்ப்மெ மறு ஆய்வு
தசய்ய ரவண்டுமா? - விசாரமைமய ததாைங்கியது உச்ச நீதிமன்ைம்
மகாராஷ்டிராவில்
மராத்தா
சமூகத்தினருக்கு
கல்வி
மற்றும்
ரவமலவாய்ப்பில் 16% இைஒதுக் கீடு வழங்கும் சட்ைம் கைந்த 2018-ல்
நிமைரவற்ைப்ெட்ைது. இதன் மூலம் அம்மாநிலத்தில் இைஒதுக்கீடு 68%
ஆக அதிகரித்தது.
1992-ல் மத்திய அரசுக்கு எதிராக வழக்கறிஞர் இந்திரா சைானி
ததாைர்ந்த வழக்கில் ஓபிசி-க்கான 27% இைஒதுக்கீட்மை உச்ச நீதிமன்ைம்
உறுதி தசய்தது. இைஒதுக்கீடு 50% அளமவ தாண்ை கூைாது என
உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதன் அடிப்ெமையில் மராத்தா இைஒதுக்கீட்டுக்கு எதி ராக உச்ச
நீதின்ைத்தில் வழக்கு ததாைரப்ெட்ைது. இதில் 16% இைஒதுக்கீடு சட்ைத்மத
உச்ச நீதிமன்ைம் கைந்த ஆண்டு தசப்ைம்ெரில் நிறுத்தி மவத்தது.
இவ்வழக்மக நீதிெதி அரசாக் பூஷண் தமலமமயில் 5 நீதிெதிகள்
தகாண்ை அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரித்து வருகிைது.
இவ்வழக்கில் 50% இைஒதுக்கீடு வரம்மெ மறு ஆய்வு தசய்ய ரவண்டுமா
என்ெது ததாைர்ொன விசாரமைமய நீதிெதிகள் ரநற்று ததாைங்கினர்.
இதில் மனுதாரர்கள் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் அர்விந்த் தத்தார்
வாதிடும்ரொது, “1992-ம் ஆண்டு தீர்ப்மெ மறு ஆய்வு தசய்யத்
ரதமவயில்மல. இத்தீர்ப்பு ெல்ரவறு பிரச்சிமனகமள உள்ளைக்கியது.
தற்ரொது 50% இைஒதுக்கீடு வரம்பு ெற்றி மட்டுரம ரகள்வி எழுந்துள்ளது.
ஏற்தகனரவ இத்தீர்ப்மெ 9 நீதிெதிகள் அமர்வு வழங்கியுள்ளது. இதமன
மறுஆய்வு தசய்ய ரவண்டுமானால் 11 நீதிெதிகமள தகாண்ை அமர்வு
அமமக்க
ரவண்டும்.
ரமலும்,
50
சதவீத
இைஒதுக்கீடு
ஏற்றுக்தகாள்ளப்ெட்ை ஒன்று” என்ைார்.
தமிழகம் சார்பில் வழக்கறிஞர் ரசகர் நாப்ரத வாதிடும்ரொது, “தமிழகத்தில்
50 சதவீதத்திற்கு ரமல் இைஒதுக்கீடு வழங்கப்ெட்ைதற்கான தனி
சூழ்நிமலகமள நீதிமன்ைம் கவனத்தில் தகாள்ள ரவண்டும். ரமலும்
இைஒதுக்கீடு என்ெது அரசின் தகாள்மக ததாைர் புமையது” என்ைார்.
தமிழகம் மற்றும் ரகரளத்தில் தற்ரொது சட்ைப்ரெரமவ ரதர்தல்
நமைதெறுவதால் இவ்வழக்மக தள்ளி மவக்க ரவண்டும் என் இரு
மாநில வழக்கறிஞர்களும் ரகாரினர். ஆனால் நீதிெதிகள் இதமன
ஏற்கவில்மல.
இமதயடுத்து இதுததாைர்ொக மாநில அரசுகள் தங்கள் கருத்மத ஒரு
வாரத்துக்குள் ததரிவிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்மக நீதிெதிகள் தள்ளி
மவத்தனர்.







59. கரரானா தடுப்பூசி உற்ெத்திமய அதிகரிக்க உறுதி: இந்தியா
உள்ளிட்ை குவாட் அமமப்பு தமலவர்கள் தகவல்
இந்தியாவில் கரரானா மவரஸ் தடுப்பூசி உற்ெத்திமய அதிகரிக்க முடிவு
தசய்துள்ளதாக குவாட் அமமப்பு நாடுகமளச் ரசர்ந்த தமலவர்கள்
ததரிவித்துள்ளனர்.
ஆஸ்திரரலியா, இந்தியா,
ப்ொன், அதமரிக்கா ஆகிய 4 நாடுகள்
இமைந்து குவாட் அமமப்மெ உருவாக்கின. கமைசியாக இந்த
அமமப்பில் ரசர்ந்தது ஆஸ்திரரலியாவாகும். இந்நிமலயில் கரரானா
மவரஸ் ெரவல், ததன் சீனக் கைலில் சீனாவின் ஆதிக்கம், ெருவநிமல
மாற்ைம் உள்ளிட்ை ெல்ரவறு விவகாரங்கள் ததாைர்ொக விவாதிப்ெதற்காக,
குவாட் அமமப்பின் தமலவர்கள் ெங்ரகற்ை உச்சி மாநாடு அண்மம யில்
நமைதெற்ைது.
இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி, அதமரிக்க அதிெர் ர ா மெைன்,
ஆஸ்திரரலிய பிரதமர்ஸ்காட் ரமாரிசன், ப்ொன் பிரதமர் ரயாஷிஹிரை
சுகா ஆகிரயார் காதைாலி வழியாக ெங்ரகற்ைனர்.
அந்த உச்சி மாநாட்டின்ரொது, இந்தியாவில் கரரானா மவரஸ் தடுப்பூசி
உற்ெத்திமய அதிகரிப்ெது என குவாட் தமலவர்கள் உறுதி பூண்ைதாக
அதமரிக்காவிலிருந்து தவளியாகும் வாஷிங்ைன் ரொஸ்ட் ெத்திரிமகயில்
தசய்தி தவளியிைப்ெட்டுள்ளது.
இதுததாைர்ொக வாஷிங்ைன் ரொஸ்ட் ெத்திரிமகயில் வந்துள்ள தசய்தியில்
கூறியிருப்ெதாவது:
குவாட் என்ெது ஒரு தொதுவான ததாமலரநாக்குத் திட்ைங்கமள
முன்ரனற்றுவதற்கும் அமமதி மற்றும் நாடுகளின் தசழிப்மெ உறுதி
தசய்வதற்கும் அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ை ஒத்த எண்ைம் தகாண்ை கூட்ைமமப்பு
ஆகும். இந்த இலக்குகமள ரநாக்கிச் தசயல்ெடும் அமனவமரயும் நாங்கள்
வரரவற்கிரைாம். ரமலும் இந்த விவகாரத்தில் அமனவருைனும்
இமைந்து ெணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகமள நாங்கள் நாடுரவாம்.
அண்மமக் காலங்களில் உலகத்மதரய அச்சுறுத்திய கரரானா மவரஸ்
பிரச்சிமனமயத் தீர்க்க அமனத்து முன்ரனறிய நாடுகளும் ரொராடி
வருகின்ைன. அந்த வமகயில் குவாட் அமமப்பு நாடுகள்இமைந்து
கரரானா மவரஸுக்கு தடுப்பூசி மருந்மதக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில்
ஈடுெட்ைன.
சிைந்த தடுப்பூசி: கரரானா மவரஸ் பிரச்சிமனமயத் தீர்க்க ொதுகாப்ொன,
எளிதில் அமனவருக்கும் கிமைக்கும் வமகயிலான, சிைந்த தடுப்பூசிகள்
இந்தியாவில் உற்ெத்தி தசய்யப்ெட்டு வருகின்ைன. இந்த தடுப்பூசி
உற்ெத்திமய இந்தியாவில் அதிகரிக்க குவாட் அமமப்பு சார்பில் உறுதி
பூைப்ெட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சிமனமயத் தீர்க்க குவாட் அமமப்பு உறுப்பு
நாடுகள் ஒன்றிமைந்து ொடுெடும். இவ்வாறு குவாட் தமலவர்கள்
கூறியுள்ளதாக தசய்தித்தாளில் கூைப்ெட்டுள்ளது.
60. உத்தரபிரரதச மாநிலம் மதுரா வட்ைத்தில், யமுமன ஆற்றில் யமுனா
ரதவிக்கு நன்றி தசால்லும் விதமாக 'சுன்ரி மரனாரத்' திருவிழாமவ
முன்னிட்டு ஆற்றில் நீண்ை புமைமவகமளக் தகாண்டு ெைகுகமள
இமைத்தெடி தசல்வர்.
61. அன்னிய தசலாவணி மகயிருப்பில் 4-ம் இைத்தில் இந்தியா.
அன்னியச் தசலாவணி மகயிருப்பில் ரஷ்யாமவ பின்னுக்குத் தள்ளி 4வதுஇைத்துக்கு
இந்தியா
முன்ரனறியுள்ளது.
திடீதரன
ைாலர்
தவளிரயற்ைத்மத
சமாளிப்ெதற்
காக
அன்னியச்
தசலாவணி
மகயிருப்மெ ரிசர்வ் வங்கி கணிசமாக அதிகரித்து வந்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு முழுவதும் இந்தியா, ரஷ்யா ஆகிய இரு நாடுகளிைமும்
உள்ள அன்னியச் தசலாவணி தராக்கக் மகயிருப்பு ஒரர அளவில்
இருந்தது. ஆனால் கைந்த சில வாரங்களாக ரஷ்ய கரன்சி ரூபிளின் மதிப்பு
சரிந்ததால் அந்நாட்டின் அன்னியச் தசலா வணி மகயிருப்பு மதிப்பும்
சரிந்தது.
மார்ச் 5-ம் ரததி நிலவரப்ெடி இந்தியா வசம் உள்ள அன்னியச்
தசலாவணி தராக்கக் மகயிருப்பு 58,300 ரகாடி ைாலராகும். ரஷ்யாவிைம்
உள்ள மகயிருப்பு 58,010 ரகாடி ைாலராகும்.
சீனாவிைம் அதிக அளவு மகயிருப்பு உள்ளதால் ெட்டியலில் முதலிைத்தில்
உள்ளது. இரண்ைாமிைத்தில்
ப்ொனும், மூன்ைாமிைத்தில் ஸ்விட்சர்
லாந்தும் உள்ளன.
62. ம்மு காஷ்மீரில் உலகின் உயரமான ரயில்ரவ ொலம்: வரலாற்று
நிகழ்வு என மத்திய அமமச்சர் பியூஷ் ரகாயல் கருத்து
ம்மு காஷ்மீரில் (ரியா மாவட்ைத்தில்) தசனாப் ஆற்றின் ரமல் உலகின்
மிக உயரமான ரயில்ரவ ொலம் அமமக்கும் ெணி இறுதிக்கட்ைத்மத











 









எட்டியுள்ள நிமலயில், இதமன வரலாற்று நிகழ்வு என்று மத்திய
அமமச்சர் பியூஷ் ரகாயல் தெருமிதம் ததரிவித்துள்ளார்.
1315 மீட்ைர் நீளத்தில் 17 இமைதவளி ெகுதிகமளக் தகாண்ை ரயில்ரவ
ொலம் தசனாப் ஆற்றின் மீது கட்ைப்ெட்டு வருகிைது. இந்தப் ொலத்தின்
தமாத்த நீளத்தில் 476 மீட்ைர் ஆற்றின் மீது கட்ைப்ெட்டுவருகிைது.
ொலத்தின் அதிகெட்ச உயரம் கைல் மட்ை அளவிலிருந்து 359 மீட்ைராக
உள்ளது. பிரான்சில் உள்ள ஈஃபில் ைவர் உயரம் 304 மீட்ைர் ஆகும்.
இதன்மூலம் இந்த ரயில்ரவ ொலத்துக்கு உலகின் மிக உயரமான
கட்டுமானம் என்ை தெருமம கிமைத்துள்ளது.
ரூ.1,250 ரகாடி மதிப்பிலான இந்தப் ொலம் 266 கிமீ ரவகத்மதத் தாங்கக்
கூடியது. ரமலும் இதன் ஆயுட்காலம் 120 ஆண்டுகள் என்றும்
ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
இந்தப் ொலத்தின் கட்டுமானப் ெணி இறுதிக்கட்ைத்தில் உள்ள நிமலயில்,
ொலத்தின் கட்டுமான வீடிரயாமவ ரயில்ரவ அமமச்சகம் தனது ட்விட்ைர்
ெக்கத்தில் ெதிரவற்றியது. இதுகுறித்து மத்திய அமமச்சர் பியூஷ் ரகாயல்
தன்னுமைய ட்விட்ைர் ெதிவில் கருத்து ெதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர்
கூறியதாவது, “தசனாப் ஆற்றின் மீது கட்ைப்ெடும் ரயில்ரவ ொலத்தின்
கீழ்ெக்க வமளவு கட்டி முடிக்கப்ெட்டுள்ளது, ரமல்ெக்க வமளவு விமரவில்
கட்டிமுடிக்கப்ெடும். உலகின் மிகப்தெரிய கட்டுமானமாக உருவாகும்
இப்ொலம் மிக முக்கிய வரலாற்று நிகழ்வாக இருக்கிைது”என்று
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தப் ொலம் 2021 டிசம்ெரில் முழுவதுமாக முடிக்கப்ெட்டு ெயன்ொட்டுக்கு
வர உள்ளது. காஷ்மீர் ெள்ளத்தாக்கு ெகுதிகமள நாட்டின் பிை
ெகுதிகளுைன் இமைக்க இந்த ரயில்ரவ ொலம் ெயன்ெடும் எனவும் அவர்
கூறினார்.
இந்தப் ொலத்தின் தமலமம தொறியாளர் ஆர்.ஆர்.மாலிக். இந்த திட்ைத்மத
தகாங்கன் ரயில்ரவ கார்ப்ெரரஷன் லிமிதைட் உருவாக்கி வருகிைது.
காஷ்மீர் ெள்ளத்தாக்மக
ம்மு மற்றும் நாட்டின் பிை ெகுதிகளில்
இமைக்கும் வமகயில் இந்தப் ொலம் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது. இந்தப் ொலம்
கட்டிமுடிக்கப்ெட்ைால் கத்ராவிலிருந்து ஸ்ரீநகருக்கு 5 மணி ரநரத்தில்
தசன்ைமைய முடியும்.
63. "சிஏ, சிஎஸ், ஐசிைபிள்யுஏ ஆகிய ெடிப்புகள் இனி முதுநிமலப்
ெடிப்புகளுக்கு இமையானமவ என ெல்கமலக்கழக மானியக்குழு
ததரிவித்துள்ளது."
சிஏ, சிஎஸ், ஐசிைபிள்யுஏ ஆகிய ெடிப்புகள் இனி முதுநிமலப் ெடிப்புகளுக்கு
இமையானமவ என ெல்கமலக்கழக மானியக்குழு ததரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து இமைச் தசயலாா் சுரரந்தாா் சிங் ஐசிஏஐ அமமப்புக்கு
அனுப்பியுள்ள சுற்ைறிக்மக: இந்தியக் கைக்குத் தணிக்மகயாளாா்
அமமப்பு (ஐசிஏஐ), இந்தியக் கம்தெனிச் தசயலாா்கள் கல்விக் கழகம்
(ஐசிஎஸ்ஐ), இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கவுன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா
ஆகிய அமமப்புகள் தாங்கள் வழங்கும் சிஏ, சிஎஸ், ஐசிைபிள்யுஏ ஆகிய
ெடிப்புகமள முதுநிமலப் ெடிப்புகளுக்கு இமையாக கருத ரவண்டும்
என ெல்கமலக்கழக மானியக் குழுவுக்கு ரவண்டுரகாள் விடுத்திருந்தன.
இது குறித்து யுஜிசி சாாா்பில் நமைதெற்ை 550-ஆவது கூட்ைத்தில்
ஆரலாசிக்கப்ெட்ைது. இந்தக் கூட்ைத்தில் எடுக்கப்ெட்டுள்ள முடிவின் ெடி சிஏ,
சிஎஸ், ஐசிைபிள்யுஏ ஆகிய ெடிப்புகள் இனி முதுநிமலப் ெடிப்புகளுக்கு
இமையாகக் கருதப்ெடும்.
64. தஞ்மச உள்ெை 2 உைவு ததாழில்நுட்ெ
ரதசியமயமாக்கும் மரசாதா: மாநிலங்களமவ ஒப்புதல்

நிறுவனங்கமள

தஞ்மச உள்ெை இரண்டு உைவு ததாழில்நுட்ெ நிறுவனங்கமள ரதசிய
நிறுவனங்களாக அறிவிக்கும் மரசாதாவுக்கு மாநிலங்களமவயில்
திங்கள்கிழமம (15.03.2021) ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்ைது.
தமிழகத்தின் தஞ்சாவூரில் உள்ள இந்திய உைவு ெதப்ெடுத்ததுதல்
ததாழில்நுட்ெ நிறுவனம் மற்றும் ைரியாைா மாநிலம் குண்ட்லியில்
உள்ள ரதசிய உைவு ததாழில்நுட்ெ ததாழில்முமனரவாாா் ெயிற்சி
நிறுவனம் ஆகிய இந்த இரண்டு நிறுவனங்கமளயும் ரதசிய
நிறுவனங்களாக
அறிவிக்கும்
‘ரதசிய
உைவு
ததாழில்நுட்ெம்,
ததாழில்முமனரவாாா் ெயிற்சி மற்றும் ரமலாண்மம மரசாதா, 2019’ என்ை
மரசாதா குரல் வாக்தகடுப்பு மூலம் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்ைது.
அமவயில் இந்த மரசாதா மீதான விவாதத்துக்கு ெதிலளித்துப் ரெசிய
மத்திய ரவளாண்துமை அமமச்சாா் நரரந்திர சிங் ரதாமாா் கூறியதாவது:
இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் ரதசிய நிறுவனங்களாக ஆக்கப்ெடுவதன்
மூலம், ரதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இைஒதுக்கீடு நமைமுமை
உள்ளிட்ை அமனத்து தகாள்மககளும் இந்த நிறுவனங்களில்
நமைமுமைப்ெடுத்தப்ெடும்.















இந்த மரசாதா முன்னதாக கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம்
மாநிலங்களமவயில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது. அதன் பிைகு மரசாதா
நாைாளுமன்ை நிமலக் குழுவுக்கு ெரிந்துமரக்கப்ெட்ைது. மரசாதாவில் சில
திருத்தங்கள் ரமற்தகாள்ளப்ெட்டு, அதற்கு மத்திய அமமச்சரமவயும்
ஒப்புதல் அளித்தது. அதன் மூலம், இப்ரொது இந்த மரசாதா மீண்டும்
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது. அமனத்து உறுப்பினாா்களும் இதன் மீது
ஆரலாசமனகமள
வழங்கியரதாடு,
இப்ரொது
திருப்திமயயும்
தவளிப்ெடுத்தியிருக்கின்ைனாா்.
இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் முழு சுதந்திரத்துைன், ஐஐடி, ஐஐஎம்
நிறுவனங்களுக்கு இமையாக தசயல்ெை முடியும்.
இந்தியா ெல வமகயான தானியங்கள் உற்ெத்தியில் முன்னணி நாைாக
விளங்கியரொதும், அவற்மை ொதுகாப்ொக குளிரூட்டிகளில் ரசமித்து
மவத்தல், ெதப்ெடுத்துதல் துமைகளில் ததாைாா்ந்து சவால்கமள சந்தித்து
வருகிைது. எனரவ, இந்தத் துமையில் அதிக கவனம் தசலுத்தி
ெணியாற்ைரவண்டியது அவசியம். அதன் மூலம், தானியங்கள் உள்ளிட்ை
விமள தொருள்கள் வீைாவமதக் குமைக்கவும், ரவமலவாய்ப்மெ
தெருக்கவும் முடியும் என்ெரதாடு, ரவளாண் தொருள்கள் ஏற்றுமதிமயயும்
ஊக்குவிக்க முடியும்.
மத்திய அரசின் ‘கிசான் சம்ெதா ரயா னா’ திட்ைத்தின் கீழ் 107 லட்சம் ைன்
உைவுப் தொருள்கள் ெதப்ெடுத்தப்ெட்டிருப்ெரதாடு, 444 லட்சம்
ரவமலவாய்ப்புகளும் உருவாக்கப்ெட்டிருக்கின்ைன. ரமலும், 147 லட்சம்
விவசாயிகள் இந்தத் திட்ைத்தின் மூலம் ெயனமைந்திருக்கின்ைனாா் என்று
அவாா் கூறினாாா்.
65. நாட்டிரலரய கல்விக் கைன் அதிகம் தெற்ை மாநிலம் தமிழகம்
நாைாளுமன்ைத்தில் காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி ெ. சிதம்ெரம் ரகள்வி ஒன்று
எழுப்பினார். அதில்,நாடு முழுவதும் கல்விக் கைன் தெற்ை மாைவாா்கள்,
திருப்பிச் தசலுத்த நைவடிக்மக ததாைர்ொன ரகள்வி ரகட்ைார்.
இதற்கு மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா சீதாராமன் அளித்த ெதில், 2020,
டிசம்ொா் வமர நாடு முழுவதும் 24,84,397 மாைவர்கள் ரூ.89,883.57
ரகாடி கல்விக் கைன் தெற்றுள்ளனாா். இதில் ரூ.8,587.10 ரகாடி (9.55
சதவீதம்) திரும்பி வராத கைனாகவும், தவமை தவறிய கைனாகவும்
(என்பிஏ) உள்ளது. ஆனால், இந்தக் கல்விக் கைமன அதிக அளவில் தெற்ை
மாநிலங்களாக தமிழகம், ரகரளம் மற்றும் புதுச்ரசரி யூனியன்
பிரரதசம்ஆகியமவ உள்ளன.
தமிழகத்தில் 6,97,066 மாைவாா்கள் ரூ.17,193.58 ரகாடி கல்விக் கைன்
தெற்றுள்ளனாா். இதில் 1,68,410 மாைவாா்கள் தெற்ை ரூ.3,490.75 ரகாடி
(20.30 சதவீதம்) வாரக் கைனாக உள்ளது. நாட்டிரலரய கல்விக் கைன்
அதிகம் தெற்ை மாநிலமாக தமிழகம் முதலிைத்தில் உள்ளது. தமிழகத்திற்கு
அடுத்து கல்வியில் அதிக அளவில் கைன் தெற்ை மாநிலமாக ரகரளம்
உள்ளது. இந்த மாநிலத்தில் 3,25,703 மாைவாா்கள் ரூ.10,236.12 ரகாடி
வமர கல்விக் கைன் தெற்றுள்ளனாா். இதில் 54,519 மாைவாா்களின்
ரூ.1,396.23 ரகாடி (13.64 சதவீதம்) வாராக் கைனாக உள்ளது.
இரத மாதிரி புதுச்ரசரி மாநிலத்தில் 18,311 மாைவாா்களுக்கு ரூ.481.80
ரகாடி கல்விக் கைன் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. இதில் 4,307 மாைவாா்களின்
ரூ.93.31 ரகாடி (19.37 சதவீதம்) வாராக் கைனாக உள்ளது. ரதசிய அளவில்
வாராக் கைனில் புதுச்ரசரி 3-ஆவது இைத்மதப் தெற்றுள்ளது.
கல்விக் கைன் குமைவாகப் தெற்ை மாநிலம் பிகாாா் ஆகும். ஆனால், வராக்
கைன் விகிதத்தில் (25.76%) நாட்டிரலரய பிகாாா் முதல் மாநிலமாக
உள்ளது. காா்நாைகம், மகாராஷ்டிரம் ரொன்ை மாநிலங்களில் கல்விக் கைன்
அதிக அளவில் தகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. ஆனால், வாராக் கைன் விகிதம்
குமைவாக உள்ளது. ரமலும், வாராக் கல்விக் கைன் ெட்டியலில்
தொறியியல் மாைவாா்கள் 12.13 சதவீதம், மருத்துவம் சாாா்ந்த (நாா்ஸிங்)
மாைவாா்கள் 14.15 சதவீதம் என உள்ளது. இது தவிர 2020, மாாா்ச்
நிலவரப்ெடி விவசாயம் (10.33 சதவீதம்), ததாழில் துமை (13.60 சதவீதம்)
ஆகியவற்றிலும் வாராக் கைன் அதிக அளவில் உள்ளது.
66. தைல்லி ெட்லா ைவுஸ் என்கவுன்ட்ைர் காவல் ஆய்வாளர்
தகால்லப்ெட்ை வழக்கில் ஆரிஸ் கான் குற்ைவாளி: தைல்லி நீதிமன்ைம்
ரநற்று தீர்ப்பு
தைல்லியில் ெட்லா ைவுஸ் ெகுதியில் நமைதெற்ை என்கவுன்ட்ைர்
ததாைர்ொன வழக்கில் குற்ைம் சாட்ைப்ெட்ை ஆரிஸ் கான் உள்ளிட்ரைார்
குற்ைவாளி என தைல்லி நீதிமன்ைம் தீர்ப்ெளித்தது.
கைந்த 2008 தசப்ைம்ெர் 13-ம்ரததி தைல்லியில் நிகழ்ந்த தவடிகுண்டு
தாக்குதலில் 30 ரெர் உயிரிழந்தனர். அடுத்த 6 நாட்களில் (19-ம் ரததி)
ெட்லா ைவுஸ் ெகுதியில் நைந்த என்கவுன்ட்ைரில் 2 தீவிரவாதிகளும்
காவல் ஆய்வாளர் ரமாகன் சந்த் சர்மாவும் தகால்லப்ெட்ைனர்.



 









இந்த வழக்கு விசாரமை தைல்லி நீதிமன்ைத்தில் நமைதெற்ைது.
ரொலீஸார் தாக்கல் தசய்த குற்ைப்ெத்திரிமகயில், ஆரிஸ்கான் (அப்ரொது
தமலமமைவானவர்) இந்தியன் மு ாகிதீன் தீவிரவாதி ஷா ாத் அகமது,
ஆடிப் அமீன் மற்றும் முகமது சஜித் ஆகிரயாரின் தெயர் இைம்தெற்றிருந்தது.
இவர்கள் மீது ெல்ரவறு பிரிவுகளின் கீழ் குற்ைம் சாட்ைப்ெட்டிருந்தது.
இதனிமைரய, 10 ஆண்டுகளாக தமலமமைவாக இருந்த ஆரிஸ் கான்
2018-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மகது தசய்யப்ெட்ைார்.
இந்த வழக்கில் ரநற்று தீர்ப்பு வழங்கப்ெட்ைது. கூடுதல் தசஷன்ஸ் நீதிெதி
சந்தீப் யாதவ் வழங்கிய தீர்ப்பில், “என்கவுன்ட்ைரின் ரொது காவல்
ஆய்வாளர் தகால்லப்ெட்ை வழக்கில் ஆரிஸ்கான் உள்ளிட்ரைார் மீதான
குற்ைச் சாட்டுகள் சந்ரதகத்துக்கு இைமின்றி நிரூெைமாகி உள்ளன.
எனரவ, அவர்கள் அமனவரும் குற்ைவாளிகள் என அறிவிக்கப்ெடுகிைது.
இவர்களுக்கான தண்ைமன விவரம் ெற்றிய விசாரமை வரும் 15ம்ரததி நமைதெறும்” என கூைப்ெட்டுள்ளது.
67. காப்பீட்டு சட்ைத்திருத்த மரசாதாமவ மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா
சீதாராமன் மாநிலங்களமவயில் திங்கள்கிழமம (15.03,2021) தாக்கல்
தசய்தாாா்.
மத்திய
நிதியமமச்சாா்
நிாா்மலா
சீதாராமன்
கைந்த
மாதம்
நாைாளுமன்ைத்தில் மத்திய ெட்த ட்மை தாக்கல் தசய்தரொது காப்பீட்டு
துமையில் அந்நிய ரநரடி முதலீட்மை 49%-இல் இருந்து 74%-ஆக
அதிகரிக்கும் வமகயில் காப்பீட்டுச் சட்ைம் 1938-இல் திருத்தங்கள்
ரமற்தகாள்ளப்ெடும் என்று ததரிவித்திருந்தாாா்.
அதற்ரகற்ெ மாநிலங்களமவயில் காப்பீட்டு சட்ைத்திருத்த மரசாதாமவ
மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா சீதாராமன் திங்கள்கிழமம தாக்கல்
தசய்தாாா்.
தொருளாதாரம் மற்றும் காப்பீட்டு துமையின் வளாா்ச்சிக்காக நீண்ை கால
உள்நாட்டு மூலதனம், ததாழில்நுட்ெம் மற்றும் திைன்கமள அதிகரிப்ெரத
மத்திய அரசின் அந்நிய ரநரடி முதலீட்டு தகாள்மகயின் இலக்காக
உள்ளது. அந்த இலக்மக அமையும் விதமாக காப்பீட்டு சட்ைத்திருத்த
மரசாதா தாக்கல் தசய்யப்ெட்டுள்ளது.
நாட்டின் தமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியில் (ஜிடிபி) ஆயுள் காப்பீட்டு
பிரீமியத்தின் ெங்கு 3.6%-ஆக உள்ளது. இது உலக ஜிடிபியின்
சராசரியான 7.13%-ஐ விை குமைவு. தொதுக் காப்பீட்டின் நிமல இமதவிை
ரமாசமாக உள்ளது. தற்ரொது நாட்டின் ஜிடிபியில் தொதுக் காப்பீட்டின்
ெங்கு 0.94%-ஆக உள்ளது. இது உலக ஜிடிபியின் சராசரியான 2.88%ஐ விை மிகக் குமைவு. இதமனக் கருத்தில் தகாண்டு காப்பீட்டு துமையில்
அந்நிய ரநரடி முதலீட்மை அதிகரிப்ெது ஆயுள் காப்பீட்டு பிரிவின்
வளாா்ச்சிக்கு உதவும் என்று மத்திய அரசு தரப்பில் கூைப்ெடுகிைது.
காப்பீட்டு துமையின் இமைநிமல ரசமவகளில் ஏற்தகனரவ 100%
அந்நிய ரநரடி முதலீட்மை மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ளது.
மருந்தியல் கல்லூரிகளுக்கு ரதசிய முக்கியத்துவ அந்தஸ்து: ரதசிய
மருந்தியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் சட்ைத்திருத்த மரசாதா
2021-ஐ மத்திய ரசாயனத் துமை அமமச்சாா் டி.வி.சதானந்த தகளைா
திங்கள்கிழமம தாக்கல் தசய்தாாா். கு ராத் மாநிலம் ஆமதாொத், அஸ்ஸாம்
மாநிலம் குவாைாட்டி, பிகாாா் மாநிலம் ைாஜிபூாா், ததலங்கானா மாநிலம்
மைதராொத், ரமற்கு வங்க மாநிலம் தகால்கத்தா மற்றும் உத்தர பிரரதச
மாநிலம் ரரெரரலியில் உள்ள 6 மருந்தியல் கல்லூரிகளுக்கு ரதசிய
முக்கியத்துவ அந்தஸ்து வழங்க அந்த மரசாதா தாக்கல் தசய்யப்ெட்டுள்ளது.
90 ஆண்டுகள் ெமழமமயான சட்ைத்மத ரத்து தசய்ய மரசாதா: மத்திய
கப்ெல் மற்றும் துமைமுகங்கள் துமை இமையமமச்சாா் மன்சுக்
மாண்ைவியா கைற்ெயைத்துக்கான கைல்சாாா் உதவிகள் மரசாதா 2021ஐ மக்களமவயில் தாக்கல் தசய்தாாா். கைந்த 1927-ஆம் ஆண்டு காலனிய
ஆட்சியின்ரொது அமல்ெடுத்தப்ெட்ை கலங்கமரவிளக்கச் சட்ைத்மத ரத்து
தசய்ய இந்த மரசாதா வழிவகுக்கிைது.
68. ரகரளத்தில் முதுதெரும் கதகளி நைனக் கமலஞாா் ரசமஞ்ரசரி
குஞ்ஞிராமன் திங்கள்கிழமம காலமானாாா். அவருக்கு வயது 105.
ரகரள மாநிலம் ரகாழிக்ரகாடு மாவட்ைம் தகாயிலாண்டி வட்ைத்தில்
உள்ள ரசலியாமவச் ரசாா்ந்தவாா் முதுதெரும் கதகளி நைனக் கமலஞாா்
ரசமஞ்ரசரி குஞ்ஞிராமன். குரு கருைாகரன் ரமனன் நைத்திய கதகளி
நைன குழுவில் இமைவதற்காக தனது 14-ஆவது வயதில் வீட்மைவிட்டு
தவளிரயறியதன் மூலம், குஞ்ஞிராமனின் கதகளியுைனான உைவு
ததாைங்கியது.
அதன் பின்னாா் அந்தக் கமலமய கற்ெது, கற்பிப்ெது, ரமமைகளில்
ரதான்றி நைனமாடுவது என 90 ஆண்டுகள் தனது வாழ்க்மகமய















கதகளி நைனத்துக்காக அாா்ப்ெணித்தாாா். ரகரளத்தின் வைக்கு மலொாா்
ெகுதியில் கதகளி கமல ெரவச் தசய்வதில் முக்கிய ெங்காற்றினாாா்.
நைனத்தின்ரொது இவரின் முத்திமரகளும் அபிநயங்களும், வசீகரமும்
கதகளி நைனம் மீது மிகுந்த ஆாா்வம் தகாண்ைவாா்களின் இதயங்கமள
கவாா்ந்திருந்தன. கதகளியில் ‘கல்லடிக்ரகாைன்’ ொணி நைனத்தில் அவாா்
மகரதாா்ந்தவராக இருந்தாாா். ெரதநாட்டியத்மத முதலில் கற்ை அவாா்,
பின்னாா் ரமாஹினியாட்ைத்திலும் தனது கவனத்மதத் திருப்பினாாா். பிைகு
கதகளியில் முழுவதும் தன்மன ஈடுெடுத்திக் தகாண்ைாாா்.
கைந்த 1945-ஆம் ஆண்டு வைக்கு ரகரளத்தின் முதல் நைனப் ெள்ளியான
ொரதிய நாட்டிய கலாலயத்மத ரதாற்றுவித்தாாா். அதமனத் ததாைாா்ந்து
தனது தசாந்த கிராமத்தில் ரசலியா கதகளி வித்யாலயம் உள்ெை ெல
நைனப் ெள்ளிகமள உருவாக்கினாாா்.
கைந்த 2017-ஆம் ஆண்டு இவருக்கு மத்திய அரசு ெத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி
தகளரவித்தது. இதுதவிர ரகரள சங்கீத நாைக அகாததமி விருது,
கலாரத்னம் விருது, மயில்பீலி விருது உள்ளிட்ை ெல்ரவறு விருதுகமள
தெற்றுள்ளாாா்.
69. சிைார் நீதி சட்ைத்மத அமல்ெடுத்த கதலக்ைர்களுக்கு கூடுதல்
அதிகாரம்; நாைாளுமன்ைத்தில் திருத்த மரசாதா தாக்கல்
சிைார் நீதி (ெராமரிப்பு மற்றும் குழந்மதகள் ொதுகாப்பு) சட்ைத்தில் திருத்தம்
தசய்வதற்கான மரசாதா, நாைாளுமன்ை மக்களமவயில் ரநற்று
(15.03.2021) தாக்கல் தசய்யப்ெட்ைது. மத்திய தெண்கள் மற்றும்
குழந்மதகள் ரமம்ொட்டுத்துமை மந்திரி ஸ்மிரிதி இரானி தாக்கல் தசய்தார்.
நீதி ெராமரிப்பு மற்றும் ொதுகாப்புச் சட்ைத் திருத்த மரசாதாமவ மத்திய
தெண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் நல அமமச்சாா் ஸ்மிருதி இரானி
திங்கள்கிழமம
அறிமுகப்ெடுத்தினாாா்.
சிைாாா்
ொதுகாப்புச்
சட்ை
விதிமுமைகமள
முமையாக
நமைமுமைப்ெடுத்த
ரவண்டிய
அமமப்புகமள மாவட்ை மாஜிஸ்திரரட்டும், கூடுதல் மாஜிஸ்திரரட்டும்
கண்காணிப்ெதற்கு அந்த மரசாதா வழிவமக தசய்கிைது.
மாவட்ை சிைாாா் ொதுகாப்பு மமயமும் புதிய மரசாதாவின்ெடி மாவட்ை
மாஜிஸ்திரரட்டின் கண்காணிப்புக்கு உள்ளாகும். சிைாாா் நல ொதுகாப்புக்
குழுவின் தமலவராக நியமிக்கப்ெடுெவரின் கல்வித் தகுதி, பின்னணி
உள்ளிட்ைவற்மை ஆராய்வதற்கும் புதிய மரசாதா வழிவமக தசய்கிைது.
அக்குழுவின் தமலவராக நியமிக்கப்ெடுெவாா், சிைாாா் நலன் ததாைாா்ொன
விவகாரங்களில் குமைந்தெட்சம் 7 ஆண்டுகளுக்குப் ெணியாற்றியவராக
இருத்தல் ரவண்டும் என்று மரசாதாவில் ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. சிைாாா்
நல ொதுகாப்புக் குழு சாாா்பில் நமைதெறும் கூட்ைங்களில் ததாைாா்ந்து 3
மாதங்களுக்கு உறுப்பினாா்கள் ெங்ரகற்கவில்மல எனில், உரிய
விசாரமைக்குப் பிைகு அவாா்கமளப் ெதவியில் இருந்து நீக்க மாநில
அரசுகளுக்கு மரசாதா அதிகாரம் வழங்குகிைது.
சிைாாா்
ொதுகாப்புச்
சட்ைத்தில்
உள்ள
சில
குமைொடுகமளப்
ரொக்குவதற்கும், சிைாாா்களின் நலமனப் ொதுகாப்ெதில் மாவட்ை
மாஜிஸ்திரரட்டுக்கு கூடுதல் அதிகாரங்கமள வழங்குவதற்கும் இந்த
மரசாதா தகாண்டுவரப்ெட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள்
ததரிவித்தனாா்.
சிைாாா்
மறுவாழ்வு
உள்ளிட்ை
விவகாரங்களில்
சம்ெந்தப்ெட்ை
அமமப்புகளிமைரயயான ததாைாா்மெ வலுப்ெடுத்துவதற்கு மாவட்ை
மாஜிஸ்திரரட்டுக்கு
இந்த
மரசாதா
அதிகாரம்
வழங்குகிைது.
குழந்மதகமளத் தத்ததடுக்கும் விவகாரங்கமளயும் மாஜிஸ்திரரட் இனி
கண்காணிக்க முடியும்.
சிைாாா் நலன் ொதுகாப்புக்கான குமைகமளத் தீாா்க்கும் அதிகாரியாகவும்
மாவட்ை மாஜிஸ்திரரட் தசயல்ெடுவாாா். சம்ெந்தப்ெட்ை சிைாருைன்
ததாைாா்புமைய நொா்கள், குமைகமள அவரிைம் ததரிவிக்க மரசாதா
வழிவமக தசய்கிைது.
கூடுதல் அதிகாரம்
சிைார் நீதி (ெராமரிப்பு மற்றும் குழந்மதகள் ொதுகாப்பு) திருத்த சட்ைப்ெடி,
இந்த சட்ைத்மத அமல்ெடுத்தும் அமமப்புகளின் தசயல்ொடுகமள
கண்காணிக்க மாவட்ை கதலக்ைர்கள் மற்றும் கூடுதல் கதலக்ைர்களுக்கு
அதிகாரம் அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. கதலக்ைர் தமலமமயில் மாவட்ை
குழந்மதகள் ொதுகாப்பு பிரிவு உருவாக்கப்ெடும்.
அந்த பிரிவில் உறுப்பினராக நியமிக்கப்ெடுவதற்கு முன்பு சம்ெந்தப்ெட்ை
நெரின் கல்வித்தகுதி மற்றும் பின்னணி குறித்து ஆராயப்ெடும். ஒரு
உறுப்பினர், ததாைர்ந்து 3 மாதங்களாக இந்த பிரிவின் கூட்ைங்களுக்கு
வராவிட்ைால், விசாரமை நைத்தி அவமர நீக்குவதற்கு மாநில அரசுக்கு
அதிகாரம் உள்ளது.



 















குழந்மதகமள
தத்ததடுத்தல்
குறித்து
உத்தரவு
பிைப்பிக்க
கதலக்ைர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. குழந்மதகள் மறுவாழ்வு
ெணிகமள ஒருங்கிமைக்கும் அதிகாரமும் கதலக்ைர்களுக்கு உண்டு.

