


         

    

1. COVID-19 திரிபுகளை அளையாைங்காண, “பன்னாட்டு ந ாய்க் 

கிருமி கண்காணிப்பு வளையளைப்ளப” த ாைங்கவுள்ை ாக 

அறிவித்துள்ை  ாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஐக்கியப் பேரரசு  

இ) இந்தியா 

ஈ) மெர்ெனி 

✓ உலக நலவாழ்வு அமெப்பு (WHO) ெற்றும் உலமகங்கிலும் உள்ள பிற 

தமலவர்களுடன் இமைந்து, இங்கிலாந்து, “ேன்னாட்டு பநாய்க்கிருமி 

கண்காணிப்பு வமலயமெப்மே” உருவாக்கும் என்று இங்கிலாந்து 

பிரதெர் போரிஸ் ொன்சன் அறிவித்துள்ளார். இந்த வமலயமெப்பு, புதிய 

COVID-19 திரிபுகமள அமடயாளங்கண்டு, நிகழ்பநர தரமவ வழங்கு 

-வமத பநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

2. NIDHI4COVID2.0 என்பதை அளைத்துள்ை அளைச்சகம் எது? 

அ) ோதுகாப்பு அமெச்சகம் 

ஆ) சுகாதார அமெச்சகம் 

இ) வர்த்தக அமெச்சகம் 

ஈ) அறிவியல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ே அமெச்சகம்  

✓ ெத்திய அறிவியல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ே அமெச்சகத்தின் அறிவியல் 

ெற்றும் மதாழில்நுட்ேத்துமறயானது ‘NIDHI4COVID2.0’ஐ அறிமுகப்ேடுத் 

-தியுள்ளது. இது உயிர்வளி, ெருத்துவ ோகங்கள், உேகரைங்களின் 

மேயர்வுத்திறன், பநாயறிதல்போன்ற துமறகளில் தீர்வுகமள வழங்குகி 

-ற இந்தியாவில் ேதிவுமசய்யப்ேட்ட துளிர் நிறுவனங்களுக்கு நிதியளிக் 

-கும். COVID-19 சிகிச்மசக்கு பதமவயான ேல்பவறு ெருத்துவ உேகர 

-ைங்கள் ெற்றும் சாதனங்கள் இறக்குெதி மசய்யப்ேடுவதால், அவற்மற 

இந்தியாவில் தயாரிப்ேமத ஊக்குவிப்ேதற்காக இது மசய்யப்ேடுகிறது. 

 

3. ந ாசாலிண்ட் பி ாங்க்ளின் ஊர்தியானது எந் க் நகாளுக்கு 

ஏவுவ ற்காக ESA’ஆல் கட்ைப்பட்டு வருகிறது? 

அ) திங்கள் 

ஆ) மவள்ளி 

இ) மசவ்வாய்  

ஈ) வியாழன் 

✓ மசவ்வாய் பகாளுக்கு ஏவப்ேடவுள்ள ஐபராப்பிய விண்மவளி முகமெ 

(ESA) உருவாக்கி வரும் பராசாலிண்ட் பிராங்க்ளின் ஊர்தி அதன் பசாத 

-மனகளின்போது மவற்றிகரொன மசயல்ோடுகமள நிரூபித்துள்ளது.  

✓ 2023’இல் மதாடங்க திட்டமிடப்ேட்டுள்ள ESA’இன் எக்ப ாொர்ஸ் திட்ட 

-த்தின் ஒருேகுதியாகும் இந்த ஊர்தி. முன்னதாக, இந்தப்ேணி, 2020ஆம் 

ஆண்டில் மதாடங்க திட்டமிடப்ேட்டது. ஆனால், தற்போது நிலவிவரும் 

COVID மதாற்று ேரவலால் அப்ேணிகள் தாெதொனது. 

 

4. ள  ாநகாங்நகா ைளை அளைந்துள்ை  ாடு எது? 

அ) மநஜீரியா 

ஆ) அல்பேனியா 

இ) காங்பகா  

ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

✓ மநராபகாங்பகா ெமல என்ேது காங்பகா ெக்களாட்சிக் குடியரசில் 

அமெந்துள்ள ஒரு மசயலிலுள்ள அடுக்கு எரிெமல ஆகும். 3,470 மீட்டர் 

உயரங்மகாண்ட இவ்மவரிெமல சமீேத்தில் மவடித்து எரிெமலக்குழம் 

-மே கக்கியது. இதன் காரைொக அங்கிருந்த வீடுகள் ெற்றும் மநடுஞ் 

-சாமலகள் ேலத்த பசதத்துக்கு உள்ளாகின. 

 

5. உைக கைைாளை  ாள் களைப்பிடிக்கப்படுகிற ந தி எது? 

அ) பெ 22 

ஆ) பெ 23  

இ) பெ 21 

ஈ) பெ 20 

✓ ஆண்டுத ாறும் பெ.23 அன்று உலக கடலாமெ நாள் கமடப்பிடிக்கப்ே 

-டுகிறது. இது கடலாமெகள் ெற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்கள் குறித்து 

ெக்களுக்கு விழிப்புைர்மவ ஏற்ேடுத்துகிறது. “Turtles Rock!” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்மோருளாகும்.  

✓ அமெரிக்க ஆமெ மீட்பு என்ற இலாே பநாக்கற்ற அமெப்ோல் 2000ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து ேரவலாக இந்த நாள் மகாண்டாடப்ேட்டு வருகிறது. 

 

6.  ைப்பாண்டில் (2021) வரும் உைக அைவீட்டியல் (Metrology) 

 ாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன? 

அ) Precision in Measurement 

ஆ) Measurement for Health  

இ) Accuracy Matters 

ஈ) Measurement for Science 

✓ கடந்த 1875ஆம் ஆண்டு மகமயழுத்திடப்ேட்ட மீட்டர் சாசனத்மத 

நிமனவுகூரும் வமகயில், ஒவ்பவார் ஆண்டும் பெ.20 அன்று உலக 

அளவீட்டியல் நாள் கமடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு 

ெற்றும் புத்தாக்கம், மதாழிற்துமற உற்ேத்தி ெற்றும் ேன்னாட்டு வர்த்தக 

-ம் அத்துடன் வாழ்க்மகத்தரம் ெற்றும் ேன்னாட்டுச் சூழலின் ோதுகாப்பு 

ஆகியவற்மற பெம்ேடுத்தும் ஓர் சீரான அளவீட்டு முமறமய இந்தச் 

சாசனம் வழங்குகிறது. 

✓ “Measurement for Health” என்ேது நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்தச் 

சிறப்பு நாளுக்கான கருப்மோருளாகும். 

 

7. ஆண்டுதைோறும், “ஆப்பிரிக்கா  ாள்” தகாண்ைாைப்படுகிற ந தி 

எது? 

அ) பெ 25  

ஆ) பெ 26 

இ) பெ 27 

ஈ) பெ 28 

✓ ஐம்ேத்பதழு ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுவப்ேட்ட ‘ஆப்பிரிக்க ஒற்றுமெ’ 

அமெப்பின் நிறுவுநாமள நிமனவுகூரும் வமகயில், ‘ஆப்பிரிக்கா நாள்’ 

மகாண்டாடப்ேடுகிறது. அவ்வமெப்ோனது கடந்த 1963ஆம் ஆண்டு பெ 

25 அன்று நிறுவப்ேட்டது. அதன்பின், 2002ஆம் ஆண்டில் அவ்வமெப்பு, 

‘ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம்’ என்று நிறுவப்ேட்டது. ஆப்பிரிக்காவின் வலிமெ 

ெற்றும் ேன்முகத்தன்மெமயயும், ஆப்பிரிக்க ஒற்றுமெமய வளர்ப்ேதற் 

-கும் இந்த நாள் மகாண்டாடப்ேடுகிறது. 

✓ “Arts, Culture and Heritage: Levers for Building the Africa We Want” 

என்பது நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்மோருளாகும். 

 

8. ஆண்டுந ாறும் நை.25 அன்று,  ாைமில்ைா சு ப்பிச் சீர்நகடுைன் 

த ாைர்புளைய எந் ச் சிறப்பு  ாள் களைப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

அ) உலக நீரிழிவு நாள் 

ஆ) உலக மதராய்டு நாள்  

இ) உலக எலும்புத்துமள பநாய் நாள் 

ஈ) உலக அடிசன் பநாய் நாள் 

✓ கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல், ஆண்டுபதாறும் பெ.25 அன்று உலக 

மதராய்டு நாள் உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்ேட்டு வருகிறது.  

✓ மதராய்டு பநாய் குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்ேடுத்துவதற்காக ஐபராப்பி 

-ய மதராய்டு சங்கமும், அமெரிக்க மதராய்டு சங்கமும் இமைந்து 

உலக மதராய்டு நாமள நிறுவின. மதராய்டு என்ேது மிகப்மோதுவான 

நாளமில்லா சுரப்பிச்சீர்பகடாகும். மதராய்டின் அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்மச 

-யளிப்ேதிலும், எமட குமறக்க உதவுவதிலும் தண்ணீர் முக்கியப்ேங்கு 

வகிப்ேதாக ெல் சக்தி அமெச்சகம் மதரிவித்துள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. நவைாண் துளறயில் ஒத்துளைப்புக்காக, எந்   ாட்டுைனான 3 

ஆண்டு நவளை திட்ைத்தில் இந்தியா ளகதயழுத்திட்டுள்ைது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) இஸ்பரல்  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

✓ இந்தியா-இஸ்பரல் நாடுகளுக்கு இமடபயயான பவளாண் கூட்டமெப் 

-மே வலுப்ேடுத்துவதற்காக வளர்ந்துவரும் இருதரப்பு கூட்டணி ெற்றும் 

இருநாட்டு உறவுகளில் பவளாண்மெ ெற்றும் நீர் துமறகமள மெயப்ே 

-டுத்தி அங்கீகாரம் வழங்கி, பவளாண் ஒத்துமழப்மே பெம்ேடுத்துவதற் 

-கான மூன்றாண்டுகால மசயல்திட்ட ஒப்ேந்தத்தில் இருநாடுகளும் 

மகமயழுத்திட்டுள்ளன. இந்தியாவும் இஸ்பரலும் “இந்திய-இஸ்பரல் 

பவளாண் சிறப்புத்திட்ட மெயங்கள்” ெற்றும் “இந்திய-இஸ்பரல் சிறப்பு 

கிராெங்கள்” திட்டங்கமள மசயல்ேடுத்தி வருகின்றன. 