ஏற்தகனரவ, ஐரிஷ் குடியரசு, தைன்மாாா்க், நாாா்ரவ, ெல்ரகரியா,
ஐஸ்லாந்து உள்ளிட்ை நாடுகள் அந்தத் தடுப்பூசிப் ெயன்ொட்மை
நிறுத்திமவத்துள்ளன.

ரமலும் 4 மரசாதாக்கள்

திங்கள்கிழமம நிலவரப்ெடி, தநதாா்லாந்தில் 11,57,192 ரெருக்கு கரரானா
ததாற்று ஏற்ெட்டுள்ளது. அவாா்களில் 16,069 ரொா் அந்த ரநாய்க்கு
ெலியாகியுள்ளனாா்.

3 ஆண்டுகள் முதல் 7 ஆண்டுகள் வமர தண்ைமன விதிக்கத்தக்க
குற்ைங்கள், ‘கடுமமயான குற்ைங்கள்’ என வமகப்ெடுத்தப்ெடும்.
இந்த மரசாதாவுைன், தைல்லி ரதசிய தமலநகர் பிராந்திய திருத்த மரசாதா,
சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள் (ரமம்ொடு மற்றும் ஒழுங்குமுமை) திருத்த
மரசாதா, ரதசிய மருந்து தயாரிப்பு கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி திருத்த
மரசாதா, கைற்ெயைத்துக்கான கைல்சார் உதவி மரசாதா ஆகிய
மரசாதாக்களும் மக்களமவயில் தாக்கல் தசய்யப்ெட்ைன.
70. இந்தியாவின் உயாா் மதிப்புமைய 2000 ரூொய் ரநாட்டுகள் கைந்த 2
ஆண்டுகளாக அச்சிைப்ெைவில்மல என்று மக்களமவயில் மத்திய அரசு
திங்கள்கிழமம ததரிவித்தது.
கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் இந்த ரநாட்டுகள்
அச்சடிப்ெது நிறுத்தப்ெட்டுள்ளது. கைக்கில் காட்ைப்ெைாத ெைம்
ெதுக்கப்ெடுவமதத் தடுக்கும் ரநாக்கத்துைன் 500, 1000 ரூொய்
ரநாட்டுகள் புழக்கத்மத கைந்த 2016-ஆம் ஆண்டு நவம்ொா் மாதத்துைன்
மத்திய அரசு மகவிட்ைது. அதன் பிைகு, புதிய 500 ரூொய் ரநாட்டுகமள
மத்திய அரசு அறிமுகம் தசய்தரொதும், 1000 ரூொய் ரநாட்டுகமள புதிதாக
அறிமுகம் தசய்யவில்மல. அதற்கு மாற்ைாக, புதிய 2000 ரூொய் ரநாட்மை
மத்திய அரசு அறிமுகம் தசய்தது. ஆனால், கைந்த சில மாதங்களாக ரூ.
2000 ரநாட்டுகள் புழக்கம் தவகுவாக குமைந்து காைப்ெட்ைது.
இந்த நிமலயில், இதுததாைாா்ொக மாநிலங்களமவயில் எழுப்ெப்ெட்ை
ரகள்விக்கு மத்திய நிதித் துமை இமையமமச்சாா் அனுராக் சிங் தாக்குாா்
அளித்த எழுத்துபூாா்வ ெதிலில் கூறியிருப்ெதாவது:
2018-ஆம் ஆண்டு மாாா்ச் 30-ஆம் ரததி நிலவரப்ெடி 336.2 ரகாடி ரூ.
2000 ரநாட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. இது தமாத்த ெைப் புழக்கத்தில்
3.27 சதவீதமாகவும், ெை மதிப்பில் 37.26 சதவீதம் என்ை அளவிலும்
இருந்தது.
2021-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 26-ஆம் ரததி நிலவரப்ெடி 249.9 ரகாடி ரூ.
2000 ரநாட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. இது தமாத்த ெைப் புழக்கத்தில்
2.01 சதவீதமாகவும், ெை மதிப்பில் 17.78 சதவீதம் என்ை அளவிலும்
இருந்தது.
குறிப்பிட்ை மதிப்புமைய ரூொய் ரநாட்டுகள் அச்சடிப்பு என்ெது,
தொதுமக்களின் ெரிவாா்த்தமன ரதமவமயப் பூாா்த்தி தசய்வதற்காக
மத்திய அரசு ரிசாா்வ் வங்கியுைன் ஆரலாசித்து முடிவுதசய்யும் விஷயமாகும்.
அந்த வமகயில், 2019-20 மற்றும் 2020-21 ஆம் ஆண்டுகளில் புதிய ரூ.
2000 ரநாட்டுகள் அச்சடிப்ெதற்கான உத்தரவுகள் எதுவும் அரசு
அச்சகங்களுக்கு அளிக்கப்ெைவில்மல. கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்
மாதம்
முதல்
புதிய
2000
ரூொய்
ரநாட்டுகள்
எதுவும்
அச்சடிக்கப்ெைவில்மல. கைக்கில் காட்ைப்ெைாத கருப்புப் ெைம், உயாா்
மதிப்புமைய ரநாட்டுகளாகப் ெதுக்கப்ெடுவமதத் தடுக்கும் வமகயில் இந்த
நைவடிக்மக
எடுக்கப்ெட்டுள்ளது
என்று
அந்த
ெதிலில்
ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
கைந்த 2016 ஏப்ரல் மாதம் முதல் 2017-ஆம் ஆண்டு மாாா்ச் மாதம்
வமரயிலான 2016-17 நிதியாண்டில் 354.2 ரகாடி ரூ. 2000 ரநாட்டுகள்
அச்சடிக்கப்ெட்ைதாக ரிசாா்வ் வங்கி சாாா்பில் கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு
ததரிவிக்கப்ெட்ைது. இந்த நிமலயில், 2017-18 ஆம் நிதியாண்டில் 11.15
ரகாடி ரூ. 2000 ரநாட்டுகள் மட்டுரம அச்சடிக்கப்ெட்ைது. அது 2018-19 ஆம்
நிதியாண்டில் 4.66 ரகாடி ரநாட்டுகளாக ரமலும் குமைக்கப்ெட்ைது.
71. தநதாா்லாந்தில் தொதுமக்களுக்கு அஸ்தைாா்தஸனகா
தசலுத்துவது தற்காலிகமாக நிறுத்திமவக்கப்ெட்டுள்ளது.

தடுப்பூசி

அந்தத் தடுப்பூசியால் ெக்கவிமளவுகள் ஏற்ெடும் அச்சம் காரைமா ெல
நாடுகள் அதன் ெயன்ொட்மை நிறுத்திமவத்துள்ள நிமலயில், அந்தப்
ெட்டியலில் தற்ரொது தநதாா்லாந்தும் இமைந்துள்ளது.
பிரிட்ைனின் ஆக்ஸ்ஃரொாா்டு ெல்கமலக்கழகமும் அஸ்ட்ராதஸனகா
நிறுவனமும் உருவாக்கியுள்ள அந்தத் தடுப்பூசியால் ரத்தக்கட்டு
ஏற்ெடுவதற்கான அொயம் இல்மல என்று உலக சுகாதார அமமப்பின்
ஐரராப்பியப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.
எனினும், முன்தனச்சரிக்மக நைவடிக்மகயாக அஸ்ட்ராதஸனகா
தடுப்பூசிமய தொதுமக்களுக்குச் தசலுத்துவது இந்த மாதம் 29-ஆம் ரததி
வமர நிறுத்திமவக்கப்ெடுவதாக தநதாா்லாந்து அதிகாரிகள் அறிவித்தனாா்.









72. ரதசிய சீனியர் தைகள சாம்பியன்ஷிப்பில் ரொல்ட் வால்ட் பிரிவில்
தமிழகத்தின் ரராஸி ொல்ராஜ் தங்கம் தவன்ைார்.
73. அணுசக்தி ஒப்ெந்தத்தில் அதமரிக்கா துரிதமாக இமைய ரவண்டும்:
ஈரான்
தங்களுைனான அணுசக்தி ஒப்ெந்தத்தில் அதமரிக்கா மீண்டும் இமைய
விரும்பினால், அதற்கான நைவடிக்மககமளத் துரிதமாக ரமற்தகாள்ள
ரவண்டும் என்று ஈரான் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து ஐரராப்பிய தகாள்மககள் ததாைாா்ொக தெல்ஜியம் தமலநகாா்
பிரஸ்தஸல்ஸில் காதைாலி மூலம் நமைதெற்ை கலந்துமரயாைலில் அவாா்
கூறியதாவது:
வரும் ூன் மாதம் ஈரானில் ரதாா்தல் நமைதெைவிருக்கிைது. அதன் பிைகு
சூழல்கள் மாைலாம்.
அணுசக்தி ஒப்ெந்தத்தில் மீண்டும் இமைய விருப்ெம் ததரிவித்துள்ள
அதமரிக்கா, அதில் மந்தமாக இருக்கக் கூைாது. இந்த விவகாரத்தில் அந்த
நாடு துரிதமாக தசயல்ெை ரவண்டும்.
அந்த ஒப்ெந்தத்திலிருந்து விலகியதாக அதமரிக்காதான், இதுததாைாா்ொன
முயற்சிகமள முதலில் ததாைங்க ரவண்டும் என்ைாாா் அவாா்.
அதமரிக்கா, ரஷியா, பிரிட்ைன், பிரான்ஸ், சீனா ஆகிய ஐ.நா. ொதுகாப்பு
கவுன்சிலின் 5 நிரந்தர உறுப்பு நாடுகள் மற்றும் த ாா்மமய உள்ளைக்கிய
பி5+1 நாடுகளுக்கும் ஈரானுக்கும் இமைரய கைந்த 2015-ஆம் ஆண்டு
அணுசக்தி ஒப்ெந்தம் ரமற்தகாள்ளப்ெட்ைது. தங்களது அணுசக்தி
திட்ைங்கள் அணு ஆயுதம் தயாரிப்ெதற்கானமவ இல்மல என்ெமத உறுதி
தசய்ய ஈரானும், அதற்குப் ெதிலாக அந்த நாட்டின் மீதான தொருளாதாரத்
தமைகமள விலக்கிக் தகாள்ள பி5+1 நாடுகளும் ஒப்புக் தகாண்டு அந்த
ஒப்ெந்தத்தில் மகதயழுத்திட்ைன.
எனினும், ஒொமா ஆட்சிக் காலத்தில் ரமற்தகாள்ளப்ெட்ை அந்த
ஒப்ெந்தத்திலிருந்து விலகுதாக முன்னாள் அதிொா் தைானால்ட் அரசு 2018ஆம் ஆண்டு அறிவித்தது. எனினும், அந்த ஒப்ெத்தில் மீண்டும் இமைய
தற்ரொமதய அதிொா் ர ா மெைன் விருப்ெம் ததரிவித்துள்ளாாா்.
74. ொரத் தநட் திட்ைத்தில் தமிழகத்தில் 17,622 கிராமங்களுக்கு இமைய
வசதி 25.03.2021 அன்று முதல் ெணிகள் ததாைங்கப்ெடும், என்று
முதலமமச்சர் ததரிவித்துள்ளார்.
75. 26 ஆவது பிதரஞ்சு - ஸ்ொனிஷ் உச்சி மாநாடு பிரான்சில்
நமைதெறுகிைது. (பிரான்ஸ் அதிெர் இமானுரவல் ரமக்ரான்; ஸ்தெயின்
பிரதமர் தெட்ரரா சான்தசஸ்)
76. ரதசிய சீனியர் தைகளம்: ஈட்டி எறிதலில் அன்னு ராணி புதிய சாதமன
24-வது தெைரரஷன்
சாம்பியன்ஷிப் ரொட்டி
ததாைங்கியது.

ரகாப்மெக்கான ரதசிய சீனியர்
ெஞ்சாப் மாநிலம் ொட்டியாலாவில்

தைகள
ரநற்று

24-வது தெைரரஷன் ரகாப்மெக்கான ரதசிய சீனியர் தைகள
சாம்பியன்ஷிப் ரொட்டி ெஞ்சாப் மாநிலம் ொட்டியாலாவில் ரநற்று
ததாைங்கியது.
இதில்
தெண்களுக்கான
ஈட்டி
எறிதலில்
உத்தரபிரரதசத்மத ரசர்ந்த 28 வயது வீராங்கமன அன்னு ராணி 63.24
மீட்ைர்
தூரம்
வீசி
புதிய
ரதசிய
சாதமன
ெமைத்ததுைன்
தங்கப்ெதக்கத்மதயும் தனதாக்கினார். இதற்கு முன்பு 2019-ம் ஆண்டு
ரதாகாவில் நைந்த உலக சாம்பியன்ஷிப் ரொட்டியில் அவர் 62.43 மீட்ைர்
தூரம் எறிந்தரத ரதசிய சாதமனயாக இருந்தது. ரநற்று அவர் தனது
தசாந்த சாதமனமய தகர்த்து புதிய சாதமன ெமைத்தார். இருப்பினும்
ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்கான தகுதி இலக்மக (64 மீட்ைர்) அவரால்
எட்ை முடியவில்மல. இந்த ெந்தயத்தில் ரா ஸ்தான் வீராங்கமன சஞ்சனா
சவுத்ரி (54.55 மீட்ைர்) 2-வது இைமும், அரியானா வீராங்கமன குமாரி
ஷர்மிளா (50.78 மீட்ைர்) 3-வது இைமும் தெற்ைனர். தெண்களுக்கான 10
ஆயிரம் மீட்ைர் ஓட்ைத்தில் உத்தரபிரரதச வீராங்கமன சவிதா ொலும்,
குண்டு எறிதலில் உத்தரபிரரதச வீராங்கமன கிரண் ொலியானும்
முதலிைம் பிடித்தனர்.



 









77. இந்தியாவுக்கு எண்தைய் சவுதிமய விஞ்சிய அதமரிக்கா.
இந்தியாவுக்கு எண்தைய் சப்மள தசய்யும் நாடுகள் ெட்டியலில்,
இரண்ைாவது மிகப் தெரிய நாைாக, அதமரிக்கா மாறி இருக்கிைது. சவுதி
அரரபியா, நான்காவது இைத்துக்கு தள்ளப்ெட்டுள்ளது. கைந்த பிப்ரவரி
மாதத்தில், இந்தியாவுக்கு, அதிகளவில் கச்சா எண்தைய்மய சப்மள
தசய்த நாடுகளின் ெட்டியலில், இரண்ைாவது இைத்மத அதமரிக்கா
பிடித்துள்ளது. முதல் இைத்தில் ஈராக் உள்ளது.
ஈராக்கிலிருந்து இைக்குமதி தசய்யப்ெடும் கச்சா எண்தைய்யின் அளவு, 23
சதவீதம் அளவுக்கு சரிவு கண்டிருப்பினும், அந்த நாடுதான் முதல் இைத்தில்
உள்ளது. அரதசமயம், அதமாக்காவிலிருந்து இைக்குமதி தசய்யப்ெடும்
எண்தைய்யின் அளவு, 45 சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. ஆனால்,
சவுதி அரரபியாவிலிருந்து இைக்குமதி, 42 சதவீதம் அளவுக்கு சரிமவக்
கண்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கு எண்தைய் சப்மள தசய்யும் முதல் இரண்டு
நாடுகளில், சவுதி அரரபியா ஒன்ைாக இதுவமர இருந்து வந்தது.
இந்நிமலயில், கைந்த ஆண்டுக்குப் பிைகு, முதன் முமையாக நான்காவது
இைத்துக்கு தசன்றுள்ளது.
78. மீண்டும் அதிகரித்த நாட்டின் சில்லமர விமல ெைவீக்கம் – பிப்ரவரி
2021
நாட்டின் சில்லமர விமல ெைவீக்கம் கைந்த னவரி மாதத்தில் 4.06
சதவீதமாக இருந்த நிமலயில், தற்ரொது பிப்ரவரி மாதத்திற்கான
ெைவீக்க தகவல் தவளியிைப்ெட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 2021 மாதத்தில்
நுகர்ரவார் விமல ெைவீக்கம்(Consumer price index) 5.03 சதவீதமாக
தசால்லப்ெட்டுள்ளது. இது சந்மத எதிர்ொர்த்த 4.83 சதவீதம் என்ை
அளமவ காட்டிலும் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது.
உைவு தொருட்களில் காைப்ெட்ை விமல உயர்வால் கைந்த மாத
ெைவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது. கைந்த 2019ம் ஆண்டின் ரம மாதத்தில் 1.89
சதவீதம் என்ை அளமவ தகாண்டிருந்த உைவுப்தொருட்களின் ெைவீக்க
விகிதம், தற்ரொது 3.87 சதவீதமாக உள்ளது.
இது ரொல ெருப்பு வமககளின் ெைவீக்க விகிதம் 12.54 சதவீதமாக
அதிகரித்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது. அரத ரவமளயில் காய்கறிகளின்
விமல சற்று குமைந்து 6.24 சதவீதமாக பிப்ரவரி மாதத்தில் நிமைவு
தெற்றுள்ளது. துணிமணிகள் மற்றும் காலணிகள் 3.82 சதவீதத்திலிருந்து
4.21 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
புமகயிமல தொருட்கள் மற்றும் வீட்டுமமன ெைவீக்க விகிதங்களில்
தெரிதான
ஏற்ை-இைக்கம்
இல்மல
எனலாம்.
ஒளி
மற்றும்
எரிதொருட்களின் விமலவாசி 3.87 சதவீதத்திலிருந்து 3.53 சதவீதமாக
குமைந்துள்ளது. கைந்த ஒரு வருை காலத்தில் ெைவீக்க விகிதம்
தெரும்ொலும் ஆறு சதவீதத்திற்கு ரமலாக தான் இருந்துள்ளது. ொரத
ரிசர்வ் வங்கியின் குறுகிய கால ெைவீக்க விகித இலக்கு 2-6 சதவீதம்
என்ை அளவிற்குள் தசால்லப்ெட்டுள்ளது.
நாட்டின் ெைவீக்க விகித அளவீட்டில் உைவு தொருட்கள் மற்றும்
குளிர்ொனங்கள் 45.86 சதவீத ெங்களிப்மெ தகாண்டிருக்கின்ைன. ொல்
தொருட்கள் 6.6 சதவீதமும், காய்கறிகள் 6.04 சதவீதமும், மாமிசம் மற்றும்
மீன் வமககள் 3.6 சதவீதத்மதயும் தகாண்டுள்ளது.
வீட்டுமமன 10 சதவீதத்மதயும், கல்வி 4.46 சதவீதம் மற்றும் சுகாதாரம்
5.9 சதவீதத்மதயும் ெங்களிப்ொக தெற்றுள்ளது. எரிசக்தியில் தெரும்ொலும்
இைக்குமதிமய சார்ந்திருத்தல், ெருவமமழயின் நிச்சயமற்ை தன்மம,
ரமாசமான சாமலகள் மற்றும் உட்கட்ைமமப்பில் ரமம்ொடு இல்லாதது,
அதிக நிதி ெற்ைாக்குமை மற்றும் அத்தியாவசிய தொருட்கமள தகாண்டு
தசல்வதில் உள்ள சிக்கல் ஆகியமவ சில்லமர விமல ெைவீக்க ஏற்ைஇைக்கத்திற்கு தெரும்ொலும் காரைமாக உள்ளன.
79. ''புதுப்பிக்க கூடிய எரிசக்தி மற்றும் காடு வளர்ப்பு உள்ளிட்ை
துமைகளில், ொரிஸ் ஒப்ெந்தத்தில் அளித்த உறுதிதமாழிமய, 'ஜி-20'
அமமப்பில், இந்தியா மட்டுரம சரியாககமைபிடிக்கிைது,'' என, மத்திய
சுற்றுச்சூழல் அமமச்சர் பிரகாஷ்
ாவரைகர், ராஜ்யசொவில் ரநற்று
(15.03.2021) ததரிவித்தார்.
புதுப்பிக்க கூடிய எரிசக்தி, வாகன புமகயினால் ஏற்ெடும் மாமச
குமைப்ெது, காடுகளின் நிலப்ெரப்மெ அதிகரிப்ெது உட்ெை, ொரிஸ்
ஒப்ெந்தத்தில்,
ெல்ரவறு
உறுதிதமாழிகமள
ஜி-20
நாடுகள்
அறிவித்துள்ளன. அந்த உறுதிதமாழிகமள, இந்தியா மட்டுரம சரியாக
கமைப்பிடித்து வருகிைது.
கைந்த ஆறு ஆண்டு களில், மரங்கள் உள்ள நிலப் ெரப்பு, நாடு முழுவதும்,
15 ஆயிரம் சதுர கி.மீ., அதிகரித்துள்ளது. வரும் ஆண்டுகளில் இதன் ரவகம்
ரமலும் அதிகரிக்கும். காடுகளின் நிலப்ெரப்மெ அதிகரிப்ெதற்காக, மாநில
அரசுகளுக்கு, 48 ஆயிரம் ரகாடி ரூொய் நிதிமய, மத்திய அரசு















கைந்தாண்டு வழங்கியுள்ளது. வனப்ெகுதிகளின் ெரப்மெ அதிகரிப்ெதற்கு
மத்திய, மாநில அரசுகள் ெல்ரவறு முயற்சிகமள ரமற்தகாண்டு
வருகின்ைன. இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
80. 'மார்ஷியல்' சட்ைம் பிரகைனம் மியான்மர் ராணுவம் அதிரடி
மியான்மரின் யாங்கூனில், முழு அதிகாரமும் ராணுவத்திற்கு கிமைக்க
வழிவகுக்கும், 'மார்ஷியல்' சட்ைம், ரநற்று, பிரகைனம் தசய்யப்ெட்ைது.
நம் அண்மை நாைான மியான்மரில், கைந்த ஆண்டு நைந்த தொதுத்
ரதர்தலில், ெல்ரவறு முமைரகடுகளில் ஈடுெட்டு, ஆளும் கட்சி மீண்டும்
தவற்றிதெற்ைதாக, ராணுவம் குற்ைம் சாட்டியது. இது ததாைர்ொக அரசுக்கும்,
ராணுவத்துக்கும் இமைரய ரமாதல் நீடித்து வந்த நிமலயில், கைந்த மாதம்,
ஆங் சான் சூச்சி தமலமமயிலான அரமச கவிழ்த்து, ஆட்சி அதிகாரத்மத
ராணுவம் மகப்ெற்றியது. ரொராட்ைம்ரமலும், ஆங் சன் சூச்சி, அதிெர் வின்
மமன்ட் உள்ளிட்ை மூத்த தமலவர்கள் ெலர், சிமைக்காவலில்
மவக்கப்ெட்ைனர்.
இமதயடுத்து, ராணுவ புரட்சிக்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்து, நாடு முழுவதும்
ரொராட்ைங்கள் நைந்து வருகின்ைன. எண்ைற்ை மக்கள், சாமலகளில்
ஒன்று திரண்டு ரொராட்ைம் நைத்தி வருவதால், நாடு முழுவதும் தெரும்
ெதற்ைமான சூழல் நிலவி வருகிைது. இதற்கிமைரய, ரொராட்ைக்
காரர்கமள
கமலக்கும்
ெணிகளில்,
ராணுவத்தினர்
ஈடுெட்டுள்ளனர்.இதில் நைத்தப்ெடும் துப்ொக்கிச்சூட்டில், உயிரிழப்புகள்
ஏற்ெடுகின்ைன. யாங்கூனில், ராணுவத்தினர் நைத்திய துப்ொக்கிச்சூட்டில்,
ரநற்று முன்தினம் மட்டும், 38 ரெர் உயிரிழந்தனர்.
இதுவமர, நாடு முழுவதும், 100க்கும் ரமற்ெட்ரைார் உயிரிழந்துள்ளதாக
தகவல்கள்
கிமைத்துள்ளன.ஆறு
ெகுதிஇந்நிமலயில்,
ரொராட்ைக்காரர்கமள ஒடுக்கும் ரநாக்கத்தில், யாங்கூனில் உள்ள,
வைக்கு ைரகான், ததற்கு ைரகான், ைரகான் தசய்க்கான், வைக்கு ஒக்கலொ,
ஹிமலங் தார் யார் மற்றும் ஷ்ரவபியிதா உள்ளிட்ை, ஆறு ெகுதிகளில்,
ரநற்று, மார்ஷியல் சட்ைம் பிரகைனம் தசய்யப்ெட்டுள்ளது. இந்த சட்ைத்தின்
வாயிலாக, இந்த குறிப்பிட்ை ெகுதிகளில், நிர்வாகம், நீதித் துமை மற்றும்
சட்ை அமலாக்கத் துமை என அமனத்தும் ராணுவ கட்டுப் ொட்டின் கீழ்
வந்துள்ளது.
81. இமசத் துமைக்கான மிகப் தெரிய 'கிராமி' விருதுகமள, இந்தாண்டு
அதிகமான தெண்கள் அள்ளிச் தசன்ைனர். அதமரிக்காவின் லாஸ்
ஏஞ்சல்ஸ் நகரில், 63வது கிராமி விருது விழா, ..."
இமசத் துமைக்கான மிகப் தெரிய 'கிராமி' விருதுகமள, இந்தாண்டு
அதிகமான தெண்கள் அள்ளிச் தசன்ைனர்.
அதமரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில், 63வது கிராமி விருது விழா,
நமைதெற்ைது. தகாரரானா விதிகமள பின்ெற்றி நைந்த இந்த விழாவில்,
ஆண்கமள விை தெண்கள் அதிக விருதுகமள தெற்ைனர்.ஒன்ெது
பிரிவுஇதில், ொைகி பியான்ஸ், மிக அதிக விருதுகமள தவன்று, கிராமி
வரலாற்றில் புதிய சாதமன ெமைத்துள்ளார். இவர், 'ரசரவஜ், பிளாக் ெரரட்,
பிரவுன் ஸ்கின் ரகர்ள்' உட்ெை, ொைல், வீடிரயா என, ஒன்ெது பிரிவுகளில்
ரதர்வாகி, அவற்றில் நான்கில் விருது கமள அள்ளிச் தசன்ைார். இதன்
மூலம், தமாத்தம், 28 விருதுகமள தவன்று, கிராமி வரலாற்றில் அதிகம்
விருது தவன்ை தெண் என்ை சிைப்மெ, பியான்ஸ் ெமைத்துள்ளார்.
இவர், தற்ரொது, 31 கிராமி விருதுகமள தவன்ை, இமசயமமப்ொளர்,
சர். ார்ஜ் ரசால்டிக்கு அடுத்த இைத்தில் உள்ளார். பியான்சுைன் இமைந்து
ொடிய அவரது, ஒன்ெது வயது மகள், புளு ஐவி கார்ட்ைருக்கு, சிைந்த
இமை ொைகிக்கான கிராமி விருது கிமைத்துள்ளது. இதன் மூலம்
குமைந்த வயதில் கிராமி விருது தெற்ை இரண்ைாவது தெண் என்ை
சிைப்மெ, புளு ஐவி கார்ட்ைர் தெற்றுள்ளார். இந்த ஆண்டிற்கான சிைந்த
இமச ஆல்ெமாக, தைய்லர் ஸ்விப்ட்டின், 'ரொக்ரலார்' ரதர்வு
தசய்யப்ெட்டுள்ளது. மூன்ைாவது முமையாக இவ்விருது தவன்ை முதல்
தெண் என்ை சிைப்மெ, தைய்லர் ஸ்விப்ட் தெற்று உள்ளார்.
இதற்கு முன், ஸ்டீவ் வன்ைர், பிராங்க் சினாட்ரா, ொல் மசமன் ஆகிரயார்
தான் மூன்று முமை விருதுகமள தவன்றுள்ளனர். விமரவில் தவளியாக
உள்ள, 'ரநா மைம் டு மை' ர ம்ஸ்ொண்ட் ெைத்தின் 'மைட்டில்'
ொைலுக்காக, எய்லிஷ் விருது தவன்ைார். முதன் முமையாக, தவளியாகாத
ஒரு ெைத்தின் ொைலுக்கு விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது. புதிய ொைகிக்கான
விருமத, 'ரவப்' ொைலுக்காக, தமகன் தட்டிச் தசன்ைார். முக
கவசம்இரட்மையர் பிரிவில், 'தரய்ன் ஆன் மீ' ொைலுக்கான விருது, ரலடி
காகா, அரியனா கிராண்ரை ஆகிரயாருக்கு கிமைத்தது.
இந்தாண்டு, சிதார் இமசக் கமலஞர், ரவி சங்கரின் மகள், அனுஷ்கா
சங்கர், மும்மெமயச் ரசர்ந்த, பிரியதர்ஷனி ஆகிரயாரின் இமச
ஆல்ெங்கள், விருதுக்கு ரதர்வான ரொதிலும், தவற்றி வாய்ப்மெ இழந்தன.
இந்நிகழ்ச்சியில், கனைாவில் வசிக்கும், இந்திய வம்சாவளிமயச் ரசர்ந்த,



 









லில்லி சிங், டில்லி, விவசாயிகள் ரொராட்ைத்திற்கு ஆதரவு ததரிவிக்கும் முக
கவசம் அணிந்து, ெரெரப்மெ ஏற்ெடுத்தினார்.
82. தைல்லி ஆட்சி அதிகாரத்தில் ஆளுநருக்கு முழு அதிகாரமளிக்கும்
மரசாதா மக்களமவயில் தாக்கல்







ரநற்று தவளியான ஏடிபி தரவரிமசயில் ஸ்தெயின் நட்சத்திரம் ரரெல்
நைாமல பின்னுக்குத் தள்ளி தமட்வரதவ் 2வது இைத்மத பிடித்தார்.
தசர்பியாவின் ரநாவாக் ர ாரகாவிச் ததாைர்ந்து முதலிைத்தில் நீடிக்கிைார்.
சுவிஸ் வீரர் ரரா ர் தெைரர் 6வது இைத்மத தக்கமவத்துள்ளார்.

ஆட்சி அதிகாரத்தில் தைல்லி துமைநிமல ஆளுநரின் ெங்கு மற்றும்
அதிகாரத்மத வமரயறுக்கும் திருத்த மரசாதா ரநற்று மக்களமவயில்
தாக்கல் தசய்யப்ெட்ைது. மத்திய உள்துமை இமையமமச்சர் கிஷண்
தரட்டி, தைல்லி ரதசிய தமலநகர பிராந்திய திருத்த மரசாதா (என்சிடிடி)
2021ஐ மக்களமவயில் ரநற்று தாக்கல் தசய்தார்.
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2

ைானில் தமட்வரதவ் (ரஷ்யா)

அதன்ெடி, முன்தமாழியப்ெட்டுள்ள திருத்தத்தில்,

3

ரரெல் நைால் (ஸ்தெயின்)

* சட்ைத்தின் 21வது பிரிவில், கூைப்ெட்டுள்ள அரசு’ என்ை வார்த்மத
துமைநிமல ஆளுநமர’ குறிப்ெதாக மாற்ைப்ெை ரவண்டும். இதற்காக
பிரிவு 21ல் புதிதாக துமைப் பிரிவு ஒன்று உருவாக்கப்ெை ரவண்டும்.
ஏதனனில், உச்ச நீதிமன்ைம் அரசு என்று குறிப்பிட்ைது துமைநிமல
ஆளுநமரரய ரசரும்.

4

தைாமினிக் தீம் (ஆஸ்திரியா)

5

ஸ்தைெரனாஸ் சிட்சிொஸ் (கிரீஸ்)

6

ரரா ர் தெைரர் (சுவிஸ்)

7

அதலக்சாண்ைர் ஸ்தவரவ் (த ர்மனி)

* சட்ைப்ரெரமவயில் நிமைரவற்ைப்ெட்ை எந்ததவாரு மரசாதாமவயும்
ஏற்று தகாள்ளரவா, நிறுத்தி மவக்கரவா அல்லது
னாதிெதியின்
ெரிந்துமரக்கு அனுப்பி மவக்கரவா துமைநிமல ஆளுநருக்கு அதிகாரம்
உண்டு என்று கூைப்ெட்டுள்ள 24வது பிரிவுைன், சட்ைப்ரெரமவ அதிகார
எல்மலக்கு அப்ொற்ெட்ை எந்ததவாரு விஷயத்மதயும் தவளிரய தசால்லக்
கூைாது என்ை புதிய உட்பிரிவு கூடுதலாக ரசர்க்கப்ெை ரவண்டும்.

8

ஆந்த்ரர ருப்ரலவ்

9

டீரகா ஸ்வார்ட்ஸ்ரமன் (அர்த ன்டினா)

* 33வது துமைப்பிரிவு (1)ல் அதன் அலுவல் நைத்மத ததாைர்ொன’ என்ை
வார்த்மதகளுக்கு பிைகு, `மக்கள் சமெயின் அலுவல் நைத்மத
நமைமுமை மற்றும் விதிகமள ொதிப்ெதாக இருக்காது,’ என்ை
வார்த்மதகள் ரசர்க்கப்ெை ரவண்டும்.
* திருத்த மரசாதா அமல்ெடுத்தப்ெடுவதற்கு முன்பு, தமலநகரின் அன்ைாை
நிர்வாகம் அல்லது நிர்வாக முடிவு ததாைர்ொக விசாரமை நைத்த
சட்ைப்ரெரமவக்ரகா அல்லது அதன் குழுவுக்ரகா அதிகாரம் உண்டு என்று
உருவாக்கப்ெட்ை விதிகள் ரத்து தசய்யப்ெை ரவண்டும்.
* துமைநிமல ஆளுநர் அல்லது அவரது அதிகாரிகளால் எடுக்கப்ெடும்
அமனத்து நிர்வாக நைவடிக்மக முடிவுகமளயும் துமைநிமல ஆளுநர்
கூறியதாக எடுத்து தகாள்ள ரவண்டும்.
* அரசியலமமப்பு சட்ைம் 239ஏஏ.ன் கீழ் ஆளுநருக்கு வழங்கப்ெட்டுள்ள
அதிகாரத்தின்ெடி, ரெரமவ தசயல்ொடுகளுக்கு அப்ொற்ெட்ை சில
விஷயங்களில் துமைநிமல ஆளுநர் விதிகமள உருவாக்கலாம்.
இவ்வாறு கூைப்ெட்டுள்ளது.
இந்த மரசாதா தவிர, சிைார் சீர்திருத்த மரசாதாமவ அமமச்சர் ஸ்மிருதி
இரானி தாக்கல் தசய்தார். அதன்ெடி, சிைார் சீர்திருத்த ெள்ளிகமள
கண்காணிக்கும் அதிகாரம் மாவட்ை ஆட்சியர்கள், கூடுதல் மாவட்ை
ஆட்சியர்களுக்கு வழங்கப்ெட்டுள்ளது.
ரமலும், சுரங்கங்கள் மற்றும் தாதுவளங்கள் ரமம்ொடு மற்றும்
முமைப்ெடுத்துதல் திருத்த மரசாதாமவ அமமச்சர் பிரகலாத் ர ாஷி
மக்களமவயில் தாக்கல் தசய்தார். கலங்கமர விளக்கம் கப்ெல்களுக்கு
வழிகாட்டியாக இருப்ெதால், அதன் தெயமர கைல் வழிகாட்டுதல்’ என்று
மாற்றி கைல் வழிகாட்டுதல் உதவி மரசாதாமவ அமமச்சர் மான்சுக்
மாண்ைவியா தாக்கல் தசய்தார். அகமதாொத், கவுகாத்தி, ைாஜிபூர்,
ஐதாராொத்,
தகால்கத்தா,
ரரெரரலி
உள்ளிட்ை
6
மருந்தக
நிறுவனங்களுக்கு ரதசிய அங்கீகாரம் அளிக்கும் ரதசிய மருந்தக கல்வி
மற்றும் ஆராய்ச்சி மரசாதாமவ அமமச்சர் சதானந்த கவுைா தாக்கல்
தசய்தார். 74 சதவீத தவளிநாட்டு ரநரடி முதலீடுகமள விற்க வமக
தசய்யும் வமகயில் காப்பீடு சட்ைத்தில் திருத்தங்கள் தகாண்டு வரும்
மரசாதாமவ நிதியமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மாநிலங்களமவயில்
தாக்கல் தசய்தார்.
தமிழக நிறுவனத்துக்கு ரதசிய அங்கீகாரம் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூரில்
உள்ள தமிழ்நாடு உைவு ததாழில்நுட்ெ நிறுவனம், அரியானாவில்
குண்ட்லியில் உள்ள உைவு ததாழில்நுட்ெ நிறுவனங்கமள ரதசிய
நிறுவனங்களாக அறிவித்து மாநிலங்களமவயில் மரசாதா தாக்கல்
தசய்யப்ெட்ைது.
83. ஏடிபி ஒற்மையர் தரவரிமச 2வது இைத்தில் தமட்வரதவ்
ஏடிபி ஆண்கள் ஒற்மையர் பிரிவு தரவரிமசயில் ரஷ்ய வீரர் ைானில்
தமட்வரதவ் ஒரு இைம் முன்ரனறி 2வது இைத்மத பிடித்துள்ளார்.
மார்தஷல் ஓென் 13 ததாைரின் மெனலில் பியரி தைர்ெர்ட்டுைன்
(பிரான்ஸ்) ரநற்று முன்தினம் ரமாதிய தமட்வரதவ் 6-4, 6-7 (4-7), 6-4
என்ை தசட் கைக்கில் ரொராடி தவன்று சாம்பியன் ெட்ைத்மத
மகப்ெற்றினார். இது அவரது 10வது ஏடிபி ெட்ைமாகும். இந்நிமலயில்,









ரரங்க்
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வீரர்

புள்ளி

ரநாவாக் ர ாரகாவிச் (தசர்பியா)

12,008
9,940

9,670
8,625
6,765

6,375
5,635

(ரஷ்யா)

ரமட்டிரயா தெரட்டினி (இத்தாலி)

3,640

3,453

84. அல்டிரமட் ரகா-ரகா அறிமுகம்
இந்திய ரகா-ரகா கூட்ைமமப்பு (ரக.ரக.எஃப்.ஐ )சார்பில் முதன்முமையாக
அல்டிரமட் ரகா-ரகா என்ை தெயரில் ததாழில்முமை லீக் ரொட்டிகள் இந்த
ஆண்டு இறுதியில் நைத்தப்ெை உள்ளது. இதில் தமாத்தம் 6 அணிகள்
ெங்ரகற்க உள்ளன. ரக.ரக.எஃப்ஐ மற்றும் ைாெர் இந்தியா நிறுவனம்
இமைந்து இந்த ரொட்டிகமள நைத்துகின்ைன. இதற்காக ைாெர்
நிறுவனம் 5 ஆண்டுகளுக்கு ₹200 ரகாடி முதலீடு தசய்கிைது. கைந்த
மாதம் குருகிராமில் நைந்த சிைப்பு முகாமில், சிைந்த 130 வீரர்களின்
தசயல்திைன் ெகுப்ொய்வு தசய்யப்ெட்டுள்ளது. மாநில சங்கங்களில்
இருந்தும் வீரர்கள் ரதர்வு தசய்யப்ெை உள்ளனர். இந்த ததாைமர அடுத்த 5
ஆண்டுகளுக்கு ஒளிெரப்பும் உரிமமமய ரசானி குழுமம் தெற்றுள்ளது.
84. சமூக தசயற்ொட்ைாளரும், எழுத்தாளருமான ைர்ஷ் மந்தர் எழுதிய
‘லாக்கிங் ைவுன் தி புவர்: தி ொண்ைமிக் அண்ட் இந்தியாஸ் மாரல் தசன்ைர்’
(Locking Down the Poor: The Pandemic and India's Moral Centre) என்ை
ஆங்கில நூல் தசன்மனயில் இன்று (17.03.2021) தவளியிைப்ெடுகிைது.
85. நாடு முழுவதும் தினமும் உருவாகும் 146 ைன் கரரானா மருத்துவக்
கழிவுகள்: நாைாளுமன்ைத்தில் மத்திய அரசு தகவல்
நாைாளுமன்ை மாநிலங்களமவயில் ரகட்கப்ெட்ை ஒரு ரகள்விக்கு மத்திய
சுற்றுச்சூழல் துமை இமை அமமச்சர் ெபுல் சுப்ரிரயா அளித்த ெதிலில்
கூறியிருப்ெதாவது: நாடு முழுவதும் ரமற்தகாள்ளப்ெடும் கரரானா மவரஸ்
ெரிரசாதமன, ரநாயாளிகமள தனிமமப்ெடுத்துதல் மற்றும் சிகிச்மச
அளித்தல் மூலம் தினமும் 146 ைன் மருத்துவ கழிவுகள் உருவாவதாக
மத்திய மாசு கட்டுப்ொட்டு வாரிய புள்ளி விவரம் கூறுகிைது. கைந்த 2020ம் ஆண்டு கரரானா ொதிப்பு உச்சத்தில் இருந்த காலகட்ைத்தில் தினமும்
சுமார் 616 ைன் கழிவுகள் உருவானதாகவும் அந்த புள்ளி விவரம்
கூறுகிைது.
அரதரநரம், இந்தக் கழிவுகமள ொதுகாப்ொக அகற்றுவமத உறுதி
தசய்வதற்காக மாசு கட்டுப்ொட்டு வாரியம் விதிமுமைகமள வகுத்துள்ளது.
மருத்துவக் கழிவு நிர்வாகவிதிகள் 2016-ன்ெடி, மாநில மற்றும்யூனியன்
பிரரதச அரசுகள், மருத்துவக் கழிவுகமள ொதுகாப்ொகஅகற்றுவது மற்றும்
சுத்திகரிப் ெதற்கான கட்ைமமப்புகமள உருவாக்க ரவண்டியது அவசியம்.
இதன்ெடி, மாநில மாசு கட்டுப்ொட்டுவாரியங்கள் 202 தொது மருத்துவக்
கழிவு சுத்திகரித்தல் மற்றும் அகற்றும் அமமப்புகளுக்கு அனுமதி வழங்கி
உள்ளன. இவ்வாறு அதில் கூைப்ெட்டுள்ளது.
86. பிரிட்ைன் பிரதமர் ரொரிஸ் ஏப்ரலில் இந்தியா வருமக
பிரிட்ைன் பிரதமர் ரொரிஸ் ான்சன் வரும் ஏப்ரல் மாத இறுதியில் இந்தியா
வருமக தரவுள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு ததரிவித்துள்ளது.
பிரிட்ைன் பிரதமராக ரொரிஸ் ான்சன் கைந்த 2019-ம் ஆண்டு ூமல
மாதம் ெதவிரயற்ைார். பிரதமராக ரதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ைது முதலாக
ஐரராப்பிய யூனியனில் இருந்து பிரிட்ைமன தவளிரயற்றுவதற்கான
நைவடிக்மகயில் அவர் தீவிரமாக ஈடுெட்டு வந்தார். இதன் ததாைர்ச்சியாக,
கைந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஐரராப்பிய யூனியனில் இருந்து பிரிட்ைன்
அதிகாரப்பூர்வமாக தவளிரயறியது.
இமதயடுத்து, பிரிட்ைனின் வர்த்தக நைவடிக்மககமள முடுக்கிவிடும்
விதமாக,
வளர்ந்த
நாடுகளுைன்
அந்நாட்டு
அரசு
ததாைர்ந்து
ரெச்சுவார்த்மதயில் ஈடுெட்டு வருகிைது. அந்த வமகயில், இந்தியாவுக்கு



 









கைந்த னவரி மாதம் ரொரிஸ் ான்சன் வருமக தருவதாக இருந்தார்.
இந்தியக் குடியரசு தின விழாவில் ெங்ரகற்றுவிட்டு இருதரப்பு உைவுகள்
குறித்து பிரதமர் நரரந்திர ரமாடியுைன் அவர் ஆரலாசமன நைத்துவதாக
இருந்தது. ஆனால், பிரிட்ைனில் உருமாறிய கரரானா ெரவல்
அதிகரித்தமத அடுத்து இந்திய சுற்றுப்ெயைத்மத ரொரிஸ் ான்சன்
தற்காலிகமாக ரத்து தசய்தார்.
இந்நிமலயில், வரும் ஏப்ரல்மாத இறுதியில் ரொரிஸ் ான்சன் இந்தியா
வரவுள்ளதாக பிரிட்ைன் பிரதமர் அலுவலகம் ததரிவித்துள்ளது. இந்த
சுற்றுப்ெயைத்தின்ரொது இருதரப்பு வர்த்தக உைவுகள், ொதுகாப்பு
ஒத்துமழப்பு உள்ளிட்ை அம்சங்கள் குறித்து பிரதமர் நரரந்திர ரமாடியுைன்
ரொரிஸ் ான்சன் ஆரலாசிக்கவுள்ளதாக பிரிட்ைன் அரசு வட்ைாரங்கள்
ததரிவிக்கின்ைன. பிரிட்ைன் அரசாங்கம் ஐரராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து
விலகிய பின்னர், ரொரிஸ் ான்சன் ரமற்தகாள்ளும் தெரிய சர்வரதசப்
ெயைம் இதுதவன்ெது குறிப்பிைத்தக்கது.
இந்நிமலயில், அவர் ஏப்ரல் இறுதியில் இந்தியா வருவதற்கான
ஏற்ொடுகமள
அந்நாட்டு
அரசு
முடுக்கிவிட்டுள்ளது.
பிதரக்ஸிட்
தவளிரயறுதலுக்குப் பின்னர் பிரிட்ைன் வர்த்தக ததாைர்புகமள
விரிவுெடுத்த அதுவும் குறிப்ொக ஆசிய, ெசிபிக் பிராந்தியத்துைன்
விரிவுெடுத்த ெல்ரவறு நைவடிக்மககமள ரமற்தகாண்டு வருகிைது.
ஆஸ்திரரலியா, கனைா, சிலி, ப்ொன், தமக்ஸிரகா மற்றும் வியட்நாம்
உள்ளிட்ை 11 ெசிபிக் ரிம் நாடுகமள பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தும் ஆசிய-ெசிபிக்
சுதந்திர வர்த்தக ததாகுதியான டிரான்ஸ்-ெசிபிக் கூட்ைாண்மம (சிபிடிபிபி)
இல் ரசர பிரிட்ைன் கைந்த மாதரம விருப்ெம் ததரிவித்திருந்தது. அதற்கான
முயற்சிகமளயும் ரமற்தகாண்ைது. அரதரொல் ஆசியான்(ASEAN)
கூட்ைமமப்பில்
ஆரலாசகராக
இமைய
விருப்ெம்
ததரிவித்து
விண்ைப்பித்துள்ளது. இந்நிமலயில் பிரிட்ைன் பிரதமரின் இந்திய
வருமக முக்கியத்துவம் தெறுகிைது.
87. இந்திரா நூயி சுயசரிமத - 'மம மலப் இன் புல்'
'தெப்சி' நிறுவனத்தின் தமலமம நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்த,
தசன்மனமய பூர்விகமாக உமைய இந்திரா நூயி (65 வயது) வணிக
நிறுவன தசயல்ொடுகளில், சர்வரதச புகழ் தெற்ைவர். இவர், தன்
வாழ்க்மக மற்றும் ெணி குறித்த தகவல்கமள, 'மம மலப் இன் புல்' என்ை
தெயரில், சுயசரிமத புத்தகமாக எழுதியுள்ளார். இந்த புத்தகம், தசப்ைம்ெர்
28, 2021 இல் தவளியாக உள்ளது.
88. இந்தியக் கைற்ெமையில் இமையும் ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெல்.
எதிரி நாட்டு தசயற்மகக்ரகாள்கமளக் கண்காணிக்கவும், ஏவுகமை
அச்சுறுத்தமலக் கண்ைறியவும் உதவும் ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெல் இந்தியக்
கைற்ெமையில் விமரவில் இமையவுள்ளது.
இந்தியப் தெருங்கைலில் சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் நிமலயில்,
இந்தக் கப்ெல் ெயன்ொட்டுக்கு வருவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக
கருதப்ெடுகிைது.
ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெலானது முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டில்
தயாரிக்கப்ெட்டுள்ள 'தெருங்கைல் கண்காணிப்பு' கப்ெல் ஆகும். ொதுகாப்பு
ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி நிறுவனம் (டிஆர்டிஓ), ரதசிய ததாழில்நுட்ெ
ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (என்டிஆர்ஓ) ஆகியவற்ைால் இந்தக் கப்ெல்
உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 'இந்துஸ்தான் ஷிப்யார்ட்' நிறுவனத்தால் (சுயசார்பு
இந்தியா திட்ைத்தின் கீழ்) விசாகப்ெட்டினத்தில் இக்கப்ெல் கட்ைமமக்
கப்ெட்டுள்ளது.
தற்ரொது இறுதிக்கட்ை ரசாதமனகளில் இருக்கும் ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெல்
விமரவில் இந்தியக் கைற்ெமையில் இமையும்என தகவலறிந்த
வட்ைாரங்கள் ததரிவிக்கின்ைன. எனினும், இதுததாைர்ொன அறிவிப்புகள்
அதிகாரப்பூர்வமாக தவளியாக வில்மல. ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெலில்
அதிநவீன மின்னணு ரரைார்கள் தொருத்தப்ெட்டுள்ளதால், இந்தியப்
ெகுதிகமளக்
கண்காணிக்கும்
தசயற்மகக்ரகாள்கமள
எளிதில்
அமையாளம் கண்டு ராணுவத்துக்கு தகவல் அளிக்க முடியும்.
அதுமட்டுமின்றி,
இந்தியாமவ
ரநாக்கி
வரும்
எதிரி
நாட்டு
ஏவுகமைகமளயும் ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெல் கண்ைறிந்துவிடும். ரமலும்,
இந்திய
–
ெசிபிக்
பிராந்திய
நாடுகளில்
ெயன்ெடுத்தப்ெடும்
ஏவுகமைகளின் உண்மமயான திைமனயும் இக்கப்ெலால் மதிப்பிை
முடியும். முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்ெட்டுள்ள
ஐ.என்.எஸ்., துருவ், 15 ஆயிரம் ைன் எமை தகாண்ைது. இதில் அதிநவீன,
'ரரைார்' வசதிகள் உள்ளன. இதன் வாயிலாக, நம் நாட்மை
கண்காணிக்கும் தசயற்மகக்ரகாள் அமலக்கற்மைகமள எளிதில்
கண்ைறிந்து விைலாம்.
ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெல் இந்தியக் கைற்ெமையில் இமையும்ெட்சத்தில்,
தெருங்கைல் கண்காணிப்பு கப்ெல்கமளக் தகாண்ை 6-வது நாடு என்ை















தெருமமமய இந்தியா தெறும். தற்ரொது வமர அதமரிக்கா, பிரிட்ைன்,
சீனா, ரஷ்யா, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் மட்டும்தான் இந்தக்
கண்காணிப்பு ரக கப்ெல்கள் இருக்கின்ைன என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது.
ஐஎன்எஸ் துருவ் கப்ெலால் கைற்ெமையின் வலிமம ெல மைங்கு
அதிகரிக்கும் டிஆர்டிஓ உயரதிகாரிகள் ததரிவிக்கின்ைனர்.
6. ரைாக்கிரயாவில் நைக்கும் ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்கு இந்தியாவின் நீளம்
தாண்டுதல் வீரரான முரளி ஸ்ரீசங்கர் தகுதி தெற்றுள்ளார்.
ெஞ்சாப் மாநிலம் ொட்யாலாவில், 24வது தெைரரஷன் ரகாப்மெ சீனியர்
ரதசிய தைகள சாம்பியன்ஷிப் நைக்கிைது. ஆண்களுக்கான நீளம்
தாண்டுதலில் ெங்ரகற்ை ரகரளாவின் முரளி ஸ்ரீசங்கர், முதல் நான்கு
வாய்ப்பில் 8.02, 8.04, 8.07, 8.09 மீ., தாண்டினார். ஐந்தாவது வாய்ப்பில்
அசத்திய இவர், அதிகெட்சமாக 8.26 மீ., தாண்டினார். இதன்மூலம்
ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரொட்டிக்கு தகுதி தெற்ைார். ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக்
நீளம் தாண்டுதல் ரொட்டியில் ெங்ரகற்க தகுதி இலக்காக 8.22 மீ.,
நிர்ையிக்கப்ெட்டுள்ளது. தவிர் இவர், தனது தசாந்த ரதசிய சாதமனமய
முறியடித்தார். கைந்த 2018ல் இவர், 8.20 மீ., தாண்டியிருந்தது ரதசிய
சாதமனயாக இருந்தது.
89. ஐ.நா. ொதுகாப்புக் கவுன்சில் நிரந்தர உறுப்பினர் ெதவி: ரொர்ச்சுகல்
ஆதரவு
ஐ.நா. ொதுகாப்புக் கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினராகும் இந்தியாவின்
முயற்சிக்கு ரொர்ச்சுகல் நாடு முழு ஆதரவு அளிக்கும் என்று சர்வரதச
நாைாளுமன்ை ஒன்றியத்தின் (ஐபியு) தமலவர் துவார்த்ரத ெச்ரசரகா
ததரிவித்தார்.
ரமலும், இந்தியா தனது நலத்துக்கு மட்டுமல்லாமல், சர்வரதச நலனிலும்
அக்கமை தகாண்ை நாைாக இருந்து, உலக நாடுகளுக்கு ஓர்
முன்னுதாரைமாக திகழ்கிைது என்றும் அவர் ததரிவித்தார்.
ரொர்ச்சுகல் நாட்டின் நாைாளுமன்ை உறுப்பினரான துவார்த்ரத
ெச்ரசரகா, சர்வரதச நாைாளுமன்ை ஒன்றியத்தின் தமலவராக சமீெத்தில்
ரதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ைார். இமதத் ததாைர்ந்து, 7 நாள்கள் ெயைமாக இந்தியா
வந்துள்ள அவர், நாைாளுமன்ை அமவ நிகழ்ச்சிகமள திங்கள்கிழமம
ொர்மவயிட்ைார். இமதயடுத்து, அவருக்கு மக்களமவத் தமலவர் ஓம்
பிர்லா
தமலமமயில்
நாைாளுமன்ை
மமய
மண்ைெத்தில்
தசவ்வாய்க்கிழமம வரரவற்பு தகாடுக்கப்ெட்ைது. இந்த நிகழ்ச்சியில்
பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி, மத்திய அமமச்சர்கள், இரு அமவயின்
உறுப்பினர்கள் கலந்து தகாண்ைனர்.
இமதத் ததாைர்ந்து துவார்த்ரத ெச்ரசரகா ரெசியதாவது:
கரரானா ததாற்று காலக்கட்ைத்தில் சமூக, தொருளாதார ரீதியாக எவ்வாறு
மீண்டு வருவது என்ெது சர்வரதசத்துக்கும் சவாலாக இருந்தது. உலகின்
மிகப்தெரிய
னநாயக
நாைான
இந்தியா,
மற்ை
நாடுகளால்
மதிக்கப்ெடுவரதாடு ஓர் முன்னுதாரைமாகவும் ொர்க்கப்ெடுகிைது.
ஐனநாயக மாண்புகளில் இந்தியாவின் அர்ப்ெணிப்புகமள நாள்ரதாறும்
காைமுடியும். தனது நலத்துக்கு மட்டுமல்லாமல், சர்வரதச நலனிலும்
அக்கமை தகாண்ை நாைாக திகழ்கிைது. பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி
தமலமமயின் கீழ் இந்தியா, தெருளாதாரத்திலும் சமூக வளர்ச்சியிலும்
சாதமன புரிந்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாப்புக் கவுன்சில்
சீர்திருத்தத்மத
ரொர்ச்சுகல்
வரரவற்கிைது.
அதில்
நிரந்தர
உறுப்பினராகும் இந்தியாவின் முயற்சிக்கு ரொர்ச்சுகல் முழு ஆதரமவ
அளிக்கும் என்ைார் அவர்.
90. சீன தடுப்பூசி தசலுத்திக்தகாண்ைால்தான் அனுமதி: இந்தியா உள்ெை
20 நாட்டினருக்கு நிெந்தமன
இந்தியா உள்ெை 20 நாடுகமளச் ரசாா்ந்தவாா்கள் சீனா திரும்ெ
ரவண்டுமானால்
அந்நாட்டு
தடுப்பூசிமய
தசலுத்திக்தகாள்வது
கட்ைாயமாக்கப்ெட்டுள்ளது.
சீனாவில் 23,000 இந்திய மாைவாா்கள் தங்கி ெடித்து வந்தனாா்.
அவாா்களில் தெரும்ொலானவாா்கள் மருத்துவம் ெயின்று வந்தனாா்.
இதுதவிர நூற்றுக்கைக்கான இந்தியாா்கள் ெணிபுரிந்து வந்தனாா். கைந்த
ஆண்டு கரரானா தீநுண்மி ெரவத் ததாைங்கியதால் அவாா்கள்
அமனவரும் இந்தியா திரும்பினாா். கரரானா ெரவல் காரைமாக ெயைக்
கட்டுப்ொடுகள் விதிக்கப்ெட்ைதால் அவாா்கள் மீண்டும் சீனா திரும்ெ
முடியாமல் ரொனது.
அவாா்கள் மீண்டும் சீனா திரும்ெ நைவடிக்மக ரமற்தகாள்ளுமாறு
அந்நாட்டிைம் இந்திய தூதரகமும், மாைவாா்களும் ததாைாா்ந்து வலியுறுத்தி
வந்தரொதிலும், அதுகுறித்து சாதகமான ெதில் எமதயும் சீனா
ததரிவிக்கவில்மல.



 









இந்நிமலயில் சீனா திரும்ெ விரும்பும் இந்தியாா்கள் அந்நாட்டின் கரரானா
தடுப்பூசிமய
தசலுத்திக்தகாள்வது
கட்ைாயமாக்கப்ெட்டுள்ளது.
இதுததாைாா்ொன அறிவிப்மெ தில்லியில் உள்ள சீன தூதரகம்
தவளியிட்டுள்ளது.
ஆனால் சீன தடுப்பூசி இந்தியாவில் கிமைப்ெதில்மல. அந்தத்
தடுப்பூசிகமள எவ்வாறு தெறுவது என்ெமத தனது அறிவிப்பில் சீன
தூதரகம் ததரிவிக்கவில்மல.
சீன
தடுப்பூசிமய
தசலுத்திக்தகாள்வது
20
நாடுகமளச்
ரசாா்ந்தவாா்களுக்கு
கட்ைாயமாக்கப்ெட்டுள்ளதாகவும்,
அவாா்களில்
இந்தியாா்களும் அைங்குவாா் என்றும் சீன அரசு நாளிதழான ‘குரளாெல்
மைம்ஸ்’ ததரிவித்துள்ளது.
91. பின்தங்கிரயாாா் ெட்டியமல நாைாளுமன்ைம் மட்டுரம உருவாக்க
முடியுதமனில் மராத்தா இைஒதுக்கீடு தசல்லாது: உச்சநீதிமன்ைம் கருத்து
(16.03.2021)
சமூகத்திலும் கல்வியிலும் பின்தங்கிய பிரிவினரின் மத்திய ெட்டியமல
நாைாளுமன்ைம்
மட்டுரம
உருவாக்க
முடியும்
என்ை
வாதம்
ஏற்றுக்தகாள்ளப்ெடுமானால், மராத்தா சமூகத்தினருக்கு இைஒதுக்கீடு
அளிக்கும் சட்ைத்துக்கு மகாராஷ்டிர மாநில அரசு ஒப்புதல் அளிக்க முடியாது
என்று உச்சநீதிமன்ைம் தசவ்வாய்க்கிழமம கருத்து ததரிவித்தது.
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் கல்வி மற்றும் ரவமலவாய்ப்பில் மராத்தா
சமூகத்தினருக்கு இைஒதுக்கீடு அளிக்கும் வமகயில், கைந்த 2018-ஆம்
ஆண்டு ‘சமூகத்திலும் கல்வியிலும் பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கான சட்ைம்
2018 (எஸ்இபிசி)’ என்ை சட்ைத்மத மாநில அரசு இயற்றியது. அமத
எதிாா்த்து மும்மெ உயாா்நீதிமன்ைத்தில் வழக்கு ததாைரப்ெட்ைது. வழக்மக
விசாரித்த உயாா்நீதிமன்ைம், மாநில அரசின் இைஒதுக்கீடு சட்ைத்மத
ஏற்றுக்தகாண்ைது.
இமத எதிாா்த்து உச்சநீதிமன்ைத்தில் ஏராளமான மனுக்கள் தாக்கல்
தசய்யப்ெட்ைன. அதில் ஒரு மனுவில், ‘மகாராஷ்டிரத்தில் இயற்ைப்ெட்டுள்ள
எஸ்இபிசி சட்ைம், உச்சநீதிமன்ைம் ஏற்தகனரவ நிாா்ையித்துள்ள 50
சதவீத இைஒதுக்கீடு வரம்மெ மீறுகிைது’ என்று குறிப்பிைப்ெட்ைது. இந்த
மனுக்கமள விசாரித்த உச்சநீதிமன்ைம், மகாராஷ்டிர மாநிலம் அந்த
சட்ைத்மத நமைமுமைப்ெடுத்த தமை விதித்து, மனுக்கள் மீதான
விசாரமைமய 5 நீதிெதிகள் அமாா்வுக்கு மாற்றி உத்தரவிட்ைது.
அதன்ெடி, இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்ை நீதிெதிகள் அரசாக் பூஷண்,
எல்.நாரகஸ்வரராவ், எஸ்.அப்துல் நசீாா், ரைமந்த் குப்தா, எஸ்.ரவீந்திர ெட்
ஆகிரயாாா் அைங்கிய அமாா்வு முன்பு அண்மமயில் விசாரமைக்கு வந்தது.
வழக்மக விசாரித்த நீதிெதிகள் நீதிெதிகள், மாநிலங்களின் சட்ைம்
இயற்றும் அதிகாரத்மத சட்ைப் பிரிவு 342ஏ ொதிக்கிைதா? என்ென
உள்ளிட்ை 5 ரகள்விகமள எழுப்பி, அமனத்து மாநிலங்களும் ெதிலளிக்க
ரநாட்டீஸ் பிைப்பித்து கைந்த 8-ஆம் ரததி உத்தரவிட்ைனாா்.
இந்த வழக்கு திங்கள்கிழமம மீண்டும் விசாரமைக்கு வந்தரொது,
ெல்ரவறு
மாநிலங்கள்
சாாா்பில்
ஆ ரான
வழக்குமரஞாா்கள்
ரகட்டுக்தகாண்ைதன் அடிப்ெமையில், இந்த விவகாரத்தில் அமனத்து
மாநிலங்களும் எழுத்துபூாா்வமான ெதிமல சமாா்ப்பிக்க ஒரு வார கால
அவகாசம் அளித்து நீதிெதிகள் உத்தரவிட்ைனாா்.
இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்ை நீதிெதி அரசாக் பூஷண் தமலமமயிலான 5
நீதிெதிகள் அமாா்வு முன்பு தசவ்வாய்க்கிழமம மீண்டும் விசாரமைக்கு
வந்தது.
அப்ரொது ஆ ரான மூத்த வழக்குமரஞாா் ரகாொல் சங்கரநாராயைன்,
‘102-ஆவது
அரசமமப்பு சட்ைத் திருத்தத்தின்ெடி,
சமூகத்திலும்
கல்வியிலும் பின்தங்கிய பிரிவினரின் மத்திய ெட்டியமல (எஸ்இபிசி)
நாைாளுமன்ைம் மட்டுரம உருவாக்க முடியும். இந்த அரசமமப்பு சட்ை
திருத்தத்துக்குப் பின்னாா்தான், மராத்தா சமூகத்தினருக்கு இைஒதுக்கீடு
அளிக்கும் சட்ைத்மத மகாராஷ்டிர அரசு இயற்றியிருக்கிைது. எனரவ, இந்த
சட்ைத்மத அனுமதிக்க முடியுமா என்ெது ெரிசீலிக்கப்ெை ரவண்டும்’
என்ைாாா்.
இமதக் ரகட்ை நீதிெதிகள், ‘எஸ்இபிசி ெட்டியமல நாைாளுமன்ைம் மட்டுரம
உருவாக்க முடியும் என்ை வாதம் ஏற்றுக்தகாள்ளப்ெடுமானால், மராத்தா
சமூகத்தினருக்கு இைஒதுக்கீடு அளிக்கும் சட்ைத்துக்கு மகாராஷ்டிர மாநில
சட்ைப்ரெரமவ ஒப்புதல் அளிக்க முடியாது’ என்று கருத்து ததரிவித்தனாா்.







அதமரிக்காவின் புதிய அதிெராக ர ா மெைன் கைந்த னவரி 20-ஆம்
ரததி தொறுப்ரெற்ைாாா். அதமரிக்க ரிசாா்வ் வங்கியின் முன்னாள்
தமலவரான ர னட் தயல்லமன நிதியமமச்சராக அதிொா் மெைன்
நியமித்தாாா். அவாா் அதமரிக்காவின் முதல் தெண் நிதியமமச்சாா் என்ெது
குறிப்பிைத்தக்கது.
இந்நிமலயில்,
மத்திய
நிதியமமச்சாா்
நிாா்மலா
சீதாராமமன
திங்கள்கிழமம ததாமலரெசி வாயிலாகத் ததாைாா்புதகாண்டு ர னட்
தயல்லன் ரெச்சுவாாா்த்மத நைத்தினாாா். நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா
சீதாராமனுைன் அவாா் உமரயாடுவது இதுரவ முதல் முமையாகும்.
இந்தப் ரெச்சுவாாா்த்மத ததாைாா்ொக, அதமரிக்க நிதியமமச்சகம்
தவளியிட்ை தசய்திக் குறிப்பில், ‘கரரானா ததாற்று ெரவலில் இருந்து
விமரவில் மீள்வது, சமத்துவமின்மமக்கு எதிரான ரொராட்ைம்,
ெருவநிமல
மாற்ைம்
உள்ளிட்ை
விவகாரங்களில்
தநருங்கிப்
ெணியாற்றுவது ததாைாா்ொக தமலவாா்கள் இருவரும் விவாதித்தனாா்.
கரரானா ததாற்றுக்கு எதிரான ரொராட்ைத்தில் அதமரிக்காவின் முக்கிய
கூட்ைாளியாக இந்தியா விளங்கி வருவதற்கு ர னட் தயல்லன் ொராட்டு
ததரிவித்தாாா். ெரஸ்ெர விவகாரங்களில் இருதரப்பு, ெலதரப்பு ரீதியில்
ஒத்துமழப்புைன் தசயல்ெடுவதற்கு ஆாா்வமுைன் உள்ளதாக அவாா்
ததரிவித்தாாா்’ என்று குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது.
ென்னாட்டு அமமப்புகளில் ஒத்துமழப்பு: ரெச்சுவாாா்த்மத குறித்து மத்திய
நிதியமமச்சகம்
தவளியிட்ை
சுட்டுமரப்
ெதிவுகளில்,
‘சாா்வரதச
தொருளாதார விவகாரம் குறித்து ர னட் தயல்லனுைன் நிதியமமச்சாா்
நிாா்மலா சீதாராமன் விவாதித்தாாா். உலக நாடுகளுக்கு கரரானா
தடுப்பூசிமய விநிரயாகிப்ெதற்காக இந்தியாவுக்கு ர னட் ொராட்டு
ததரிவித்தாாா்.
கரரானா
ததாற்று
ெரவலால்
ொதிக்கப்ெட்ை
அதமரிக்காவின்
தொருளாதாரத்மத மீட்தைடுப்ெதற்காக சுமாாா் ரூ.135 லட்சம் ரகாடி
மதிப்பிலான திட்ைத்மத வடிவமமத்ததற்காக அந்நாட்டு நிதியமமச்சமர
நிாா்மலா சீதாராமன் ொராட்டினாாா். ஜி20 உள்ளிட்ை ென்னாட்டு
அமமப்புகளில்
ஒருங்கிமைந்து
தசயல்ெடுவதற்கு
இருவரும்
உறுதிரயற்ைனாா்’ என்று குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது.
93. பில்லி ஜீன் கிங் ரகாப்மெ தைன்னிஸ்: அங்கிதா, சானியாவுைன்
இந்திய அணி
பில்லி ஜீன் கிங் ரகாப்மெ உலக குரூப் பிரள-ஆப் சுற்றில் லாத்வியாவுக்கு
எதிரான ஆட்ைத்துக்காக அங்கிதா தரய்னா, சானியா மிாா்ஸா
உள்ளிட்ரைாாா்
அைங்கிய
இந்திய
அணி
தசவ்வாய்க்கிழமம
அறிவிக்கப்ெட்ைது.
அங்கிதா, சானியா தவிாா்த்து காா்மான் தகௌாா் தண்டி, ஜீல் ரதசாய், ருது ா
ரொசரல ஆகிரயாாா் இந்திய அணியில் ரசாா்க்கப்ெட்டுள்ளனாா். கைந்த
சீசனில், விமளயாடுரவாாா் ெட்டியலில் இருந்த ரியா ொட்டியா இந்த
சீசனில் ரிசாா்வ் பிரளயராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளாாா். இரட்மையாா்
பிரிவுக்காக அனுெவமிக்க சானியா மிாா்ஸா ரசாா்க்கப்ெட்டுள்ளாாா்.
சாா்வரதச தரவரிமசயில் 359-ஆவது இைத்தில் இருக்கும் ரியாமவ
விடுத்து, 614-ஆவது இைத்திலிருக்கும் ஜீல் ரதசாமய நியமித்தது குறித்த
ரகள்விக்கு ரதாா்வுக் குழு உறுப்பினாா் ஒருவாா், ‘சமீெத்திய ஆட்ைங்களில்
இருவரது
தசயல்ொடுகளின்
அடிப்ெமையிரலரய
இந்த
முடிவு
ரமற்தகாள்ளப்ெட்ைது’ என்ைாாா்.
லாத்வியாவின்
ுாா்மாலா நகரில் ஏப்ரல் 16 முதல் 2 நாள்களுக்கு
இந்தியா-லாத்வியா அணிகளின் ஆட்ைங்கள் நமைதெைவுள்ளன.
லாத்வியா அணியில் முன்னாள் பிதரஞ்சு ஓென் சாம்பியன் த லினா
ஒஸ்ைாதென்கா, அதமரிக்க ஓெனில் அமரயிறுதி வமர முன்ரனறிய
அனஸ்தாசி ா தசவஸ்ரைாவா ஆகிரயாாா் இைம்தெறுவதால் இந்த சுற்று
இந்தியாவுக்கு சவால் அளிக்கும் வமகயில் இருக்குதமனத் ததரிகிைது.
94. ரதசிய ூனியாா் மற்றும் இமளரயாாா் ரைபிள் தைன்னிஸ் ரொட்டியில்
முமைரய
ஸ்வஸ்திகா
ரகாஷ்,
தியா
சிதாரல
ஆகிரயாாா்
தசவ்வாய்க்கிழமம சாம்பியன் ஆகினாா்.

92. இந்தியா-அதமரிக்கா நிதியமமச்சாா்கள் ததாமலரெசியில் ரெச்சு

முன்னதாக இமளரயாாா் பிரிவில் நமைதெற்ை அமரயிறுதிகளில்
மகாராஷ்டிரத்தின் தியா சிதாரல 11-8, 11-8, 11-4, 11-9 என்ை தசட்களில்
உத்தர பிரரதசத்தின் ராதாபிரியா ரகாயமல தவன்ைாாா். காா்நாைகத்தின்
யஷஸ்வினி ரகாாா்ெரை 7-11, 11-3, 11-6, 11-8, 11-4 என்ை தசட்களில்
மகாராஷ்டிரத்தின் அனன்யா ொசக்மக வீழ்த்தினாாா்.

அதமரிக்க நிதியமமச்சாா் ர னட் தயல்லன், மத்திய நிதியமமச்சாா்
நிாா்மலா சீதாராமனுைன் ததாமலரெசி வாயிலாகப் ரெச்சுவாாா்த்மத
நைத்தினாாா்.

பின்னாா் நமைதெற்ை இறுதிச்சுற்றில் தியா சிதாரல 8-11, 11-7, 11-8, 10-12,
5-11, 11-8, 11-2 என்ை தசட்களில் யஷஸ்வினி ரகாாா்ெரைமவ வீழ்த்தி
சாம்பியன் ஆனாாா்.











 















அரதரொல் ூனியாா் பிரிவில் நமைதெற்ை அமரயிறுதிச் சுற்றுகளில்
தில்லியின் ஸ்வஸ்திகா ரகாஷ் 13-11, 11-6, 9-11, 5-11, 11-3, 11-5 என்ை
தசட்களில் தில்லிமயச் ரசாா்ந்த லக்ஷிதா நரங்மக தவன்ைாாா்.
ைரியாைாவின் சுைானா மசனி 8-11, 5-11, 11-6, 11-8, 11-8, 11-8, 11-4
என்ை தசட்களில் தமிழகத்தின் நித்யஸ்ரீ மணிமய வீழ்த்தினாாா்.
இறுதிச்சுற்றில் ஸ்வஸ்திகா ரகாஷ் 7-11, 11-13, 11-7, 11-4, 11-6, 11-9 என்ை
தசட்களில் சுைானா மசனிமய ரதாற்கடித்து சாம்பியன் ஆனாாா்.

இந்த ரமம்ொட்டு நிதி நிறுவனம் 50 சதவீத அலுவல் சாரா இயக்குநாா்கள்
உள்ெை அனுெவம் வாய்ந்த உறுப்பினாா்கமளக் தகாண்ை நிாா்வாகக்
குழுவால் நிாா்வகிக்கப்ெடும். வாரியத்தின் தமலமமப் தொறுப்பிலும்,
மிகுந்த நிபுைத்தவம் தெற்ை நெரர நியமிக்கப்ெடுவாாா். இயக்குநாா்கள்
தொறுப்புக்கு சிைந்த அனுெவம் வாய்ந்த நொா்கமள ஈாா்க்கும் வமகயில்,
மிகச் சிைந்த ஊதியம் அவாா்களுக்கு நிாா்ையிக்கப்ெடும் என்று அவாா்
கூறினாாா்.

95. உலகின் மிகவும் மாசமைந்த 30 நகரங்களில் 22 இந்திய நகரங்கள்!

ரமலும், இதுரொன்ை ரமம்ொட்டு நிதி நிறுவனத்மத அமமப்ெதற்கான
முயற்சிகள் ஏற்தகனரவ ரமற்தகாள்ளப்ெட்ைது என்று ஐடிபிஐ வங்கிமய
சுட்டிக்காட்டி கூறிய மத்திய நிதியமமச்சாா், ‘இந்த வங்கிகள் ெல்ரவறு
காரைங்களால்
அவற்றின்
வாா்த்தக
நமைமுமைமய
மாற்றிக்தகாண்டுவிட்ைன. அதன் பிைகு, வங்கிகமள இதுரொன்ை
ஆெத்தான
நீண்ைகால
நிதி
ரமம்ொட்டு
நைவடிக்மககளில்
ஈடுெடுத்துவதில்மல என்ை முடிவு எடுக்கப்ெட்ைது’ என்று கூறினாாா்.

உலகின் மிகவும் மாசமைந்த 30 நகரங்களில் 22 நகரங்கள் இந்தியாவில்
இருப்ெதாக சுவிட்சர்லாந்து நாட்மைச் ரசர்ந்த ஐ ஐகியூஏர் விஷுவல்
நிறுவனம் என்ை நைத்திய ஆய்வில் ததரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
உலகின் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புகமள ஆய்வு தசய்யும் சுவிஸ் நாட்மைச்
ரசர்ந்த ஐ ஐகியூஏர் விஷுவல் நிறுவனம் 'உலக காற்றின் தர அறிக்மக,
2020' என்ை தமலப்பில் அறிக்மக ஒன்மதைௌ தவளியிட்டுள்ளது.
அதன் விவரம்: உலகில் உள்ள நாடுகளில் உள்ள 106 முக்கிய
நகரங்களில் ஏற்ெடும் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு தசய்ததில்,
"மிகவும் மாசமைந்த நகரங்களின் தரவரிமசயில் இந்தியா ததாைர்ந்து
முதலிைத்தில் உள்ளது, உலகளவில் மிகவும் மாசுெட்ை முதல் 30
நகரங்களில் 22 இைங்கள் உள்ளன." அதிக மாசமைந்த நகரங்களில்
சீனாவில்
சின்ஜியாங்
மற்றும்
ஒன்ெது
இந்திய
நகரங்கள்
இைம்தெற்றுள்ளன என்று அந்த அறிக்மக கூைப்ெட்டுள்ளது.
உலகிரலரய மிகவும் மாசமைந்த நகரங்களில் 10 ஆவது மாசுெட்ை
நகரமாக இந்தியாவின் தமலநகர் தில்லி திகழ்கிைது. 2019 முதல் 2020
வமர தில்லியின் காற்றின் தரம் ஏைக்குமைய 15 சதவீதம்
அதிகரித்துள்ளது. உலகின் இரண்ைாவது மாசுெட்ை நகரமாக காசியாொத்
உள்ளது என்று அறிக்மக கூைப்ெட்டுள்ளது.
இதமனத் ததாைர்ந்து மாசமைந்த நகங்களில் ெட்டியலில், காசிதாொத்,
புலந்த்சைார், பிஸ்ராக் லாபூர், தநாய்ைா, கிரரட்ைர் தநாய்ைா, கான்பூர்,
லக்தனௌ, மீரத், ஆக்ரா மற்றும் உத்தரப்பிரரசத்தில் முசாெர் நகர்,
ரா ஸ்தானில் பிவாரி, ெரிதாொத், ஜிந்த், ஹிஸார், ஃெரதொத், ெந்த்வாரி,
குருகிராம், யமுனா நகர், ைரியானாவில் ரராஹ்ைக் மற்றும் தாருரைரா,
பிகாரில் முசாெர்பூர் ஆகிய நகங்கள் இைம் தெற்றுள்ளன.
மனித தசயல்ொடுகளால் 2021 ஆம் ஆண்டில் காற்று மாசுொடு
அதிகரிருப்ெமத மீண்டும் காை முடிகிைது. காற்று மாசுொட்மை எதிர்த்துப்
ரொராடுவதற்கு
அவசர
நைவடிக்மக
சாத்தியமானது
மற்றும்
அவசியமானது என்ெமத இந்த அறிக்மக எடுத்துக்காட்டுவதாக நாங்கள்
நம்புகிரைாம். இது உலகின் மிகப்தெரிய சுற்றுச்சூழல் சுகாதார
அச்சுறுத்தலாக உள்ளது, "என்று ஐ ஐகியூஏர் விஷுவல் நிறுவனம்
தமலமம நிர்வாக அதிகாரி பிராங்க் ரைம்ஸ் கூறியுள்ளார்.
இந்த ெட்டியலில் தமிழகத்மத ரசர்ந்த எந்த நகரமும் இைம்தெைவில்மல
என்ெது ஆறுதலுக்குரிய தசய்தியாகும்.

97. கருக்கமலப்புக்கான உச்ச வரம்மெ 24 வாரமாக உயாா்த்த
அனுமதிக்கும் மரசாதா: நாைாளுமன்ைம் ஒப்புதல்
சிைப்புப் பிரிவுகளின் கீழ் தெண்களுக்கு கருக்கமலப்பு தசய்வதற்கான
உச்ச வரம்மெ 24 வாரங்களாக உயாா்த்த அனுமதிக்கும் மரசாதா
நாைாளுமன்ைத்தில் தசவ்வாய்க்கிழமம நிமைரவற்ைப்ெட்ைது.
‘மருத்துவ கருக்கமலப்பு (திருத்த) மரசாதா, 2020’ என்ை இந்த
மரசாதாவுக்கு மக்களமவயில் ஓராண்டுக்கு முன்னரர ஒப்புதல்
அளிக்கப்ெட்டுவிட்ை நிமலயில், மாநிலங்களமவயில் குரல் வாக்தகடுப்பு
மூலம் மாநிலங்களமவயில் தசவ்வாய்க்கிழமம ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்ைது.
இந்த சட்ை மரசாதாவில் சில திருத்தங்கமள முன்மவத்த உறுப்பினாா்கள்,
அமத மாநிலங்களமவ ரதாா்வுக் குழு ெரிசீலமனக்கு அனுப்ெ ரவண்டும்
என்று ரகாரிக்மக விடுத்தனாா். இருந்தரொதும், இந்த சட்ைத் திருத்த
மரசாதா நிமைரவற்ைப்ெட்ைதாக அமவ துமைத் தமலவாா் ைரிவன்ஷ்
நாராயண் சிங் அறிவித்தாாா்.
இதன் மூலம், ொலியல் ரீதியில் ொதிக்கப்ெட்ை தெண்கள், சிறுமிகள்
உள்ளிட்ை சிைப்புப் பிரிவுகளின்கீழ் தெண்ணின் கருமவ கமலக்க
அனுமதிக்கும் உச்ச வரம்பு இதுவமர 20 வாரங்கள் என்றிருந்தது, இனி
24 வாரங்களாக உயர உள்ளது.
இந்த மரசாதா குறித்து அமவயில் மத்திய சுகாதராத் துமை அமமச்சாா்
ைாா்ஷ் வாா்தன் கூறுமகயில், ‘கருக்கமலப்பு ததாைாா்ொன சாா்வரதச
நமைமுமைகமள ஆய்வு தசய்து, விரிவான ஆரலாசமனகமள
ரமற்தகாண்ை
பிைரக
இந்த
மரசாதாவில்
திருத்தங்கள்
ரமற்தகாள்ளப்ெட்டிருக்கிைது. பிரதமாா் நரரந்திர ரமாடி தமலமமயிலான
ஆட்சியில், தெண்கமள ொதிக்கக் கூடிய எந்ததவாரு சட்ைத்மதயும்
நாங்கள் உருவாக்க மாட்ரைாம். தெண்களின் கண்ணியத்மத
ொதுகாக்கும் ரநாக்கத்துைரன இந்த நைவடிக்மக எடுக்கப்ெட்டுள்ளது’
என்ைாாா்.