 

10. 2020-21 காைப்பகுதியில் அதிகபட்ச அந்நிய ந  டி மு லீட்ளை 

ஈர்த்  ைாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கர்நாடகா 

இ) குெராத்  

ஈ) ெகாராஷ்டிரா 

✓ 2020-21ஆம் நிதியாண்டில், இந்தியா, மொத்தம் $81.72 பில்லியன் 

அமெரிக்க டாலர் அந்நிய பநரடி முதலீட்மட ஈர்த்துள்ளது. கடந்த 2019-

20 நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இது 10% அதிகெயக்கும். 2020-21 

நிதியாண்டில் அதிகேட்ச அந்நிய பநரடி முதலீட்மட ஈர்த்த ொநிலங்களு 

-ள் குெராத் முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது.  ஈர்க்கப்ேட்ட மொத்த அந்நிய 

பநரடி முதலீட்டு வருவாயில் 37% ேங்மக குெராத் ொநிலம் மகாண்டுள் 

-ளது. அமதத்மதாடர்ந்து ெகாராஷ்டிரா (27%), கர்நாடகா (13%) ஆகிய 

ொநிலங்கள் உள்ளன. 

 


1. நாட்டின் மோருளாதார வளர்ச்சி -7.3 சதவீதொக சரிவு 

நாட்டின் மோருளாதாரம் கடந்த நிதியாண்டில் -7.3 சதவீதொக சரிமவச் 

சந்தித்துள்ளது என ஒன்றிய அரசு மதரிவித்தது. இதுகுறித்து பதசிய 

புள்ளியியல் அலுவலகம் மவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் பெலும் மதரிவித் 

-திருப்ேதாவது: கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் இந்திய மோருளதாரம்   

-7.3 சதவீத சரிமவச் சந்தித்துள்ளது. இது, எதிர்ோர்த்தமதக் காட்டிலும் 

குமறவான பின்னமடபவயாகும். உலகின் மிகபொசொன COVID 

மதாற்று இந்தியாமவ தாக்குவதற்கு சற்று முன்னதான நான்காவது 

காலாண்டில் (ெனவரி-ொர்ச்) இந்தியாவின் மோருளாதார வளர்ச்சி 

பவகம் ெற்றும் விகிதம் சிறப்ோன நிமலயில் காைப்ேட்டது. அதன் 

காரைொகபவ நாட்டின் மோருளாதரம் அஞ்சிய அளவுக்கு வீழ்ச்சிமய 

சந்திக்கவில்மல. 

ஆசியாவின் மூன்றாவது மிகப் மேரிய மோருளாதார ேலத்மதக் மகாண்ட 

இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி வளாா்ச்சி ெனவரி-ொர்ச் 

காலகட்டத்தில் 1.6 சதவீதொக இருந்தது. இது, முந்மதய டிசம்ேர் 

காலாண்டு வளர்ச்சியான 0.5 சதவீதத்மதக் காட்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க 

அளவு அதிகொகும். முந்மதய ஆறு ொதங்கள் கபரானா பேரிடரின் 

பொசொன ோதிப்பிலிருந்து மீண்டு வருவமத எடுத்துக்காட்டும் 

வமகயில் டிசம்ேர் காலாண்டு வளர்ச்சி அமெந்திருந்தது. அபதசெயம், 

2020 ெனவரி- ொர்ச் காலகட்டத்தில் நாட்டின் மோருளாதாரம் 3 சதவீத 

வளர்ச்சிமய ேதிவு மசய்திருந்தது. 

COVID பேரிடமர கட்டுக்குள் மகாண்டுவர பதசிய அளவில் மோதுமுடக்க 

-ம் அறிவிக்கப்ேட்டமதத் மதாடர்ந்து நுகர்வு ெற்றும் மோருளாதார 

நடவடிக்மககள் கடுமெயாக ோதிக்கப்ேட்டன. இது, 2020 ஏப்ரல் முதல் 

2021 ொர்ச் வமரயிலான காலகட்டத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி 

-7.3 சதவீதம் அளவுக்கு சரிவு ஏற்ேட முக்கிய காரைொக அமெந்தது.  

கடந்த 1979-80ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் மோருளாதாரம் 5.2 சதவீதொக 

சரிவமடந்தபத இதுவமர பொசொன வளர்ச்சியாக ோர்க்கப்ேட்டது. இந்த 

நிமலயில், 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, கபரானா மதாற்றுகாரைொக, 

நாட்டின் மோருளாதார வளர்ச்சி 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் மிக 

பொசொன நிமலக்கு மசன்றுள்ளது. 

முந்மதய 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி 

வளர்ச்சி விகிதம் நான்கு சதவீதொக காைப்ேட்டது என NSO மதரிவித்து 

-ள்ளது. நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் மோருளாதாரம் 10-

11 சதவீத வளர்ச்சிகண்டு `145 லட்சம் பகாடி அளமவ மீண்டும் எட்டும் 

என எதிர்ோர்க்கப்ேட்டது. இந்நிமலயில், கபரானா இரண்டாவது அமல 

மோருளாதார வளர்ச்சியில் பதக்கத்மத ஏற்ேடுத்தியுள்ளது. 

 

2. எவமரஸ்டில் ஏறி சாதமன ேமடத்த சீனாமவ பசர்ந்த ெமலபயற்ற 

வீரர்! 

எவமரஸ்ட் ெமலமீது ஏறி சாதமன ேமடத்துள்ளார் சீனாமவச் பசர்ந்த 

ோர்மவயற்ற ெமலபயற்ற வீரர். எவமரஸ்டில் ஏறிய ஆசியாமவ பசர்ந்த 

முதல் ோர்மவயற்றவர், உலகின் மூன்றாவது ோர்மவயற்றவர் என்கிற 

சாதமனமயயும் அவர் மசாந்தொக்கியுள்ளார். 

சீனாமவ பசர்ந்தவர் ஷாங் காங் (44), ோர்மவயற்றவரான இவர், 

ெமலபயறும் வழிகாட்டிகளுடன் எவமரஸ்ட் ெமல மீது ஏறத்மதாடங்கி, 

கடந்த பெ 24ஆம் பததி உச்சிமய அமடந்தார். பின்னர் ோதுகாப்ோக 

காத்ொண்டு திரும்பினார். 

 

3. சிஐஐ கூட்டமெப்பின் புதிய தமலவராக நபரந்திரன் பதர்வு 

இந்திய மதாழிலக கூட்டமெப்பின் புதிய தமலவராக டி வி நபரந்திரன் 

பதர்வு மசய்யப்ேட்டுள்ளார். இதுகுறித்து CII மவளியிட்ட மசய்திக்குறிப்பில் 

மதரிவித்துள்ளதாவது: டாடா ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் தமலமெச் மசயல் 

அதிகாரியும், நிர்வாக இயக்குநருொன டி வி நபரந்திரன் CII கூட்டமெப்பி 

-ன் புதிய தமலவராக பதர்வு மசய்யப்ேட்டுள்ளார். இவர், 2021-22 

ஆண்டுக்கான புதிய தமலவராக இருப்ோர். முன்பு இப்ேதவியில் இருந்த 

பகாட்டக் ெஹிந்திரா வங்கியின் தமலமெச்மசயலதிகாரியும், நிர்வாக 

இயக்குநருொன உதய் பகாட்டக்கிடமிருந்து நபரந்திரன் மோறுப்புகமள 

ஏற்றுக்மகாண்டுள்ளார். 

CII கூட்டமெப்பில் நபரந்திரன், ெண்டல, ொநில, பதசிய அளவில் ேல்பவ 

-று மோறுப்புகமள வகித்துள்ளார். பெலும், ஹீபரா பொட்படாகார்ப்பின் 

தமலவரும், தமலமெச் மசயல் அதிகாரியுொன ேவன் முன்ொல் CIIஇன் 

துமைத்தமலவராக மோறுப்பேற்றுக்மகாண்டுள்ளதாக அந்தச் மசய்திக் 

குறிப்பில் மதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

4. பசதி மதரியுொ? 

பெ.22: ‘A76’ என்று மேயரிடப்ேட்ட உலகின் மிகப் மேரிய ேனிப்ோமற 

அண்டார்டிகா ேனிப்பிரபதசத்திலிருந்து பிரிந்து கடலில் மிதக்கத் மதாடங் 

-கியிருப்ேதாக ஐபராப்பிய விண்மவளி ஆய்வு மெயம் மதரிவித்துள்ளது. 

பெ.23: கபரானா காரைொக இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு ரத்து மசய்யப்ே 

-ட்ட 17 வயதுக்குட்ேட்படாருக்கான ெகளிர் உலகக் பகாப்மே கால்ேந்துப் 

போட்டி அடுத்த ஆண்டு நமடமேறும் என்று சர்வபதச கால்ேந்து சங்கக் 

கூட்டமெப்பு அறிவித்துள்ளது. 

பெ.24: தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் பகாவில்கள் உள்ேட இந்தியாவில் ஆறு 

இடங்கள் UNESCO’இன் உத்பதச உலகப் ோரம்ேரிய தளங்களில் 

பசர்க்கப்ேட்டுள்ளன. 

பெ.25: பநோளத்தில் பிரதெர் சர்ொ ஒலி அரசு நம்பிக்மக வாக்மகடுப்பில் 

பதால்வியமடந்தால், நாடாளுென்றத்மதக் கமலத்து 6 ொதங்களில் 

பதர்தல் நடத்த அந்நாட்டு அதிேர் வித்யாபதவி ேண்டாரி உத்தரவிட்டார்.  

பெ.26: தமிழகச் சட்டப்பேரமவ காங்கிரஸ் கட்சித் தமலவராக 

ஸ்ரீமேரும்புதூர் ச ெ உ., கு மசல்வமேருந்தமக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். 

பெ.27: வங்கக்கடலில் உருவான அதிதீவிர ‘யாஸ்’ புயல் ஒடி ாவின் 

ோலபசார் அருபக கமரமயக் கடந்தது. 

பெ.28: தமிழகத்தில் தளர்வில்லாத கபரானா முழு ஊரடங்மக ெூன்.7 

வமர நீட்டித்துத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. 

 

 

 

 

 



         

    

1. 2020-21ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதலீட்டாளர் நாடுகளின் 

பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கிற நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

ஆ) சீனா 

இ) சிங்கப்பூர்  

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ 2020-21 காலப்பகுதியில் இந்தியாவில் அந்நிய நேரடி முதலீடு வரத்து 

குறித்த அண்மெய தகவல்களின்படி, சிங்கப்பூர் 29% உடன் முதலிடத்தி 

-லும், ஐக்கிய அமெரிக்க ோடுகள் 23%) ெற்றும் மொரீஷியஸ் (9%) ஆகிய 

ோடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

✓ மொத்த அந்நிய நேரடி முதலீடு வரத்துகளில் சுொர் 44% பங்மகக் 

மகாண்டு ‘கணினி மென்மபாருள் ெற்றும் வன்மபாருள்’ துமையானது 

முதலிடத்தில் உள்ளது. அமதத்மதாடர்ந்து கட்டுொன ேடவடிக்மககள் 

(13%) ெற்றும் நேமவத்துமை (8%) ஆகிய துமைகள் உள்ளன. 

 

2. மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளள மாநில கூட்டுறவு வங்கிக 

-ளுடன் இளைப்பதற்கு அனுமதி வழங்கும் நிறுவனம் எது? 

அ) ரிேர்வ் வங்கி  

ஆ) ேபார்ட் 

இ) நிதி அமெச்ேகம் 

ஈ) ொநில அரசு 

✓ வங்கி ஒழுங்குமுமை (திருத்த) ேட்டம், 2020 ஆனது ொவட்ட ெத்திய 

கூட்டுைவு வங்கிகளுக்கும் ொநில கூட்டுைவு வங்கிகளுடம் இமைந்து 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிகளின் இந்த ஒருங்கிமைப்பிற்கு ரிேர்வ் 

வங்கி தனது அனுெதிமயத் தர நவண்டும். அண்மெயில், ரிேர்வ் வங்கி, 

பல்நவறு நிபந்தமனகளுக்கு உட்பட்டு ொநில கூட்டுைவு வங்கிகளுடன் 

ொவட்ட ெத்திய கூட்டுைவு வங்கிகமள இமைப்பது குறித்து பரிசீலிப்ப 

-தாக கூறியது. இதில் ேம்பந்தப்பட்ட ொநில அரோல் ஒரு முன்மொழிவு 

மேய்யப்படநவண்டும். NABARD’இன் பரிந்துமர, நிதியுதவி மதாடர்பான 

உத்தரவாதம் நபான்ைமவ அடங்கும். 

 

3. CPEC என்பது எந்த உலகளாவிய முன்முயற்சியின் முதன்ளம 

திட்டமாகும்? 

அ) Global Infrastructure Connectivity Alliance 

ஆ) Belt and Road Initiative  

இ) EU Connectivity partnership 

ஈ) Central Asia Regional Economic Cooperation Program 

✓ சீனா-பாகிஸ்தான் மபாருளாதார வழித்தடம் (CPEC) என்பது சீனாவின் 

பட்மட ெற்றும் பாமத முன்முயற்சியின் (BRI) முதன்மெ திட்டொகும்.  

✓ இந்தத் திட்டத்மத பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்த காஷ்மீர் (PoK) வழியாக 

மேல்வதால், இந்தியா, இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு மதரிவித்து வருகிைது. 

சீனாவும் பாகிஸ்தானும் அண்மெயில் தங்களது 70 ஆண்டுகால 

அரசியல் உைவுகமள மகாண்டாடின. பாகிஸ்தானுடனான $60 பில்லிய 

-ன் டாலர் CPEC திட்டத்மத சீனா மீண்டும் தக்கமவத்துள்ளது. 

 

4. சமீபத்தில், IAEA அணுசக்தி கண்காணிப்பு ஒப்பந்தத்ளத நீட்டிக்க 

ஒப்புக்ககாண்ட நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) இஸ்நரல் 

இ) ஈரான்  

ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

✓ பன்னாட்டு அணுேக்தி முகமெமய (IAEA) அணுவாற்ைல் தளங்களில் 

கண்காணிப்பு நகெராக்கமள ஒரு ொதத்திற்குள் மவக்க அனுெதிக்கும் 

ஒப்பந்தத்திற்கு ஈரான் ஒப்புக்மகாண்டுள்ளது. IAEA’இன் தமலவர் ரநபல் 

கிராஸியின் கருத்துப்படி, இந்த ஒப்பந்தம் ஜூன்.24 அன்று முடிவமடயும். 

 

 

 

5. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) புத்தாக்க ளமயத்தின் தளலளமச் 

கசயலதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ) R காந்தி 

ஆ) இராநஜஷ் பன்ோல்  

இ) ேந்தன் நிநலகனி 

ஈ) உர்ஜித் பநடல் 

✓ ரிேர்வ் வங்கி புத்தாக்க மெயொனது ஆதார் நிறுவனக் குழுவின் 

உறுப்பினரான இராநஜஷ் பன்ோேமல அதன் தமலமெச் மேயலதிகாரி 

-யாக நியமித்துள்ளது. அவர் முன்னர் ரிேர்வ் வங்கியில் மதாழில்நுட்பம், 

நிதி நேர்க்மக ெற்றும் மகாடுப்பனவு முமைகள் நபான்ை பல்நவறு 

துமைகளில் பணியாற்றியுள்ளார். UIDAI’இல் இந்தியாவின் நேரடி பயன் 

-கள் பரிொற்ைத்மத வடிவமெப்பதில் அவர் முக்கிய பங்குவகித்தார். 

 

6. “பாதுகாக்கப்பட்ட ககாள் அறிக்ளக” என்றகவார் அறிக்ளகளய 

கவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 

அ) FAO 

ஆ) UNEP  

இ) IUCN 

ஈ) IMF 

✓ பாதுகாக்கப்பட்ட நகாள் அறிக்மக என்பது ஐோ சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தால் 

(UNEP) மவளியிடப்படுகிை ஓர் அறிக்மகயாகும். இந்த அறிக்மக உலமக 

-ங்கிலும் உள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளின் நிமலமய ெதிப்பிடுகிைது. 

பாதுகாக்கப்பட்ட நகாள் அறிக்மக 2020’இன் படி, உலகளாவிய ேமூகம், 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பு குறித்த இலக்மக நோக்கி மபரும் 

முன்நனற்ைத்மதக் கண்டுள்ளது. ஆனால் தரம்குறித்த அதன் உறுதிப்பா 

-ட்மட நிமைநவற்ைவில்மல. 

 

7. இந்தியாவுடனான கட்டற்ற வர்த்தக கபச்சுவார்த்ளதகளுக்கான 

ஆகலாசளன கசயல்முளறளய கதாடங்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அமெரிக்க ோடுகள் 

ஆ) ஐக்கியப் நபரரசு  

இ) ஆஸ்திநரலியா 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ இந்தியாவுடனான கட்டற்ை வர்த்தக நபச்சுவார்த்மதகமளத் மதாடங்க 

வணிகபிரதிநிதிகள் ேம்பந்தப்பட்ட பதினான்கு வார ஆநலாேமன 

மேயல்முமைமய ஐக்கியப்நபரரசு மதாடங்கியுள்ளது. இந்தச்மேயல்முமை 

மேப்-அக்நடாபரில் எதிர்பார்க்கப்படும் முமையான கட்டற்ை வர்த்தக நபச் 

-சுவார்த்மதகளுக்கு முன்னால் ேடத்தப்படும். விஸ்கி, கார்கள் ெற்றும் 

நேமவகள்நபான்ை பிரிட்டிஷ் தயாரிப்புகளுக்கான மிகப்மபரிய ேந்மத 

-யாக இந்தியா பார்க்கப்படுகிைது. 

 

8. அண்ளமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற கில்லர்கமா லாகசா, எந்த 

நாட்டின் அதிபராக பதவிகயற்றார்? 

அ) ஈக்வடார்  

ஆ) ஜிம்பாப்நவ 

இ) மதன்னாப்பிரிக்கா 

ஈ) ஆஸ்திநரலியா 

✓ கில்லர்நொ லாநோ, ஈக்வடாரின் புதிய அதிபராக பதவிநயற்ைார். ோடு 

மபரும் மபாருளாதார ெற்றும் ேமூக ேவால்கமள எதிர்மகாண்டுள்ள இச் 

ேெயத்தில் அவர் பதவிநயற்றுள்ளார். பதவிநயற்ை பின்னர், மபாருளாதார 

நிபுைரான சிென்கியூவாமவ அவர் தனது நிதியமெச்ேராக நியமித்தார். 

ஈக்வடார் என்பது மதன் அமெரிக்காவின் நெற்கு கடற்கமரயில் பூெத்திய 

நரமகக்கு அருகில் அமெந்துள்ள ஒரு ோடாகும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.அழிவின்விளிம்பிலிருக்கும் ஆப்பிரிக்காளவ பூர்வீகமாகககாண்ட 

பூக்குந்தாவரமான ‘ஆப்பிரிக்க வயலட்’, பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் 

முதன்முளறயாக காைப்பட்டுள்ளது? 

அ) நகரளம் 

ஆ) நகாவா 

இ) மிநோரம்  

ஈ) சிக்கிம் 

✓ இந்திய அறிவியல் கல்வி ெற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நபாபாமலச் 

ோர்ந்த அறிவியலாளர்கள் மிநோரம் ொநிலத்தில் பூக்குந்தாவரொன 

ஆப்பிரிக்க வயலட்டுகளின் ஒரு வமகயிமனக் கண்டறிந்துள்ளனர். 