96. உள்கட்ைமமப்பு ரமம்ொட்டுக்கு நிதி நிறுவனம்: மத்திய அமமச்சரமவ
ஒப்புதல்

98. இலங்மகயின் கைற்ெமைக்கு சுமாாா் ரூ.81 லட்சம் மதிப்பிலான
ெயிற்சிக் கருவிகமள இந்தியக் கைற்ெமை வழங்கியது.

உள்கட்ைமமப்பு வளாா்ச்சித் திட்ைங்களுக்கு நிதியளிக்கும் வமகயில்,
நீண்ைகால மூலதனத்மத ஈாா்க்கும் ‘ரமம்ொட்டு நிதி நிறுவனம் (டிஎஃப்ஐ)’
ஒன்மை அமமப்ெதற்கான மரசாதாவுக்கு மத்திய அமமச்சரமவ
தசவ்வாய்க்கிழமம ஒப்புதல் அளித்தது.

இலங்மகயின் வைக்கு, கிழக்கு மாகாைங்களில் அந்நாட்டுக்கான
இந்தியத் தூதாா் ரகாொல் ொக்ரல கைந்த ஞாயிற்றுக்கிழமம
சுற்றுப்ெயைம் ரமற்தகாண்ைாாா். அப்ரொது, ரூ.81 லட்சம் மதிப்பிலான
ெயிற்சிக் கருவிகமள இலங்மகயிைம் அவாா் அளித்தாாா்.

இந்த நிதி நிறுவனத்தில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டிற்குள் ரூ. 111 லட்சம்
ரகாடிமய முதலிடு தசய்ய மத்திய அரசு உத்ரதசித்திருக்கிைது.

இதற்காக திரிரகாைமமலயில் நமைதெற்ை நிகழ்ச்சியில் இலங்மக
கைற்ெமையின் கிழக்கு ெகுதி தளெதியிைம் அக்கருவிகள் அமனத்தும்
ஒப்ெமைக்கப்ெட்ைன.

மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா சீதாராமன் நாைாளுமன்ைத்தில் கைந்த
பிப்ரவரி 1-ஆம் ரததி தாக்கல் தசய்த நிதிநிமல அறிக்மகயில் தவளியிட்ை
இந்த அறிவிப்மெ தசயல்ெடுத்தும் வமகயில், மத்திய அமமச்சரமவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ரமம்ொட்டு நிதி நிறுவனம் ரூ. 20,000
ரகாடி ஆரம்ெகட்ை முதலீட்டுைன் ததாைங்கப்ெடும் என்று மத்திய அரசு
அறிவித்திருந்தது.
இந்த நிமலயில், மத்திய அமமச்சரமவ கூட்ைத்துக்கு பிைகு
தசய்தியாளாா்கமளச் சந்தித்த மத்திய நிதியமமச்சாா் நிாா்மலா சீதாராமன்
கூறியதாவது: இந்த ரமம்ொட்டு நிதி நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு சாாா்பில்
ஆரம்ெகட்ை முதலீடு வழங்கப்ெடும். இந்த நிறுவனம், நிதி ரமலாண்மம
நைவடிக்மககள் மூலம் ஒரு சில ஆண்டுகளில் ரூ. 3 லட்சம் ரகாடி வமர
மூலதனத்மத ஈாா்க்கும் என எதிாா்ொாா்க்கப்ெடுகிைது. இந்த ரமம்ொட்டு நிதி
நிறுவனத்துக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு வரிச் சலுமகயும் அளிக்கப்ெை
உள்ளது. ஓய்வூதிய நிதி, தங்க முதலீடு நிதி உள்ளிட்ை மிகப் தெரிய
முதலீடு நிதிகமளயும், ரதசிய உள்கட்ைமமப்பு முதலீடு நிதி திட்ைத்தின்
கீழ் இந்த நிறுவனம் ஈாா்க்கும் என்ை எதிாா்ொாா்க்கப்ெடுகிைது.









இது
ததாைாா்ொக
இலங்மகயிலுள்ள
இந்தியத்
தூதரகம்
தவளியிட்ைஅறிக்மகயில் கூைப்ெட்டுள்ளதாவது: பிராந்திய நாடுகளின்
கைற்ெமைமய வலுப்ெடுத்துவதற்கு இந்தியக் கைற்ெமை உறுதி
தகாண்டுள்ளது. இமதக் கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் இலங்மகக்குப்
ெயைம் ரமற்தகாண்ை இந்தியக் கைற்ெமையின் தமலமமத் தளெதி
கரம்வீாா் சிங் உறுதிப்ெடுத்தியிருந்தாாா்.
இலங்மக கைற்ெமைக்குத் ரதமவயான ெயிற்சிக் கருவிகள் வழங்கப்ெடும்
என்றும் அவாா் உறுதியளித்திருந்தாாா். அமதத் ததாைாா்ந்து, நீருக்குள்
உள்ள இலக்குகமளத் தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகமைகள், நீருக்குள்
இருப்ெவமரத் ததாைாா்பு தகாள்ள உதவும் ததாமலரெசிகள், ஆழ்கைல்
தவப்ெநிமலமய அளக்க உதவும் கருவிகள் உள்ளிட்ைமவ கைந்த
ஆண்டில் இந்தியா சாாா்பில் இலங்மக கைற்ெமைக்கு வழங்கப்ெட்ைன.
தற்ரொது ரமலும் சில ெயிற்சிக் கருவிகள் வழங்கப்ெட்டுள்ளன. இலங்மக
கைற்ெமை அகாததமியின் நூலகத்துக்கு புத்தகங்களும் மின் நூல்கமளப்
ெடிக்க உதவும் கருவிகளும் வழங்கப்ெட்டுள்ளன.



 









இந்தியாவுக்கும் இலங்மகக்கும் இமைரய நிலவும் நல்லுைமவ
ரமம்ெடுத்துவதில், இரு நாடுகளின் கைற்ெமைகளுக்கு இமைரயயான
ஒத்துமழப்பு முக்கியப் ெங்கு வகிக்கிைது. இலங்மக கைற்ெமைமய
வலுப்ெடுத்துவதற்கான உதவிமய இந்தியக் கைற்ெமை ததாைாா்ந்து
வழங்கும் என்று அந்த அறிக்மகயில் குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது.
99. கரரானா ொதிப்பின்ரொது உலக நாடுகளின் ரதமவமயயும் இந்தியா
பூாா்த்தி தசய்தது: பிரதமாா்
கரரானா
ொதிப்பின்ரொது
உள்நாட்டு
சவால்கமள
திைம்ெை
சமாளித்தரதாடு, உலக நாடுகளின் ரதமவகமளயும் இந்தியா பூாா்த்தி
தசய்தது என்று பிரதமாா் நரரந்திர ரமாடி கூறினாாா்.
பின்லாந்து பிரதமாா் சன்னா மரினுைன் தசவ்வாய்க்கிழமம ரமற்தகாண்ை
காதைாலி வழி மாநாட்டின் ரொது பிரதமாா் இந்தக் கருத்மதத்
ததரிவித்தாாா்.
‘இந்தியாவில் தயாரிக்கப்ெட்ை 5.8 ரகாடிக்கும் அதிகமான கரரானா
தடுப்பூசிகள் 70 நாடுகமள கைந்த சில வாரங்களில் தசன்ைமைந்துள்ளது’
என்றும் பிரதமாா் அப்ரொது கூறினாாா்.
ரமலும், ‘தவளிப்ெமையான, மனிதாபிமான மற்றும் சாா்வரதச சட்ைத்தின்
அடிப்ெமையில் தசல்ெடுவமதரய இந்தியாவும், பின்லாந்தும் நம்பிக்மக
தகாண்டுள்ளன. ததாழில்நுட்ெம், புதிய கண்டுபிடிப்புகள், தூய்மமயான
எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கல்வி உள்ளிட்ை துமைகளில் இரு
நாடுகளும் வலுவான கூட்டுைமவ தகாண்டிருக்கின்ைன’ என்று கூறிய
பிரதமாா் ரமாடி, ‘இந்தியா சாாா்பில் உருவாக்கப்ெட்டு 121 தவப்ெ பிரரதச
நாடுகள் இமைந்துள்ள சூரியசக்திக்கான சாா்வரதச கூட்ைமமப்பிலும்,
ரெரிைாா் மீட்பு உள்கட்ைமமப்புக்கான கூட்ைமமப்பிலும் (சிடிஆாா்ஐ)
பின்லாந்து இமைய ரவண்டும். அவ்வாறு இமைவது, பின்லாந்து
நாட்டின் திைன் மற்றும் அனுெவத்தின் மூலம் இந்த இரு சாா்வரதச
அமமப்புகள் ரமலும் வலுப்தெை உதவும்’ என்று பின்லாந்து பிரதமமர
ரகட்டுக்தகாண்ைாாா்.
பின்லாந்து பிரதமாா் ரெசுமகயில், ‘கல்வி, ததாழில்நுட்ெம் மற்றும் வாா்த்தகம்
உள்ளிட்ை துமைகளில் இரு நாடுகளிமைரயயான உைமவ ரமலும்
விரிவுெடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன’ என்று கூறினாாா்.
100. இந்தியஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு (எல்ஐசி) 2019-20 ஆண்டில்
ரூ.53,954.86 ரகாடி வருவாய் கிமைத்ததாக மத்திய நிதியமமச்சாா்
நிாா்மலா சீதாராமன் மக்களமவயில் ததரிவித்தாாா்.
மயிலாடுதுமை மக்களமவ திமுக உறுப்பினாா் எஸ்.ராமலிங்கம்,
தெரம்ெலூாா் மக்களமவத் ததாகுதி இந்திய னநாயகக் கட்சி உறுப்பினாா்
ைாக்ைாா் ொரிரவந்தாா் ஆகிரயாாா், எல்ஐசிக்கு நாடு முழுவதும் எத்தமன
கிமள அலுவலகங்கள் உள்ளன? ஊழியாா்கள் எண்ணிக்மக,
ொலிசிதாராா் எண்ணிக்மக மற்றும் கைந்த மூன்ைாண்டுகளில் கிமைத்த
வருவாய்
எவ்வளவு?
ரொன்ைமவ
குறித்து
மக்களமவயில்
திங்கள்கிழமம ரகள்வி எழுப்பினாா்.
இதற்கு மத்திய நிதியமமச்சாா் மக்களமவயில் அளித்த ெதில் வருமாறு:
எல்ஐசிக்கு நாடு முழுவதும் 4,962 அலுவலகங்கள் உள்ளன. இதில்
32,386 உயரதிகாரிகள் உள்ெை 1,14,451 ரொா் ெணியாற்றுகின்ைனாா்.
தமிழகத்தில் உள்ள 497 அலுவலங்களில் 2,181 உயரதிகாரிகள் உள்ெை
8,929 ஊழியாா்கள் ெணியாற்றுகின்ைனாா். கைந்த பிப்ரவரி 28 -ஆம் ரததி
வமர 21,08,37,085 ரொா் தனிப்ெட்ை ொலிசிதாராா்கள் காப்பீடு
தசய்துள்ளனாா். இந்த நிறுவனத்திற்கு 2019-20 ஆண்டில் தமாத்தம்
ரூ.53, 954.86 ரகாடி வமர காப்பீட்டு வருவாய் கிமைத்தது. இதில்
ொலிசிதாராா்களுக்கு ரூ. 51,257.12 ரகாடியும், மத்திய அரசுக்கு ரூ.
2,697.74
ரகாடியும்
தகாடுக்கப்ெட்ைது.
இதற்கு
முந்மதய
நிதியாண்டுகளான 2018-19, 2017-18 முமைரய ரூ.53,211.91 ரகாடி
மற்றும் ரூ. 48,436.45 ரகாடி காப்பீட்டு வருவாய் கிமைத்தது என்ைாாா்
அமமச்சாா்.
101. தசய்திகளுக்கு கட்ைைம்: ஆஸ்திரரலிய நிறுவனத்துைன் முகநூல்
ஒப்ெந்தம்
ஆஸ்திரரலியாவின் நியூஸ் காாா்ப்ெரரஷன் நிறுவனத்தின் ஊைகச்
தசய்திகமள
தவளியிடுவதற்கு முகநூல்
நிறுவனம்
கட்ைைம்
தசலுத்துவதற்கான
ஒப்ெந்தம்
இரு
நிறுவனங்களுக்கிமைரய
மகதயழுத்தாகியுள்ளது.
முகநூல், கூகுள் ரொன்ை இமையதள தெரு நிறுவனங்கள், பிை ஊைக
நிறுவனங்களின் தசய்திகமள தவளியிடுவதற்குக் கட்ைைம் தசலுத்த
ரவண்டும் என்று ஆஸ்திரரலிய நாைாளுமன்ைத்தில் சட்ைம் இயற்ைப்ெட்ை
3 வாரங்களுக்குப் பிைகு இந்த ஒப்ெந்தம் மகதயழுத்தாகியுள்ளது.















ஏற்தகனரவ, கூகுள் நிறுவனத்துைனும் இரத ரொன்ை ஒப்ெந்தத்மத
நியூஸ் காாா்ப்ெரரஷன் ரமற்தகாண்ைது நிமனவூகூரத்தக்கது.
102. அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசியால் ஆெத்து இல்மல
பிரிட்ைனின் ஆக்ஸ்ரொாா்டு-அஸ்ட்ராதஸனகா கரரானா தடுப்பூசிமய
தசலுத்துக் தகாள்வதால் ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடும் அொயம் இல்மல என்று
ஐரராப்பிய மருந்துகள் ஒழுங்காற்று அமமப்பு (ஈஎம்ஏ) திட்ைவட்ைமாகத்
ததரிவித்துள்ளது.
அந்தத் தடுப்பூசிமய தசலுத்திக் தகாள்வதால் ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடுவதாக
தகவல்கள் தவளியானமதத் ததாைாா்ந்து, உலகின் ெல்ரவறு நாடுகள்
அடுத்தடுத்து அதன் ெயன்ொட்மை நிறுத்திமவத்து வரும் சூழலில் ஈஎம்ஏ
இவ்வாறு கூறியுள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த அமமப்பின் தமலவாா் எமாா் கூக் தசவ்வாய்க்கிழமம
ததரிவித்ததாவது:
ஐரராப்பிய
பிராந்தியத்தில்
ஆண்டுரதாறும்
ஆயிரக்கைக்கானவாா்கள் ரத்தக் கட்டுப் பிரச்மனமய சந்தித்து
வருகின்ைனாா். ெல்ரவறு காரைங்களால் அவாா்களுக்கு ரத்தக் கட்டு
ஏற்ெட்டு வருகிைது.
ஆனால், தற்ரொது சிலருக்கு ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடுவதற்கும் அவாா்களுக்கு
அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசி தசலுத்தப்ெட்ைதற்கும் ததாைாா்பிருப்ெதாகத்
ததரியவில்மல.
அந்தத்
தடுப்பூசியின்
தன்னாாா்வலாா்களுக்குச்
தசலுத்தி
மிகக்
கடுமமயாகப் ெரிரசாதித்தரொது, அதன் ெக்கவிமளவாக யாருக்கும் ரத்தக்
கட்டு ஏற்ெட்ைதாகத் தகவல் இல்மல.
அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசியால் ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடுவதாகக் கூைப்ெடுவது
குறித்து தீவிர ஆய்வுகள் ரமற்தகாள்ளப்ெட்டு வருகின்ைன. தற்ரொமதய
சூழலில், அந்தத் தடுப்பூசி கரரானா ெரவமலத் தடுத்து நிறுத்துவற்கு
தெரிதும் உதவும் என்ெரத எங்களது நிமலப்ொடு.
அதனால் கிமைக்கக் கூடிய அனுகூலத்மத ஒப்பிடுமகயில், அதன் அொயம்
மிகவும் குமைரவ ஆகும் என்ைாாா் அவாா்.
பிரிட்ைனின் ஆக்ஸ்ஃரொாா்டு ெல்கமலக்கழகம் மற்றும் அஸ்ட்ராதஸனகா
நிறுவனம் இமைந்து உருவாக்கியுள்ள கரரானா தடுப்பூசி, இந்தியா
உள்ளிட்ை உலகின் ெல்ரவறு நாடுகளில் தொதுமக்களுக்கு ெரவலாக
தசலுத்தப்ெட்டு வருகிைது.
உலக சுகாதார அமமப்பின் முன்முயற்சியில், தொருளாதாரத்தில்
பின்தங்கிய நாடுகளுக்கும் கரரானா தடுப்பூசி சரிசமமாகச் தசன்ைமையச்
தசய்வதற்காக ததாைங்கப்ெட்ை ரகாவாக்ஸ் திட்ைத்தின் கீழ் இந்தத்
தடுப்பூசிகள் ஏராளமாக வாங்கப்ெட்டு வருகின்ைன.
இந்தச் சூழலில், அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசிகமளப் ெயன்ெடுத்துவதால்
ெலருக்கு ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடுவதாக தகவல்கள் தவளியாகின.
அதமனத் ததாைாா்ந்து, உலகின் ெல்ரவறு நாடுகள் அந்தத் தடுப்பூசி
ெயன்ொட்மை தற்காலிகமாக நிறுத்திமவத்தன.
ஏற்தகனரவ, ஐரிஷ் குடியரசு, தைன்மாாா்க், நாாா்ரவ, ெல்ரகரியா,
ஐஸ்லாந்து, தநதாா்லாந்து உள்ளிட்ை நாடுகள் அந்தத் தடுப்பூசிப்
ெயன்ொட்மை நிறுத்திமவத்துள்ள நிமலயில், அந்தப் ெட்டியலில்
ஸ்வீைனும் தசவ்வாய்க்கிழமம இமைந்தது.
இதனால், கரரானா தடுப்பூசி திட்ைங்களில் பின்னமைவு ஏற்ெடும் என்ை
அச்சம் எழுந்தது. இந்தச் சூழலில், ஐரராப்பிய மருந்துகள் ஒழுங்காற்று
அமமப்பு இவ்வாறு ததரிவித்துள்ளது.
தசவ்வாய்க்கிழமம நிலவரப்ெடி, உலகம் முழுவதும் 12,09,05,070
ரெருக்கு கரரானா ததாற்று ஏற்ெட்டுள்ளது. அவாா்களில் 26,74,728 ரொா்
அந்த ரநாய்க்கு ெலியாகியுள்ளனாா்.
தாய்லாந்து பிரதமருக்கு அஸ்ட்ராதஸனகா தடுப்பூசி
ொங்காக், மாாா்ச் 16: தாய்லாந்தில் பிரதமாா் பிரதமாா் பிரயுத் சான்-ஓச்சாவுக்கு
ஆக்ஸ்ஃரொாா்டு-அஸ்ட்ராதஸனகா
தடுப்பூசி
தசவ்வாய்க்கிழமம
தசலுத்தப்ெட்ைது.
அந்தத் தடுப்பூசியால் ரத்தக் கட்டு ஏற்ெடுவதாக தகவல் தவளியானவுைன்,
அதன் ெயன்ொட்மை தாய்லாந்துதான் முதல்முமையாக நிறுத்திமவத்தது
என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. எனினும், தற்ரொது தடுப்பூசி திட்ைம் மிண்டும்
ததாைங்கப்ெட்டு, பிரதமரர அதமன தசலுத்திக் தகாண்டுள்ளாாா்.
103. 20 நாள்களில் 40 ஆயிரம் நில அதிர்வுகமள ெதிவு தசய்த ஐஸ்லாந்து
ஸ்லாந்து நாட்டில் கைந்த 20 நாள்களில் மட்டும் 40 ஆயிரம் நில
அதிர்வுகள் ஏற்ெட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் நில அதிர்வு மமயம்
ததரிவித்துள்ளது.



 









ெல எரிமமலகளால் சூழப்ெட்ை நாடு ஐஸ்லாந்து. ஐரராப்ொவில் சிறிய தீவு
நாைாக உள்ள இந்த நாட்டில் அடிக்கடி நில அதிர்வுகள் ஏற்ெடுவது
வழக்கம்.
இந்நிமலயில் கைந்த 20 நாள்களில் மட்டும் 40 ஆயிரம் முமை நில
அதிர்வுகள் உைரப்ெட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் நில அதிர்வு மமயம்
ததரிவித்துள்ளது. வழக்கத்திற்கு மாைாக குறுகிய காலத்தில் அதிக அளவில்
நில
அதிர்வுகள்
ெதிவாகியுள்ளதாக
அந்த
அமமப்பு
கவமல
ததரிவித்துள்ளது.
அதிக அளவிலாக எரிமமலகள் உள்ளதால் நில அதிர்வுகளின் காரைமாக
அவற்றில் தவடிப்பு ஏற்ெை வாய்ப்பிருப்ெதாக எண்ணி மக்கள்
கலக்கமமைந்துள்ளனர்.
104. பிரதமர் சுகாதார ொதுகாப்பு நிதியத்திற்கு மத்திய அமமச்சரமவ
ஒப்புதல்
ரதமர் ரமாடி தமலமமயில், மத்திய அமமச்சரமவ சமீெத்தில் கூடியது.
அப்ரொது, சுகாதாரம் மற்றும் கல்வித் துமைக்கான கூடுதல் வரி
வருவாமய ரசமிக்க, பிரதமர் சுகாதார ொதுகாப்பு நிதியம் ஏற்ெடுத்தும்
திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்ெட்ைது.
கூடுதல் வரி
ஒரு நிதியாண்டில், இந்த நிதியத்தில் ரசகரிக்கப்ெடும் நிதி, அரத
நிதியாண்டிற்குள், கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துமைகளுக்கு தசலவிைப்ெை
ரவண்டும். தவறினால், அந்த நிதி, நிதியமமச்சக கருவூலத்தில்
ரசர்க்கப்ெட்டு விடும். தற்ரொது, கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துமைக்கு, 4
சதவீத கூடுதல் வரி வசூலிக்கப்ெடுகிைது.
இந்த திட்ைத்தின் ெயன்கள்:
* தொது கைக்கின் கீழ், சுகாதாரத் துமைக்கு அந்தந்த நிதியாண்டிற்குள்
தசலவிை முடியும்.
* சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கான கூடுதல் வரி வருவாய், பிரதமர் சுகாதார
ொதுகாப்பு நிதியத்தில் ரசர்க்கப்ெட்டு, அந்தந்த துமைகளுக்கு பிரித்து
அளிக்கப்ெடும்.
* சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ெ நல அமமச்சகத்தின், 'ஆயுஷ்மன் ொரத் பிரதமர் சுகாதார திட்ைம் மற்றும் ஆயுஷ்மன் ொரத் - சுகாதாரம் மற்றும்
ஆரராக்கிய மமயங்கள் சார்ந்த
சிைப்பு
திட்ைங்களுக்கு நிதி
ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.
* ரெரிைர் காலங்களில்
ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.

சுகாதாரம்

சார்ந்த

அவசர

உதவிகளுக்கு

வளர்ச்சி நிதி அமமப்பு:
நைப்பு நிதியாண்டு மத்திய ெட்த ட்டில், அடிப்ெமை கட்ைமமப்பு
திட்ைங்களுக்கு நிதியுதவி அளிக்க, வளர்ச்சி நிதி அமமப்பு ஏற்ெடுத்தப்ெடும்
என, அறிவிக்கப்ெட்டிருந்தது. அதன்ெடி, 20 ஆயிரம் ரகாடி ரூொய்
முதலீட்டில், வளர்ச்சி நிதி அமமப்பு ஏற்ெடுத்த, மத்திய அமமச்சரமவக் குழு
கூட்ைத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டு உள்ளது.







தற்ரொது, பீைார், உ.பி., ம.பி., சத்தீஸ்கர், ெஞ்சாப், உத்தரகண்ட், ம்மு காஷ்மீர், ைரியானா உள்ளிட்ை மாநிலங்களில், வீடு ரதடி வரும் சுகாதார
திட்ை
ெணிகள்
நமைதெற்று
வருகின்ைன.
விமரவில்,
இதர
மாநிலங்களுக்கும் இத்திட்ைம் விரிவுெடுத்தப்ெடும். இந்தாண்டு, 1.2 ரகாடி
ரெருக்கு, ஆயுஷ்மான் அட்மைகள் வழங்கப்ெட்டு உள்ளன.
106. ரதசிய தரமதிப்பீட்டு கவுன்சில் (நாக்) நைத்திய ஆய்வில் மதுமர
காமராஜ் ெல்கமலக்கு உயர் அந்தஸ்து (ஏ++) வழங்கப் ெட்டுள்ளது.
இந்த ஆய்வில் ொைத் திட்ைம், மாைவர்கள் ரசர்க்மக, ஆசிரியர்கள் தகுதி,
நிர்வாகம், ஆராய்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் விழிப்புைர்வு குறித்து மதிப்பீடு
தசய்யப்ெட்ைது. இதன் அடிப்ெமையில் தமாத்தம் 3.54 புள்ளிகள் (சி.ஜி.பி.ஏ.,)
வழங்கப்ெட்டு உயர் தகுதிக்கு (ஏ++) ரதர்வு தெற்ைது.
துமைரவந்தர் கிருஷ்ைன் கூறுமகயில் "அமனவரின் ஒத்துமழப்பு,
உமழப்ொல் இந்த உயர் அந்தஸ்து கிமைத்தது. தமாத்தம் 7 பிரிவுகளில்
நைத்திய ஆய்வில் ெல்கமல ொைத்திட்ைம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
விழிப்புைர்வுக்கு முழு மதிப்தெண் கிமைத்தது" என்ைார்.
107. பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி இரண்டு நாள் ெயைமாக மார்ச் 26ல்
வங்கரதசம் தசல்மகயில் இரு நாடுகளுக்கு இமைரய மூன்று
புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தங்கள் மகதயழுத்தாக உள்ளதாக தகவல் தவளியாகி
உள்ளது.
அண்மை நாைான வங்கரதசத்தின் 50வது தொன்விழா சுதந்திர தினம்
மார்ச் 26ல் தகாண்ைாைப் ெடுகிைது. ரமலும் வங்கரதசம் உருவாக
காரைமானவரும் அந்நாட்டின் தந்மத என அமழக்கப் ெடுெவருமான
ரஷக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் 100வது பிைந்த நாள் விழாவும்
தகாண்ைாைப்ெடுகிைது.
இமததயாட்டி இன்று துவங்கி இம்மாதம் 27 வமர 10 நாட்கள்
விமரிமசயாக
தகாண்ைாை
ஏற்ொடுகள்
தசய்யப்ெட்டுள்ளன.இந்த
தகாண்ைாட்ைங்களில் பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி, மாலத்தீவு அதிெர்
இப்ராஹிம் முகமது ரசால்ஹி, இலங்மக பிரதமர் மஹிந்தா ரா ெக்ரச,
ரநொள அதிெர் பித்யா ரதவி ெண்ைாரி, பூட்ைான் பிரதமர் தலாைாய் தஷரிங்
உள்ளிட்ரைார் ெங்ரகற்கின்ைனர்.
தமாத்தம் 10 நாள் தகாண்ைாட்ைங்களில் தவவ்ரவறு தினங்களில்
தமலவர்கள் ெங்ரகற்கின்ைனர். பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி இம்மாதம் 26
மற்றும் 27ல் இரண்டு நாள் ெயைமாக வங்கரதசம் தசல்கிைார்.இந்த
ெயைம் குறித்து வங்கரதச தவளியுைவுத்துமை அமமச்சர் அப்துல்
ரமாதமன் கூறியதாவது:
ஐந்து நாடுகமள ரசர்ந்த தமலவர்கள் 10 நாட்கள் இமைதவளியில்
வங்கரதசத்துக்கு இதுவமர வந்ததில்மல. எனரவ வரலாற்று சிைப்புமிக்க
தகாண்ைாட்ைமாக இமத கருதுகிரைாம்.பிரதமர் ரமாடி, வங்கரதச பிரதமர்
ரஷக் ைசீனாமவ சந்தித்து ரெசுகிைார். இரு நாடுகளுக்கு இமைரய 3
புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம் மகதயழுத்தாகிைது. அமவ எத்துமைகள் சார்ந்தது
என்ெது இன்னும் இறுதி தசய்யப்ைவில்மல. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
108. ரதசிய ொதுகாப்பு ெமை டி.ஜி.யாக கைெதி நியமனம்

மத்திய அரசின், 'வீடு ரதடி வரும் சுகாதாரம்' என்ை திட்ைத்தில், புதிய
சாதமனயாக, ஒரர நாளில், எட்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான
ெயனாளிகளின் விெரங்கள் சரிொர்க்கப்ெட்டுள்ளன.

தற்ரொது விமான ரொக்குவரத்து ொதுகாப்பு பிரிவு டி.ஜி.யாக ெதவி
வகிக்கும் எம்.ஏ.கைெதி, ரதசிய ொதுகாப்பு ெமை (என்.எஸ்.ஜி.) டி.ஜி.யாக
நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். இவர், 1986-ம் ஆண்டு பிரிவு உத்தரகாண்ட் ரகைர்
ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி ஆவார். கைெதி, வருகிை 2024-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி
29-ந் ரததி ஓய்வு தெறும்வமர இப்ெதவி வகிப்ொர்.

மத்திய அரசு, 'ஆயுஷ்மான் ொரத் பிரதான் மந்திரி ன் ஆரராக்கிய
ரயா னா' என்ை இலவச ஆரராக்கிய ெராமரிப்பு ரசமவ திட்ைத்மத
தசயல்ெடுத்தி வருகிைது. இத்திட்ைத்தில், ஒரு குடும்ெம், ஆண்டுக்கு, 5
லட்சம் ரூொய் வமரயிலான மருத்துவ ரசமவகமள இலவசமாக
தெைலாம்.

தற்ரொது மத்திய ரிசர்வ் ரொலீஸ் ெமை (சி.ஆர்.பி.எப்.) சிைப்பு டி.ஜி.யாக
உள்ள குல்தீப் சிங், அதன் டி.ஜி.யாக நியமிக்கப்ெடுகிைார். 1986-ம் ஆண்டு
பிரிவு ரமற்கு வங்காள ரகைர் ஐ.பி.எஸ். அதிகாரியான குல்தீப்சிங், வருகிை
2022-ம் ஆண்டு தசப்ைம்ெர் 30-ந் ரததி ஓய்வு தெறும்வமர சி.ஆர்.பி.எப்.
டி.ஜி.யாக ெதவி வகிப்ொர்.

இது
குறித்து,
ரதசிய
சுகாதார
ஆமையம்
தவளியிட்டுள்ள
அறிக்மக:ஆயுஷ்மான் திட்ைம் குறித்து, குறிப்ொக குக்கிராமங்களில்
உள்ரளாரிைம் விழிப்புைர்வு ஏற்ெடுத்தும் ரநாக்கில், வீடு ரதடி வரும்
சுகாதாரம் என்ை திட்ைம், பிப்.,1ல் அறிவிக்கப்ெட்ைது. இத்திட்ைத்தில்
தகுதியாரனாமர அமையாளம் கண்டு இமைக்கும் ெணி நமைதெற்று
வருகிைது. அதில், கைந்த, 14ம் ரததி, 8.35 லட்சம் ெயனாளிகளின்
விெரங்கள் சரிொர்க்கப்ெட்ைன.

109. நஷ்ைத்தில் இயங்கி வரும் தொதுத்துமை நிறுவனமான மகத்தறி
ஏற்றுமதி கழகத்மத மூை மத்திய மந்திரிசமெ ஒப்புதல்

105. வீடு ரதடி வரும் சுகாதார திட்ைம்

இது ஒரு சாதமனயாகும். தகுதியுள்ரளாருக்கு, ஆயுஷ்மான் அட்மைகள்
வழங்கப்ெடுகின்ைன. அவர்களின் குடும்ெம், ஆண்டுக்கு, 5 லட்சம் ரூொய்
வமரயிலான மருத்துவ ரசமவகமள இலவசமாக தெைலாம்.ஆயுஷ்மான்
அட்மை இல்லாரதாரும், குறிப்பிட்ை மருத்துவமமனகளில், உரிய
விெரங்கமள வழங்கி, சுகாதார ரசமவகமள இலவசமாக தெை
முடியும்.இவ்வாறு, அதில் கூைப்ெட்டுள்ளது.









பிரதமர் ரமாடி தமலமமயில் மத்திய மந்திரிசமெ கூட்ைம் ரநற்று
நமைதெற்ைது.அதில், மத்திய தொதுத்துமை நிறுவனமான மகவிமன
மற்றும்
மகத்தறி
ஏற்றுமதி கழகத்மத
மூடுவதற்கு ஒப்புதல்
அளிக்கப்ெட்ைது.இந்த நிறுவனம் 2015-2016 நிதியாண்டில் இருந்து
நஷ்ைத்தில்
இயங்கி
வருகிைது.
நிறுவனத்மத
நைத்துவதற்கு
ரதமவயான வருமானத்மத கூை ஈட்ைவில்மல. நிறுவனத்துக்கு
புத்துயிரூட்டுவதற்கு வாய்ப்பு இல்மல என்ெதால், அமத மூை முடிவு
தசய்யப்ெட்ைது.
நிறுவனத்தில் ெணியாற்றும் 59 நிரந்தர ஊழியர்களும், 6 நிர்வாக
ெணியாளர்களும் விருப்ெ ஓய்வில் தசல்ல அனுமதிக்கப்ெடுவார்கள் என்று
மத்திய அரசு தவளியிட்ை தசய்திக்குறிப்பில் கூைப்ெட்டுள்ளது.



 









உள்கட்ைமமப்பு முதலீடு
உள்கட்ைமமப்பு துமையில் முதலீட்டுக்கான நிதிமய திரட்ை வளர்ச்சி நிதி
நிறுவனம் ஒன்மை அமமப்ெதற்கான மரசாதாவுக்கு மத்திய மந்திரிசமெ
ஒப்புதல் அளித்தது. ெட்த ட்டில் அறிவிக்கப்ெட்ை இத்திட்ைத்துக்கு
தசயல்வடிவம் அளிக்கும்வமகயில் மரசாதா உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது.







தெண்களுக்கான 400 மீ., ஓட்ைத்தில் கர்நாைகாவின் பூவம்மா (53.57
வினாடி), தமிழகத்தின் சுொ தவங்கரைசன் (54.48 வினாடி) முமைரய
முதலிரண்டு இைங்கமள பிடித்து தங்கம், தவள்ளி தவன்ைனர்.
ைரியானாவின் கிரண் ொைல் தவண்கலம் மகப்ெற்றினார்.

மாலத்தீவுைன் ஒப்ெந்தம்
மத்திய விமளயாட்டு அமமச்சகத்துக்கும், மாலத்தீவு விமளயாட்டு
அமமச்சகத்துக்கும் இமைரய கைந்த ஆண்டு நவம்ெர் மாதம் ஒரு
புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம் மகதயழுத்தானது. விமளயாட்டு மற்றும்
இமளஞர் நலன் விவகாரத்தில் இரு நாடுகளுக்கிமைரய ஒத்துமழப்மெ
அதிகரிக்க இந்த ஒப்ெந்தம் வமக தசய்கிைது. இந்த ஒப்ெந்தம் குறித்து
மத்திய மந்திரிசமெ கூட்ைத்தில் விளக்கம் அளிக்கப்ெட்ைது.
110. டுவிட்ைருக்கு தமை? - ரஷ்யா எச்சரிக்மக
இந்தியாவில் விவசாயிகள் ரொராட்ைம் குறித்து சர்ச்மசக்குரிய டுவிட்ைர்
ெதிவுகமள நீக்க ரவண்டும் என மத்திய அரசு ரவண்டுரகாள் விடுத்தது
என்றும் ஆனால் அந்த ரவண்டுரகாமள ஏற்றுக் தகாள்ளாததால் இதற்கு
மாற்ைாக ரவறு தசயலிமய மத்திய அரமச ஏற்ெடுத்த இருப்ெதாக
தகவல்கள் ததரிவிக்கின்ைன.
இந்த நிமலயில் ரஷ்யாவில் டுவிட்ைருக்கு தமை விதிக்கப்ெடும் என ரஷ்ய
அரசு எச்சரித்துள்ளதால் ெரெரப்பு ஏற்ெட்டுள்ளது. தமைதசய்யப்ெட்ை
உள்ளைக்க ெதிவுகமள நீக்க் ரவண்டும் என்றும் அவ்வாறு நீக்காவிட்ைால்
ரஷ்யாவில் டுவிட்ைருக்கு தமை விதிக்கப்ெடும் என்றும் அந்நாட்டு அரசு
எச்சரிக்மக விடுத்துள்ளது.
111. அதமரிக்கா -

ப்ொன் இமைரய 2+2 ரெச்சுவார்த்மத

ப்ொன் தமலநகர் ரைாக்கிரயாவில் அதமரிக்கா மற்றும்
ப்ொன்
இமைரய டூ ப்ளஸ் டூ ரெச்சுவார்த்மத நமைதெற்ைது. இரு நாடுகளின்
தவளியுைவு மற்றும் ராணுவ மந்திரிகள் கிழக்கு மற்றும் ததன் சீனக்
கைலில் சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரித்து வருவது குறித்த தங்களின்
தொதுவான கவமலகள் ெற்றி தீவிரமாக விவாதித்தனர்.
மெைன்
நிர்வாகம்
தொறுப்ரெற்ை
பிைகு,
ரகபினட்
அந்தஸ்து
தகாண்ைவர்கள் ரமற்தகாண்ை முதல் தவளிநாடு சுற்றுப்ெயைம்
இதுவாகும். தகாரரானா தெருந்ததாற்று மற்றும் ெருவ நிமல மாற்ைம்
ததாைர்ொக ஒத்துமழப்புைன் தசயல்ெை இருநாட்டு மந்திரிகளும்
ஒப்புக்தகாண்ைனர்.
அரதரொல், வைதகாரியாவின் அணு ஆயுத அச்சுறுத்தல், மியான்மர் ஆட்சி
கவிழ்ப்பு ஆகியமவ குறித்து இரு நாடுகளும் விரிவாக ஆரலாசித்ததாக
தசய்திகள் தவளியிைப்ெட்டுள்ளது.
112.

ப்ொனில் தனுஷின் ‘அசுரன்’ ெைத்திற்கு கிமைத்த அங்கீகாரம்

தனுஷ் நடிப்பில் கைந்த 2019-ம் ஆண்டு தவளியாகி தவற்றிதெற்ை ெைம்
அசுரன், இப்ெைத்மத தவற்றிமாைன் இயக்கி இருந்தார்.
அசுரன் ெைம் ப்ொனில் ஒசாகா சர்வரதச தமிழ் திமரப்ெை விழாவில்
திமரயிை ரதர்வாகி உள்ளது. ரமலும் சிைந்த தமிழ் ெை பிரிவிலும்
நாமிரனட் ஆகி உள்ளது. இந்த விருது விழா மார்ச் 2021 - 27, 28 ஆகிய
ரததிகளில் ப்ொனில் உள்ள ஒசாகா நகரத்தில் நமைதெை உள்ளது
குறிப்பிைத்தக்கது.
113. ரதசிய தைகள 100 மீ., ஓட்ைத்தில் தமிழக வீராங்கமன தனலட்சுமி
தங்கம் தவன்ைார்.
ெஞ்சாப் மாநிலம் ொட்யாலாவில், 24வது தெைரரஷன் ரகாப்மெ சீனியர்
ரதசிய தைகள சாம்பியன்ஷிப் நைக்கிைது. தெண்களுக்கான 100 மீ.,
ஓட்ைத்தின் மெனலில், டுட்டீ சந்த், ஹிமா தாஸ் உள்ளிட்ரைார்
ெங்ரகற்ைனர். தவைாக ரொட்டிமய துவக்கிய அசாமின் ஹிமா தாஸ் தகுதி
நீக்கம் தசய்யப்ெட்ைார். இதனால் ஒடிசா வீராங்கமன டுட்டீ சந்த் தவற்றி
தெறுவார் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெட்ைது. ஆனால் ெந்தய துாரத்மத 11.39
வினாடியில் கைந்து முதலிைம் பிடித்த தமிழகத்தின் தனலட்சுமி 22, தங்கப்
ெதக்கத்மத தட்டிச் தசன்ைார். டுட்டீ சந்த் (11.58 வினாடி) 2வது இைம் பிடித்து
ஏமாற்றினார். மற்தைாரு தமிழக வீராங்கமன அர்ச்சனா சுசீந்திரன் (11.76
வினாடி) 3வது இைம் பிடித்தார்.
ஆண்களுக்கான 100 மீ., ஓட்ைத்தில் இலக்மக 10.43 வினாடியில் கைந்த
தமிழகத்தின் இலக்கியதாசன் 2வது இைம் பிடித்து தவள்ளி தவன்ைார்.
ெஞ்சாப் வீரர் குரிந்தர்வீர் சிங் (10.32 வினாடி), மைாராஷ்டிராவின் சதிஷ்
கிருஷ்ைகுமார் (10.56 வினாடி) முமைரய தங்கம், தவண்கலம்
மகப்ெற்றினர். 100 மீ., ஓட்ைத்தில் ரதசிய சாதமன ெமைத்துள்ள ஒடிசா
வீரர் அமியா குமார் மாலிக் (10.75 வினாடி), 7வது இைம் பிடித்து
ஏமாற்றினார்.











 











1. கலாநாமக் அரிசி விழா நடைபெறவுள்ள மாநிலம் எது?


✓

அ) அஸ்ஸாம்
ஆ) உத்தர பிரததசம் 
இ) கர்நாடகா



ஐதராப்பி ஆமை ைானது கடந்த 2020 டிசம்பரில் ஐதராப்பி பசுமை
ஒப்பந்தத்மத பைளியிட்டது. தைலும் முதல் ஐதராப்பி காலநிமல சட்டத்
-மத முன்பைாழிைதற்கு 2021 ைார்ச்மச காலக்பகடுைாகவும் நிர்ை ம்
பசய்தது. ‘கார்பன் எல்மல ஒப்பந்தத்மத’ பச ல்படுத்தும் திட்டங்கமள
இந்த ஆைைம் சிைப்பித்துக்காட்டுகிைது.

ஈ) ஆந்திர பிரததசம்

✓

6.வதசிை தடலநகர் பிைாந்திைத்தில் காற்றின் தை வமலாண்டமக்கா

உத்தர பிரததச மாநில முதலமைச்சர் த ாகி ஆதித் நாத், ‘கலாநாைக்
அரிசி விழா’மை நடத்துைதாக அறிவித்தார். உபியில் பயிரிடப்படும் ‘கலா
நாைக்’ அரிசி, அம்ைாநிலத்தின் சில கீமழைாைட்டங்களின் ஒரு ைாைட்டம்
ஒரு த ாரிப்பாக உள்ளது. இதற்கு முன்னர் ஜான்சியில் ஸ்ட்ராபபரி விழா
ைற்றும் லக்தனாவில் பைல்லம் திருவிழா ஆகி ைற்மை உபி ைாநில
அரசு ஏற்பாடு பசய்திருந்தது.

-ன அைசாங்க ஆடைைத்தின் தடல ர் ைார்?
அ) இஞ்பசட்டி ஸ்ரீநிைாஸ்
ஆ) MM குட்டி 
இ) சித்தார்த்த பைாகந்தி
ஈ) அருந்ததி பைக்

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

✓

அறிக்டகடை ப ளியிட்டுள்ள இந்திை அடமப்பு எது?
அ) ASSOCAM
ஆ) FICCI 
இ) CAIT

MM குட்டி தமலமையிலான இந்தி அரசின் “ததசி தமலநகர பிராந்தி
- த்தில் காற்றின் தரதைலாண்மைக்கான ஆமை ம்” அது அமைக்கப்
-பட்ட 5 ைாதகாலங்களுக்குள் கமலக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆமை ம்,
கடந்த 2020 அக்தடாபரில் ஓர் அைசர ஆமைமூலம் அமைக்கப்பட்டது.
அண்மையில் இந்த அைசர ஆமை காலைதி ானமத அடுத்து இந்த
ஆமை ம் கமலக்கப்பட்டது.

ஈ) NASSCOM

✓

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

இந்தி ைர்த்தக ைற்றும் பதாழிற்துமை கூட்டமைப்பும் (FICCI) பாஸ்டன்
ஆதலாசமன குழுைமும் இமைந்து “India FinTech: A USD 100 Billion
Opportunity” என்ைதைார் அறிக்மகம பைளியிட்டன. இந்தி ாவின்
நிதியி ல் பதாழில்நுட்ப பதாழிற்துமையின் பைாத்த ைதிப்பீடு $50 முதல்
$60 பில்லி ன் அபைரிக்க டாலராக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2025ஆம்
ஆண்டில் நிதியி ல் பதாழினுட்ப பதாழிற்துமையின் ைதிப்பீடு $150-160
பில்லி ன் அபைரிக்க டாலர்களாக இருக்கலாம் என இது கூறுகிைது.

3.

டைவு மின்னணு ணிகக் பகாள்டகடை ப ளியிைவுள்ள
மத்திை அடமச்சகம் எது?
அ) மின்னணு ைற்றும் தகைல் பதாழில்நுட்ப அமைச்சகம்
ஆ) ைணிகம் ைற்றும் பதாழில்துமை அமைச்சகம் 

ைார்?
அ) ஹரீஷ் மீனாட்சி
ஆ) அருந்ததி சுப்பிரைணி ம் 
இ) அனாமிகா
ஈ) R S பாஸ்கர்

✓

“When God is a Traveller” என்ை கவிமதத் பதாகுப்மப இந்த ஆண்டின்
சாகித்தி அகாபதமி விருது பைன்ை கவிஞர் அருந்ததி சுப்பிரைணி ம்
எழுதியுள்ளார். 2020ஆம் ஆண்டிற்கான சாகித்தி அகாபதமி விருமதப்
பபற்ை 20 எழுத்தாளர்களில் இைரும் ஒருைர்.

✓

ஏழு கவிமத நூல்கள், நான்கு நாைல்கள், 5 சிறுகமத பதாகுப்புகள், 2
நாடகங்கள், ஒரு பபருங்கவிமத நூல், ஓர் அனுபை நூல் என பைாத்தம்
இருபது பைாழிகளில் பைளி ான இருபது நூல்கள் சாகித்தி அகாபதமி
விருதுக்கு ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இ) கனரக பதாழில்துமை அமைச்சகம்
ஈ) உள்துமை அமைச்சகம்

✓

✓

ைணிகம் ைற்றும் பதாழில்துமை அமைச்சகத்தின் கீழுள்ள பதாழில் ஊக்
-குவிப்பு ைற்றும் உள்நாட்டு ைர்த்தக தைம்பாட்டுத்துறையானது ைமரவு
மின்னணு ைணிகக்பகாள்மகம பைளியிடவுள்ளது. பதாழிற்துமை
ைளர்ச்சியில் தரவு ப ன்பாட்டிற்கான பகாள்மககமள இந்தக்பகாள்மக
ைகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
அங்கீகரிக்கப்படாததார் தரமை தைைாகப் ப ன்படுத்துைமதயும் அணுகு
-ைமதயும் தடுக்க, பாதுகாப்பு நடைடிக்மககமள தைற்பகாள்ைமதயும்
இது தநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது.

8. ’டெ’ நாள் கடைபிடிக்கப்ெடுகிற வததி எது?
அ) ைார்ச் 14 
ஆ) ைார்ச் 15
இ) ைார்ச் 16
ஈ) ைார்ச் 17

✓

4.நாட்டின் முதல் குளிரூட்ைப்ெட்ை இையில் முடனைம் அடமைவுள்ள
நகைம் எது?
அ) பசன்மன
ஆ) பபங்களூரு 
இ) மதுறை

9.

ன் ாசி சமாகம் என்ெது பின் ரும் எந்த மாநிலத்தில் உள்ள
ஒரு ெழங்குடியினர் அட ைாகும்?

ஈ) அகைதாபாத்
✓

‘மப’ நாள் என்பது π என்னும் புகழ்பபற்ை கணித ைாறிலிம க் பகாண்
-டாடும் நாளாகும். ஒவ்தைார் ஆண்டும் ைார்ச்.14ஆம் தததி ‘மப’ நாளாக
கமடபிடிக்கப்படுகிைது. அபைரிக்க நாட்காட்டியின் படி 3/14 என்பது ைார்ச்
14’ஐக்குறிக்கும். இந்த எண், அதாைது 3.14 என்பது அண்ைளைாக
π’ஐயும் குறிக்கும். இது ைார்ச் 14 1:59:26 என்ை குறிப்பிட்ட தநரத்திலும்
பகாண்டாடப்படுகிைது. (π = 3.1415926).

இந்தி ாவின் முதல் குளிரூட்டப்பட்ட ரயில் முமன ைானது பபங்களூரு
நகரத்தில் விமரவில் பச ல்படவுள்ளது. இந்த இரயில் முமன த்திற்கு
மூத்த கட்டுைான பபாறி ாளர், ‘இந்தி ைாைணி’ சர் M விஸ்தைஸ்ைர ா
-வின் பப ர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இப்புதி ரயில் முமன ம், நகரத்தின்
ப ப்பனஹள்ளியில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. `314 தகாடி பசலவில் இந்தப்
புதி இரயில் முமன ம் கட்டப்பட்டுள்ளது.

5.சமீெ பசய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘கார்ென் எல்டல ஒப்ெந்தங்கடள’
முன்பமாழிந்த அடமப்பு எது?
அ) G7

ஆ) G20

இ) QUAD

ஈ) ஐதராப்பி



அ) ைத்தி

பிரததசம்

ஆ) உத்தர பிரததசம் 
இ) ஆந்திர பிரததசம்
ஈ) ஒடிஸா

✓

உத்தர பிரததச ைாநிலத்தின் தசான்பத்ரா ைாைட்டத்தில், ைன்ைாசி சைாக
-ம் ஏற்பாடு பசய் ப்பட்டிருந்தது. அந்நிகழ்வில், முதன்மை விருந்தினராக
இந்தி க்குடி ரசுத்தமலைர் ராம்நாத் தகாவிந்த் பங்தகற்ைார். அப்தபாது,
தசைா குஞ்ச் ஆசிரைத்தின் புதி கட்டிடத்மதயும் அைர் திைந்துமைத்தார்.
அப்பள்ளி ைற்றும் விடுதியின் கட்டடப்பணிகமள NTPC தைற்பகாண்டது.

ஒன்றி ம் 









 















10.கலாச்சாை அடமச்சரின் தடலடமயில் அடுத்த ஈைாண்டுகளுக்கு

3. அமைப்பு சாரா பதாழிலாளர்களின் சமூக பாதுகாப்புக்கு நடைடிக்மக

அ) சரசுைதி 

அமைப்பு சாரா பதாழிலாளர்களின் சமூகப் பாதுகாப்மப உறுதி பசய்யுைாறு
சம்பந்தப்பட்ட
துமைகளுக்கு
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக
ைாநிலங்களமையில் திமுக உறுப்பினர் திருச்சி சிைா எழுப்பி
தகள்விக்கு ைத்தி
பதாழிலாளர் ைற்றும் தைமலைாய்ப்புத் துமை
இமை மைச்சர் சந்ததாஷ் குைார் கங்ைார் பதில் பதரிவித்தார்.

எந்த இந்திை ஆற்டறப்ெற்றி ஆைாை ஆவலாசடனக்குழுப ான்று
அடமக்கப்ெட்டுள்ளது?
ஆ) சரயு
இ) ைகாநதி
ஈ) நர்ைமத

✓

அடுத்த ஈராண்டுகளுக்கு புராைகாலத்தில் இருந்ததாக நம்பப்படுகிை
சரசுைதி ஆற்மைப்பற்றி ஆய்ைதற்கான திட்டத்மத உருைாக்குைதற்காக
ஆதலாசமனக்குழுமை ைத்தி அரசு ைறுகட்டமைத்துள்ளது.

✓

2017ஆம் ஆண்டில் இந்தி பதால்பபாருள் ஆய்வு மை ம் அமைத்த
முந்மத குழுவின் காலம் 2019’இல் முடிைமடந்தது. 27 தபர்பகாண்ட
குழுவில் பல்தைறு அமைச்சகங்கள், பதால்பபாருள் ஆராய்ச்சி ாளர்கள்
ைற்றும் பிை நிபுைர்கள் அடங்குைர்.


1. ரூ.17 இலட்சத்தில் சிைப்பு பச லாக்கக் கண்காணிப்பு ைாகனம்:
தபாக்குைரத்து பச லாக்கப் பிரிவினரிடம் ஒப்பமடப்பு
தபாக்குைரத்து விதிகமள மீறுதைாமரக் கண்டறிைதற்கான உபகரைங்
-கள் பபாருத்தப்பட்டு, `17 இலட்சம் ைதிப்பிலான சிைப்பு பச லாக்கக் கண்
-காணிப்பு ைாகனம் உருைாக்கப்பட்டு ஒப்பமடக்கப்பட்டது.
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் தமிழகம் முழுைதும் அதிதைகைாக ைாகனத்மத
இ க்குதல் உள்ளிட்ட 6 ைமக விதிமீைல்களுக்கு, ைாகன ஓட்டிகள் மீது 1
இலட்சத்து 8,257 குற்ைக் குறிப்பாமைகள் ைழங்கப்பட்டு, அபராதைாக
`44.96 தகாடி ைசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்ைாைான விதிமீைல்கமளக்
கண்காணிக்கும் பபாருட்டு, தபாக்குைரத்துத் துமையில் பச லாக்கப் பிரிவு
-க்பகன, சாமலப்பாதுகாப்பு நிதியிலிருந்து புதி சிைப்பு பச லாக்க கண்
-காணிப்பு ைாகனம், சுைார் `17 இலட்சம் ைதிப்பில் உருைாக்கப்பட்டுள்ளது.
ைாகனத்தின் சிைப்பம்சங்கள்: இதில், ைாகன தைக அளவீட்டுக் கருவி, ைது
அருந்தி ைர்கமளக் கண்டறிைதற்கான சுைாச பகுப்பாய்வு கருவி,
ைாகனத்தின் ஒலி அளமைப் பதிவு பசய்யும் கருவி, தானி ங்கி ைாகன
பதிபைண் கண்டறியும் கருவி, ைாகனக் கண்ைாடியில் பிலிமில் ஒளி
ஊடுருவும் அளமை அளக்கும் கருவி, 360 டிகிரியில் சுழலும் விதிமீைல்
கண்காணிப்பு விடித ா தகைரா ஆகி ன பபாருத்தப்பட்டுள்ளன.

2. இந்தி இராணுைத்தின் புதி
பபாறுப்தபற்பு

DGMOஆக பி.எஸ். ராஜு விமரவில்

இந்தி ராணுைத்தின் பலப்டினன்ட் பஜனரலாக தற்தபாது இருந்துைரும்
பி. எஸ். ராஜு விமரவில் ராணுை நடைடிக்மககளுக்கான தமலமை
இ க்குனராக (DGMO) பபாறுப்தபற்கவுள்ளார். இமத டுத்து அைர்
இதுைமர தான் கைனித்து ைந்த காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் எல்மலக்
கட்டுப்பாட்டு தகாட்மட பாதுகாக்கும் ராணுைத்தின் முக்கி ப் பிரிைான 15
கார்ப்ஸ் பிரிமை பலப்டிபனன்ட் பஜனரல் டி.பி. பாண்தடவிடம்
புதன்கிழமை ஒப்பமடத்தார். அைருக்கான பிரிவுபசார விழா ஸ்ரீநகரில்
இ ங்கும் 15 கார்ப்ஸ் தமலமை அலுைலகத்தில் புதன்கிழமை
நமடபபற்ைது.
இந்நிகழ்ச்சியில்
பி.எஸ்.
ராஜு
தபசுமகயில்,
அர்ப்பணிப்புடன் பணி ாற்றி
அமனத்து நிமல அதிகாரிகள்,
காைல்துமையினர், ைத்தி
ஆயுத துமை ராணுைப் பமடயினர்,
ஜம்முவில் அமைதி நிலை ஒத்துமழத்த ைக்கள் அமனைருக்கும் தனது
நன்றிம யும் பாராட்டுகமளயும் பதரிவித்தார்.
ராணுை அதிகாரிகள் தபசுமகயில், பலப்டிபனன்ட் பஜனரல் பி.எஸ். ராஜு
முன்னர் யூரி பிரிதகட் கைாண்டராகவும், விக்டர் பமடயின் ஜி.ஓ.சி. ாகவும்,
சினார்
கிராப்ஸின்
ஜி.ஓ.சி. ாகவும்
பணிபுரிந்ததபாது
தபார்
நடைடிக்மககளில் உ ர் பதாழில்முமை தரத்மதயும், நடத்மத
பநறிமுமைகமளயும் ைலுப்படுத்தி பமடகமள நிறுைனை ைாக்கினார்.
இதனாதலத அைர் இந்தி ராணுைத்தின் உ ர் பபாறுப்பான ராணுை
நடைடிக்மககளுக்கான
தமலமை
இ க்குநராக
(டி.ஜி.எம்.ஓ.)
பதவித ற்கவுள்ளார் என்று பாராட்டினர். காஷ்மீரில் அமைதி நிலை
பி.எஸ். ராஜூவின் பங்களிப்மபப் பாராட்டி அண்மையில் நமடபபற்ை
குடி ரசு தினவிழா நிகழ்ச்சியில் அைருக்கு ைதிப்புமிக்க உத்தை யுத்த தசைா
(யு.ஒய்.எஸ்.எம்.) பதக்கம் அளிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.









நாட்டில் உள்ள அமைப்பு சாரா துமை பதாழிலாளர்கள் எண்ணிக்மக,
அைர்களது ைாழ்க்மக நிமல, புலம் பப ர்ந்த பதாழிலாளர்கள் விைரங்கள்,
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்திலிருந்து பசன்றுள்ள புலம்பப ர்ந்த
பதாழிலாளர்கள்
எண்ணிக்மக
உள்ளிட்ட
விைரங்கமளத்
பதரிவிக்குைாறு ைாநிலங்களமையில் எழுத்துபூர்ைைாக திமுக உறுப்பினர்
திருச்சி சிைா தகள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு ைத்தி பதாழிலாளர், தைமலைாய்ப்புத் துமை இமை மைச்சர்
சந்ததாஷ் குைார் கங்ைார் அளித்த பதில் விைரம்:
நாட்டில்
2017-18-ஆம்
ஆண்டு கைக்பகடுப்பின்படி, அமைப்பு
ரீதி ாகவும், அமைப்பு சாரா துமை ரீதி ாகவும் சுைார் 47 தகாடி தபர்
பணியில் உள்ளதாகத் பதரி ைந்துள்ளது. இதில், 9 தகாடி தபர் அமைப்பு
ரீதி ாகவும், 38 தகாடி தபர் அமைப்பு சாரா பிரிவிலும் பணி ாற்றி
ைருகின்ைனர்.
அமைப்பு சாரா பதாழிலாளர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பு ைற்றும் ைத்தி
அரசின் திட்டங்கமளச் பச ல்படுத்த நடைடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கதரானா பதாற்று காலகட்டத்தில் புலம் பப ர்ந்தைர்கள் தங்கள் பசாந்த
ைாநிலங்களுக்குத் திரும்பினர். இந்தக் கைக்பகடுப்பின்படி, நாட்டில் புலம்
பப ர்ந்த பதாழிலாளர்கள் 1.14 தகாடி தபர் இருப்பது பதரி ைந்துள்ளது.
இைர்களில் பிகார், உத்தர பிரததசம், தைற்கு ைங்கம், ராஜஸ்தான், ஒடிஸா
ஆகி ைாநிலங்கமளச் தசர்ந்தைர்கள் அதிகம் உள்ளனர்.
தமிழகத்மதச் தசர்ந்த 72 ஆயிரம் தபர் பைளி ைாநிலங்களுக்குப் புலம்
பப ர்ந்திருந்தனர். இைர்கள் கதரானா பதாற்று பரைலுக்குப் பிைகு,
தமிழகம் திரும்பியுள்ளனர் என்று அமைச்சர் பதரிவித்துள்ளார்.
4. நாடு முழுைதும்
எடுக்கவில்மல: ைத்தி

ததசி
அரசு

குடிைக்கள்

பதிதைடு:

எந்த

முடிவும்

நாடு முழுைதும் ததசி குடிைக்கள் பதிதைட்மட த ாரிக்கும் பணிகள்
குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கவில்மல என்று ைத்தி
அரசு
பதரிவித்துள்ளது. அஸ்ஸாமில் உச்சநீதிைன்ை தைற்பார்மையில் ததசி
குடிைக்கள் பதிதைடு புதுப்பிக்கப்பட்டு கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்
31-ஆம் தததி இறுதிப் பட்டி ல் பைளியிடப்பட்டது.
அந்த ைாநிலத்தில் உள்ள இந்தி
குடிைக்கமள கண்டறிைதற்கு
த ாரிக்கப்பட்ட அந்தப் பட்டி லில் தங்கள் விைரங்கமள இமைப்பதற்கு
3,30,27,661 தபர் விண்ைப்பித்திருந்தனர். எனினும் 19.06 லட்சம்
தபரின் பப ர்கள் அப்பட்டி லில் இடம்பபைவில்மல. இதனால் அைர்களின்
இந்தி
குடியுரிமை தகள்விக்குள்ளானது. இது நாடு முழுைதும்
சர்ச்மசம ஏற்படுத்தி து. இமத டுத்து ததசி குடிைக்கள் பதிதைட்மட
த ாரிக்கும் பணிகள் நாடு முழுைதும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று ைத்தி
அரசு பதரிவித்திருந்தது.
இதுபதாடர்பாக ைாநிலங்களமையில் தகள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு
ைத்தி
உள்துமை இமை மைச்சர் நித் ானந்த் ராய் அளித்த
எழுத்துபூர்ை பதிலில், ‘ததசி குடிைக்கள் பதிதைட்மட நாடு தழுவி
அளவில் த ாரிப்பது குறித்து ைத்தி
அரசு தற்தபாது எந்த முடிவும்
எடுக்கவில்மல’ என்ைார். ைற்பைாரு தகள்விக்கு பதிலளித்த அைர்,
‘குடியுரிமைச் சட்டம் 1995-இல் தடுப்புக் காைல் மை ங்கள் பதாடர்பாக
எந்தப்பிரிவும் இல்மல. ைாநில அரசுகளும், யூனி ன் பிரததசங்களின்
நிர்ைாகங்களும் ததமைக்தகற்ப தடுப்புக் காைல் மை ங்கமள
அமைக்கின்ைன. தங்கள் சிமை தண்டமனக் காலத்மத நிமைவு பசய்த
சட்டவிதராத குடித றிகள், பைளிநாட்டைர்கமள அைர்களின் பசாந்த
ததசங்களுக்கு நாடு கடத்தும்தபாது ததமைப்படும் ப ை ஆைைங்கள்
கிமடப்பதில் தாைதம் ஏற்படும்பட்சத்தில், அைர்கள் தடுப்புக்காைல்
மை ங்களில் அமடக்கப்படுகின்ைனர்’ என்ைார்.

5. 6.5% கதரானா தடுப்பூசிகள் வீைடிப்பு: ைத்தி

அரசு

நாட்டில் சராசரி ாக 6.5% கதரானா தடுப்பூசிகள் வீைடிக்கப்படுைதாக
ைத்தி அரசு பதரிவித்துள்ளது. இதுபதாடர்பாக ைத்தி சுகாதாரத் துமை
பச லர் ராதஜஷ் பூஷண் புதன்கிழமை கூறி து: பதலங்கானா, ஆந்திரம்,
உத்தர பிரததசம், கர்நாடகம் ஆகி 4 ைாநிலங்கள் ைற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர்



 











யூனி ன் பிரததசத்தில் அதிக அளவிலான கதரானா தடுப்பூசிகள்
வீைடிக்கப்படுகின்ைன. இந்த ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனி ன் பிரததசத்தில்
வீைடிக்கப்படும்
தடுப்பூசிகள்
நாடு
முழுைதும்
சராசரி ாக
வீைடிக்கப்படும் 6.5% தடுப்பூசிகமளவிட அதிகம். அதிகபட்சைாக
பதலங்கானாவில் 17.6% தடுப்பூசிகளும், ஆந்திரத்தில் 11.6% தடுப்பூசிகளும்
வீைடிக்கப்படுகின்ைன.
தடுப்பூசிகள் வீைடிக்கப்படுைமத பைகுைாக குமைக்க தைண்டும்.
தடுப்பூசிகள் வீைடிக்கப்படுைது குமைந்தால், அதிக அளவிலான
ைக்களுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்தப்படுகிைது என்று அர்த்தம். அதன் மூலம்
கதரானா தீநுண்மி பரைமல தடுப்பதற்கான சாத்தி க்கூறுகள்
அதிகரிக்கும்.
இந்தி ாவின் பங்கு 36%:
உலக அளவில் கடந்த 15-ஆம் தததி 83.4 லட்சம் தபருக்கு கதரானா
தடுப்பூசிகள் பசலுத்தப்பட்டன. இதில் 36% தடுப்பூசிகள் இந்தி ாவில்
பசலுத்தப்பட்டன. இந்தி ாவில் தினந்ததாறும் சராசரி ாக 13,12,215
தடுப்பூசிகள் பசலுத்தப்படுகின்ைன.
ைட இந்தி ாவில் பாதிப்பு அதிகம்: கடந்த 1-ஆம் தததி முதல் 15-ஆம் தததி
ைமர நாட்டின் 16 ைாநிலங்களில் உள்ள சுைார் 70 ைாைட்டங்களில்
கதரானா தநாய்த்பதாற்ைால் பாதிக்கப்படுதைாரின் எண்ணிக்மக 150%க்கும் அதிகைாக அதிகரித்துள்ளது. 17 ைாநிலங்களில் உள்ள 55
ைாைட்டங்களில் கதரானா தநாய்த்பதாற்ைால் பாதிக்கப்படுதைாரின்
எண்ணிக்மக 100% முதல் 150% ைமர அதிகரித்துள்ளது. இதில்
பபரும்பாலான ைாைட்டங்கள் ைட ைற்றும் தைற்கு இந்தி ாவில் உள்ளன.
கதரானா
தநாய்த்பதாற்ைால்
ைாரந்ததாறும்
பாதிக்கப்படுதைாரின்
எண்ணிக்மக சுைார் 43%-மும், ைாரந்ததாறும் பலி ாதைாரின்
எண்ணிக்மக சுைார் 37%-மும் அதிகரித்துள்ளது என்ைார்.

6. ைங்கததசத்தில்
பதாடக்கம்

சுதந்திர

தினபபான்

விழா

பகாண்டாட்டம்

ைங்கததசத்தில் சுதந்திர தின பபான் விழா, “ைங்கபந்து” தஷக் முஜிபுர்
ரஹ்ைான் பிைந்த தின நூற்ைாண்டு விழா பகாண்டாட்டம் பதாடங்கி து.
பாகிஸ்தானிலிருந்து பிரிந்து ைங்தகதசம் உருைாகி 50 ஆண்டுகள்
நிமைைமடந்தமதக் குறிக்கும்ைமகயில் பபான்விழா, ததசத்தந்மத தஷக்
முஜிபுர் ரஹ்ைான் பிைந்த தின நூற்ைாண்டு விழா ஆகி மை 10 நாள்கள்
பகாண்டாடப்படவுள்ளன. இதில், பங்தகற்பதற்காக 3 நாள் ப ைைாக
ைாலத்தீவு அதிபர் இப்ராஹிம் முகைது தசாலி டாக்காவுக்கு ைந்தார். அைமர
ைங்கததச அதிபர் அப்துல் ஹமீது ைரதைற்ைார்.
7. டி20 தரைரிமச: தகாலி முன்தனற்ைம்
ஐசிசியின் டி20 தரைரிமசயில் தபட்ஸ்தைன்கள் பிரிவில் இந்தி தகப்டன்
விராட் தகாலி ஓரிடம் முன்தனறி 5-ஆைது இடத்துக்கு ைந்துள்ளார்.
அைர் 744 புள்ளிகளுடன் அந்த இடத்தில் இருக்கிைார். டி20 பதாடரின் 2
ைற்றும் 3ஆம் ஆட்டங்களில் அருமை ாக விமள ாடி தன் அடிப்பமடயில்
அைர் இம்முன்தனற்ைத்மதக்கண்டுள்ளார். பதாடர்ந்து 3 ஆட்டங்களிலும்
தசாபிக்காைல் தபானதபாதும் தலாதகஷ் ராகுல் 771 புள்ளிகளுடன்
4ஆைது இடத்தில் இருக்கிைார்.
ஷ்தர ஸ் ஐ ர் 32 இடங்கள் ஏற்ைம் கண்டு 31ஆைது இடத்துக்கும், ரிஷப்
பந்த் 30 இடங்கள் முன்தனறி 80ஆைது இடத்துக்கும் ைந்துள்ளனார்.
3ஆைது ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்தின் பைற்றிக்கு தைரூன்றி
தஜாஸ்
பட்லர் 5 இடங்கள் முன்தனறி 19ஆைது இடத்மதப் பிடித்துள்ளார்.
அைருடன் துமை ாக நின்ை ஜானி தபர்ஸ்தடா 2 இடங்கள் ஏற்ைம்
கண்டு 14ஆைது இடத்மத எட்டியுள்ளார். தஜசன் ராய் 4 இடங்கள்
முன்தனறி 24ஆைது இடத்மதப் பிடித்துள்ளார்.
பபௌலர்கள் பிரிவில் ைாஷிங்டன் சுந்தர் 2 இடங்கள் முன்தனறி 11ஆைது
இடத்துக்கும், ஷர்துல் தாக்குர் 14 இடங்கள் முன்தனறி 27ஆைது
இடத்துக்கும், புைதனஷ்ைர் குைார் 7 இடங்கள் முன்தனறி 45ஆைது
இடத்துக்கும் ைந்துள்ளனர். இங்கிலாந்தின் தஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர் 43
இடங்கள் ஏற்ைம் கண்டு 34ஆைது இடத்துக்கும், ைார்க் வுட் 59 இடங்கள்
முன்தனறி 39ஆைது இடத்துக்கும், சாம் கரன் 41 இடங்கள் முன்தனறி
74ஆைது இடத்துக்கும் ைந்துள்ளனர்.













8. ஒருநாள் பதாடர்: கமடசி ஆட்டத்திலும் பதன் ஆப்பிரிக்கா பைற்றி
இந்தி ைகளிரணிக்கு எதிரான கமடசி ஒருநாள் ஆட்டத்திலும் பதன்
ஆப்பிரிக்க ைகளிரணி 5 விக்பகட்டுகள் வித்தி ாசத்தில் பைற்றி பபற்ைது.
5 ஆட்டங்கள் பகாண்ட பதாடரில் 3 ஆட்டங்களில் பைன்று ஏற்பகனதை
பதாடமர மகப்பற்றி
பதன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு இது 4-ஆைது
பைற்றி ாகும். இந்தி அணி 2-ஆைது ஆட்டத்தில் ைட்டும் பைன்ைது
நிமனவுகூரத்தக்கது. லக்பனௌவில் புதன்கிழமை நமடபபற்ை ஆட்டத்தில்
முதலில் தபட் பசய்த இந்தி ா 49.3 ஓைாா்களில் 188 ரன்களுக்கு
ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து ஆடி பதன் ஆப்பிரிக்கா 48.2 ஓைாா்களில் 5
விக்பகட் இழப்புக்கு 189 ரன்கள் அடித்து பைன்ைது. அந்த அணியின்
அனிதக தபாஷ் ஆட்டநா கி ானாாா்.
இந்தி அணியின் பிதளயிங் பலைனில் தீப்தி சாா்ைா, பூனம் ாதவ், ைான்சி
தஜாஷி, ராதா ாதவ் ஆகித ாருக்கு ஓய்ைளிக்கப்பட்டு, தைானிகா பதடல்,
தஹைலதா,
பிரத்யூஷா,
ஜுலன்
தகாஸ்ைாமி
ஆகித ாாா்
தசாா்க்கப்பட்டிருந்தனாா். இதில் பிரத்யூஷாவுக்கு இது முதல் சாா்ைததச
ஆட்டைாகும். முன்னதாக டாஸ் பைன்ை பதன் ஆப்பிரிக்கா பபௌலிங் வீசத்
தீாா்ைானித்தது. தபட் பசய்த இந்தி அணியில் அதிகபட்சைாக தகப்டன்
மிதாலி ராஜ் 8 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸாா் உள்பட 79 ரன்கள் விளாசி
ஆட்டமிழக்காைல் இருந்தாாா். பதாடக்க வீராங்கமன பிரி ா புனி ா 18,
உடன் ைந்த ஸ்மிருதி ைந்தனா 18, பூனம் பரௌத் 10 ரன்களுக்கு
ஆட்டமிழக்க, ஹாா்ைன்பிரீத் பகௌாா் 30 ரன்கள் எடுத்திருந்ததபாது
கா ைமடந்து பைளித றினாாா். எஞ்சித ாரில் தஹைலதா 2, ஜுலன்
தகாஸ்ைாமி 5, தைானிகா பதடல் 9, பிரத்யூஷா 2 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க,
சுஷ்ைா ைாா்ைா, ராதஜஷ்ைரி பகய்க்ைாட் டக் அவுட்டாகினாா். பதன்
ஆப்பிரிக்க தரப்பில் நாடிதன டி கிபளாா்க் 3, தநான்டுமிதசா ஷாங்தகஸ்,
டுமி சிகுகுதன ஆகித ாாா் தலா 2, ைாரிஸாதன காப் 1 விக்பகட் சாய்த்தனாா்.
பின்னாா் 189 ரன்கமள இலக்காகக் பகாண்டு ஆடி
பதன்
ஆப்பிரிக்காவில் பதாடக்க வீராங்கமன ாக ைந்த தகப்டன் சுதன லஸ் 10
ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, உடன் ைந்த பலௌரா தைால்ைாாா்டட் டக்
அவுட்டானாாா். லாரா குட்டால் 1 ரன்னுக்கு பைளித ற்ைப்பட, மிக்னான் டு
பிரீஸ் 57, அனிதக தபாஷ் 58 ரன்கள் தசாா்த்து பைற்றிக்கு
அடித்தளமிட்டனாா். ைாரிஸாதன காப் 36, நாடிதன டி கிபளாா்க் 19
ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காைல் அணிம பைற்றிக்கு ைழி நடத்தினாா்.
இந்தி
தரப்பில் ராதஜஷ்ைரி பகய்க்ைாட் 3, தஹைலதா, பிரத்யூஷா
ஆகித ாாா் தலா 1 விக்பகட் சாய்த்தனாா்.
9. ததசி

சீனி ாா் தடகளம்: தமிழகத்துக்கு இரு தங்கம்

ஃபபடதரஷன் தகாப்மப சீனி ாா் ததசி
தடகள சாம்பி ன்ஷிப்
தபாட்டியில் தமிழகத்துக்கு புதன்கிழமை இரு தங்கப் பதக்கம் கிமடத்தது.
ஆடைருக்கான 110 மீட்டாா் தமட தாண்டுதலில் தமிழகத்தின் பி.வீரைணி
(14.57 விநாடிகள்) முதலிடம் பிடித்தாாா். காா்நாடகத்தின் ஸ்ரீகாந்த் ைத் ா
(14.85), ஆந்திரத்தின்
ஷ்ைந்த்குைாாா் லதைடி (15.01) ஆகித ாாா்
முமைத பைள்ளி, பைண்கலப் பதக்கங்கள் பைன்ைனாா். அதததபால்,
ைகளிருக்கான 100 மீட்டாா் தமட தாண்டும் ஓட்டத்தில் தமிழகத்தின்
சி.கனிபைாழி 13.63 விநாடிகளில் இலக்மக எட்டி தங்கம் பைன்ைாாா்.
பதலங்கானாவின் அகசரா நந்தினி (13.88), தமிழகத்தின் நித் ா ராைராஜ்
(14.08) அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனாா்.
உ ரம் தாண்டுதலில் ைகாராஷ்டிரத்தின் சாா்தைஷ் அனில் குஷாதர (2.15
மீட்டாா்) முதலிடம் பிடிக்க, தமிழகத்தின் ஆதாா்ஷ் ராம் (2.10;3), தகரளத்தின்
ஜித ா தஜாஸ் (2.10), ஹரி ாைாவின் சித்தாாா்த் ாதவ் (2.10) ஆகித ாாா்
முமைத
அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனாா். ஈட்டி எறிதலில்
ஹரி ாைாவின் நீரஜ் தசாப்ரா 87.80 மீ தூரமும், ஷ்விாா் சிங் 79.31 மீ
தூரமும், உத்தர பிரததசத்தின் தராஹித் ாதவ் 78.88 மீ தூரமும் எறிந்து
தங்கம், பைள்ளி, பைண்கலம் மகப்பற்றினாா். நீரஜ் தசாப்ரா எறிந்த தூரம்
புதி
ததசி
சாதமன ாகும். ைகளிருக்கான நீளம் தாண்டுதலில்
பிரி ங்கா பகாா்பகட்டா (6.10 மீ), தகரளத்தின் ரின்டு தைத்யூ (6.07;3 மீ),
தமிழகத்தின் பஷரின் அப்துல் கஃபூாா் (6.07 மீ) ஆகித ாாா் முதல் 3
இடங்கமளப் பிடித்தனாா்.
ஆடைருக்கான 10,000 மீட்டாா் ஓட்டத்தில் உத்தர பிரததசத்தின் அபிதஷக்
பால் (29.47 நிமிடம்) முதலிடமும், காாா்திக் குைாாா் (29.48)
இரண்டாமிடமும், அாா்ஜுன் குைாாா் (29.49) மூன்ைாமிடமும் பிடித்தனாா்.
3000 மீட்டாா் ஸ்டீபிள்தசஸ் ஓட்டத்தில் ைகாராஷ்டிரத்தின் அவினாஷ்
சப்தல (8.20 நிமிடம்) தங்கம் பைல்ல, ராஜஸ்தானின் சங்காா்லால் ஸ்ைாமி
(8.34), ஹரி ாைாவின் ராஜ்குைாாா் (8.49) ஆகித ாாா் பைள்ளி,
பைண்கலம் பைன்ைனாா். அவினாஷ் கடந்த தநரம், புதி
ததசி
சாதமன ாகும். குண்டு எறிதலில் பஞ்சாபின் தஜிந்தாா்பால் சிங் தூாா்



 









(20.58 மீ), கரன்வீாா் சிங் (18.98 மீ), ததவிந்தாா் சிங் (18.04 மீ) ஆகித ாாா்
முதல் 3 இடங்கமள எட்டினாா்.

10. ைாராந்திர கதரானா பதாற்று 10% உ ாா்வு
உலகம் முழுைதும் புதிதாக கதரானா உறுதி பசய் ப்பட்டைாா்களின்
எண்ணிக்மக கடந்த ைாரம் 10 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக உலக
சுகாதார அமைப்பு பதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த அமைப்பு
பைளியிட்டுள்ள ைாராந்திர அறிக்மகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாைது:
பதாடாா்ந்து 3-ஆைது முமை ாக, கடந்த ைாரத்தில் ைட்டும் புதி கதரானா
தநா ாளிகளின்
எண்ணிக்மக
10
சதவீதம்
அதிகரித்துள்ளது.
அபைரிக்காவிலும் ஐதராப்பாவிலும் கதரானா பரைல் தீவிரைமடந்து
ைருைதன் எதிபராலி ாக இந்த எண்ணிக்மக அதிகரித்து ைருகிைது
என்று அந்த அறிக்மகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹங்தகரி: அதிகபட்ச தினசரி பலி ைத்தி
ஐதராப்பி
நாடான
ஹங்தகரியில் தினசரி கதரானா பலி புதி உச்சத்மதத் பதாட்டுள்ளது.
கடந்த 24 ைணி தநரத்தில் ைட்டும் அந்த தநாய்க்கு 193 தபாா்
பலி ானதாகவும் அதிகாரிகள் பதரிவித்தனாா்.
பிலிப்பின்ஸ்: பைளிநாட்டினருக்குத் தமட
பிலிப்பின்ஸில்
தீவிரைமடந்து
ைரும்
கதரானா
பரைமலக்
கட்டுப்படுத்துைதற்காக,
அந்த
நாட்டு
விைான
நிமல ங்களில்
பைளிநாட்டுப் ப ணிகளுக்குத் தமட விதிக்கவும் உள்நாட்டுப்
ப ணிகளின்
அதிகபட்ச
தினசரி
எண்ணிக்மக
1,500-ஆக
நிாா்ையிக்கவும் முடிவு பசய் ப்பட்டுள்ளது.
தசாைாலி ா: தடுப்பூசி திட்டம் பதாடக்கம்
தசாைாலி ாவில் பபாதுைக்களுக்கு கதரானா தடுப்பூசி தபாடும் திட்டம்
பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. பிரிட்டனின் ஆக்ஸ்ஃதபாாா்டு-அஸ்ட்ராபஸனகா
தடுப்பூசி மூலம் இந்தத் திட்டம் நிமைதைற்ைப்படுகிைது.
11. கன்படய்னர் பிரச்சிமனம த் தீர்க்க - ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு
‘பித ா’வின் புதி தசமை :
கன்படய்னர் பிரச்சிமனம த் தீர்ப்பதற்காக, ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு
இந்தி ஏற்றுைதி ஆமை ம் புதி தசமைம த் பதாடங்கி உள்ளது.
இதுகுறித்து, இந்தி
ஏற்றுைதி தைம்பாட்டு ஆமை ம் (‘பித ா’)
பைளியிட்ட பசய்திக் குறிப்பு: ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு தாங்கள் ஏற்றுைதி
பசய்யும்
பபாருட்கமள
அனுப்புைதற்கு
கன்படய்னர்கள்
ததமைப்படுகின்ைன. சில தநரங்களில் தபாதி அளவு கன்படய்னர்கள்
கிமடக்காததால், குறித்த தநரத்துக்குள் ஏற்றுைதி பசய் முடி ாத நிமல
உள்ளது.
இந்நிமலயில், ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு உதவுைதற்காக, இந்தி ஏற்றுைதி
தைம்பாட்டு ஆமை ம் ‘இ-ைாடூல்’ என்ை ஆன்மலன் தசமைம
அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இதில், ஏற்றுைதி ாளர்கள், தங்களுக்குத்
ததமை ான கன்படய்னர்கள் குறித்த விைரத்மத ஆன்மலனில் பதிவு
பசய்
தைண்டும். இதன்மூலம், பைாத்த இருப்பில் எவ்ைளவு
கன்படய்னர்கள் உள்ளன என்பமத ஆய்வு பசய்து, அதில் குறிப்பிட்ட
ஏற்றுைதி ாளருக்கு ஒதுக்க முடியும். அத்துடன், துமைமுகங்களில் சரக்குக்
கப்பல்களில்
கன்படய்னர்கமள
ஏற்றுைதற்கான
காலதநரம்
மிச்சைாைததாடு, துமைமுகங்களில் தபாக்குைரத்து பநரிசலும் குமையும்.
12. பசன்மன கிறிஸ்தைக் கல்லூரியில் ரூ.26 தகாடியில் - எம்ஆர்எப்
உதவியுடன் ஆராய்ச்சி பூங்கா : கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆய்ைகங்களுடன்
அமைகிைது
பசன்மன கிறிஸ்தைக் கல்லூரியில் எம்ஆர்எப் உதவியுடன் ரூ.26
தகாடியில் தடட்டா அனலிட்டிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மசக்தகாபைட்ரிக்
ஆய்ைகங்களுடன் பிரம்ைாண்டைான ஆராய்ச்சி பூங்கா அமைக்கப்பட
இருக்கிைது. எம்ஆர்எப் ட ர் நிறுைனத்தின் நிதியுதவியுடன் கிழக்கு
தாம்பரம் பசன்மன கிறிஸ்தைக் கல்லூரி ைளாகத்தில் ‘எம்சிசி - எம்ஆர்எப்
இன்தனாதைஷன் பார்க்’ என்ை பப ரில் ஆராய்ச்சி பூங்கா நிறுைப்பட
உள்ளது. இதற்கு எம்ஆர்எப் நிறுைனத்தின் தமலைரும் பமழ
ைாைைருைான தக.எம்.தைைன் ரூ.26 தகாடித
9 லட்சம் நிதிம
அளிக்க முன்ைந்தார்.