✓ Didymocarpus vickifunkiae என்று மபயரிடப்பட்ட, அழிவில் விளிம்பிலுள்ள 

இவ்வினங்கள் இந்தியாவில் முதல்முமையாக அறிவியல் பூர்வொக 

பதிவுமேய்யப்பட்டுள்ளன. தான்ோனியா ெற்றும் மகன்யாமவ பூர்வீகொ 

-கக்மகாண்ட இந்த ஆப்பிரிக்க வயலட்டுகள், ெரங்களில் வளர்ந்து ெமழ 

-க்காலங்களில் மவளிர் இளஞ்சிவப்பு பூக்கமள உருவாக்கும் மதாற்று 

தாவரொகும். 

 

10. அண்ளமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற கமககதாட்டு அளை 

அளமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்ோடு 

ஆ) கர்ோடகா  

இ) நகரளா 

ஈ) மதலுங்கானா 

✓ கர்ோடகாவின் நெநகதாட்டில் காவிரியாற்றின் குறுக்நக அமை கட்டு 

-வதில் விதிமுமைகமள மீறியதாகக்கூைப்படும் அறிக்மகமய ேெர்ப்பிக் 

-க நதசிய பசுமெத்தீர்ப்பாயம் ஒரு குழுமவ அமெத்துள்ளது.  

✓ முன்னதாக இப்பகுதியில் அமைகட்ட, கர்ோடகா திட்டமிட்டிருந்தது. 

நெலும் இத்திட்டத்மத காவிரி நீர் நெலாண்மெ ஆமையம் இரண்டு 

முமை ஒத்திமவத்தது. உச்ேநீதிென்ைத்தில் வழக்கு நிலுமவயில் இருப் 

-பமதக்காரைம்காட்டி தமிழ்ோடு அரசு தனது கடுமெயான எதிர்ப்மப 

மவளிப்படுத்தியிருந்தது. 

 


1. உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு புதிய அமடயாளப் மபயர் 

பல்நவறு ோடுகளில் கண்டறியப்பட்ட உருொறிய கநரானா தீநுண்மிக 

-மள எளிதில் அமடயாளம் காணும் நோக்கில் அவற்றுக்குப் புதிய மபய 

-ர்கமள உலக ேலவாழ்வு அமெப்பு வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, இந்தியா 

-வில் கண்டறியப்பட்ட கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு ‘கப்பா’, ‘மடல்டா’ 

என்ை மபயர்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளன. 

உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகள், அமவ முதன்முதலில் கண்டறியப்பட் 

-ட ோடுகளின் மபயரால் அமழக்கப்படுவதற்கு பல ோடுகள் எதிர்ப்பு மதரி 

-வித்த நிமலயில் இந்த அறிவிப்மப உலக சுகாதார அமெப்பு மவளியிட் 

-டுள்ளது. ெரபணுொற்ைெமடந்த உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகள் பல 

ோடுகளில் பரவின. அவற்மை நவறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காக அறிவியல் 

மபயார்கள் வழங்கப்பட்டன. 

உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு கிநரக்க எழுத்துகமளப் மபயரா 

-க மவக்கலாம் என்று உலக சுகாதார அமெப்பு முடிவு மேய்தது. 

புதிய மபயர்கள்: இந்தியாவில் முதன்முதலாகக் கண்டறியப்பட்ட பி.1.617.1 

வமக கநரானா தீநுண்மிக்கு ‘கப்பா’ என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட பி.1.617.2 வமக தீநுண்மிக்கு ‘மடல்டா’ 

என மபயர்சூட்டப்பட்டுள்ளது. பிரிட்டனில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட 

பி.1.1.7 என்ை உருொறிய வமக கநரானா தீநுண்மிக்கு ‘ஆல்பா’ எனவும், 

மதன்னாப்பிரிக்காவில் நதான்றிய பி.1.351 என்ை தீநுண்மிக்கு ‘பீட்டா’ 

எனவும், பிநரஸிலில் கண்டறியப்பட்ட பி.1 வமக கநரானா தீநுண்மிக்கு 

‘காொ’ எனவும் மபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

பிநரஸிலில் கண்டறியப்பட்ட ெற்மைாரு பி.2 வமக உருொறிய கநரானா 

தீநுண்மிக்கு ‘ஜீட்டா’ எனவும், அமெரிக்காவில் முதன்முதலாகக் கண்டறி 

-யப்பட்ட கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு ‘எப்சிலான்’, ‘நலாட்டா’ எனவும் 

உலக சுகாதார அமெப்பு மபயர்சூட்டியுள்ளது. 

2. 1 முதல் 8ஆம் வகுப்புவமர அமனவரும் நதர்ச்சி: எந்த ொைவமரயும் 

நதக்கநிமலயில் மவக்கக்கூடாது 

தமிழகத்தில் 2020-21ஆம் கல்வியாண்டில் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்புவமர 

அமனவரும் நதர்ச்சிமபற்றுள்ளதாகப் பள்ளிக்கல்வித்துமை அறிவித்துள் 

-ளது. 

தமிழ்ோட்டில் ொநிலப்பாடத்திட்டத்தின்கீழ் மேயல்படும் அமனத்து அரசுப் 

பள்ளிகள், அரசு உதவிமபறும் பள்ளிகள், மெட்ரிகுநலஷன் பள்ளிகள் 

ெற்றும் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயிலும் ொைவர்கள் 

அமனவரும் முழு ஆண்டுத் நதர்வு ெற்றும் 10, 11ஆம் வகுப்புப்பயிலும் 

ொைவர்கள் அமனவரும் மபாதுத்நதர்வுகளில் நதர்ச்சி மபற்ைதாக 

அறிவிக்கப்பட்டது. குழந்மதகளுக்கான இலவே ெற்றும் கட்டாயக்கல்வி 

உரிமெச்ேட்டம் 2009’இன்கீழ் எட்டாம் வகுப்பு முடியும் வமரயில் எந்த 

ஒரு ொைவமனயும் நதக்கநிமலயில் மவத்தல்கூடாது. அதாவது 

அமனவரும் நதர்ச்சி அமடயநவண்டும். எந்தக்குழந்மதயும் பள்ளிமய 

விட்டு மவளிநயைக்கூடாது எனத்மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. கநரானா சிகிச்மே: புதிய வழிகாட்டி மேறிமுமை மவளியீடு 

கநரானா சிகிச்மேக்கான புதிய வழிகாட்டி மேறிமுமைகமள ெக்கள் 

ேல்வாழ்வுத் துமைச் மேயலர் மஜ ராதாகிருஷ்ைன் மவளியிட்டுள்ளார். 

இதுகுறித்து மவளியிடப்பட்ட மேய்திக்குறிப்பு: 

இரத்த ஆக்சிஜன் அளவு 94 ேதவீதத்துக்கு அதிகொக இருப்பவர்கள் 

குமைந்த பாதிப்புமடயவர்கள் என்றும், 90-94 வமர உள்ளவர்கள் 

மிதொன பாதிப்புமடயவர்கள் என்றும், 90’க்கும்கீழ் உள்ளவர்கமள 

தீவிர பாதிப்புக்குள்ளானவர்களாகவும் கருதநவண்டும். 

ஆக்சிஜன் அளவு, 90 முதல் 94’க்குள் இருப்பவர்கள், ஆரம்ப சுகாதார 

நிமலயம், கநரானா சிகிச்மே மெயங்களில் சிகிச்மேமபைலாம். ரத்த 

ஆக்சிஜன் அளவு, 90’க்குகீழ் உள்ளவர்கமள ெட்டுநெ, ெருத்துவெமன 

-யில் அனுெதித்து சிகிச்மேயளிக்க நவண்டும். ஆக்சிஜன் அளமவ 

அதிகரிக்கும் வமகயிலான குப்புைக்கவிழந்து படுப்பமத உறுதிமேய்ய 

நவண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ஹர்ஷ் வர்தனுக்கு உலக சுகாதார அமெப்பு விருது 

புமகயிமல கட்டுப்பாடு மதாடர்பாக தனி ேபர் அல்லது அமெப்புகள் 

மேய்த பணிகமள பாராட்டி உலக சுகாதார அமெப்பு ஆண்டுநதாறும் 

சிைப்பு விருது வழங்கி வருகிைது. அந்த வமகயில் இந்த ஆண்டுஉலக 

புமகயிமல ஒழிப்பு தினத்மதமயாட்டி, உலக சுகாதார அமெப்பு 

இயக்குேரின் சிைப்பு அங்கீகார விருது ெத்திய சுகாதாரத்துமை அமெச்ேர் 

ஹர்ஷ் வர்தனுக்கு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019-ம் 

ஆண்டு இந்தியாவில் இ-சிகமரட்மட ஒழிக்கவும், சூடுபடுத்தப்பட்ட 

புமகயிமலப் மபாருட்கமள ஒழிக்கவும் ேட்டம் இயற்றியமத பாராட்டும் 

வமகயில் ஹர்ஷ் வர்தனுக்குஇந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 



         

    

1. உயர்நீதிமன்றங்கள் மற்றும் மாவட்ட நீதிமன்றங்களின் வழக்கு 

நிலை மற்றும் வழக்கு விவரங்கலை அறிய உதவும் செயலியின் 

செயர் என்ன? 

அ) e-Justice 

ஆ) e-Courts Services  

இ) e-Nyay 

ஈ) e-Netra 

✓ தமிழ், ததலுங்கு, பஞ்சாபி, ஆங்கிலம், ஹிந்தி, அஸ்ஸாமி, தபங்காலி, 

குஜராத்தி, கன்னடம், காசி, மலலயாளம், மராத்தி, நேபாளி மற்றும் 

ஒடியா உள்ளிட்ட 14 தமாழிகளில் “இ-நகார்ட்ஸ் சர்வீசஸ் திறன்நபசி 

தசயலிக்கான” லகநயட்லட இந்திய உச்சநீதிமன்றத்தின் மின்னணு 

குழு தெளியிட்டுள்ளது. இந்தச் செயலி ெழக்குலரஞர்கள், குடிமக்கள், 

காெலர்கள் மற்றும் பிற அரசு நிறுெனங்களுக்கு பயன்தருெலத தனது 

நோக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

2. ‘புவி அமைப்பு கூர்ந ோக்கு ஆய்வகத்லத’ உருவாக்கவுள்ை 

விண்சவளி நிறுவனம் எது? 

அ) NASA  

ஆ) ISRO 

இ) ESA 

ஈ) JAXA 

✓ அதமரிக்க விண்தெளி ஆய்வு நிறுெனமான NASA, ஒரு புவி அலமப்பு 

கூர்நோக்கு ஆய்ெகத்லத உருொக்கவுள்ளது. அது காலநிலல மாற்றம், 

நபரிடர் தணிப்பு, காட்டுத்தீலய எதிர்த்துப்நபாராடுெது மற்றும் நிகழ்நேர 

நெளாண் தசயல்முலறகலள நமம்படுத்துெது ததாடர்பான முக்கிய 

தகெல்கலள ெழங்கும். இந்த ெடிெலமப்பு, தசயற்லகக்நகாள்களின் 

ததாகுப்லப உள்ளடக்கியது. அது புவியின் முழுலமயான 3D மாதிரிலய 

அடிப்பாலற முதல் ெளிமண்டலம் ெலர உருொக்கும். 

 

3.விைங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு ந ாய்கள் ெரவாமல் தடுக்க 

WHO மற்றும் அதன் ெங்காைர்கள் அலமத்த குழுவின் செயர் என்ன? 

அ) ஒரு ேலொழ்வுக் குழு  

ஆ) உலக ேலொழ்வுக் குழு 

இ) விலங்குெழி நோய்கள் குழு 

ஈ) உலக ேலக்குழு 

✓ WHO ஆனது FAO, UNEP மற்றும் விலங்குகள் ேலத்துக்கான உலக 

அலமப்பு ஆகியெற்றுடன் இலைந்து, விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்க 

-ளுக்கு நோய்கள் பரொமல் தடுப்பதற்காக நிபுைர் குழுதொன்லற 

அலமத்துள்ளது. ‘One Health’ உயர்மட்ட நிபுைர் குழு என தபயரிடப்பட்ட 

இது, பிரான்ஸ் மற்றும் தஜர்மனியால் ததாடங்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும்.  

✓ இடர் மதிப்பீட்லட உருொக்குெதற்கும், விலங்குெழி நோய்ப்பரெலலத் 

தடுப்பதற்கு, பயன்தரும் ேலடமுலறகலள ஏற்படுத்துெதற்கும் இது ஐோ 

அலமப்புகளுக்கு அறிவுறுத்தும். 

 

4. ஒருநிறுத்த (One-Stop) லமயங்கள் என்ெலவ கீழ்காணும் எந்த 

 டுவண் அலமச்ெகத்தின் முதன்லம திட்டமாகும்? 

அ) ேலொழ்வு மற்றும் குடும்பேலத்துலற அலமச்சகம் 

ஆ) தபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் நமம்பாட்டு அலமச்சகம்  

இ) உள்துலற அலமச்சகம் 

ஈ) AYUSH அலமச்சகம் 

✓ தபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் நமம்பாட்டலமச்சகமானது ஒரு-நிறுத்த 

லமயங்கலள அலமப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இத்திட்டம் தபாது மற்றும் 

தனிப்பட்ட இடங்களில், குடும்பம், சமூகம் மற்றும் பணியிடத்தில் ென்மு 

-லறயால் பாதிக்கப்பட்ட தபண்களுக்கு ஆதரெளிப்பலத நோக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. இம்லமயங்கள் முதன்முலறயாக மத்திய தெளியுறவு 

அலமச்சகத்தின் ஒத்துலழப்புடன் 10 தெளிோடுகளில் அலமக்கப்படவுள் 

-ளன. 

 

 

5. 2021’இல் அறிவிக்கப்ெட்ட புதிய ெமூக ஊடக விதிகளுடன் 

சதாடர்புலடய அலமச்ெகம் எது? 

அ) உள்துலற அலமச்சகம் 

ஆ) மின்னணு மற்றும் தகெல் ததாழில்நுட்ப அலமச்சகம்  

இ) தெளியுறவு அலமச்சகம் 

ஈ) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அலமச்சகம் 

✓ மின்னணு மற்றும் தகெல் ததாழில்நுட்ப அலமச்சகம், அலனத்து சமூக 

ஊடக இலடயீட்டாளர்களிடமிருந்தும் புதிய ‘தகெல் ததாழில்நுட்பம் (இ 

-லடநிலல ெழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தேறிமுலறக்குறியீடு) 

விதிகள், 2021’ ததாடர்பான இைக்க விெரங்கலளக் நகட்டுள்ளது.  

✓ புதிய சமூக ஊடக விதிகளுக்கு இைங்க, சமூக ஊடக தளங்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்ட மும்மாத அெகாசம் நம.26 அன்று முடிெலடந்தது. இந்தப் 

புதிய விதிகள் தேறிமுலறகலள விதிக்கின்றன மற்றும் மூன்றடுக்கு 

குலறதீர்க்கும் கட்டலமப்லப அலமக்க நிர்பந்திக்கின்றன. 

 

6. நம மாதத்தில் வரும் செௌர்ணமி விொகம், எந்த மதத்தின் புனித 

 ாைாக கருதப்ெடுகிறது? 

அ) சீக்கியம் 

ஆ) சமைம் 

இ) தபௌத்தம்  

ஈ) இஸ்லாம் 

✓ தபௌத்த பூர்ணிமா அல்லது லெசாகம் என்பது நம மாத முழு நிலென்று 

உலகிலுள்ள அலனத்து தபௌத்தர்களாலும் சிறப்பாகக் தகாண்டாடப்படும் 

பண்டிலக ஆகும். தபா ஆ மு 623ஆம் ஆண்டில் ெந்த லெசாக ோளில் 

தான் புத்தர் பிறந்தார். அநதோளில், புத்தர் ஞானமலடந்தார். தனது 80ஆம் 

ஆண்டில், மற்தறாரு லெசாக ோளில் அெர் காலமானார். 

 

7. எந்த மாதத்தின் முழு நிைவு, சொதுவாக, ‘பூ திங்கள்’ என்று 

குறிப்பிடப்ெடுகிறது? 

அ) ஏப்ரல் 

ஆ) நம  

இ) ஜூன் 

ஈ) ஜூலல 

✓ உலதகங்கிலும் ஏராளமான பூக்கள் இருப்பதால் நம மாதம் ெரும் முழு 

நிலவு, ‘பூ திங்கள்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, இது சந்திர 

கிரகைத்துடன் ஒத்துப்நபானது. அதன்சமயம், நிலா சிெப்புெண்ைமாக 

காட்சியளித்தது. பூமிக்கு மிகதேருக்கமாக நிலா ெந்ததால், அது தபரியதா 

-கவும் பிரகாசமாகவும் நதான்றியது. இந்த சூப்பர் பூ சிெப்பு நிலவு ததன் 

அதமரிக்கா, ஆஸ்திநரலியா மற்றும் ததன்கிழக்காசியாவின் சில பகுதிக 

-ளில் மட்டுநம காைப்பட்டது. 

 

8. அண்லமச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ‘டாஸ்நமனியன் சடவில்’ 

என்றால் என்ன? 

அ) தீம்தபாருள் 

ஆ) கிரிப்நடாகரன்சி 

இ) ெனவிலங்கு  

ஈ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

✓ டாஸ்நமனிய பிசாசு என்றும் அலழக்கப்படும் Sarcophilus harrisii ஒரு 

மாமிச உண்ணியாகும். இது தலசயால் உருொன உடலலமப்பு, கருப்பு 

நராமங்கள், தகாடுலமயான ொசலன, அதிக ஒலியில் கத்தும் திறன், 

அதீத நமாப்ப உைர்வு மற்றும் விலரொக உைவு உண்ணும் பழக்கம் 

ஆகியெற்லற தகாண்டுள்ளது. 

✓ ஊடக அறிக்லகயின்படி, கடந்த 3,000 ஆண்டுகளில், முதன்முலறயாக 

ஆஸ்திநரலியாவின் பிரதான நிலப்பரப்பில் 7 விலங்குகள் பிறந்துள்ளன. 

அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் இவ்விலங்குகலள இது ஊக்குவிக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.ந ோய்ப்பூச்சிக்கட்டுப்ொட்டில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் eDNA ெகுப்ொய்வு 

என்றால் என்ன? 

அ) ecological DNA 

ஆ) environmental DNA  

இ) entomological DNA 

ஈ) endemic DNA 

✓ சுற்றுச்சூழல் DNA (eDNA) என்பது மண், கடல்நீர் அல்லது ெளிநபான்ற 

பல்நெறு சுற்றுச்சூழல் மாதிரிகளிலிருந்து சுற்றுச்சூழலுடனான ததாடர்பு 

-களின்மூலம் நசகரிக்கப்பட்ட DNA ஆகும். ஜப்பானில், 2 இடங்களில் 

இருந்து, நமற்பரப்பு மண் மாதிரிகளிலிருந்து அர்தஜன்டினா எறும்பின் 

சுற்றுச்சூழல் DNA (eDNA)’ஐ ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெற்றிகரமாக கண்ட 

-றிந்துள்ளனர். நோய்ப்பூச்சிக்கட்டுப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் ‘ொழ்விட 

-த்லத புரிந்துதகாள்ளுதல் தசயல்முலற’க்கு இது பயன்படுத்தப்படலாம். 

 

10.  ாநடாடி ெழங்குடியினைோன ‘வான் குஜ்ஜார்’, சொதுவாக, 

இந்தியாவின் எந்தப் ெகுதியில் வசிக்கின்றனர்? 

அ) இமயமலலப் பகுதி  

ஆ) தக்காை பிராந்தியம் 

இ) நமற்குத்ததாடர்ச்சி மலல 

ஈ) ததற்கு கடற்கலர 

✓ ோநடாடி பழங்குடியினமான ‘ொன் குஜ்ஜார்’ தபாதுொக இமயமலல 

பகுதியில் ெசிக்கின்றனர். அெர்கள் ெழக்கமாக இமயமலலயின் அடிொ 

-ரத்திலும், ஜம்மு-காஷ்மீர், ஹிமாச்சல பிரநதசம் மற்றும் உத்தரகண்ட் 

மாநிலங்களிலும் ெசிக்கின்றனர். அண்லமயில், அந்தப்பழங்குடியினலர 

மனிதாபிமானமற்ற நிலலயில் ொழ கட்டாயப்படுத்தியதற்காக மாநில 

அரலச உத்தரகண்ட் உயர்நீதிமன்றம் குற்றஞ்சாட்டியது.  