அனலிட்டிக்ஸ் ஆய்ைகம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆய்ைகம், மசக்தகாபைட்ரிக்
ஆய்ைகம், கணினி கட்டுப்பாட்டுடன் இ ங்கும் ஃதபப் தலப், ஆராய்ச்சி
ைற்றும் தைம்பாட்டு ஆய்ைகம், திைந்தபைளி கமல ரங்கம், ஆராய்ச்சி
ஆய்ைகம், கற்பித்தல்-கற்ைல் ஆய்ைகம், பதாழில்முமனதைார் அரங்கம்,
ைாநாட்டு அரங்கம் தபான்ைமை அதிநவீன ைசதிகளுடன் ஏற்படுத்தப்படும்.
13. ஆசி ாவிதலத முதல்முமை ாக ஒதர நாளில் 4 தபருக்கு மிட்ராகிளிப்
சிகிச்மச பசய்து அப்தபாதலா ைருத்துைைமன சாதமன
பசன்மன அப்தபாதலா ைருத்துைைமன ஒதர நாளில் அடுத்தடுத்து 4
தபருக்கு மிட்ராகிளிப் சிகிச்மசம
பைற்றிகரைாக பசய்து சாதமன
பமடத்துள்ளது. இதுகுறித்து அப்தபாதலா ைருத்துைைமன பைளியிட்டுள்ள
பசய்திக்குறிப்பு: மிட்ராகிளிப் எனப்படும் மிகநுண்ணி
துமளயிடல்
முமையிலான சிகிச்மச மூலம் இத த்துக்கு மிட்ரல் ைால்வு பபாருத்தும்
சிகிச்மசம , அப்தபாதலா ைருத்துைைமன டாக்டர்கள் ஒதர நாளில் 4
தபருக்கு பைற்றிகரைாக பசய்துள்ளனர். இதன் ைாயிலாக மிகவும்
ஆபத்தான நிமலயில் இருந்த தநா ாளிகள் விமரந்து குைைமடந்து,
ைறுநாதள வீடு திரும்பியுள்ளனர்.
ஜப்பான் நாட்டில் ஒதர நாளில் 3 தநா ாளிகளுக்கு மிட்ராகிளிப் சிகிச்மச
பசய் ப்பட்டதத
சாதமன ாக
இருந்தது.
தற்தபாது
பசன்மன
அப்தபாதலாவில் 4 மிட்ராகிளிப் சிகிச்மச பசய்து புதி
சாதமன
பமடக்கப்பட்டுள்ளது.

14. தஞ்சாவூர் சாஸ்த்ரா பல்கமல.யில் சட்ட ைளர்ச்சி இருக்மக
பதாடக்கம் :
தஞ்சாவூர் சாஸ்த்ரா நிகர்நிமல பல்கமலக்கழக சட்டத் துமையில் சட்டம்
ைற்றும் அதன் ைளர்ச்சிக்கான இருக்மக பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.
இமை ைழியில் அண்மையில் நமடபபற்ை நிகழ்ச்சியில், சட்டம் ைற்றும்
அதன் ைளர்ச்சிக்கான இருக்மகம
உச்ச நீதிைன்ை நீதிபதி
தராஹிண்டன் நாரிைன் பதாடங்கி மைத்தார்.

15. ததசி பதாமல ைருத்துை தசமை திட்டத்தின் கீழ் இதுைமர 30
லட்சம் தபருக்கு ைருத்துை ஆதலாசமன
நாடு முழுைதும் இ-சஞ்சீைனி திட்டத்தின் கீழ் இதுைமர 30 லட்சம்
தபருக்கு ைருத்துை ஆதலாசமன ைழங்கப்பட்டுள்ளதாக ைத்தி அரசு
பதரிவித்துள்ளது. ததசி பதாமலைருத்துை தசமை என அமழக்கப்படும்
இ-சஞ்சீைனி (ஏபி-எச்டபிள்யுசி) திட்டத்மத கடந்த 2019-ம் ஆண்டு
நைம்பர் ைாதம் ைத்தி சுகாதார அமைச்சகம் அறிமுகம் பசய்தது.
இதன்படி, ைரும் 2022-க்குள் நாடு முழுைதும் உள்ள துமை சுகாதார
மை ங்கள், ஆரம்ப சுகாதார மை ங்கள் ைற்றும் நகர சுகாதார
மை ங்கள் என 1.55 லட்சம் மை ங்கமள ஆயுஷ்ைான் பாரத் ஆதராக்கி
ைற்றும்
நலைாழ்வு
மை ங்களாக
(ஏபி-எச்டபிள்யுசி)
ைாற்ை
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு ைருத்துைருக்கும் ைற்பைாரு ைருத்துைருக்கும்
இமடத இந்த தசமை ைழங்கப்படுகிைது. இதன்படி இதுைமர 9 லட்சம்
ஆதலாசமன ைழங்கப் பட்டுள்ளது.
இதுதபால, கடந்த ஆண்டு கதரானா பரைல் காரைைாக பபாது முடக்கம்
அறிவிக்கப்பட்டது. இமத டுத்து, இ-சஞ்சீைனி புைதநா ாளிகள் பிரிவு
(ஓபிடி) தசமை கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம் பதாடங்கப்பட்டது. இதன்
மூலம் தநா ாளிகளுக்கு ததமை ான ைருத்துை ஆதலாசமனகமள
ைருத்துைர்கள் இமை ைழியில் ைழங்கி ைருகின்ைனர். 250-க்கும்
தைற்பட்ட ஓபிடி மூலம் இந்த தசமை ைழங்கப்படுகிைது. இைற்றின் மூலம்
இதுைமர 21 லட்சம் தபருக்கு ஆதலாசமன ைழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒட்டுபைாத்தைாக இ-சஞ்சீைனி திட்டத்தின் கீழ் இதுைமர 30 லட்சம்
தபருக்கு ஆதலாசமன ைழங்கப்பட்டுள்ளது.
இப்தபாது 31 ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனி ன் பிரததசங்களில் இ-சஞ்சீைனி
தசமை அைலில் உள்ளது. இதன்மூலம் நாடு முழுைதும் தினமும் 35
ஆயிரம் தநா ாளிகள் இமை ைழியில் ைருத்துை ஆதலாசமனகமள
பபற்று ைருகின்ைனர். அதிக ஆதலாசமன பபறும் ைாநிலங்கள் பட்டி லில்
தமிழ்நாடு, உத்தரபிரததசம், கர்நாடகா ஆகி மை முதல் 3 இடங்கமளப்
பிடித்துள்ளன.
இந்த
தகைமல
ைத்தி சுகாதார
அமைச்சகம்
பதரிவித்துள்ளது.

ஆராய்ச்சி பூங்கா திட்டத்மத பதாடங்கிமைத்த தக.எம்.தைைன், ரூ.26
தகாடித
9 லட்சத்துக்கான காதசாமலம
கல்லூரியின் முதல்ைர்
ைற்றும் பச லாளர் பால் வில்சனிடம் ைழங்கினார். இந்த ஆராய்ச்சி பூங்கா
68,636 சதுர அடி பரப்பில் அமைக்கப்படுகிைது. இங்கு தடட்டா











 











16. ைார்ச் ைாதத்திலும் ஏற்றுைதி அதிகரிப்பு
நாட்டின் ஏற்றுைதி, பதாடர்ந்து அதிகரித்து ைருகிைது. இதன் பதாடர்ச்சி ாக,
ைார்ச் ைாதத்தில், 1 – 14 தததி ைமரயிலான காலகட்டத்தில், ஏற்றுைதி, 17
சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. இதன் ைதிப்பு, 1.04 லட்சம் தகாடி
ரூபாய் ஆகும்.
இது குறித்து, ைத்தி ைர்த்தக துமை அமைச்சகம் பதரிவித்துள்ளதாைது:
கடந்த, 1 – 14ம் தததி ைமரயிலான காலத்தில், நாட்டின் ஏற்றுைதி, இதற்கு
முந்மத ஆண்டின் இதத கால கட்டத்துடன் ஒப்பிடும்தபாது, 17 சதவீதம்
ைமர அதிகரித்துள்ளது. இைக்குைதி, இக்காலகட்டத்தில், 27.77 சதவீதம்
அதிகரித்திருக்கிைது.
ஏற்றுைதிம
பபாறுத்தைமர,
பபாறியி ல்
பபாருட்கள், அரிசி, நைரத்தினம் ைற்றும் ஆபரைங்கள் ஆகி மை அதிக
அளவில் ஏற்றுைதி பசய் ப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும், ததால், எண்பைய் வித்துகள், ஆ த்த ஆமடகள், ஆகி ைற்றின் ஏற்றுைதி சரிமைக் கண்டிருக்கின்ைது. இைக்குைதிம
பபாறுத்தைமர, தங்கம், மின்னணு பபாருட்கள், விமலயு ர்ந்த கற்கள்
ஆகி மை அதிகளவில் இைக்குைதி ஆகியுள்ளன. கடந்த பிப்ரைரியில்,
ஏற்றுைதி, 0.67 சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.





அலுைலக இமை அமைச்சர் ஜிததந்திர சிங் கூறி தாைது:கடந்த, 2019,
ஜூமல 22ல், நிலவின் பதன் துருைம் குறித்து ஆய்வு பசய் , 'சந்திர ான்
- 2' பச ற்மக தகாள் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டது. இத்திட்டத்தில்,
'விக்ரம்' என்ை தராைர் ைாகனம், தைகைாக நிலவில் தமரயிைங்கி தால்
பநாறுங்கி து. இதனால், விக்ரம் பதாடர்பான ஆய்வு தவிர்த்து, நிலவில்
உள்ள கனிைங்கள், ரசா ன கலமைகள் உள்ளிட்ட ஆய்வுகள்
பதாடர்பான இதர திட்டங்கள் அமனத்தும் சிைப்பாக பச ல்பட்டு
ைருகின்ைன. சந்திர ான் - 2 பச ற்மக தகாள், ஓராண்டு ைட்டுதை
பச ல்படும் என, துைக்கத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் ஆயுள்,
ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என, இஸ்தரா விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்து
உள்ளனர். இவ்ைாறு, அைர் கூறினார்.
கடந்த ஆண்டு, நிலவில் காைப்பட்ட பள்ளத்மத, சந்திர ான் - 2 படம்
பிடித்து, பூமிக்கு அனுப்பி து. இதற்கு, 'இந்தி விண்பைளி திட்டத்தின்
தந்மத' என அமழக்கப்படும், விக்ரம் சாராபாய் நிமனைாக, 'சாராபாய்
பள்ளம்' என, பப ர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

17. தடுப்பூசி மை ம்: ைமரபடத்தில் அறி லாம்
பசன்மனயில், பகாதரானா தடுப்பூசி மை ங்கமள, ைமரபடம் ைாயிலாக
அறிந்து பகாள்ளும் ைசதிம , ைாநகராட்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது. பசன்மன
ைாநகராட்சியில், 140 நகர்ப்புை ஆரம்ப சுகாதார நிமல ங்கள், 19 அரசு
ைருத்துைைமனகள், 97 தனி ார் ைருத்துைைமனகள் என, 266
மை ங்களில், பகாதரானா தடுப்பூசி பசலுத்தப்பட்டு ைருகிைது. நகர்ப்புை
ஆரம்ப சுகாதார நிமல ங்களில், முதி ைர்கள், நாள்பட்ட தநா ாளிகள்
தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாள்ள ஆர்ைம் காட்டுகின்ைனர்.
இதனால், நாளுக்கு நாள் பசன்மனயில் தடுப்பூசி பசலுத்துதைார் எண்ணி
-க்மக அதிகரித்து ைருகிைது. இந்நிமலயில், அருகில் உள்ள தடுப்பூசி
மை ங்கமள அறிந்து பகாள்ளவும், இமை ைழித ைமரபடத்மத
ப ன்படுத்தி, தடுப்பூசி மை ங்களுக்கு பசல்லும் ைமகயிலான ைசதிம
ைாநகராட்சி
ஏற்படுத்தி
உள்ளது.
அதன்படி,
https://chennaicorporation.gov.in/gcc/covid-vaccine/ என்ை இமை
தளத்தில், பகாதரானா தடுப்பூசி மை ங்கமள அறிந்து பகாள்ளலாம்.
இதன் ைாயிலாக, பிைரின் உதவியின்றி, முதி ைர்கள் தாைாகதை, தடுப்பூசி
மை ங்களுக்கு பசன்று, தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாள்ளலாம் என,
ைாநகராட்சி அதிகாரிகள் பதரிவித்தனர்.

18. பசவ்ைாயில் நீர்ைளம்: 'நாசா' ஆய்வில் தகைல்
பசவ்ைாய் கிரகத்தின் உட்பரப்பில், மிகப் பபரி அளவிலான நீர்ைளம்
ைமைந்திருக்கலாம்' என, அபைரிக்க விண்பைளி ஆய்வு நிறுைனைான,
'நாசா'
பதரிவித்துள்ளது.
நாசாவின்,
'தஜ.எப்.எல்.,'
அமைப்பும்,
கலிதபார்னி ா பதாழில்நுட்ப மை மும் இமைந்து, பசவ்ைாய் கிரக
ஆய்ைறிக்மகம , 'சயின்ஸ்' என்ை இதழில் பைளியிட்டுள்ளன; அதில்
கூைப்பட்டுள்ளதாைது:பசவ்ைாய் கிரகத்தில், 400 தகாடி ஆண்டுகளுக்கு
முன், 100 - 1,500 மீட்டர் ஆழத்தில் பபருைளவு தண்ணீர் இருந்துள்ளது.
இது, ஒரு கிரகத்மத மூழ்கடிக்கும் அளவிற்கு, கடல், குளம் தபான்ை
ைடிைங்களில் காைப்பட்டு உள்ளது. அதன் பின், 100 தகாடி ஆண்டுகள்
கழித்து, பசவ்ைாய் கிரகத்தின் நீர்ைளம் அடித ாடு காைாைல் தபாய்,
தற்தபாமத நிமலயில் உள்ளது.
முந்மத ஆய்வில், பசவ்ைாய் கிரகத்தின் ஈர்ப்பு விமச குமைைாக உள்ள
காரைத்தால்,
நீர்,
விண்பைளியில்
பைளித றியிருக்கும்
என,
அனுைானிக்கப்பட்டது. தற்தபாமத ஆய்வில், விண்பைளியில் ஓரளவு
தான், நீர் பைளித றி இருக்குதை தவிர, முழுதுைாக பைளித ை
ைாய்ப்பில்மல என, முடிவு பசய் ப்பட்டுள்ளது. இதனால், பசவ்ைாயின்
நீர்ைளத்தில், 30 - 99 சதவீதம், அந்த கிரகத்தின் உட்புைத்தில் உள்ள
கனிைங்களில் உமைந்திருக்கலாம் என, கருதப்படுகிைது. இவ்ைாறு, அதில்
கூைப்பட்டுள்ளது. அபைரிக்கா அனுப்பி , 'தராைர்' தற்தபாது, பசவ்ைாய் கிரக
ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளது.

19. 'சந்திர ான் - 2 ஆயுள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும்
நிலவு குறித்து ஆய்வு பசய் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்ட, 'சந்திர ான் - 2'
பச ற்மக தகாள், ஓராண்டு பச ல்படும் என, எதிர்பார்த்த நிமலயில்,
அதன் ஆயுள், ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என, இந்தி விண்பைளி
ஆய்வு மை ைான, 'இஸ்தரா' பதரிவித்துள்ளது. தலாக்சபாவில் பிரதைர்











 











1.சமீபசசய்திகளில் இடம்சபற்ற OTPRMS சான்றிதழ்கள் என்பதுடன்


✓

சதாடர்புடடய மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ) கல்வி அமைச்சகம் 
ஆ) திறன் மைம்பாடு & த ாழில்முமைவு அமைச்சகம்
இ) த ாழிலாளர் ைற்றும் மேமலோய்ப்பு அமைச்சகம்
ஈ) மேளாண்மை ைற்றும் ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம்

✓

இமையேழி ஆசிரியர் ைாைேர் பதிவு மைலாண்மை அமைப்பு Online
Teacher Pupil Registration Management System (OTPRMS) என்பது
ம சிய ஆசிரியர் கல்விக்காை கவுன்சிலின்கீழ் ஏம னும் ஒரு ம ர்வில்
ம ர்ச்சிதபற்ற (அ) படித்துேருபேர்களுக்கு, ஆசிரியர் பணி தபறுே ற்கு
ங்கமள பதிவு தசய்துதகாள்ள உ வுகிறது. OTPRMS சான்றி ழ்கமள
டிஜிலாக்கர் மசமேயுடன் இமைக்க மத்திய கல்வி அமைச்சகம் முடிவு
தசய்துள்ளது. அது, சான்றி ழ்கமள இலேசைாக அணுக உ வுகிறது.



ொடாளுைன்ற முமறகள் ைற்றும் மபச்சுோர்த்ம மூலம் அமைதிமய
மைம்படுத்துே ற்காக, 1889ஆம் ஆண்டில் ொடாளுைன்றங்களுக்கு
இமடமயயாை ஒன்றியம் நிறுேப்பட்டது. ொடாளுைன்ற ஒன்றியத்தின்
மலேர் துோர்மட பச்மசமகா சமீபத்தில் புது தில்லிக்கு ேருமக ந்து
ைாநிலங்களமேயின் ெடேடிக்மககமள கண்டார். ொடாளுைன்றங்க
-ளுக்கு இமடமயயாை ஒன்றியைாைது 179 ொடாளுைன்ற உறுப்பிைர்
-கமளயும் 13 இமை-உறுப்பிைர்கமளயும் தகாண்டுள்ளது.

6. முதலாவது ததசிய மருந்து கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
நிறுவப்பட்ட மாநிலம் எது?
அ) குஜராத்
ஆ) பஞ்சாப் 
இ) இராஜஸ் ான்
ஈ) ைகாராஷ்டிரா

2.அகில இந்திய சுற்றுலா வாகனங்கள் அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதி

✓

பஞ்சாபின் தைாகாலியில் உள்ள ம சிய ைருந்து கல்வி ைற்றும் ஆராய்ச்சி
நிறுேைத்ம ம சிய முக்கியத்துேம்ோய்ந் ஒரு நிறுேைைாக அறிவிப்
-ப ற்காக 1998ஆம் ஆண்டின் ம சிய ைருந்து கல்வி ைற்றும் ஆராய்ச்சி
சட்டம் இயற்றப்பட்டது. ஆை ாபாத், தகளகாத்தி, ொஜிபூர், மெ ராபாத்,
தகால்கத் ா ைற்றும் மரபமரலி ஆகிய இடங்களில் ஆறு புதிய
நிறுேைங்கள் 2007-08’ஆம் காலகட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டை.

✓

ஆறு நிறுேைங்களுக்கு ம சிய முக்கியத்துேம் ோய்ந் குறிச்தசால்மல
ேழங்க சமீபத்தில் ஒரு ைமசா ா ைக்களமேயில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது.

விதிகள், பின்வரும் எந்தத் தததியிலிருந்து சபாருந்தும்?
அ) ஏப்ரல் 1, 2021 
ஆ) மை 1, 2021
இ) ஜூன் 1, 2021
ஈ) ஆகஸ்ட் 1, 2021

✓

✓

‘அகில இந்திய சுற்றுலா ோகைங்களுக்காை அங்கீகாரம் & அனுைதி
விதிகள், 2021’ என்ற தபயரில் ஒரு புதிய திட்டத்ம ைத்திய சாமலப்
மபாக்குேரத்து ைற்றும் தெடுஞ்சாமல அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

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

இந் ப்புதிய விதிகளின்கீழ், எந் தோரு சுற்றுலா ோகை ஆபமரட்டரும்
‘அகில இந்திய சுற்றுலா அங்கீகாரம் அல்லது அனுைதி’க்கு ஆன்மலன்
முமறயில் விண்ைப்பிக்கலாம். ம மேயாை ஆேைங்கள் சைர்ப்பிக்க
-ப்பட்டு கட்டைம் தசலுத்திய பிறகு, அத் மகய விண்ைப்பங்கமள
சைர்ப்பித் 30 ொட்களுக்குள் அனுைதி ேழங்கப்படும்.

வழிகாட்டுதல்கடள வழங்க நடுவணரசுக்கு அதிகாரமளிக்க முயற்சி
சசய்கிறது. DMF என்றால் என்ன?

3.தசத்ருஞ்சாய் மடலக்குன்றுகள் அடமந்துள்ள மாநிலம் எது?

ஈ) District Mine Fund

அ) ைகாராஷ்டிரா

அ) Deposit Mineral Fund
ஆ) District Mineral Foundation 
இ) Deep Mine Fund

✓

சுரங்கங்கள் ைற்றும் ாதுக்கள் (மைம்பாடு & ஒழுங்குமுமற) திருத்
ைமசா ா-2021 ைக்களமேயில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. இது, சுரங்கங்க
-ள் ைற்றும் ாதுக்கள் (மைம்பாடு ைற்றும் ஒழுங்குமுமற) சட்டம், 1957’ஐ
திருத்துகிறது. ன்பயன் ைற்றும் ேணிக சுரங்கங்களுக்கு இமடயிலாை
மேறுபாட்மட நீக்க இந் ச்சட்டம் முயற்சி தசய்கிறது.

✓

ைாேட்ட கனிை அறக்கட்டமள (DMF) பராைரிக்கும் நிதிகளின் அமைப்பு
ைற்றும் பயன்பாடு குறித் ேழிமுமறகமள தேளியிடுே ற்கு இது
ெடுேைரசுக்கு அதிகாரைளிக்கிறது.

ஆ) குஜராத் 
இ) கர்ொடகா
ஈ) இராஜஸ் ான்

✓

மசத்ருஞ்சாய் ைமலக்குன்றுகள் காப்பு ேைப்பகுதி குஜராத் ைாநிலத்தில்
அமைந்துள்ளது. இது ஏராளைாை ஆசிய சிங்கங்களின் ாயகைாக உள்
-ளது. அண்மையில், மசத்ருஞ்சாய் ைமலக்குன்றுகள் காப்பு ேைப்பகுதி
-யில் தபரும் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. இந் த் தீ, 200 தெக்மடருக்கு மைல்
பரவிய ாகக் கூறப்படுகிறது.

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

4.இந்திய ரயில்தவயின் சசனாப் பாலம் கட்டப்பட்டுவருகிற மாநிலம்

அ) கிரண் ைஜும் ார் ஷா

/ யூனியன் பிரதேசம் எது?

ஆ) இந்திர நூயி 

அ) உத் ரகண்ட்

இ) சு ா மூர்த்தி

ஆ) ஹிைாச்சல பிரம சம்

ஈ) ஷிகா சர்ைா

இ) ஜம்மு & காஷ்மீர் 

✓

‘My Life in Full: Work, Family and Our Future’ என்பது 65 ேய ாை
முன்ைாள் தபப்சிமகா மலமைச் தசயல் அதிகாரி இந்திரா நூயியின்
நிமைவுக்குறிப்பாகும். இது, 2021 தசப்டம்பர் ைா த்தில் மபார்ட்மபாலி
-மயா புத் கங்கள் நிறுேைத் ால் தேளியிடப்படும்.

✓

இது, குழந்ம ப் பருேத்திலிருந்து உலகின் மிகவும் ஆற்றல்ோய்ந்
தபண்களுள் ஒருேராக ைாறும்ேமர அேரது ோழ்க்மகமய விேரிக்கி
-றது. 24 ஆண்டுகள் தபப்சிமகாவில் பணியாற்றிய இந்திரா நூயி, அ ன்
மலமைச் தசயல் அதிகாரியாக 12 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார்.

ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

தசைாப் பாலம் என்பது இந்திய இரயில்மேயால் கட்டப்பட்டு ேரும் எஃகு
ைற்றும் கான்கிரீட் கலந்த பாலைாகும். இது ஜம்மு-காஷ்மீரின் பக்கலுக்கு
-ம் கவுரிக்கும் இமடயில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. கட்டி முடிந் தும், இந் ப்
பாலம் உலகின் மிகவுயர்ந் பாலைாக இருக்கும். சமீபத்தில், இந் இரயி
-ல்மே பாலத்தின் ேமளவின் அடிப்பகுதிமய நிர்ைாணித் ன்மூலம்
ஒரு தபாறியியல் சா மை அமடயப்தபற்றுள்ளது.

5. நாடாளுமன்றங்களுக்கு இடடதயயான ஒன்றியத்தின் தடல

9. COVID-19 சகாள்டளதநாய் காரணமாக MPLADS நிதி, எந்த

-டமயகம் அடமந்துள்ள இடம் எது?

ஆண்டு வடர இடடநிறுத்தம் சசய்யப்பட்டுள்ளது?

அ) தஜனீோ 

ஆ) மராம்

அ) 2021

ஆ) 2022 

இ) பாரிஸ்

ஈ) மெமராபி

இ) 2023

ஈ) 2024









2022



 











✓

COVID-19 தகாள்மளமொய் காரைைாக 2020-21 ைற்றும் 2021-22ஆம்
ஆண்டுகளில், புதிய ொடாளுைன்ற உறுப்பிைர்கள் உள்ளூர் பகுதி
மைம்பாட்டுத் திட்டத்தின் (MPLADS) நிதி ேழங்கப்படைாட்டாது என்று
ைத்திய அரசு அறிவித் து.

✓

2019-20ஆம் ஆண்டிற்காை MPLADS நிதி, ைத்திய நிதியமைச்சகத் ால்
விடுவிக்கப்பட்டு ைாேட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள ாக ெடுேண் நிதி
அமைச்சர் நிர்ைலா சீ ாராைன் ைாநிலங்களமேக்குத் த ரிவித் ார்.

10. ‘ஆசியா மற்றும் பசிபிக் SDG முன்தனற்ற அறிக்டக-2021’ஐ
சவளியிட்ட அடமப்பு எது?
அ) ADB
ஆ) UN ESCAP 





மு லீட்டுத் ம மேகமளப் பூர்த்தி தசய்ய முடியும். அந்நிய மெரடி மு லீட்டு
ேரம்பு உயர்வு, காலனியாதிக்கம்மபான்ற நிமலமய மீண்டும் உருோக்
-கும் என்ற கருத்து ேறாைது. 2015’இல் காப்பீட்டுத் துமறயில் மெரடி
அந்நிய மு லீடு 49 ச வீ ைாக உயர்த் ப்பட்ட பிறகு `26,000 மகாடி
மு லீடு கிமடத்துள்ளது.
3. ஓர் ஆண்டுக்குள் ம சிய தெடுஞ்சாமலகளில் சுங்கச்சாேடிகள்
அகற்றப்பட்டு GPS கட்டை முமற அைல்படுத் ப்படும்: நிதின் கட்கரி
ொட்டில் ஓராண்டுக்குள் ம சிய தெடுஞ்சாமலகளில் உள்ள சுங்கச்
சாேடிகள் அகற்றப்பட்டு GPS அடிப்பமடயில் கட்டைம் ேசூலிக்கும் முமற
அைல்படுத் ப்படும் எை சாமல மபாக்குேரத்து ைற்றும் தெடுஞ்சாமலத்
துமற அமைச்சர் நிதின் கட்கரி த ரிவித் ார்.
சுங்கப்பாம களில் ோகைங்கள் கட்டைங்கமள தசலுத்து ற்கு பதிலாக
மின்ைணு முமறயில் கட்டைம் தசலுத் ப்பட்ட, ‘Fastag’ முமற கடந்த
2016ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது.

இ) IMF
ஈ) AIIB

✓

ஆசிய ைற்றும் பசிபிக் ொடுகளுக்காை ஐக்கிய ொடுகளின் தபாருளா ார
ைற்றும் சமூக ஆமையம் (UN ESCAP) ஆசியா மற்றும் பசிபிக் SDG
முன்மைற்ற அறிக்மகயின் 2021 பதிப்மப தேளியிட்டது. இந் அறிக்
-மகயின்படி, COVID-19 தகாள்மளமொய்க்குள் நுமழே ற்கு முன்ைர்,
இப்பகுதி 2020 இலக்குகமள தேகுோக அமடயவில்மல.

✓

உலகளாவிய மபங்குடில் ோயு தேளிமயற்றத்தில் பாதிக்கும்மைலாைது
ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்துமடய ாகும்.


1.
மிழகத்தில்
1940
கி.மீ.
த ாமலவு
தெடுஞ்சாமலயாக ைாற்றம்: நிதின் கட்கரி

சாமலகள்

ம சிய

மிழ்ொட்டில் உள்ள ைாநில ம சிய சாமலகளில் 1940 கிமலா மீட்டர்
த ாமலவு சாமலகள் ம சிய தெடுஞ்சாமலகளாக ைாற்றப்பட்டு ரம்
உயர்த் ப்பட்டுள்ள ாக ைத்திய சாமல மபாக்குேரத்து ைற்றும்
தெடுஞ்சாமலத் துமற அமைச்சர் நிதின் கட்கரி த ரிவித் ார்.

ொட்டிமலமய மின்ைணு மூலைாை சுங்கக்கட்டைத்ம அதிக அளவில்
தசலுத்திய ைாநிலைாக மிழ்ொடு இருப்ப ாகவும், மிழ்ொட்டில் 2019-20
ஆம் ஆண்டில் ேசூலாை சுங்கக்கட்டைம் `782.03 இலட்சைாகும்.
4. பமழய ோகை அழிப்பு சான்றி ழ் சைாா்ப்பித் ால் புதிய ோகை
விமலயில் 5% ள்ளுபடி: நிதின் கட்கரி
பமழய ோகை அழிப்பு சான்றி மழ சைர்ப்பித் ால் புதிய ோகை விமலயி
-ல் 5% ள்ளுபடி அளிக்கப்படும் என்று ைத்திய சாமல மபாக்குேரத்துத்
துமற அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறிைார். 2021-22 ைத்திய நிதிநிமல
அறிக்மகயில் பமழய ோகைங்களுக்காை அழிப்புக் தகாள்மக
அறிவிக்கப்பட்டது. அதில், 15 ஆண்டுகமளக் கடந் மபருந்துகள், சரக்கு
உந்துகமளயும், 20 ஆண்டுகமளக்கடந் கார், மபக் உள்ளிட்ட னிெபர்
பயன்பாட்டு ோகைங்கமளயும் பயன்பாட்டிலிருந்து அப்புறப்படுத்தும்
ேமகயில் திட்டங்கள் இடம்தபற்றிருந் ை.

மிழ்ொட்டில் 235 ைாநில தெடுஞ்சாமலகள் 11,175 கிமலா மீட்டர்
த ாமலவுக்கு உள்ளது. 50 ம சிய தெடுஞ்சாமலகள் 6,858 கிமலா
மீட்டர் த ாமலவுக்கு உள்ளது. கடந் மூன்று ஆண்டுகளில் 1940
கிமலா மீட்டார் சாமலகள் ம சிய தெடுஞ்சாமலயாக ைாற்றப்பட்டு ரம்
உயர்த் ப்பட்டுள்ளது. இ ன் ேளர்ச்சி மைம்பாட்டிற்கு ைத்திய அரசு
ெடப்பு நிதியாண்டு ேமர கடந் மூன்று ஆண்டுகளில் `8,395 மகாடி
ேமர தசலவிட்டுள்ளது.
2. காப்பீட்டுத் துமறயில் 74% அந்நிய
ைாநிலங்களமேயில் ைமசா ா நிமறமேறியது

மெரடி

மு லீடு:

காப்பீட்டுத் துமறயில் அந்நிய மெரடி மு லீட்மட 74 ச வீ ைாக உயர்த்
ேழிேகுக்கும் காப்பீட்டு சட்டதிருத் ைமசா ா (2021) ைாநிலங்களமேயில்
நிமறமேற்றப்பட்டது.
உயரும் அந்நிய மெரடி மு லீட்டு ேரம்பு: காப்பீட்டுத்துமறயில் அந்நிய
மெரடி மு லீடு இப்மபாது 49 ச வீ ம் அனுைதிக்கப்படுகிறது. இ மை, 74
ச வீ ைாக உயர்த் காப்பீட்டு சட்டதிருத் ைமசா ா - 2021 ேழிேமக
தசய்கிறது. மைலும், இ ன்மூலம் தேளிொட்டு நிறுேைங்கள், இந்திய
காப்பீட்டு நிறுேைங்கமளத் ங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் தகாண்டுேர முடியு
-ம் என்பது குறிப்பிடத் க்கது.
காப்பீட்டுச்சட்டம், 1938 ஏற்கைமே இருமுமற திருத் ப்பட்டுள்ளது. மு ல்
முமறயாக ோஜ்பாய் ஆட்சிக்காலத்தில் காப்பீட்டுச் சட்டம் திருத் ப்பட்டது.
அப்மபாது 26% அந்நிய மெரடி மு லீடு அனுைதிக்கப்பட்டது. அ ன்பிறகு
2015’இல் அந்நிய மெரடி மு லீட்மட 49 ச வீ ைாக உயர்த்தி திருத் ம்
தசய்யப்பட்டது. ற்மபாது, அ மை 74 ச வீ ைாக உயர்த் திருத் ம்
தகாண்டுேர ெடேடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
`26,000 மகாடி அந்நிய மெரடி மு லீடு:
ைாநிலங்களமேயில், அந்நிய மெரடி மு லீடு உயர்த் ப்படுே ற்காை
காரைத்ம விளக்கிய நிர்ைலா சீ ாராைன், ‘காப்பீட்டு நிறுேைங்களின்
பைப்புழக்கத்தில் பிரச்சமைகள் உள்ளை. இப்மபாது அந்நிய மெரடி
மு லீட்டு ேரம்பு உயர்த் ப்பட்டுள்ள ன்மூலம் காப்பீட்டு நிறுேைங்களின்











 











5. ான்சானியா அதிபர் ைமறவு
இ ய மொயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்மச தபற்று ேந்
ான்சானியா அதிபர்
ஜான் ைகுஃபுலி காலைாைார். அேருக்கு ேயது 61. இ மை அந்ொட்டின்
துமை அதிபர் சமியா சுலுெூ அறிவித் ார்.

6. கமராைா டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்டேர்கள் ரத்

ாைம் தசய்யலாைா?

இந்தியாவில் ‘மகாவிஷீல்டு’, ‘மகாமேக்ஸின்’ எனும் 2 டுப்பூசிகள்
புழக்கத்தில் உள்ளை. ‘மகாவிஷீல்டு’ டுப்பூசியில் சிம்பன்ஸி குரங்மக
பாதிக்கும் அடிமைாமேரஸில் ைரபணுமே ைாற்றி, அ னுள் வீரியம்
இழந்
‘ொேல்கமராைா'
மேரஸின்
‘கூர்ப்புர ’த்ம ச்
தசலுத்திவிடுகின்றைர். இந் மேரஸால் ைனி உடலுக்குள் பிரதி எடுத்து
ேளர்ச்சியமடய முடியாது. ‘மகாமேக்ஸின்’
டுப்பூசியில் இறந்
நிமலயில் உள்ள ‘ொேல்கமராைா' மேரமஸப் பயன்படுத்துகின்றைர்.
இந் மேரஸாலும் ைனி உடலுக்குள் ேளர்ச்சியமடய முடியாது.
ைாடர்ைா, மபசர் நிறுேைங்கள் யாரித்துள்ள கமராைா டுப்பூசிகளில்
ொேல் கமராைா மேரஸ் ‘mRNA’ பயன்படுத்தியுள்ளைர். இ ைாலும்
ைனி உடலுக்குள்தசன்றதும் கமராைா மேரஸாக உருோக முடியாது.
எைமே டுப்பூசிமபாட்டுக் தகாண்டேர்கள் ரத் ாைம் தசய்ே ால் அந்
ரத் த்ம ப் தபற்றுக்தகாண்டேருக்கு கமராைா த ாற்று ஏற்பட்டுவிடுமைா
என்று பயப்பட மேண்டியதில்மல. எப்மபாதும்மபால் இரத்
ாைம்
தசய்யலாம். இரத் ம் அளித் பிறகு தகாமடயாளரின் உடலில் உருோகும்
புதிய இரத் த்திலும் கமராைா எதிரணுக்கள் உற்பத்தியாகிவிடும்.
உலக ெமடமுமற
சிலருக்கு டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்ட ஒரு ோரத்துக்குள் மி ைாை காய்ச்ச
-ல், உடல்ேலி, மலேலி, அசதிமபான்ற சிறிய அளவிலாை த ால்மலகள்
ஏற்படக்கூடும். அப்மபாது ரத்
ாைம் தசய்யக்கூடாது. ஒரு ோரம் கழித்து
ரத் ாைம் தசய்யலாம் என்ற ேழிமுமற உலகளவில் பின்பற்றப்படுகிறது.
இந்திய ெமடமுமற
இந்தியாவில் ரத்
ாைம் தசய்ய, உலக ெமடமுமறயிலிருந்து ஒருைாற்ற
-த்ம க் தகாண்டுேந்துள்ளைர். ‘மகாவிசீல்டு’, ‘மகாமேக்சின்’ இரண்டில்
எதுோைாலும் இரண்டாம் ேமை டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்ட பிறகு 28
ொட்கள் கழித்து இரத்
ாைம் தசய்யலாம் என்று ‘ம சிய இரத் மைற்றும்
கழகம்’ அறிவித்துள்ளது.
ஒருமேமள கமராைா
டுப்பூசிமபாட்டுக்தகாண்டேரின் ரத் த்ம ப்
தபற்றுக் தகாள்பேருக்கு ‘சுயத் டுப்பாற்றல் சீர்குமலவு’ (Auto immune
disorder) இருந் ால், புதி ாக தசலுத் ப்பட்ட ரத் த்தில் உள்ள கமராைா
எதிரணுக்கள் அந் மொயுள்ளேரின் உடமலயும் பாதிக்க ோய்ப்புள்ளது
என்பது ான்காரைம். 28 ொட்கள் கழித்து ரத் ாைம் தசய் ால் அந்
எதிரணுக்கள் பயைாளி உடலுக்குப் பா கம் தசய்யாது என்று ஒரு
ைருத்துேக் கணிப்பு உள்ளது. இம க் கருத்தில் தகாண்டும் மிக அரி ாக
நிகழும்இந் ப் பாதிப்மபக் கேைத்தில் தகாண்டும் 28 ொட்கள் கழித்து
ரத்
ாைம் தசய்யும் ேழிமுமறமய இந்தியாவில் பின்பற்ற ஆமலாசமை
ேழங்கியுள்ளைர்.
‘ம ற்றாளர் ரத் த் திரேம்’ ாைம் தசய்யலாைா?
கமராைா த ாற்றாளர்களுக்கு ‘ம ற்றாளர் ரத் த் திரேம்’ (Convalescent
plasma) ேழங்கப்படுேது ஒரு சிகிச்மச முமறயாக உள்ளது. இேர்களுக்கு
கமராைா டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்டேர்களின் ரத் த் திரேத்ம எடுத்து
சிகிச்மசக்குப் பயன்படுத் முடியாது.
டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்டேர்களின் ரத் த்தில் உருோகும் எதிரணுக்க
-ள் கமராைாவுக்கு எதிராை டுப்பாற்றமலத் ரும். அ ாேது, கமராைா
மேரஸ்கள் உடலுக்குள் நுமழயும்மபாம
அேற்மற கண்டறிந்து
எதிர்த்துப் மபாராடி கமராைாமே தேற்றிதகாள்ளும். ஆைால், கமராைா
த ாற்றாளர்கள் உடலில் ஏற்தகைமே கமராைா மேரஸ்கள் குடிபுகுந்தி
-ருக்கும். அேற்றுக்கு எதிராக டுப்பூசி ைருந்துகள் மபாராட முடியாது.
டுப்பூசி என்பது மொமயக் குைப்படுத்தும் ைருந்து அல்ல; மொய்
ேருேம
டுக்கும் ைருந்து. ஆகமே, கமராைா டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்
-டேர்கள் ‘ம ற்றாளர் ரத் த் திரே’ ாைம் தசய்ய முடியாது.
ரத் ேங்கிகளின் பிரச்சிமைக்கு தீர்வு என்ை?
இரண்டாம் ேமை டுப்பூசிமபாட்டுக்தகாண்டபிறகு 28 ொட்கள் கழித்து
இரத் ாைம் தசய்யலாம் எனும் அறிவிப்பு இந்திய இரத் ேங்கிகளுக்குப்
பிரச்சிமையாகி உள்ளது. ஏற்தகைமே கமராைா டுப்பூசி இரண்டாம்
ேமைக்கு 28 ொட்கள் இமடதேளி ம மேப்படுகிறது. இரண்டாம்
ேமைமயப் மபாட்டுக்தகாண்ட பிறகு 28 ொட்கள் கழித்து ரத்
ாைம்
தசய்யலாம் என்றால், தைாத் த்தில் 56 ொட்கள் காத்திருக்க மேண்டும்.