✓ உத்தரகாஷியில் உள்ள நகாவிந்த் பாஷு விகார் நதசிய பூங்காவிற்குள் 

நுலழய அனுமதிக்க அஞ்சிய மாநிலத்திடம், அெர்களுக்கு தங்குமிடம் 

ெழங்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் நகட்டுக்தகாண்டுள்ளது. 

 


1. NHRC தலலெராக அருண் மிஸ்ரா தபாறுப்நபற்பு 

நதசிய மனித உரிலமகள் ஆலையத்தின் (NHRC) தலலெராக 

ஓய்வுதபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா தபாறுப்நபற்றார்.  

முன்னதாக, அப்தபாறுப்பிலிருந்த உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் தலலலம 

நீதிபதி HL தத்துவின் பதவிக்காலம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் நிலறெ 

-லடந்தது. இந்நிலலயில், சுமார் 5 மாதங்கள் காலியாக இருந்த அந்தப் 

பதவிக்கு ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா தற்நபாது தபாறுப்நபற்றுக் 

தகாண்டுள்ளார். உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக கடந்த 2014 ஜூலலயில் 

தபாறுப்நபற்ற அருண் மிஸ்ரா, கடந்த ஆண்டு தசப்டம்பரில் அந்தப் தபாறுப் 

-பிலிருந்து ஓய்வுதபற்றார். 

 

2. நதநெந்திரகுல நெளாளர் எனும் தபாதுப்தபயரில் ஜாதிச்சான்றிதழ் 

ெழங்கலாம்: தமிழ்ோடு அரசு உத்தரவு 

ஆறு ஜாதிப் பிரிவுகலள உள்ளடக்கி நதநெந்திரகுல நெளாளார் எனும் 

தபயரில் ஜாதிச்சான்றிதழ் ெழங்கலாம் என்று மாெட்ட ஆட்சியர்களுக்கு 

தமிழ்ோடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் 

பழங்குடியினர் ேலத்துலற முதன்லமச்தசயலாளர் நக மணிொசன் 

தெளியிட்ட உத்தரவு: பள்ளர், நதநெந்திர குலத்தான், குடும்பன், காலாடி, 

பண்ைாடி, கலடயன் ஆகிய ஜாதிப்பிரிவுகலள உள்ளடக்கியெர்கலள 

நதநெந்திரகுல நெளாளர் எனும் தபாதுப்தபயரில் அலழக்கலாம் என 

பல்நெறு தரப்பினரும் அரசுக்குக் நகாரிக்லக விடுத்திருந்தனர்.  

இதுததாடர்பாக ஆய்வுதசய்து அரசுக்கு அறிக்லக அளிக்க ஊரக ெளர்ச்சி 

மற்றும் ஊராட்சித்துலற, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ேலத் 

துலற, சட்டத்துலற, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ேலத்துலற 

இயக்குேர் ஆகிநயாலரக்தகாண்ட குழு அலமக்கப்பட்டது. இந்தக்குழு 

தமிழ்ோடு அரசுக்கு கடந்த ஆண்டு ேெம்பர்.28’இல் அறிக்லக அளித்தது. 

மத்திய அரசுக்கு தமிழ்ோடு அரசு அறிக்லகலய அனுப்பிலெத்தது. 

இதலன ஆய்வு தசய்த மத்திய அரசு உரிய சட்டத்திருத்தத்லதச்தசய்தது. 

இதற்கு குடியரசுத்தலலெர் ராம்ோத் நகாவிந்த், கடந்த ஏப்ரல்.13’இல் 

ஒப்புதலளித்தார். சட்டத்திருத்தம் அரசிதழில் தெளியிடப்பட்டது. இதனால், 

அது ேலடமுலறக்கு ெந்தது. இதலன மாெட்ட ஆட்சியர்கள், துலறத் 

தலலெர்கள் மற்றும் சான்றிதழ் ெழங்க அதிகாரம் தபற்ற அதிகாரிகள் 

பின்பற்ற நெண்டும் என்று தனது உத்தரவில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் 

பழங்குடியினர் ேலத்துலற தசயலாளர் ததரிவித்துள்ளார். 

 

3. இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட ‘தடல்டா’ ெலக கநரானா 

அச்சுறுத்தலாக உள்ளது: உலக சுகாதார அலமப்பு 

முதல் முலறயாக இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட 3 ெலகயான கநரானா 

ததாற்றுகளில், ‘தடல்டா’ ெலக (பி.1.617.2) ததாற்று கெலலயளிக்கும் 

ெலகயில் தீவிரமாக இருக்கிறது என்று உலக சுகாதார அலமப்பு 

ததரிவித்தது. உலக அளவில் கநரானா பாதிப்பு குறித்த விெரங்கலள 

உலக சுகாதார அலமப்பு ஒவ்தொரு ொரமும் தெளியிட்டு ெருகிறது.  

அதுநபால, புதிதாக தெளியிட்ட புள்ளிவிெரங்களில் கூறியிருப்பதாெது: 

தபாதுமக்களுக்கு அதிக பாதிப்லப ஏற்படுத்துெதுடன், நெகமாக பரவும் 

ெலகயாக ‘தடல்டா’ (பி.1.617.2) ெலக தீநுண்மி ெலரயறுக்கப்பட்டுள்ள 

-து. மற்ற இரு உருமாறிய ெலககள் (பி.1.617.1 மற்றும் பி.1.617.3) குலற 

-ொன பரெல் மற்றும் பாதிப்லப ஏற்படுத்தக்கூடிய ெலககளாக கண்ட 

-றியப்பட்டிருக்கின்றன. ‘தடல்டா’ ெலக கநரானா இப்நபாது 62 ோடுக 

-ளில் பரவியிருக்கிறது. 

இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட ‘கப்பா’ (பி.1.617.1) ெலக ததாற்று 

குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் நெகமான பரெலலக் தகாண்டிருந்தநபாதும், 

உலக அளவில் இந்த ெலக கநரானாவின் பாதிப்பு குலறந்து ெருெதாக 

புள்ளிவிெரங்கள் காட்டுகின்றன. மூன்றாெது ெலகயான பி.1.617.3, 

இதுெலர அச்சுறுத்தக்கூடிய ெலகயிலானதா, அல்லது மிதமானதா என 

இதுெலர ெலரயறுக்கப்படவில்லல. 

இந்தியாவில் பாதிப்பு விகிதம் 26 சதவீதம் குலறவு: இந்தியாவில் கடந்த 

ொரத்தில் 13,64,668 நபர் புதிதாக கநரானாொல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

இருந்தநபாதும், அது முந்லதய ொரத்துடன் ஒப்பிடும்நபாது 26 சதவீதம் 

குலறொகும். 

குலறந்துெரும் உயிரிழப்புகள்: கநரானா பாதிப்பால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு 

-கலளப்தபாருத்தெலர ததன்கிழக்கு ஆசிய பிராந்தியத்தில் இந்தியாவி 

-ல்தான் அதிக உயிரிழப்புகள் (26,706) பதிொகியிருக்கின்றன.  

இருந்தநபாதும், இது முந்லதய ொரத்துடன் ஒப்பிடும்நபாது 8 சதவீதம் 

குலறொகும். ஒட்டுதமாத்தமாக உலக அளவில் கநரானாொல் 

பாதிக்கப்படுபொா்களின் எண்ணிக்லகயும், உயிரிழப்புகளும் தற்நபாது 

ததாடாா்ந்து குலறந்து ெருகிறது. கடந்த ொரத்தில் உலக அளவில் 35 

லட்சம் நபாா் புதிதாக கநராநனாொல் பாதிக்கப்பட்டனர். இது முந்லதய 

ொரத்துடன் ஒப்பிடும்நபாது 15 சதவீதம் குலறொகும். 

78,000 புதிய உயிரிழப்புகள் பதிொகின. இது முந்லதய ொரத்லதக் 

காட்டிலும் 7 சதவீதம் குலறவு என்றும் உலக சுகாதார அலமப்பின் புள்ளி 

விெரத்தில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. மாதிரி ொடலக ஒப்பந்தச் சட்டம்; 10 முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? 

மத்திய அலமச்சரலெக் கூட்டத்தில், ொடலக சட்டங்களில் திருத்தம் 

தகாண்டுெர மாதிரி ொடலக சட்டத்துக்கு ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்டது.  

ொடலக மற்றும் குத்தலக முலறகளில் புதிய சட்டங்கலள தகாண்டு 

ெரவும் அல்லது தற்நபாதுள்ள ொடலக சட்டங்களில், தபாருத்தமான 

முலறயில் திருத்தங்கள் தகாண்டுெரவும், மாதிரி ொடலக சட்டம் 

உருொக்கப்பட்டது. 

வீட்டு ொடலக உயர்வு, ொடலக முன்பைம், ொடலக ஒப்பந்தம் 

புதுப்பிப்பது, வீட்லடகாலி தசய்ெதில் ஏற்படும் தகராறுநபான்ற பிரச்சலன 

-களுக்கு தீர்வுகாை இந்தச் சட்டம் தகாண்டுெரப்பட்டுள்ளது. இந்தச் 

சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் ெருமாறு: 

*மத்திய அரசின் அலனெருக்கும் வீடு ெழங்கும் திட்டத்லத ததாடர்ந்து 

புதிய மாதிரி ொடலக ஒப்பந்த சட்டமும் தகாண்டுெரப்பட்டது. 

*ொடலகதாரர்களிடம் 2 மாத ொடலகக்கு நமல் பாதுகாப்பு லெப்புத் 

ததாலக (அட்ொன்ஸ்) ொங்க முடியாது என்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் 

இதில் இடம்தபற்றுள்ளன. 

*ொடலக ஒப்பந்த ேகலல, மத்திய வீட்டுெசதி, ேகர்ப்புற விெகார 

அலமச்சகத்தின் இலையதளத்தில் பதிநெற்றம் தசய்யலாம். 

 

 



         

    

*முன்தபல்லாம் பத்திரப் பதிவு அலுெலகத்தில் ொடலக ஒப்பந்தம் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்லத பதிவு தசய்யாவிட்டாலும் இரு தரப்பும் 

நீதிமன்றம் தசல்லமுடியும். 

*ஆனால், புதிய சட்டத்தின்படி மாெட்ட ஆட்சியர் அலுெலகத்தில் பகுதி 

ொரியாக அலமக்கப்பட்டுள்ள ொடலக ஆலையத்திடம் பதிவுதசய்ய 

நெண்டும். 

*ஆன்லலன் அல்லது நேரடியாக ொடலக ஒப்பந்தத்லத பதிவுதசய்ய 

நெண்டும். இந்த ஒப்பந்தத்லத பதிவு தசய்யாவிட்டால், நிொரைம் நகாரி 

இருதரப்பும் நீதிமன்றம் தசல்லமுடியாது. 

*அநத சமயம், ஒப்பந்தம் நபாடாத நிலலயில், வீட்டு உரிலமயாளர் மட்டும் 

நீதிமன்றத்லத ோட புதிய சட்டத்தில் ெழிெலக தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

*வீட்லட காலி தசய்யாவிட்டால் சட்டப்படி ொடலகலய அதிகரிக்க 

உரிலமஉண்டு. 

*ொடலக ததாடர்பான புகார்கலள விசாரிக்க தனி ொடலக ஆலையம் 

அல்லது ொடலக தீர்ப்பாயம் அலமக்க புதிய சட்டத்தில் ெழிெலக 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

*காலியாக இருக்கும் வீடுகலள எல்லாம், ொடலகக்குவிட இந்த மாதிரி 

ொடலக சட்டம் உதவும். ொடலக வீடுகலள, ெணிகமாக ேடத்துெதில் 

தனியார் நிறுெனங்களின் பங்களிப்லப இந்தச் சட்டம் ஊக்குவிக்கும். 

 

5. ஈரான் நபார்க் கப்பல் எரிந்து மூழ்கியது 

ஈரானின் மிகப்தபரிய நபார்க் கப்பல் ஓமன் ெலளகுடாவில் மர்மமான 

முலறயில் எரிந்து மூழ்கியது. கடல் பகுதியில் நமற்கத்திய ோடுகளுக்கும் 

ஈரானுக்கும் இலடநய ததாடர்ந்து பதற்றம் நிலவி ெரும் சூழலில், இந்த 

சம்பெம் நமலும் பரபரப்லப ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அநசாசிநயட் 

-டட் பிரஸ் தசய்தி நிறுெனம் ததரிவித்துள்ளதாெது: ஓமன் ெலளகுடா 

பகுதியில் ஈரான் கடற்பலடக்குச் தசாந்தமான ‘கார்க்’ கப்பலில் தீப்பிடித்த 

-து. 207 மீட்டர் நீளம்தகாண்ட அந்தக் கப்பல்தான் ஈரானின் மிகப்தபரிய 

நபார்க்கப்பலாகும். கப்பலில் பற்றிய தீலய அலைக்க தீயலைப்புக் 

கப்பல்கள் அந்தப் பகுதிக்கு விலரந்தன. தீயலைப்பு வீரர்களின் கடும் 

முயற்சிக்குப் பிறகும் அந்தக் கப்பல் கடலுக்குள் மூழ்கியது. 

தலலேகர் தடஹ்ரானுக்கு 1,270 கிமீ ததாலலவில், ஈரானின் ஜாஸ்க் 

துலறமுகப்பகுதியில் கார்க் கப்பல் மூழ்கியது. 

 

6. இஸ்நரல் புதிய அதிபராக ஐசக் தெர்ஸாக் நதர்வு 

இஸ்நரலின் 11 ஆெது அதிபராக மூத்த அரசியல்ொதி ஐசக் தெர்ஸாக் 

நதர்வு தசய்யப்பட்டார். ோடாளுமன்றத்தில் இதுததாடர்பாக ேலடதபற்ற 

ரகசிய ொக்தகடுப்பில் அெர் தபருொரியான ொக்குகள் வித்தியாசத்தில் 

தெற்றிதபற்றார். இதுகுறித்து பிடிஐ தசய்தி நிறுெனம் ததரிவித்துள்ளதாெ 

-து: இஸ்நரலின் 10ஆெது அதிபராக கடந்த 2014ஆம் ஆண்டுமுதல் 

தபாறுப்புெகித்து ெரும் ரூென் ரிவ்லினின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் 

9ஆம் நததியுடன் நிலறெலடகிறது. 

புதிய அதிபராகத் நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள ஐசக் தெர்ஸாக் ததாழிலாளர் 

அலமப்பின் தலலெராக இருந்துள்ளார். 2005ஆம் ஆண்டு முதல் 2011 

ஆம் ஆண்டு ெலர வீட்டு ெசதி, சுற்றுலா, சமூகேலம் உள்ளிட்ட பல்நெ 

-று துலறகளில் இெர் அலமச்சராக தபாறுப்புெகித்துள்ளார். இஸ்நரலில் 

மிகநீண்டகாலம் பிரதமராக இருந்த தபஞ்சமின் தேதன்யாகுவின் ஆட்சிக் 

காலம் நிலறெலடந்து, புதிய பிரதமரின் தலலலமயில் அரசு 

அலமயவிருக்கும் பரபரப்பான சூழலில் ஐசக் தெர்ஸாக் அதிபராகத் நதர் 

-ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

 



         

    

1. பிரதமர் உஜ்வாலா ய ாஜனாவவ செ ல்படுத்துகிற அவமச்ெகம் 

எது? 

அ) எரிசக்தி அமைச்சகம் 

ஆ) பெட்ர ோலிய அமைச்சகம்  

இ) ஊ க வளர்ச்சி அமைச்சகம் 

ஈ) புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் 

✓ பி தைர் உஜ்வோலோ ரயோஜனோவின் அடுத்த சுற்றுக்கோன வழிகோட்டுதல்க 

-மள ைத்திய பெட்ர ோலிய ைற்றும் இயற்மக எரிவோயு அமைச்சகம் இறு 

-திபசய்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் ரைலும் ெத்து மில்லியன் புதிய 

LPG இமைப்புகமள அ சோங்கம் வழங்கும் என எதிர்ெோர்க்கப்ெடுகிறது. 

வறுமைக்ரகோட்டுக்குக்கீழுள்ள குடும்ெங்களுக்கு LPG எரிவோயு இமை 

-ப்புகமள இலவசைோக வழங்குவரத இத்திட்டத்தின் ர ோக்கைோகும். 

 

2. அண்வமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற சுயபாத் குமார் சஜய்ஸ்வால், 

எந்த அவமப்பின் புதி  இ க்குநராக நி மிக்கப்பட்டார்? 

அ) CVC 

ஆ) CIC 

இ) CBI  

ஈ) NITI ஆரயோக் 

✓ ைகோ ோஷ்டி த்தின் 1985 பதோகுதி இ கோ ெ அதிகோரியோன சுரெோத் குைோர் 

பஜய்ஸ்வோல், ஈ ோண்டுகோலத்திற்கு ைத்திய புலனோய்வுப்பிரிவின் தமல 

-வ ோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். அவர் ைத்திய பதோழிலக ெோதுகோப்புப் ெமட 

-களின் (CISF) தமலவ ோகவும் ெணியோற்றிவருகிறோர். அவர் புலனோய்வு 

ெணியகம் & ஆ ோய்ச்சி ைற்றும் ெகுப்ெோய்வு பிரிவு ( ோ) ஆகியவற்றின் ஒரு 

ெகுதியோகவும் இருந்தோர். 

 

3. எந்த நாட்டின் அட்டு நகரத்தில், இந்தி ாவின் புதி  துவைத் 

தூதரகத்வத திறக்க அவமச்ெரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) ைோலத்தீவுகள்  

ஆ) இலங்மக 

இ) பூட்டோன் 

ஈ) மியோன்ைர் 

✓ 2021ஆம் ஆண்டில் ைோலத்தீவின் அட்டு  க த்தில் இந்தியோவின் புதிய 

துமைத்தூத கத்மதத் திறப்ெதற்கு ைத்திய அமைச்ச மவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. ‘Neighbourhood First Policy’ ைற்றும் ‘SAGAR - Security 

& Growth for All in the Region’ ஆகியவற்றில் ைோலத்தீவுக்கு ஒரு முக்கிய 

இடமுண்டு. அட்டு  க த்தில் ஒரு துமைத்தூத கம் திறக்கப்ெடுவது 

ைோலத்தீவில் இந்தியோவின் அ சியல் இருப்மெ ரைம்ெடுத்த உதவும். 

 

4. யதசி  டிஜிட்டல் நலவாழ்வு திட்டத்தின்கீழ் அரொங்கம் சதாடங்க 

உள்ள UHI என்றால் என்ன? 

அ) Union Health Institution 

ஆ) Unified Health Interface  

இ) United Health Institute 

ஈ) Union Health Initiative 

✓ ரதசிய டிஜிட்டல்  லவோழ்வு திட்டத்தின்கீழ் பசயல்ெோடுகமள விம வோக 

விரிவோக்கம் பசய்ய அ சோங்கம் முடிவுபசய்துள்ளது. இது ஓர் ஒருங்கி 

-மைந்த  லவோழ்வு இமடமுகத்மத (UHI) பதோடங்கவுள்ளது. இது, 

இமையவழி ைருத்துவ ஆரலோசமன ைற்றும் ஆய்வகரசோதமனகமள 

முன்ெதிவு பசய்வது உள்ளிட்ட  லவோழ்வு ரசமவகமள வழங்க டிஜிட்ட 

-ல் தளத்மதப்ெயன்ெடுத்த ைக்களுக்கு உதவும். 