கமராைா பாதிப்பால் ரத்
ாைம் தசய்மோர் எண்ணிக்மக குமறந்து
ேரும் நிமலயில் இந் அறிவிப்பு ரத் ேங்கிகளின் நிமலமைமய
இன்னும் மைாசைாக்கிவிடும்.
குதியாை தகாமடயாளர்கள் மு லில்
ரத் ாைம்
தசய்துவிட்டு,
அடுத் ாக
கமராைா
டுப்பூசி
மபாட்டுக்தகாண்டால், இந் நிமலமைமயச் சைாளிக்க முடியும்.
7. மலைன்ைார் - னுஷ்மகாடி இமடமய 30 கி.மீ. தூரம் தகாண்ட பாக்
ஜலசந்திமய நீந்திக் கடக்கும் சியாைளா: அனிமைஷன் பட இயக்குெரின்
சா மை முயற்சி
மலைன்ைாரிலிருந்து னுஷ்மகாடி ேமரயிலாை சுைார் 30 கிமீ தூரம்
தகாண்ட பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய மெ ராபாத்ம மசர்ந் நீச்சல்
வீராங்கமை மகாலி சியாைளா நீந்திமய கடக்கவுள்ளார். இ ன்மூலம், பாக்
ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய நீந்திக் கடந் மு ல் இந்தியப் தபண் என்ற
தபருமைமய மகாலி சியாைளா தபறுோர். இேர் அனிமைஷன் படங்களின்
இயக்குெர் என்பது குறிப்பிடத் க்கது.
மிழகத்ம யும், இலங்மகமயயும் பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதி பிரிக்கிறது.
ராமைசுேரம் தீவும், அம த ாடர்ந்துள்ள ைைல் திட்டுக்களாை ராைர்
பாலமும் பாக்ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய ைன்ைார் ேமளகுடாவிலிருந்து
பிரிக்கிறது. மிழ்ொட்டிமலமய மிகவும் ஆழம்குமறந் , அம சையம்
பாமறகளும் ஆபத் ாை தஜல்லி மீன்களும் நிமறந் கடற்பகுதி இது.
பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய இலங்மக ேல்தேட்டித்துமறமயச் சார்ந்
ெேரத்திைசாமி என்ற மிழர் மு ன்மு லாக 1954ஆம் ஆண்டு நீந்திக்
கடந் ார். த ாடர்ந்து கடந் 1966’இல் தகால்கத் ாமேச் சார்ந் மிகிர்தசன்
என்பேர் பாக் ஜலசந்திமய மலைன்ைாரில் இருந்து னுஷ்மகாடி ேமர
நீந்திக்கடந் ார். ேல்தேட்டித்துமறமயச் சார்ந் நீச்சல் வீரராை குைார்
ஆைந் ன் 1971’இல் மலைன்ைாரில் இருந்து னுஷ்மகாடிக்கு நீந்தி
ேந்து, மீண்டும் மலைன்ைாருக்கு 51 ைணி மெரத்தில் நீந்திச் தசன்று
சா மை பமடத் ார்.
2019’இல் ம னி ைாேட்டம் அல்லிெகரத்ம மசர்ந் தஜய் ஜஸ்ேந்த் என்ற
10 ேயது பள்ளி ைாைேர் பாக் ஜலசந்திமய நீந்திக்கடந் ார். அதுமபால,
கடந் 2020 பிப்ரேரியில் அதைரிக்காமேச் சார்ந் எடி ெு (45) என்பேர்
மு ல் தபண்ைாக பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய நீந்திக்கடந் ார்.

8. கங்மகதகாண்ட மசாழபுரத்தில் அகழாய்வு பணி த ாடக்கம்
அரியலுார் ைாேட்டம், கங்மகதகாண்ட மசாழபுரத்தில், மிழக த ால்லியல்
துமற அகழாய்மே த ாடங்கியுள்ளது. மிழக த ால்லியல் துமற சார்பில்,
மிழகத்தில், ஏழு இடங்களில் இந் ாண்டு அகழாய்வு தசய்யப்பட உள்ளை.
இதில், அரியலுார் ைாேட்டம், கங்மகதகாண்ட மசாழபுரம் எனும் ஊர், 1000
ஆண்டுகளுக்குமுன், இராமஜந்திர மசாழனின் மலெகராக விளங்கியது.
இங்கு, ஏற்கைமே, மிழக த ால்லியல் துமற சார்பில் ெடந் அகழாய்வில்,
இராமஜந்திர மசாழனின் அரண்ைமை இருந்
டயங்கள் கண்டறியப்பட்
-டை. இந்நிமலயில், கடந் ைா ம், இங்கு கள ஆய்வுப் பணிகள் ெடந் ை.
அதில், த ால்தபாருட்கள் இருக்கும் இடங்கள் அமடயாளப்படுத் ப்பட்டு,
ஒரு ோரத்திற்கு முன், அகழாய்வுப்பணிகள் த ாடங்கிை.
9. ம சிய சீனியர் டகளம்: 200 மீட்டர் ஓட்டத்தில் பி.டி. உஷாவின்
சா மைமய முறியடித் ார் ைலட்சுமி
24ஆேது தபடமரஷன் மகாப்மபக்காை ம சிய சீனியர் டகள சாம்பியன்
-ஷிப் மபாட்டி பஞ்சாப் ைாநிலம் பாட்டியாலாவில் ெடந்துேருகிறது. இதில்,
4ஆேது ொளன்று ெடந் தபண்களுக்காை 200 மீட்டர் ஓட்டத்தின் குதி
சுற்றில் மிழ்ொட்டின் S ைலட்சுமி (23.26 விைாடி), முன்ைணி வீராங்க
-மையாை அசாமைச்சார்ந் ஹிைா ாமஸ (24.39 விைாடி) பின்னுக்கு
ள்ளி ைது பிரிவில் மு லிடத்ம பிடித்து இறுதிப்மபாட்டிக்கு முன்மைறி
-ைார். அத்துடன் இந் ப் மபாட்டியில் ைலட்சுமி புதிய சா மையும்
பமடத் ார். இ ற்குமுன்பு கடந் 1998ஆம் ஆண்டில் தசன்மையில் ெடந்
தபடமரஷன் மகாப்மப மபாட்டியில் முன்ைாள் பிரபல வீராங்கமை P T
உஷா (மகரளா) 23.30 விைாடியில் பந் ய தூரத்ம
கடந் ம
சா மையாக இருந் து. அந் ச் சா மைமய ைலட்சுமி முறியடித் ார்.
100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் ைலட்சுமி, ஒடிசாவின் டுட்டீ சந்ம வீழ்த்தி
ங்கப்ப க்கம் தேன்று இருந் து குறிப்பிடத் க்கது. உயரம் ாண்டு லில்
மிழக வீராங்கமை கிமரஸ்ைா கிலிஸ்டஸ் மைரி 1.84 மீட்டர் ாண்டி
ங்கப்ப க்கத்ம
ை ாக்கிைார். 20 ேய ாை அேர் கன்னியாகுைரி
ைாேட்டத்ம மசர்ந் ேர் ஆோர். அரியாைா வீராங்கமை மரகா (1.75
மீட்டர்) தேள்ளிப்ப க்கமும், மிழக வீராங்கமை ஜிஜி ஜார்ஜ் ஸ்டீபன் (1.70
மீட்டர்) தேண்கலப்ப க்கமும் தபற்றைர்.



 











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


✓

‘ஐ அறிமுகப்படுத்திய அவமச் கம் எது?
அ) கல்வி அமைச்சகம்
ஆ) உள்துமை அமைச்சகம் 



ைகிழ்ச்சியொக இருப்பது ைொனுடர்களின் அடிப்பமட உரிமை என்பது
குறித் விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துே ற்கொக ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.
20 அன்று உலகம் முழுேதும் பன்னொட்டு ைகிழ்ச்சி நொள் தகொண்டொடப்ப
-டுகிைது. “Happiness for all, forever” என்பது நடப்பொண்டில் (2021)
ேரும் இந் நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும்.

இ) த ொழிலொளர் ைற்றும் வேமலேொய்ப்பு அமைச்சகம்

✓

ஈ) வேளொண்மை ைற்றும் ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம்

6. உைக சிட்டுக்குருவிகள் நோள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது?

ைத்திய உள்துமை அமைச்சகைொனது அண்மையில், வ சிய மலநகர்
தில்லி (திருத் ) ைவசொ ொ, 2021 ‘ஐ ைக்களமேயில் அறிமுகம் செய்தது.
இம்ைவசொ ொ, ‘தில்லி அரசு’ என்ப ன் தபொருமள ‘தில்லியின் துமைநி
-மல’ என்று ைறுேமரயமை தசய்ய முயற்சி தசய்கிைது. இந் ைவசொ ொ
தில்லியின் துமைநிமல ஆளுநருக்கு அேரது விருப்பப்படி அதிகொரங்க
-மள ேழங்க முற்படுகிைது.

அ) ைொர்ச் 20 
ஆ) ைொர்ச் 21
இ) ைொர்ச் 22
ஈ) ைொர்ச் 23

✓

நவீன உட்கட்டமைப்பு, நுண்ைமல வகொபுரங்கள் ைற்றும் பூச்சிக்தகொல்
-லிகளொல் ஏற்படும் ைொசுகள் ைற்றும் குமைந்துேரும் பசுமைதேளிகள்
வபொன்ை கொரைங்களொல் அருகிேரும் சிட்டுக்குருவிகளின் எண்ணிக்
-மகமய ைக்களுக்கு எடுத்துக்கூறி அ ன்மூலம் அேர்களுக்கு ஒரு
விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துே ற்கொக கடந் 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து
உலக சிட்டுக்குருவிகள் நொள் கமடபிடிக்கப்பட்டு ேருகிைது.

✓

“I Love Sparrows” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) ேரும் இந்நொளுக்கொன
கருப்தபொருளொகும். Nature Forever Society of India என்னும் அமைப்பு,
பிரொன்மைச் சொர்ந் Eco-Sys Action Foundation என்னும் த ொண்டு
நிறுேனம் ைற்றும் பல்வேறு பன்னொட்டு அமைப்புகளொல் இந் நொள்
தகொண்டொடப்படுகிைது.

2.2020-21 கோைப்பகுதியில் MGNREGS’இன்கீழ், தைவைைோய்ப்பு
உருைோக்கத்தில் முேலிடம் ைகித்ே மோநிைம் எது?
அ) மிழ்நொடு
ஆ) வகொேொ
இ) இரொஜஸ் ொன் 
ஈ) ஹரியொனொ

✓

2020-21 கொலப்பகுதியில், MGNREGS’இன்கீழ், இந்தியொ, ஒட்டுதைொத்
-ைொக 366 வகொடி நபர்களின் வேமல நொட்கமள உருேொக்கியுள்ளது.
இத்திட்டத்தின்கீழ், இதுேமர உருேொக்கப்பட்ட வேமலேொய்ப்புகளிவல
-வய இது ொன் அதிகபட்சைொகும். ைொநிலங்களில், ரொஜஸ் ொன் 43 வகொடி
நபர்களின் வேமல நொட்கமள உருேொக்கி மு லிடத்தில் உள்ளது.
அம த்த ொடர்ந்து வைற்கு ேங்கம், உத் ரபிரவ சம் ைற்றும் மிழ்நொடு
ஆகிய ைொநிலங்கள் உள்ளன.

7. 2021 உைக தூக்க நோள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது?

3.உைக மறுசுழற்சி நோள் அனு ரிக்கப்படுகிற தேதி எது?

ஈ) ைொர்ச் 22

அ) ைொர்ச் 19 
ஆ) ைொர்ச் 20
இ) ைொர்ச் 21

✓

அ) ைொர்ச் 18 
ஆ) ஏப்ரல் 18
இ) வை 18
ஈ) ஜூன் 18

✓

✓

உலக ைறுசுழற்சி நொளொனது ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.18 அன்று அனுச
-ரிக்கப்படுகிைது. நைது புவியின் இயற்மக ேளங்கள் விமரேொகப் பயன்
-படுத் ப்படுேது குறித்து ைக்களிமடவய விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்தும்
வநொக்கில் இந்நொள் அமைந்துள்ளது. ைறுசுழற்சி தசய்ே ற்கொன கருத்ம
-யும் பழக்கத்ம யும் இந் நொள் ஊக்குவிக்கிைது.

ஒவ்வேொர் ஆண்டும் இளவேனிற்கொல சைய இரவு நொளுக்கு முந்ம ய
நொளன்று உலக தூக்க நொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. நடப்பொண்டு (2021)
ைொர்ச்.19 அன்று இந்நாள் ேருகிைது. இம உலக தூக்க சங்கத்தின்
உலக தூக்க நொள் குழுமம் ஏற்பொடு தசய்கிைது. “Regular Sleep, Healthy
Future” என்பது நடப்பொண்டு ேரும் இந்நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும்.

8. நடப்போண்டில் (2021) ைரும் பன்னோட்டு கோடுகள் நோளுக்கோன
கருப்கபோருள் என்ன?
அ) Forests and Water
ஆ) Forests and Energy

“Recycling Heroes” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) ேரும் உலக
ைறுசுழற்சி நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும்.

இ) Forests and Sustainable Cities
ஈ) Forest restoration: a path to recovery and well-being 

4.உைக கவிவேகள் நோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது?

✓

அ) ைொர்ச் 20
ஆ) ைொர்ச் 21 
இ) ைொர்ச் 22
ஈ) ைொர்ச் 23
✓

✓

கவிம கமளப் படித் ல், பமடத் ல், பயிற்றுவித் ல் ஆகியேற்மை
ஊக்குவிப்பம வநொக்கைொகக் தகொண்டு ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.21
அன்று உலக கவிம கள் நொள் தகொண்டொடப்படுகிைது.

9. நடப்போண்டில் (2021) வரும் உைக ேண்ணீர் நோளுக்கோன கருப்
கபோருள் என்ன?

ஐநொ அறிவியல் ைற்றும் கலொச்சொர அமைப்பொன UNESCO நிறுேனத் ொல்
1999ஆம் ஆண்டில் நடத் ப்பட்ட 30ஆேது அைர்வின்வபொது அறிவிக்கப்பட்டு,
உலக நொடுகள் முழுேதும் இந் நொள் தகொண்டொடப்பட்டுேருகிைது.

அ) Why Waste Water?
ஆ) Valuing Water 
இ) Water is Life

5. நடப்போண்டில் (2021) ைரும் பன்னோட்டு மகிழ்ச்சி நோளுக்கோன

ஈ) Better Water, Better Jobs

கருப்கபோருள் என்ன?
✓

அ) Share Happiness
ஆ) Angry Birds Happy Planet
இ) Reclaim Happiness

அமனத்து ேமகயொன கொடு ைற்றும் ைரங்களின் முக்கியத்துேத்ம ப்
பற்றி விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துே ற்கொன ஒரு நொளொகவும், அமேகள்
ம்மையும் ம்மை சொர்ந்திருக்கும் ைற்ைமேமயயும் பொதுகொக்க பயன்ப
-டுத்தும் ேழிகமள தகொண்டொடுேம யும் வநொக்கைொகக்தகொண்டு ஒவ்
-வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.21 அன்று பன்னாட்டு கொடுகள் நொள் கமடப்பிடிக்
கப்படுகிைது. “Forest restoration: a path to recovery and well-being”
என்பது நடப்பொண்டு (2021) ேரும் இந்நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும்.

ண்ணீரின் முக்கியத்துேம்பற்றி விழிப்புைர்மே ஏற்படுத்துே ற்கொக
ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ைொர்ச்.21 அன்று உலக ண்ணீர் நொள் கமடபிடிக்க
-ப்படுகிைது. “Valuing Water” என்பது நடப்பொண்டில் (2021) ேரும் உலக
ண்ணீர் நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும்.

ஈ) Happiness for all, forever 











 











10.மருத்துை ரீதியிைோன கருக்கவைப்பு, 2020’இன்படி, சிறப்புைவக
கபண்களுக்கு கருக்கவைப்பு க ய்ய அனுமதிக்கப்படும் உச் ைரம்பு
கோைம் என்ன?
அ) 20 ேொரங்கள்
ஆ) 24 ேொரங்கள் 
இ) 28 ேொரங்கள்
ஈ) 32 ேொரங்கள்

✓

ைருத்துே ரீதியிலொன கருக்கமலப்பு தசய்ே ற்கு ற்வபொதுள்ள 20 ேொர
உச்சேரம்பிலிருந்து 24 ேொரங்களொக அம ைொற்ை அனுைதிப்ப ற்கொன
திருத் ைவசொ ொமே ைொநிலங்களமே நிமைவேற்றியது.

✓

பொலியல் ேண்புைர்விலிருந்து ப்பியேர்கள், கொ உைவுமுமையொல்
பொதிக்கப்பட்டேர்கள், பருே ேயதிமன எட்டொவ ொர் & ைொற்றுத்திைனொளி
-கள் உள்ளிட்ட சிைப்புேமக தபண்களுக்கு இந் ேரம்பு தபொருந்தும்.
இந் ைவசொ ொமே, ைக்களமே, ஓரொண்டுக்கு முன்பு நிமைவேற்றியது.







3. சுரங்க வைம்பொட்டு
நிமைவேற்ைம்

சட்டத்திருத்

ைவசொ ொ:

ைக்களமேயில்

கனிைச்சுரங்க வைம்பொடு & ஒழுங்குமுமை சட்டத்திருத் ைவசொ ொ,
ைக்களமேயில் நிமைவேற்ைப்பட்டது. கடந் 1957’ஆம் ஆண்மடய
சுரங்கங்கள், ொதுக்கள் (வைம்பொடு ைற்றும் ஒழுங்குமுமை) சட்டத்தில்
திருத் ம் வைற்தகொள்ே ற்கொன ைவசொ ொ, ைக்களமேயில் அறிமுகம்
தசய்யப்பட்டது. புதிய வேமலேொய்ப்புகமள உருேொக்குேது, இைக்குை
-திமயக் குமைத்து உள்நொட்டு உற்பத்திமய அதிகரிக்கச் தசய்ேது
ஆகிய வநொக்கங்களுக்கொக சட்டத்திருத் ம் தகொண்டுேரப்பட்டுள ொக
ைத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது.
இ ன்மூலம், வநரடியொகவும் ைமைமுகைொகவும் 55 இலட்சம் புதிய
வேமலேொய்ப்புகள் உருேொக்கப்படும். ொதுேளஆரொய்ச்சியில் னியொ
-ருக்கு அனுைதியளிக்கப்படும். அந்நிறுேனங்கள் அதிநவீன த ொழில்
நுட்பத்ம ப் பயன்படுத்தி ஆரொய்ச்சியில் ஈடுபடும். அதிக எண்ணிக்
-மகயிலொன சுரங்கங்களும் ஏலத்துக்கு விடப்படும். நொட்டின் தைொத்
உள்நொட்டு உற்பத்தியில் சுரங்கத்துமையின் பங்களிப்பு 1.75 ச வீ ைொ
-க உள்ளது. இந் ச் சீர்திருத் ம்மூலம், அத்துமையின் பங்களிப்பு 2.5
ச வீ ைொக அதிகரிக்கும்.

1. வ வேந்திர குல வேளொளர் ைவசொ ொ ைக்களமேயில் நிமைவேற்ைம்
மிழ்நொட்டில் ொழ்த் ப்பட்வடொர் பட்டியலில் இருந் ஏழு பிரிவினமர
அதிலிருந்து விலக்கி வ வேந்திர குல வேளொளரொக அறிவிக்கும் ைவசொ ொ
ைக்களமேயில் நிமைவேறியது. மிழ்நொட்டில் ொழ்த் ப்பட்வடொர் இனப்
பிரிவில் பல்வேறு பிரிவுகள் உள்ளன. இதிலுள்ள வ வேந்திரகுலத் ொன்,
கமடயன், கொலொடி, குடும்பன், பள்ளன், பன்னொடி, ேொதிரியொன் ஆகிய ஏழு
பிரிவினர்கள், ங்கமள பட்டியல் இனப்பிரிவிலிருந்து விலக்கி ஒன்ைொக
இமைத்து வ வேந்திர குல வேளொளரொக அறிக்கும்படி
மிழ்நொடு
அரசிடமும் ைத்திய அரசிடமும் வகொரிேந் னர்.
இம த் த ொடர்ந்து, அரசியலமைப்புச் சட்டம் 1950, பிரிவு 341’இன்கீழ்
குந் திருத் ங்கள் வைற்தகொள்ள ைத்திய அரமச, மிழ்நொடு அரசு
ேலியுறுத்தி வகட்டுக்தகொண்டது. ைத்திய அமைச்சரமே ஒப்பு லின் வபரில்
அரசியல் சொசன ( ொழ்த் ப்பட்வடொர் பிரிவு) திருத் ைவசொ ொ - 2021,
ைக்களமேயில் கடந் பிப்.13 அன்று ொக்கலொனது. ைத்திய சமூக நீதித்
துமை அமைச்சர் ொேர்சந்த் தகலொட் ைவசொ ொமே ொக்கல் தசய் ொர்.
இம்ைவசொ ொ நிமைவேற்ைப்பட்ட ன்மூலம் ற்வபொது பட்டியலினப்பிரிவில்
உள்ள வ வேந்திரகுலத் ொன், கமடயன், கொலொடி, குடும்பன், பள்ளன்,
பன்னொடி, ேொதிரியொன் ஆகிய 7 பிரிவினரும் இனி ‘வ வேந்திரகுலவேளொ
-ளர்’ என அமழக்கப்படுேர்.
இதில் முக்கியைொக திருதநல்வேலி, தூத்துக்குடி, இரொைநொ புரம், புதுக்வகொ
-ட்மட, ஞ்சொவூர், திருேொரூர் ைற்றும் நொகப்பட்டினம் ஆகிய 7 ைொேட்டங்க
-ளின் கடற்கமரபகுதியிலுள்ள ‘கமடயன்’ பிரிவினர் ைட்டும் வ வேந்திர
குலவேளொளர் பிரிவில் வசர்க்கப்படவில்மல. மீனேர்களொன அேர்கள்,
‘வ வேந்திரகுலவேளொளர்’ பிரிவுக்குேர விருப்பமில்மல எனக்கூறிய ொல்,
அேர்கள் இந் ப்பிரிவில் வசர்க்கப்படவில்மல என்று கூைப்பட்டுள்ளது.

2. நீர் பயன்பொட்மட வைம்படுத்துே ற்கொன கட்டமைப்புகள் அேசியம்
நீர் பயன்பொட்மட வைம்படுத்துே ற்கொன கட்டமைப்புகமள உலக நொடுகள்
ஏற்படுத் வேண்டியது அேசியம் என்று ஐநொ’இல் இந்தியொ ேலியுறுத்தி
உள்ளது. உலக ண்ணீர் நொள் ைொர்ச்.22 அன்று தகொண்டொடப்படுகிைது.
அம தயொட்டி, ‘நீர்குறித் ஐநொஇன் நீடித் ேளர்ச்சிக்கொன இலக்குகமள
2030ஆம் ஆண்டுக்குள் அமட ல்’ என்ை
மலப்பிலொன விேொ ம்
கொதைொலி ேொயிலொக நமடதபற்ைது.
அதில் ைத்திய ஜல்சக்தி துமை அமைச்சர் கவஜந்திர சிங் தெகொேத் கூறு
-மகயில், “உலகில் சுைொர் 110 வகொடி ைக்களுக்கு குடிநீர் முமையொகக்
கிமடப்பதில்மல. சுைொர் 270 வகொடி ைக்கள் ஆண்டில் ஒரு ைொ ைொேது
குடிநீர்த் ட்டுப்பொட்மட எதிர்தகொள்கின்ைனர்”. என்ைொர்.
2018-2028’ஆம் ஆண்டு ேமரயிலொன சொப் த்ம
சொப் ைொக’ ஐநொ அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத் க்கது.







‘ ண்ணீருக்கொன

4. ொன்சொனியொவுக்கு மு ல் தபண் அதிபர்
கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நொடொன ொன்சொனியொவின் மு ல் தபண் அதிபரொக
சமியொ சுலுஹி ஹைன் (61) ப விவயற்ைொர். அந் நொட்டின் துமை
அதிபரொக இதுேமர தபொறுப்பு ேகித்து ேந் அேர், உடல்நலக்குமைவு
கொரைைொக அதிபர் ஜொன் தைகுபுலி கொலைொனம த்த ொடர்ந்து அதிபர்
தபொறுப்மப ஏற்றுக்தகொண்டொர். இன்னும் ஐந் ொண்டுகளுக்கு சமியொ
சுலுஹி ஹைன் அதிபர் ப விமய ேகிப்பொர்.
5. இந்தியப்தபொருளொ ொரம் 12% ேளர்ச்சி கொணும்: மூடிஸ்
இந்தியப்தபொருளொ ொரத்தின் ேளர்ச்சி 2021’ஆம் ஆண்டில் 12 ச வீ
-ைொக இருக்கும் என சர்ேவ ச ர ைதிப்பீட்டு நிறுேனைொன மூடிஸ்
அனொலிடிக்ஸ் த ரிவித்துள்ளது. கவரொனொ தபொதுமுடக்கத்தின் விமள
-ேொக தசப்டம்பர் கொலொண்டில் நொட்டின் தபொருளொ ொரம் 7.5 ச வீ ம்
அளவுக்கு வீழ்ச்சிமய சந்தித் து. இந் நிமலயில், கட்டுப்பொடுகளில்
ளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட ன் எதிதரொலியொல் அண்மைக்கொலைொக





 











தபொருளொ ொர நடேடிக்மககள் வேகதைடுத்துள்ளன. இது ேளர்ச்சிக்கு
மிகவும் உகந் சூழமல உருேொக்கிய ன் விமளேொக டிசம்பர்
கொலொண்டில் தைொத் உள்நொட்டு உற்பத்தி எதிர்பொர்த் ம க் கொட்டிலு
-ம் ேலுப்தபற்று 0.4 ச வீ ேளர்ச்சி விகி த்ம எட்டிப்பிடித் து.
கட்டுப்பொடுகள் ளர்த் ப்பட்டதிலிருந்து உள்நொடு ைற்றும் தேளிநொடுக
-ளில் ைக்களிமடவய நுகர்வுக்கொன வ மே அதிகரிக்கத் த ொடங்கியு
-ள்ளது. இது, அண்மைக்கொலங்களில் யொரிப்புத்துமை உற்பத்திமய
வைம்படுத் ேழிேகுத்துள்ளது. 2020’இல் இந்தியொவின் தபொருளொ ொர
ேளர்ச்சி 7.1 ச வீ ைொக சரிமேக் கண்டிருந் து. இந் நிமலயில்,
ேளர்ச்சிக்கு உகந் சூழல் கொைப்படுே ொல் நடப்பு 2021’இல் நொட்டின்
தபொருளொ ொரம் 12 ச வீ ேளர்ச்சிமய எட்டுே ற்கு அதிக ேொய்ப்புகள்
உள்ளது என மூடிஸ் னது ஆய்ேறிக்மகயில் த ரிவித்துள்ளது.





குடிநீர் ைலிேொன விமலக்குக் கிமடக்கும் நகரங்கள் பட்டியலில் தலப
-னொனின் தபய்ரூட் மு லிடத்தில் உள்ளது. அந் ப்பட்டியலில் கர்நொடக
ைொநிலத் மலநகரொன தபங்களூரு இரண்டொேது இடத்தில் உள்ளது.
அங்கு ஒரு வபொத் ல் குடிநீரின் விமல சுைொர் `9’ஆக உள்ளது.
குடிநீரின் விமலயுடன் வசர்த்து ரம் த ொடர்பொன ஆய்மேயும் அந்
நிறுேனம் வைற்தகொண்டது.
தபங்களூரில் குடிநீரின் ரம் சரொசரி நிமலயில் உள்ள ொக அந்
நிறுேனம் தேளியிட்ட அறிக்மகயில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குடிநீர் விமல அதிகைொகக் கொைப்படும் நகரங்கள்
ஓஸ்வலொ, நொர்வே - `130
விர்ஜினியொ கடற்கமர, அதைரிக்கொ – `115
லொஸ் ஏஞ்சலீஸ், அதைரிக்கொ – `110

6. TATA கம்யூனிவகென்ஸ் நிறுேனத்திலிருந்து தேளிவயறியது
ைத்திய அரசு
TATA கம்யூனிவகென்ஸின் பத்து ச வீ பங்குகமள விற்பமன
தசய் ம யடுத்து அந் நிறுேனத்திலிருந்து தேளிவயறியுள்ள ொக
ைத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து ைத்திய த ொமலத ொடர்புத்
துமை SEBI’க்கு அளித் அறிக்மகயில் த ரிவித்துள்ள ொேது: TATA
கம்யூனிவகென்ஸ் நிறுேனத்தில் ைத்திய அரசு 2,85,00,000
பங்குகமள மேத்திருந் து. இது, அந் நிறுேனத்தின் தைொத் பங்கு
மூல னத்தில் 10 ச வீ ைொகும். இந் 10 ச வீ பங்கு மூல னத்ம
TATA சன்ஸின் துமை நிறுேனைொன பொனொவடொன் ஃபின்தேஸ்ட்டு
-க்கு 2021 ைொர்ச்.18’இல் விற்பமன தசய்யப்பட்டது.
இ ன்மூலம், TATA கம்யூனிவகென்ஸ் நிறுேனத்திலிருந்து ைத்திய
அரசு முழுமையொக தேளிவயறியுள்ள ொக அந்
அறிக்மகயில்
த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பரிேர்த் மனக்கு முன்ன ொக, TATA கம்யூனிவகெனில் ைத்திய
அரசுக்கு 26.12 ச வீ பங்குகளும், பொனொவடொன் ஃபின்தேஸ்ட்டுக்கு
34.80 ச வீ பங்குகளும், டொடொ சன்ைுக்கு 14.07 ச வீ பங்குகளும்,
தபொதுைக்களிடம் எஞ்சிய 25.01 ச வீ பங்குகளும் இருந் ன. இதில்,
ைத்திய அரசு 16.12 ச வீ பங்குகமள ஏற்தகனவே பங்கு ஒன்று `1,161
என்ை அடிப்பமட விமலயில் சில்லமை மு லீட்டொளர்களுக்கு
விற்பமன தசய்து விட்டது என்பது குறிப்பிடத் க்கது.

நியூ ஓர்லியன்ஸ், அதைரிக்கொ – `107
ஸ்டொக்வஹொம், சுவீடன் – `106
குடிநீர் விமல ைலிேொகக் கொைப்படும் நகரங்கள்
தபய்ரூட், தலபனொன் – `3
தபங்களூரு, இந்தியொ – `9
அக்ரொ, கொனொ – `11
லொவகொஸ், மநஜீரியொ – `12
இஸ் ொன்புல், துருக்கி – `13
8. மிழ் உள்ளிட்ட 8 தைொழிகளில் தபொறியியல் பொடப்புத் கம்- ேரும்
கல்வியொண்டு மு ல் ொய்தைொழி கல்வி அைல்: ஏஐசிடிஇ மலேர்
அனில் சகஸ்ரபுத்வ
கேல்
மிழ் உள்ளிட்ட 8 பிரொந்திய தைொழிகளில் தபொறியியல் பொடநூல்கள் தைொழி
தபயர்க்கப்பட்டுள்ள ொகவும், ேரும் கல்வியொண்டுமு ல் ொய்தைொழிக்கல்வி
அைலுக்கு ேரவுள்ள ொகவும் AICTE மலேர் அனில் சகஸ்ரபுத்வ த ரிவி
-த் ொர். நம் நொட்டின் வ சிய கல்விக்தகொள்மக 1968ஆம் ஆண்டு மு ன்மு
- லில் உருேொக்கப்பட்டது. பின்னர், 1986 & 1992 ஆகிய ஆண்டுகளில்
கல்விக்தகொள்மக திருத் ப்பட்டது. அ ன்பின் கடந் 2016ஆம் ஆண்டும்
கல்விக்தகொள்மகயில் சில திருத் ங்கள் வைற்தகொள்ளப்பட்டன.
இந்நிமலயில், வ சிய கல்விக்தகொள்மகயில் 2019ஆம் ஆண்டு பல்வேறு
திருத் ங்களும், ைொற்ைங்களும் வைற்தகொள்ளப்பட்டு, கஸ்தூரி இரங்கன்
மலமையில் பரிந்துமரக்கப்பட்ட வ சிய கல்விக்தகொள்மக, 2020’க்கு
ைத்திய அமைச்சரமே கடந் ஆண்டு ஒப்பு ல் அளித் து.

9. ரூ.1,188 வகொடியில் 4,960 ஏவுகமைகள்
மர ளத்திலிருந்து, எதிரிகளின் பீரங்கிகமள ொக்கியழிக்கும், 4,960
ஏவுகமைகமள, `1,188 வகொடி ைதிப்பில் தகொள்மு ல்தசய்ய, இரொணுே
அமைச்சகம் ஒப்பந் ம் வைற்தகொண்டது. கடந் சில ைொ ங்களொக, நொட்டின்
மூன்று பமடப்பிரிவுகளின் திைன் வைம்பொட்டு நடேடிக்மககமள, ரொணுே
அமைச்சகம் வைற்தகொண்டு ேருகிைது.

7. ைலிேொன விமலயில் குடிநீர் கிமடக்கும் நகரங்கள் பட்டியலில்
தபங்களூரு!
ைலிேொன விமலயில் குடிநீர் கிமடக்கும் உலக நகரங்கள் பட்டியலில்
தபங்களூரு இரண்டொேது இடத்ம ப்பிடித்துள்ளது. உலக நொடுகளின்
முக்கிய நகரங்களில் உள்ள பல்தபொருள் அங்கொடிகளில் குடிநீர்
வபொத் ல் சரொசரியொக எவ்ேளவு விமலக்கு விற்கப்படுகிைது என்பது
குறித் ஆய்மே னியொர் சுற்றுலொ நிறுேனம் வைற்தகொண்டது.
அதைரிக்கொவின் முப்பது நகரங்கள், உலக நொடுகளின் நூற்றுக்கும்
வைற்பட்ட நகரங்களில் இந் ஆய்வு வைற்தகொள்ளப்பட்டது.
குடிநீரின் விமல அதிகைொகக் கொைப்படும் நகரங்களின் பட்டியலில்
நொர்வேயின் ஓஸ்வலொ மு லிடத்தில் உள்ளது. அங்கு ஒரு வபொத் ல்
குடிநீர் சுைொர் `130’க்கு விற்கப்படுகிைது. இந் ப் பட்டியலின் மு ல் 5
நகரங்களில் அதைரிக்கொமேச்சொர்ந் 3 நகரங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன.









இேற்மை, இரொணுே தபொதுத்துமை நிறுேனைொன பொரத் மடனமிக்ஸ்,
பிரொன்ஸ் நொட்டின் த ொழினுட்ப உ வியுடன் யொரிக்கவுள்ளது. இ ற்கொன
ஒப்பந் ம் மகதயழுத் ொன நிமலயில், மூன்று ஆண்டுகளில் யொரிப்பு
பணிகள் நிமைேமடயும் என, இரொணுே அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.
10. புதிய வ சிய சொ மனவயொடு ேட்டு எறி ல் வீரொங்கமன கைல்பிரீத்
கவுர் ஒலிம்பிக் வபொட்டிக்கு குதி
24ஆேது தபடவரென் வகொப்மபக்கொன வ சிய சீனியர் டகள சொம்பியன்
-ஷிப் வபொட்டி பஞ்சொப் ைொநிலம் பொட்டியொலொவில் நடந் து. 5ஆம் நொளன்று
நடந் தபண்களுக்கொன ேட்டு எறி லில் பஞ்சொப் வீரொங்கமன கைல்பிரீத்
கவுர் 65.06 மீ தூரம் எறிந்து வ சிய சொ மனவயொடு ங்கப்ப க்கத்ம
தசொந் ைொக்கினொர். னது மு ல் முயற்சிவலவய நீண்டதூரம் வீசி அசத்திய
கைல்பிரீத் கவுர் (25) ஜூமல-ஆகஸ்டில் நடக்கும் வடொக்கிவயொ ஒலிம்பிக்
வபொட்டிக்கும் குதி தபற்ைொர். ஒலிம்பிக் வபொட்டிக்கொன குதி இலக்கு 63.5
மீட்டர் தூரைொகும். டகளத்தில் னிநபர் பிரிவில் இருந்து ஒலிம்பிக்குக்கு
குதி தபற்ை 10ஆேது இந்தியர் கைல்பிரீத் கவுர் ஆேொர்.



 















கைல்பிரீத் ேட்டு வீசிய தூரம் புதிய வ சிய சொ மனயொகவும் பதிேொனது.
இ ற்கு முன்பு நட்சத்திர வீரொங்கமன கிருஷ்ை பூனியொ 2012-ம்
ஆண்டில் 64.76 மீட்டர் தூரம் வீசியவ வ சிய சொ மனயொக இருந் து.
அந் 9 ஆண்டு கொல சொ மனமய முறியடித் ொர்.
தபண்களுக்கொன 200 மீ ஓட்டத்தில் அஸ்ைொம் வீரொங்கமன ஹிைொ ொஸ்
புதிய வபொட்டி சொ மனயுடன் (23.21 வினொடி) ங்கப்ப க்கத்ம ேசப்படுத்
-தினொர். அத்துடன் குதிச்சுற்றில் ன்மன பின்னுக்கு ள்ளிய மிழக
வீரொங்கமன திருச்சிமயச் சொர்ந்
னலட்சுமிமய வீழ்த்தி பதிலடி
தகொடுத் ொர். னலட்சுமி 23.39 வினொடிகளில் இலக்மக கடந்து 2ஆேது
இடத்ம ப்பிடித்து தேள்ளிப்ப க்கத்துடன் திருப்தி அமடந் ொர். ைற்தைொரு
மிழக வீரொங்கமன அர்ச்சனொ சுசீந்திரன் தேண்கலப்ப க்கம் (23.60
வினொடி) தபற்ைொர். இ ன் ஆண்கள் பிரிவில் மிழக வீரர் இலக்கிய ொசன்
(21.19 வினொடி) ங்கப்ப க்கத்ம தேன்ைொர். ைற்தைொரு மிழக வீரர்
விக்வனசுக்கு (21.57 வினொடி) தேண்கலப்ப க்கம் கிமடத் து.
ஆண்களுக்கொன 400 மீட்டர் மட ஓட்டத்தில் மிழக வீரர்கள் மு ல் 3
இடங்கமள பிடித்து ப க்கத்ம அறுேமட தசய் னர். ருண் ஐயொசொமி
50.16 வினொடிகளில் இலக்மக எட்டி ங்கப்ப க்கத்ம மகப்பற்றினொர்.
சந்வ ொஷ்குைொர் (51.49 வினொடி), சதீஷ் (52.11 வினொடி) அடுத் இரு
இடங்கமள தபற்ைனர். இ ன் தபண்கள் பிரிவில் மிழக வீரொங்கமன
வித்யொ இரொம்ரொஜ் 59.59 வினொடிகளில் ஓடி மு லொே ொக ேந்து ங்கப்ப
-க்கத்ம தபற்ைொர்.
11. தசன்மன, விசொகப்பட்டனம் இமடவய பொய்ைரப் படகு நல்தலண்ைப்
பயைம்
இந்திய கடற்பமடயின் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் ளைொன INS வீரபொகு தபொன்வி
-ழொமேக்தகொண்டொடும் ேமகயில் தசன்மன, விசொகப்பட்டனம் இமடவய
பொய்ைரப் படகுப் பயைம் த ொடங்கியது. கிழக்குப் பிரொந்திய கடற்பமடயின்
கட்டுப்பொட்டில் உள்ள இக்கப்பல் ளம் 1971 வை 19 அன்று த ொடங்கி மேக்
-கப்பட்டது. ற்வபொது 50 ஆண்டுகமள எட்டியுள்ளம யடுத்து இக்கப்பல்
ளத்தின் தபொன்விழொ ஆண்டு தகொண்டொடப்பட்டு ேருகிைது.
தபொன்விழொவிமனதயொட்டி கடற்பமடசொர்பில் பல்வேறு சிைப்பு நிகழ்ச்சிகள்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒரு நிகழ்ச்சியொக கடற்பமடயின் பொய்ைரக்
கப்பலொன நீல்கொந்த்
னது சிைப்பு பயைத்ம
தசன்மனயில்
தேள்ளிக்கிழமை த ொடங்கியது.
மூன்று நொள்கள் பயைம்: தசன்மனத் துமைமுகத்திலிருந்து புைப்பட்ட
நீல்கொந்த் பொய்ைரப் படகுப் பயைத்ம
மிழ்நொடு, புதுச்வசரி கடற்பமட
அதிகொரி புனீத் சத் ொ தகொடியமசத்துத் த ொடங்கிமேத் ொர். பொய்ைரப் படகு
சிைப்புப்பயைத்தில் கைொண்டர் தீபக்ரொஜ் மலமையில் INS வீரபொகு கப்பல்
ளத்ம ச் சொர்ந் 5 வீரர்கள் பங்வகற்றுள்ளனர். 366 கடல் மைல்
தூரத்ம 3 நொள்களில் பயணித்து விசொகப்பட்டினம் அமடய உள்ளது
இப்படகு. இப்பயைத்தின் மூலம் வீரர்களிமடவய ைனவுறுதி, கட்டுப்பொடு,
அர்ப்பணிப்பு, கடல் பயைத்தில் ஏற்படும் ஆபத்துகமள எதிர்தகொள்ளும்
சொகசத்தில் நிபுைத்துேம் உள்ளிட்டேற்மை ேளர்க்க இயலும்.

12. ைகளிர் உரிமை ஒப்பந் த்திலிருந்து துருக்கி விலகல்
தபண்களுக்கு சை உரிமை அளிப்ப ற்கொக ஐவரொப்பிய நொடுகளிமடவய
வைற்தகொள்ளப்பட்ட ஒப்பந் த்திலிருந்து துருக்கி விலகியுள்ளது. பத்து ஆண்
-டுகளுக்கு முன்னர் துருக்கின் மிகப்தபரிய நகரொன இஸ் ொன்புல்லின்
தபயரிடப்பட்ட அந்
ஒப்பந் த்திலிருந்து அந்
நொடு விலகியுள்ளது.
துருக்கியிலும் ஐவரொப்பொவின் பிைபகுதிகளிலும் ேசிக்கும் தபண்களுக்கு
மிகப்தபரிய பின்னமடமே ஏற்படுத்தியுள்ள ொக ைனி உரிமை ஆர்ேலர்
-கள் கேமல த ரிவித்துள்ளனர்.
தபண்களுக்கு எதிரொன குடும்ப ேன்முமைகமளத் டுக்க ேமக தசய்யும்
இந் ஒப்பந் த்திலிருந்து துருக்கி விலகியிருப்பது, அத் மகய ேன்முமைச்
சம்பேங்கமள அதிகரிக்கும் என்று ைகளிர் உரிமை ஆர்ேலர்கள் அச்சம்
த ரிவித்துள்ளனர். 47 நொடுகமள உறுப்பினர்களொகக்தகொண்ட ஐவரொப்பி
-ய கவுன்சில், துருக்கியின் இஸ் ொன்புல் நகரில் கடந் 2011’ஆம் ஆண்டு
நடத்திய ைொநொட்டில் ைகளிர் உரிமை ஒப்பந் ம் மகதயழுத் ொனது. இந்
ஒப்பத்தில் மு லொேது நொடொக துருக்கி மகதயழுத்திட்டது.
அந் ஒப்பந் த்தில், ஆண்களுக்கு நிகரொன அமனத்து உரிமைகமளயும்
தபண்களுக்கு அளிக்க அமனத்து நொடுகளும் ஒப்புக்தகொண்டன. இ ன்
மூலம், தபண்களுக்கு எதிரொக நடத் ப்படும் தகொடுமைகமளத் டுக்கவும்
அத் மகய குற்ைங்களில் ஈடுபடுவேொருக்கு ண்டமன தபற்றுத் ரவும்
ேழிேமக தசய்யப்பட்டது.
13. ைகிழ்ச்சிகரைொன நொடுகள் பட்டியலில் இந்தியொவுக்கு 139ஆேது இடம்
ஐநொ தேளியிட்டுள்ள ைகிழ்ச்சிகரைொன நொடுகள் பட்டியலில் இந்தியொ
139ஆேது இடத்ம ப் பிடித்துள்ளது. ‘உலக ைகிழ்ச்சி அறிக்மக 2021’ஐ
ஐநொ அமைப்பு அண்மையில் தேளியிட்டது. 149 நொடுகளின் ைக்கள் கடந்
ஆண்டில் எந் அளவுக்கு ைகிழ்ச்சியொக இருந் ொர்கள் என்பது குறித்து
ஆரொய்ந்து, அந் அறிக்மக தேளியிடப்பட்டது.
அதில், இந்தியொ 139ஆேது இடத்ம ப் பிடித்துள்ளது. கடந் 2019ஆம்
ஆண்டுக்கொன பட்டியலில் இந்தியொ 140ஆேது இடத்ம ப் பிடித்திருந் து.











 















பன்னொட்டு ைகிழ்ச்சி நொளொன ைொர்ச்.20 வ திமயதயொட்டி, ஐநொ அமைப்பு
தேளியிட்ட அறிக்மகயில், ‘ைக்களின் ேொழ்வில் கவரொனொ வநொய்த்த ொற்று
பரேல் எந் ைொதிரியொன ொக்கத்ம ஏற்படுத்தியது என்பதுகுறித்து ஆய்வு
தசய்யப்பட்டது. வைலும், அத்த ொற்மை உலக நொடுகள் எவ்ேொறு எதிர்தகொ
-ண்டன என்பதும் ஆரொயப்பட்டது.

அகரத்திலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நமடதபற்று ேருகிைது. கீழடியில்
வ ொண்டப்பட்ட ஒரு குழியில் பொசி ைணிகள், சில்லுேட்டுக்கள் ைற்றும்
பொமன ஓடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. தகொந் மகயில் ேொய்ப்பகுதி மூடிய
நிமலயில் உள்ள முழுமையொன முதுைக்கள் ொழி ைற்றும் வச முற்ை முதுை
-க்கள் ொழிகள் என பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

கவரொனொமே எதிர்தகொள்ேதில் ஒரு சில நொடுகள் ைற்ை நொடுகமள விடச்
சிைப்பொகச் தசயல்பட்டுள்ளது ஆய்வில் த ரியேந் து. இந்தியொமேப்
தபொருத் ேமரயில், ைக்கமள வநரடியொகச் சந்தித்தும் த ொமலவபசி
ேொயிலொகவும் இந் ஆய்வு வைற்தகொள்ளப்பட்டது’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்
-ளது. ைகிழ்ச்சிகரைொன நொடுகள் பட்டியலில் பின்லொந்து மு லிடத்தில்
உள்ளது. அதைரிக்கொ 19ஆேது இடத்தில் உள்ளது.

ைண்கலன் கண்டுபிடிப்பு

பொகிஸ் ொன், சீனொ, ேங்கவ சம் உள்ளிட்ட அண்மட நொடுகள் இந் ப்
பட்டியலில் இந்தியொமேவிட முன்னணியில் உள்ளன. வபொரொல் பொதிக்கப்
-பட்டுள்ள ஆப்கொனிஸ் ொன், பட்டியலில் கமடசி இடத்தில் உள்ளது. னிந
-பருக்கொன ஒட்டுதைொத் உள்நொட்டு உற்பத்தி (GDP), சுகொ ொர நிமல,
ைக்களுக்கு நிலவும் சு ந்திரம் உள்ளிட்டேற்மை அடிப்பமடயொகக் தகொண்
-டு இந் ப் பட்டியல் யொரிக்கப்படுகிைது.

முந்ம ய கொலத்தில் களிைண்ைொல் ேட்ட உமையொக தசய்து வீடுகளில்
ஒன்றின்வைல்ஒன்ைொக அடுக்கிமேத்து பூசியிருக்கிைொர்கள். இக்கலன்களி
-ல் தநல், ொனியம் வசமித்து மேத்து, வ மேப்படும் வபொது சிறுக, சிறுக
எடுத்து பயன்படுத்தி இருப்ப ொக த ொல்லியலொளர்கள் த ரிவித் னர்.

அகரத்தில் ஒரு குழிவ ொண்டி அகழொய்வு வைற்தகொண்டவபொது மு லில்
வச முற்ை நிமலயில் சிறிய பொமன ஓடுகள் கிமடத் ன. த ொடர்ந்து
குழிமய ஆழைொக வ ொண்டியவபொது வச முற்ை நிமலயில் ொனியங்கள்
வசமித்து மேக்கும் ைண்கலன் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந் க் கலன்
வச முற்ை நிமலயில் சுேருடன் ஒட்டிய நிமலயில் உள்ளது.

ைகிழ்ச்சி நிமைந் ைக்கள் ேொழும் மு ல் 5 நொடுகள்
1-பின்லொந்து; 2-ஐஸ்லொந்து; 3-தடன்ைொர்க்;
4-சுவிச்சர்லொந் ; 5-தந ர்லொந்து.
பட்டியலில் கமடசி இடங்களில் உள்ள நொடுகள்
149-ஆப்கொனிஸ் ொன்; 148-ஜிம்பொப்வே;
147-ருேொண்டொ; 146-வபொட்ஸ்ேொனொ; 145-தலவசொவ ொ.
இந்தியொவின் அண்மட நொடுகளின் நிமல
84-சீனொ; 87-வநபொளம்; 89-ைொலத்தீவுகள்;
101-ேங்கவ சம்; 105-பொகிஸ் ொன்; 126-மியொன்ைர்; 129-இலங்மக.
14. மிழகத்தில் 28% இருந் குழந்ம த் த ொழிலொளர்கள் கவரொனொவுக்கு
பின்னர் 79 ச வீ ைொக அதிகரிப்பு: கைக்தகடுப்பில் அதிர்ச்சி கேல்
மிழகத்தில் 28.2 ச வீ ைொக இருந் குழந்ம த் த ொழிலொளர்களின்
எண்ணிக்மக கவரொனொவுக்கு பின்னர் 79.6 ச வீ ைொக அதிகரித்துள்ளது
என குழந்ம உமழப்பு எதிர்ப்பு பிரச்சொரம் என்ை அமைப்பு நடத்திய
கைக்தகடுப்பில் த ரிய ேந்துள்ளது.
கடந் தசப்டம்பர் மு ல் நேம்பர் ேமர மிழகத்தில் 24 ைொேட்டங்களில்
குழந்ம த் த ொழிலொளர் த ொடர்பொன கைக்தகடுப்பு நடத் ப்பட்டன.
கவரொனொ த ொற்றுக்கு முன்னர் 28.2 ச வீ ைொக இருந் குழந்ம த்
த ொழிலொளர்களின் எண்ணிக்மக, த ொற்றுக்குப் பின்னர் 79.6 ச வீ ைொக
அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பொக தசன்மன, திருேண்ைொைமல, தசங்கல்பட்டு, ரொணிப்வபட்மட,
கள்ளக்குறிச்சி, வசலம், வகொமே, ஈவரொடு, திருப்பூர், கிருஷ்ைகிரி,
நொைக்கல், நீலகிரி, தூத்துக்குடி, கன்னியொகுைரி, ைதுமர, விருதுநகர்,
சிேகங்மக ஆகிய ைொேட்டங்களில் குழந்ம த்த ொழிலொளர் எண்ணிக்
-மக வேகைொக அதிகரித்துள்ளது. ஞ்சொவூர், திருேொரூர், நொகப்பட்டினம்,
கடலூர், கொமரக்கொல், வ னி, தபரம்பலூர் உள்ளிட்ட ைொேட்டங்களில்
அதிகரிப்பு ச வீ ம் குமைேொக உள்ளது.
இதில், 30.8 ச வீ ம் குழந்ம கள் உற்பத்தித் துமையிலும், 26.4 ச வீ ம்
குழந்ம கள் வசமேத் துமையிலும் பணிபுரிகின்ைனர். மூன்ைொே ொக
உழவுத்துமையிலும் அதிக குழந்ம த்த ொழிலொளர்கள் பணிபுரிகின்ைனர்.
குழந்ம த் த ொழிலொளர்கள் 4 ைணி வநரம் மு ல் 8 ைணி வநரம் ேமர
பணிபுரிகின்ைனர். குழந்ம த்த ொழிலொளர்களில் 94% வபர் தபொருளொ ொர
தநருக்கடி கொரைைொக பணிபுரிே ொகக் கூறுகின்ைனர். குழந்ம த்
த ொழிலொளர்களில் 81 ச வீ ம் வபர் மீண்டும் பள்ளிக்கு தசல்வேொம் என்று
கூறியுள்ளனர். 14% குழந்ம கள் பள்ளிக்கு திரும்ப ைொட்வடொம் என்றும் 5.1
ச வீ ம் குழந்ம கள் பள்ளிக்கு தசல்ேது த ொடர்பொக முடிதேடுக்க
முடியொ நிமலயில் உள்ளனர்.
15. தநல், ொனியங்கமள வசமித்து மேக்க உ விய ைண் கலன்
கண்டுபிடிப்பு
அகரத்தில் அகழொய்வின் வபொது தநல், ொனியங்கமள வசமித்து மேக்க
உ விய பழங்கொல ைண் கலன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அகழொய்வு
பணி சிேகங்மக ைொேட்டம் கீழடியில் ற்வபொது 7ஆம்கட்ட அகழ்ேொரொய்ச்சி
நடந்துேருகிைது. இந் ப் பணிகள் மு லில் கீழடியிலும் பிைகு தகொந் மக,
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1.தேசிய பாதுகாப்புப் படையின் ேலைலை இயக்குநராக நியமிக்கப்

5.இந்திய லகவிலனப் சபாருட்கள் ைற்றும் லகத்ேறி ஏற்றுைதிக்

-பட்டுள்ளவர் யார்?

கைகம் அலைந்துள்ள இைம் எது?

அ) ஸ்வபன் தாஸ்குப்தா

அ) புது தில்லி

ஆ) M கணபதி 

ஆ) உத்தர பிரகதேம் 

இ) P K சின்ஹா

இ) குஜராத்

ஈ) A P மககஸ்வரி

ஈ) மத்திய பிரகதேம்

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.

✓

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.

2.பின்வரும் எவ்வாண்டில், கட்சித்ோவல் ேலைச்சட்ைம் என்றலைக்
-கப்படும் 10ஆவது அட்ைவலை அரசியைலைப்பில் தசர்க்கப்பட்ைது?

6. ‘உைகின் பைங்குடி ைக்களின் நிலை’ என்ற தடைப்பில் அறிக்லக

அ) 1972

ஒன்லற சவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது?

ஆ) 1985 

அ) உலக வங்கி

இ) 1992

ஆ) பன்னாட்டு றேலவாணி நிதியம்

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.

இ) ஐக்கிய நாடுகள் அடவ 
ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

✓

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.

7. ‘தபரிைர் ேடுப்பு உட்கட்ைலைப்பிற்கான கூட்ைணி’யின் ேலைலை
-யகம் அலைந்துள்ள இைம் எது?
அ) றஜனிவா

3.அண்லைச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற P K சின்ஹா, தனது எந்ேப்
பேவியிலிருந்து அண்லையில் விைகினார்?

ஆ) பாரிஸ்

அ) றபாருளாதார விவகாரங்கள் றேயலாளர்

இ) புது தில்லி 

ஆ) பிரதமரின் முதன்டம ஆகலாேகர் 

ஈ) ஜாகர்த்தா

இ) நிதி றேயலாளர்

✓

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.

ஈ) NITI ஆகயாக்கின் தடலடமச் றேயலதிகாரி

✓

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.

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?

8. எந்ேத் திட்ைத்தின்கீழ், CSIR, இந்தியப் சபருங்கைலில், ைரபணு

அ) கநபாளம்

தவறுபாட்லை வலரபைைாக்க உள்ளது?

ஆ) மியான்மர்

அ) Project IOR

இ) மாலத்தீவு

ஆ) Project Bio

ஈ) இலங்டக 

இ) Project TraceBioMe 

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.

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.



 











3. முதல் ATP டூர் பட்ைம் றவன்றார் அஸ்லான்

கூட்ைம் நலைசபற்ற இைம் / முடற எது?

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.

ஆ) சீனா
இ) பிகரஸில்
ஈ) றமய்நிகர் முடறயில் 

✓



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

✓



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

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.

ஆ) இதழியல்
5. உலகக்ககாப்டப துப்பாக்கிச் சுடும் கபாட்டியில் இந்தியா இன்று
இரண்டு தங்கம், ஒரு றவள்ளிப் பதக்கம் றவன்றது.

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.



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.

1. ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள்ோன்று றபற ஆதார் இனி கட்ைாயமில்டல

6. உலகின் பலம்வாய்ந்த இராணுவம்: இந்தியாவுக்கு 4ஆவது இைம்

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.

உலகின் பலம்வாய்ந்த இராணுவத்டதக்றகாண்ை நாடுகளின் பட்டியலில்
இந்திய இராணுவம் நான்காவது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. இப்பட்டியலில்
சீனா முதலிைத்தில் உள்ளது.

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.









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 202021 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

5.புதிதாக உருவாக்கப்ெட்ை இந்தியன் எண்தணய் நிறுவனம் பிதனர்ஜி ஆகிய கூட்டு நிறுவனைானது, மின்சார வாகனங்களுக்கு
மின்கைங்கமள உருவாக்குவதற்காக லித்தியத்திற்கு ைாற்ைாக
எந்த உசைாகத்மத ெயன்ெடுத்தவுள்ளன?

தெயதரன்ன?
அ) இ-ஆர ோக்கியோ
ஆ) இ-ஸ்வஸ்தியோ

அ) தவள்ளி

இ) இ-சு க்ஷோ

ஆ) தோமி ம்

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.

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.

2.அண்மையில், ைத்திய இந்தியாவில் விெத்துக்குள்ளான இந்திய
வான்ெமையின் வானூர்தி எது?
அ) MiG-21 மபசன் 

✓

ஆ) மி ோஜ் 2000

6.மிமக-ெணவீக்கம் காரணைாக தெருைதிப்புள்ள ெணத்தாட்கமள

இ) சுரகோய் சு -30

தவளியிட்ை நாடு எது?

ஈ) ரபல்

அ) ஈ ோன்

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.

ஆ) தவனிசுைோ 

3.ததாைங்கிடு இந்தியா விமத நிதிய திட்ைத்திற்காக அமைக்கப்ெட்ை
நிபுணர்கள் அைங்கிய ஆசைாசமனக் குழுவின் தமைவர் யார்?

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.

அ) இஞ்தசட்டி சீனிவோஸ்
ஆ) கீதோ ரகோபிநோத்

7. கரியமிைவாயுமவ (CO2) பிடித்து சூரிய எரிதொருளாக ைாற்றும்

இ) H K மிட்டல் 

✓

தசயல்முமைக்கு என்ன தெயர்?

ஈ) S C குந்தியோ

அ) தசயற்மக ஒளிச்ரசர்க்மக 

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.

ஆ) இயற்மக ஒளிச்ரசர்க்மக

4.கீழ்காணும் எந்த இந்திய தொதுத்துமை வங்கி தனது கைனட்மை

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.

வணிகத்திற்காக புதிய தசாந்தைான இமண-நிறுவனத்மத உரு
-வாக்கியுள்ளது?
அ) யூனியன் போங்க் ஆப் இந்தியோ

8.கீழ்காணும் எந்தக்தகாள்மகயின்ெடி, 2024 ஜூன்.1 முதல் இருெது

ஆ) பஞ்சோப் ரதசிய வங்கி 

ஆண்டுக்கும் சைற்ெட்ை தனிப்ெட்ை வாகனங்களின் ெதிவு நீக்கம்
தசய்யப்ெடும்?

இ) இந்தியன் வங்கி
ஈ) கன ோ வங்கி
✓

✓

அ) புதிய வோகன தகோள்மக

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.









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

ஈ) இத்தோலி
புதிய தகோர ோனோ மவ ஸுக்கு எதி ோன பிறதபோருதளதிர்ப்பிகமளக்
தகோண்ட உைகின் முதல் குழந்மத அதமரிக்கோவில் பிறந்தது என்று
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கருவுற்று 36ஆவது வோ த்தில் தோய்க்கு COVID19 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.

துப்போக்கி

சுடுதல்:

கைப்பு

அணிகளில்

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.

நோட்டின் தங்கம் இறக்குமதி நடப்பு நிதியோண்டின் ஏப் ல் முதல் பிப் வரி
வம யிைோன 11 மோத கோைத்தில் 3.3 சதவீதம் குமறந்துள்ளது என மத்திய
வர்த்தக அமமச்சகம் ததரிவித்துள்ளது.

இ) பிர சில்

2. உைகக் ரகோப்மப
இந்தியோவுக்கு 2 தங்கம்



3. நோட்டின் தங்கம் இறக்குமதி 3% குமறந்தது: வர்த்தக அமமச்சகம்

ஆ) அதமரிக்கோ 
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இதுகுறித்து அந்த அமமச்சகம் ரமலும் கூறியுள்ளதோவது: நடப்பு 202021ஆம் 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)







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.

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











 













1.கன்வர்ஜென்ஸ் எனர்ஜி சர்வீசஸ் லிட் அறிமுகப்படுத்திய கிராம்

நுண்ைறிவு முன்தனடுப்பின்கீழ், புதிய ஆராய்ச்சி & வளர்ச்சிப்பகுதிகள்
மற்றும் வாய்ப்புகள் அளடயாளம் காைப்படும்.

அ) ரூ.5

5.இந்திய கடற்பலடயானது எந்த அலைப்பால் கட்டப்பட்ட நீர்ப்பலட

உொலா திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்படும் LED விளக்குகளின் விலல
என்ன?

கப்பலான L58’ஐ பணியில் டசர்த்துள்ளது?

ஆ) ரூ.10 

அ) DRDO

இ) ரூ.25

ஆ) ISRO

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.

இ) GRSE 
ஈ) HAL

✓

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?

எந்த நாட்டடாடு இலணந்து, இந்திய கடற்பலட, ‘பாடேஜ்’ என்னும்
பயிற்சிலய (PASSEX) டைற்ஜகாண்டது?

ஆ) உள்துளற அளமச்சகம்

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

இ) எரிசக்தி அளமச்சகம்

ஆ) கத்ைார்

ஈ) ஜவுளி அளமச்சகம்

✓

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் என்பது
மத்திய ைகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் ஒரு
தபாதுத்துளற நிறுவனமாகும்.

இ) பக்ளரன் 
ஈ) ஓமான்

✓

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
அ) 139 

அந்நிய டநரடி முதலீட்டின் புதிய வரம்பு என்ன?

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.

அ) 26%
ஆ) 49%
இ) 74% 
ஈ) 100%

✓

4.கீழ்காணும் எந்த நாட்டடாடு இணைந்து, இந்தியா, சமீபத்தில் ஒரு
ஜசயற்லக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி & டைம்பாட்டு முன்ஜனடுப்லபத்
ஜதாடங்கியது?

74%

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) ஜப்பான்
ஆ) பிரான்ஸ்

அ) HP

இ) அதமரிக்கா 

ஆ) அலமசான் 

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



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

இந்தியா அலடந்துள்ள தரநிலல என்ன?

✓

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

அ) ைகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகம் 

✓









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.



 











9. ‘ஆற்றல் சுவராஜ் யாத்திலர’ டபருந்லத உருவாக்கிய நிறுவனம்
எது?



2. மண்டை அளவிைான துப்பாக்கி சுடும் லபாட்டி: தசன்ளன ரயில்லவ
லகாட்ட அணி முைலிடம்

ஈ) IISc, டபங்களூரு

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.

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.

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.

10.இந்தியாவின் H2Ooooh – நீர்குறித்த விழிப்புணர்வுத்திட்டத்திற்

3. காசலநாய்க்கு ஓராண்டுக்கு சுமார் 4.5 இைட்சம் லபர் பலி: தஜ
இராைாகிருஷ்ைன்

அ) IIT பாம்பப 
ஆ) IIT டெட்ராஸ்
இ) IIT தகளகாத்தி

✓



-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.









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?

5.த சிய கணக்குகள் புள்ளிவிவைங்கள் – 2021’இன்படி, எந் த்
துரறயின் னியார் இறுதி நுகர்வு தசலவு அதிகபட்ச உயர்ரவக்
தகாண்டிருந் து?

அ) பீகார்
ஆ) ஜார்க்கண்ட் 

அ) கல்வி

இ) ஹரியானா

ஆ) உைவகங்கள்

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.

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.

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

✓

✓

விருர தவன்ற இந்திய திரைப்படம் எது?

6. ஐநா அறிவித் படி, உலகம் முழுவதும் பன்ைாட்டு மகிழ்ச்சி நாள்

அ) அசுரன்

தகாண்டாடப்படுகிற த தி எது?

ஆ) மதரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கம் 

அ) மார்ச் 18

இ) ஒத்த தசருப்பு

ஆ) மார்ச் 20 

ஈ) சூரரரப்ப ோற்று

இ) மார்ச் 22

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.

ஈ) மார்ச் 24

✓

சிறந்த டிகருக்கான விருது ‘தொன்ஸ்தல’ திதரப்ெடத்தில் டித்ததற்கா
-க மதனாஜ் ொஜ்ொய்க்கும், தமிழ்ப்ெடமான ‘அசுரனுக்காக’ தனுஷுக்கும்
வழங்கப்ெட்டது.

7.கிைாமப்புற இந்தியாவில் தபண்கள் த ாழில்முரைதவாரை வைர்
-த்த டுப்ப ற்காக ‘சகி திஷா’ திட்டத்ர த் த ாடங்கியுள்ை அரமப்பு
எது?

3. இமயமரல பனிப்பாரறகளின்

டிமரை மதிப்பிடுவ ற்காக
வான்வழி தைடார் ஆய்வுகரை நடத்தும் நாடு எது?

அ) உலக வங்கி

அ) த ொளம்

ஆ) ஐ ா வளர்ச்சித் திட்டம் 

ஆ) இந்தியா 

இ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

இ) வங்காளததசம்

ஈ) புதிய வளர்ச்சி வங்கி

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.

✓

இதில், IN என்பது கீழ்காணும் எர க்குறிக்கிறது?

பதிலளிப்பு ரமயத்ர த ாடங்கிய மாநிலம் எது?

அ) Integrated

அ) தமிழ் ாடு

ஆ) Indian 

ஆ) கர் ாடகா

இ) Inspection

இ) ஒடிஸா 

ஈ) Innovation

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.



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.

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

✓

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.







✓

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:
நிதறதவற்றம்

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
டிசம்ெர் - 9.1

வம்ெர் - 6.5
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.

ாடாளுமன்றத்தில்

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.







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
திருப்பூரில் 131, தசன்தனயில் 130 புகார்கள் வந்துள்ளன.

365,

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



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.

ஈ) Hospital

✓

6. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இனப்பாகுபாட்தட ஒழிப்பைற்கான

‘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.

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

2. ‘Threadit’ என்பது கீழ்காணும் எந்ைத் சைாழில்நுட்ப நிறுவனத்ைால்
உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முழுதையான வதலத்ைளைாகும்?

ஈ) Youth standing up against racism 

✓

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?

7. உலக வானிதல நாள் கதடபிடிக்கப்படுகிற தைதி எது?
அ) மார்ச் 20
ஆ) மார்ச் 21
இ) மார்ச் 22
ஈ) மார்ச் 23 

✓

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.

அ) மார்ச் 21
ஆ) மார்ச் 22
இ) மார்ச் 23
ஈ) மார்ச் 24 
✓

பயிற்சிதய நடத்ைவுள்ள அதைப்பு எது?
அ) ஐக்கிய நாடுகள் அதவ
ஆ) SCO 
இ) BIMSTEC

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

ஈ) ASEAN

-கள் வர்த்ைக முதறயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கதள நிதனவுகூரும்
பன்னாட்டு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தைதி எது?

இந்தியா, பாகிஸ்ோன், சீனா உள்ளிட்ட ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதமப்பி
-ன் உறுப்பினர்கள் இந்ே ஆண்டு பயங்கரவாே எதிர்ப்புப் பயிற்சிதய
நடத்துவார்கள். உஸ்சபகிஸ்ோனில் நதடசபற்ற பிராந்திய பயங்கரவாே
எதிர்ப்பு கட்டதமப்பு கவுன்சிலின் 36ஆவது கூட்டத்தின்தபாது, ‘பப்பிஆன்டிசடரர்-2021’ என்ற கூட்டுப்பயிற்சி அறிவிக்கப்பட்டது. SAARC
என்பது காத்மாண்டுதவ ேதலதமயிடமாகக்சகாண்ட எட்டு உறுப்பு
நாடுகளின் பலேரப்பு ேங்கமாகும்.

அ) மார்ச் 23
ஆ) மார்ச் 24
இ) மார்ச் 25 
ஈ) மார்ச் 26

✓

5.இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்ைானுக்கும் இதடயிலான நிரந்ைர சிந்து
ஆதணயத்தின் 116ஆவது கூட்டம் நதடசபற்ற இடம் எது?
அ) லாகூர்

ஆ) புது தில்லி 

இ) சஜய்ப்பூர்

ஈ) ஜலந்ேர்



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?

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

✓

ே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.







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

✓







சேலவழித்துள்ளன. தமற்கு வங்கத்துக்கு அடுத்ேபடியாக ேமிழ்நாடு `3.3
தகாடியும், அஸ்ஸாம் `61.77 இலட்ேமும், தகரளம் `38.86 இலட்ேமும்,
புதுச்தேரி `3.34 இலட்ேமும் முகநூல் அரசியல் விளம்பரங்களுக்கு
சேலவழித்துள்ளன.

-கான பன்னாட்டு ஒன்றிதணயும் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தைதி
எது?

மாநிலம் - கட்சிகள் சேலவழித்ே சோதக

அ) மார்ச் 23

ேமிழ்நாடு - `3.3 தகாடி

ஆ) மார்ச் 24

அஸ்ஸாம் - `61.77 இலட்ேம்

இ) மார்ச் 25 

தகரளம் - `38.86 இலட்ேம்

ஈ) மார்ச் 26

புதுச்தேரி - `3.34 இலட்ேம்

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 வங்கம் - `3.74 தகாடி

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.

‘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











 











1. “PRANIT” என்ற பெயரில் மின்னணு வணிக வலைத்தளத்லத


✓

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள பெொதுத்துலற நிறுவனம் எது?
அ) பவர் கிரிட் 
ஆ) NTPC

எவ்வாறாயினும், அதிகரித்துவரும் குடும்ப வன்முமறகமள எதிர்ப்பதற்
-கான ஒரு கருவியாக இந்த ஒப்பந்தத்மத காணும் மக்கள், தங்கள்
கவமலகமள பவளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

5. அண்லமச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற திவ்யன்ஷ் சிங் ென்வொர்

இ) HAL

மற்றும் இளலவனில் வொைறிவன் ஆகிலயொர் கீழ்காணும் எந்த
விலளயொட்டுடன் பதொடர்புலடயவர்களொவர்?

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.

அ) பைன்னிஸ்
ஆ) துப்பாக்கிச்சுடுதல் 
இ) தைகளம்
ஈ) கைபிள் பைன்னிஸ்

✓

2. பெப்சூ முசொரொ இயக்கம் என்ெது எந்த இந்திய மொநிைத்தில் நடந்த
ஒரு விவசொயிகள் இயக்கமொகும்?
அ) கர் ாைகா

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.

ஆ) இராஜஸ்தான்

✓

✓

இ) பஞ்சாப் 

6. முதல் ெழங்குடி கல்வி அலமப்புப் ெள்ளியொன, ‘நியுபு லநவ்கொம்

ஈ) ஹிமாச்சல பிரகதசம்

பயர்லகொ’ திறக்கப்ெட்டுள்ள மொநிைம் எது?

முசாரா இயக்கமானது 1930’களில் பஞ்சாப் கிராமங்களில் பதாைங்கியது.
விடுதமலக்குப் பிறகு பஞ்சாப் என்று பபயரிைப்படுவதற்கு முன்னர் வமர
இந்த மாகாணம் பபப்சூ என்று அமைக்கப்பட்ைது.

அ) ஒடிஸா

‘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.

ஆ) அருணாச்சல பிரகதசம் 
இ) கமற்கு வங்கம்
ஈ) மிகசாரம்

✓

3. பின்வரும் எந்த மொநிைம், மியொன்மருடன் 510 கிலைொமீட்டர் நீள

✓

எல்லைலயப் ெகிர்ந்து பகொள்கிறது?

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

அ) அஸ்ஸாம்

நடத்தவுள்ள நொடு எது?

ஆ) மிகசாரம் 

அ) இந்தியா

இ) மணிப்பூர்

ஆ) ஐக்கிய அபமரிக்க ாடுகள் 

ஈ) கமகாலயா

இ) சீனா

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.

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

4.சமீெ பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, 2011 இஸ்தொன்புல் மொநொட்டுடன்

✓

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.

பதொடர்புலடய பிரச்சிலன எது?

கருப்பெொருளுடன், நடப்ெொண்டு (2021) மொர்ச்.21 அன்று ஐநொ’ஆல்
பகொண்டொடப்ெட்ட நொள் எது?

அ) குடும்ப வன்முமற மற்றும் பாலின சமத்துவம் 

அ) பூச்சிகளுக்கான பன்னாட்டு ாள்

ஆ) பருவநிமல மாற்றம்

ஆ) இனங்களுக்கான பன்னாட்டு ாள்

இ) நிதியியல் உள்ளைக்கம்

இ) வனங்களுக்கான பன்னாட்டு ாள் 

ஈ) பரவா க ாய்

ஈ) மரங்களுக்கான பன்னாட்டு ாள்

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.









✓

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
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.

ஆ) வணிக அமமச்சகம் 

✓









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.











 













றகவயழுத்திடப்பட்டது. நீர் பாதுகாப்பு, மைம்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசை
ெசதிகள் ைற்றும் நீர்ெள மைம்பாட்டில் நிறைத்தன்றை ஆகியெற்றை
அறடெதற்கு இந்த ஒத்துறைப்பு ஒப்பந்தம் உதவும்.

1.முதன்முறையாக ‘கட்டற்ற விண்வெளி குொண்டம் தகெல்வதாட
-ர்றை’ விளக்கிக்காட்டிய இந்திய அறைப்பு எது?
அ) HAL
ஆ) BEL

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

இ) ISRO 

✓



வெளியிட்டுள்ள ைன்னாட்டு அறைப்பு எது?

ஈ) DRDO

அ) NITI ஆய ோக்

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, கட்டற்ைவிண்வெளி குொண்டம் விறச விநிமயாகம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

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.

2. கடந்த ஈராண்டுகளில் தனது 4ஆெது நாடாளுைன்ை ததர்தறை
நடத்துகிை நாடு எது?
அ) வெனிசுைா
ஆ) தான்சானியா
இ) இஸ்மரல் 

6. மூத்ததார்களுக்காக தைாஷான் அபியான் திட்டத்றதத் வதாடங்க

ஈ) சிலி
✓

-வுள்ள ைத்திய அறைச் கம் எது?

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.

அ) வபண்கள் & குைந்றதகள் மைம்பாட்டு அறைச்சகம்
ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம் 
இ) சுகாதாரம் & குடும்பேை அறைச்சகம்
ஈ) ஊரக மைம்பாட்டு அறைச்சகம்

✓

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

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.

ஆ) ெப்பான்

✓

இ) இரஷ்யா 

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

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

அ) Valuing Water 

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.

ஆ) Water and Sanitation for All
இ) Water is Prime
ஈ) Water during COVID

✓

4.நீர்வளத்துறறயில் ஒத்துறைப்பிற்காக, பின்ெரும் எந்நாட்டுடனா
-ன ஒத்துறைப்பு ஒப்ைந்தத்திற்கு ைத்திய அறைச் ரறெ ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது?

8.ஒப்ைந்தங்கள் ைற்றும் ைர ெழிமுறைகறள அைல்ைடுத்துெதற்கா

அ) மேபாளம்

-ன வ யல்திட்டங்கறள உருொக்குெதற்காக இந்திய அர ாங்கம்
உருொக்கிய 2 உயர்ைட்ட ைணிக்குழுக்களின் தறைெர்கள் யார்?

ஆ) ெப்பான் 
இ) ஆஸ்திமரலியா

அ) ேமரந்திர மைாடி & இராஜ்ோத் சிங்

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



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.







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
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
வபருங்கடல் பகுதியில் வதாடக்கம்

பயிற்சி:

கிைக்கு

இந்திய

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
ைமசாதாவுக்கு குடியரசுத் தறைொா் ஒப்புதல்

அதிகாரம்:

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

இ) தில்லி 

✓









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
இந்தியாவுக்கு இரு தங்கம்

சுடுதல்:

கறடசி

ோளில்

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 60 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, ெம்முகாஷ்மீர், 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
தயார்நிறையில் றெத்தல்.

சுகாதார

ெளாகங்கறள

மீண்டும்

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 2002ம் 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 

✓

அதடந்துள்ள தரநிதல என்ன?

ஈ) இரஷ்யா

அ) 20

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.

ஆ) 30

வன்முறை தீவிரவாதத்றத ஒழித்துக் கட்டுவறதயும் இது ப ாக்கொகக்
மகாண்டுள்ளது. இரு ாடுகளுக்கும் இறடயிலான முதல் தாயக பாதுகா
-ப்பு பபச்சுவார்த்றத, கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில் றடமபற்ைது.

இ) 40 
ஈ) 50

✓

2. எந்த மாநிலம் / யூனியன் பிரபதசத்தில் ஷாஹீத் பகத் சிங்
ஸ்மாரக்தக, மத்திய கல்வி அதமச்சர் திறந்துதவத்தார்?
அ) பஞ்ொப்

✓

40

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”

ஆ) புது தில்லி 

✓

காெப ாய் ஒழிப்றப ப ாக்கிய முன்மனடுப்புகளுக்காக, ெத்திய சுகாதார
அறெச்ெகத்தால் வழங்கப்படும் ொன்றிதழில், மவண்கலப்பதக்கத்றதயும்
பகரள ொநில அரசு மவன்றுள்ளது.

5. அண்தமய பன்னாட்டு அறிவுசார் தசாத்துக் குறியீட்டில் இந்தியா

இ) ஐக்கியப் பபரரசு

✓



என்றால் என்ன?

இ) உத்தர பிரபதெம்

அ) பண்றடய ஹரப்பர் தளம்

ஈ) ஹரியானா

ஆ) புத்த விகாரம்

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.

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.

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

7.இந்தியாவின் UPSC’க்கும் பின்வரும் எந்த நாட்டின் பதர்வாதை

-யத்துக்கும் இதடயிலான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய
அதமச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?

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

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.

பதிவுதசய்துள்ள மாநில அரசு எது?
அ) தமிழ் ாடு

8. இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இதடயிலான நிரந்தர சிந்து

ஆ) பகரளம் 

ஆதையத்தின் 116ஆவது கூட்டம் நதடதபற்ற இடம் எது?

இ) ெகாராஷ்டிரம்

அ) லாகூர்

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.









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



 















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.