 

5. SARS-CoV-2 வவரஸின் மரபணு சபாருளான மூலக்கூறு எது? 

அ) DNA 

ஆ) RNA  

இ) ரைற்கண்ட இ ண்டும் 

ஈ) ரைற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

✓ மவ ஸ்கள் அவற்றின் ை ெணுப்பெோருளோக RNA அல்லது DNA’ஐக் 

பகோண்டுள்ளன. நியூக்ளிக் அமிலைோனது ஒற்மற அல்லது இ ட்மட 

இமழகளோக இருக்கலோம். SARS-CoV-2 மவ ஸ் அதன் ை ெணுப் 

பெோருளோக RNA’ஐக்பகோண்டுள்ளது. 

✓ சமீெத்தில், மதவோனில், அறிவியலோளர்கள் ஒரு புதிய DNA அடிப்ெமடயி 

-லோன COVID-19 தடுப்பூசிமய உருவோக்கியுள்ளனர். இது எலிகள் 

ைற்றும் பவள்பளலிகளில்,  ோவல் பகோர ோனோ மவ ஸுக்கு எதி ோக 

ஆன்டிெோடிகமள பவற்றிக ைோக தூண்டியது. தற்ரெோது கிமடக்கக்கூடி 

-ய COVID-19 தடுப்பூசிகள், SARS-CoV-2 மவ மஸ ைனித ர ோபயதி 

-ர்ப்பு ைண்டலம் அங்கீகரிக்க, பைசஞ்சர் RNA (mRNA)’ஐப் ெயன்ெடுத்துகி 

-ன்றன. 

 

6.அதியவகமாக எவசரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சிவ  அவடந்த சபண்ம 

-ணி ான ொங் யின்-ஹங் ொர்ந்த நாடு எது? 

அ) சீனோ 

ஆ) ஹோங்கோங்  

இ) வியட் ோம் 

ஈ) ஜப்ெோன் 

✓ ஹோங்கோங் ைமலரயற்ற வீ ோங்கமனயோன சோங் யின்-ஹங், அதிவி 

-ம வோக எவப ஸ்ட் சிக த்தின் உச்சிமய அமடந்த முதல் பெண்ைணி 

என்ற சோதமனமய ெதிவுபசய்துள்ளோர். 44 வயதோன அவர், 25 ைணி 

50 நிமிடங்களில் இந்தச் சோதமனமய ெதிவுபசய்தோர். 

✓ ைற்பறோரு ைமலரயற்ற வீ  ோன, 75 வயதோன ஆர்தர் முயர், 8,848.86 

மீட்டர் உய ங்க ொண்ட உலகின் மிக உயர்ந்த சிக த்மத ஏறிய மிக 

வயதோன அபைரிக்க ோனோர். 

 

7. “Action and Investment in Menstrual Hygiene and Health” என்பது 

யம.28 அன்று சகாண்டாடப்படும் எந்த நாளின் கருப்சபாருளாகும்? 

அ) உலக ைோதவிடோய் சுகோதோ   ோள்  

ஆ) உலக ைகளிர் சுகோதோ   ோள் 

இ) உலக தனி ெர் சுகோதோ   ோள் 

ஈ) உலக சுகோதோ   ோள் 

✓ உலக ைோதவிடோய் சுகோதோ   ோளோனது ரை.28 அன்று உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. “Action and Investment in Menstrual Hygiene and 

Health” என்ெது  டப்ெோண்டில் வரும் இந் ோளுக்கோன கருப்பெோருளோகும்.  

✓ ைோதவிடோயுடன் பதோடர்புமடய சமூக களங்கத்மத ைோற்றுவமத இந்த 

 ோள் தனது ர ோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. ைோதவிடோய் சுழற்சியோன 28 

 ோட்கமளயும் ைோதவிடோய் இருக்கும் ஐந்து  ோட்கமளயும் குறிக்கும் வமக 

-யில் ரை.28ஆம் ரததி ரதர்வுபசய்யப்ெட்டது. 

✓ இந்த  ோள், WASH யுமனபடட் என்ற பஜர்ைனியின் இலோெ ர ோக்கற்ற 

அமைப்ெோல், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப்ெட்டது. 

 

8. ஸ்சபயினின் மிகவுயர்ந்த ‘Princess of Asturias’ விருவத சவன்ற 

இந்தி  சபாருளாதார வல்லுநர்  ார்? 

அ) அைர்த்தியோ பசன்  

ஆ) உர்ஜித் ெரடல் 

இ) ைன்ரைோகன் சிங் 

ஈ) அ விந்த் சுப்பி ைணியன் 

✓ இந்திய பெோருளோதோ  வல்லு ரும் ர ோெல் ெரிசு பெற்றவருைோன அைர்த் 

-தியோ பசன் சமூக அறிவியல் பிரிவில், ஸ்பெயினின் மிகவுயர்ந்த 

‘Princess of Asturias’ விருமத பவன்றுள்ளோர். 

✓ சமூக அறிவியல் விருதுக்கு ெரிந்தும க்கப்ெட்ட 20  ோடுகமளச் சோர்ந்த 

41  ெர்களுள் ஒருவ ோன அைர்த்தியோபசன் இவ்விருமத பவன்றுள்ளோர். 

ெஞ்சங்கள்ெற்றிய அவ து ஆ ோய்ச்சி ைற்றும் ைனித வளர்ச்சி,  லன்புரி 

பெோருளோதோ ம் ைற்று -ம் வறுமையின் அடிப்ெமட வழிமுமறகள்ெற்றிய 

அவ து ரகோட்ெோடுகள் இந்த நிறுவனத்தோல் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்வமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற வடக்யர அவமந்துள்ள நாடு 

எது? 

அ) எத்திரயோப்பியோ  

ஆ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

இ) இஸ்ர ல் 

ஈ) ஜிம்ெோப்ரவ 

✓ எத்ரயோப்பியோவின் சிக்கலோன பி ோந்தியைோன மடக்ர யில் ெஞ்சத்மதத் 

தவிர்க்க அவச   டவடிக்மககள் ரதமவ என்று ஐக்கிய  ோடுகள் அமவ 

எச்சரித்துள்ளது. ஆயி க்கைக்கோன ைக்களின் இறப்புக்குக் கோ ைைோன 

மடக்ர  ரைோதல் ஏற்ெட்டு ஏழு ைோதங்கள் ஆன நிமலயில், சுைோர் ஐந்து 

மில்லியனுக்கும் அதிகைோரனோருக்கு உதவி ரதமவப்ெடுவதோக ைதிப்பிட 

-ப்ெட்டுள்ளது. எத்திரயோப்பிய பி தைர் அபி அகைது, கடந்த 2020ஆம் 

ஆண்டில் மடக்ர யில் இ ோணுவ  டவடிக்மககளுக்கு உத்த விட்டது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

10.ெமீப செய்திகளில் இடம்சபற்ற ெமூகத்திற்கு எதிரானச்செ ல்கள் 

தடுப்புச்ெட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள யூனி ன் பிரயதெம் எது? 

அ) அந்தைோன் & நிக்ரகோெோர் தீவுகள் 

ஆ) இலட்சத்தீவு ள்  

இ) சண்டிகர் 

ஈ) புதுச்ரசரி 

✓ இலட்சத்தீவுகளில், சமூகத்திற்கு எதி ோனச்பசயல்கள் தடுப்புச்சட்டம் ைற் 

-றும் இலட்சத்தீவுகள் ரைம்ெோட்டு ஆமையம் ஒழுங்குமுமற - 2021 

ஆகியவற்மற அைல்ெடுத்தவுள்ளதோக இலட்சத்தீவுகள் நிர்வோகம் அறிவித் 

-துள்ளது. ெழங்குடியினத்மதச்சோர்ந்த தீவுவோசிகளுக்குச் பசோந்தைோன 

சிறு ெங்கின் பசோத்துரிமைமய அகற்ற, இலட்சத்தீவுகள் ரைம்ெோட்டு 

ஆமையம் ஒழுங்குமுமற சட்டம் நிர்வோகத்திற்கு அதிகோ ைளிப்ெதோல் 

அது  ோடு முழுவதுமிருந்து விைர்சனங்கமள எழுப்பியுள்ளது. 

✓ ஒரு  ெம  எந்தபவோரு கோ ைமும் இல்லோைல் ஓ ோண்டு வம  தடுத்து 

மவக்க, சமூகத்திற்கு எதி ோனச்பசயல்கள் தடுப்புச்சட்டம், லட்சத்தீவுகள் 

நிர்வோகத்திற்கு அதிகோ ங்கமள வழங்குகிறது. 

 


1. ஆசிரியர் தகுதித்ரதர்வு சோன்றிதழ் வோழ் ோள் முழுதும் பசல்லும்: ைத்திய 

அ சு அறிவிப்பு 

ஆசிரியர் தகுதித்ரதர்வு (TET) சோன்றிதழ் வோழ் ோள் முழுவதும் பசல்லும் 

என்று ைத்திய கல்வி அமைச்சகம் அறிவிப்பு பவளியிட்டுள்ளது. இலவச 

கட்டோயக்கல்வி உரிமைச்சட்டப்ெடி அமனத்து வமக ெள்ளிகளிலும் ஆசிரி 

-ய ோகப் ெணியில் ரச  ைத்திய அ சு, ைோநில அ சுகள்  டத்தும் ஆசிரியர் 

தகுதித்ரதர்வில் ரதர்ச்சி பெறரவண்டும். அதன்ெடி  டத்தப்ெடும் ஆசிரியர் 

தகுதித்ரதர்வு பைோத்தம் 2 தோள்கமளக் பகோண்டது. முதல் தோளில் ரதர்ச்சி 

பெறுெவர்கள் இமடநிமல ஆசிரிய ோகவும், இ ண்டோம் தோளில் ரதர்ச்சி 

அமடெவர்கள் ெட்டதோரி ஆசிரிய ோகவும் ெணிபுரியலோம். 

இதற்கிமடரய படட் ரதர்வில் ரதர்ச்சி பெற்றவர்களின் சோன்றிதழ்கள் 7 

ஆண்டுகளுக்கு ைட்டுரை பசல்லுெடியோகும் என்ற நிமல இருந்தது. 

அந்நிமலமய ைோற்றித் தற்ரெோது ஆயுள் முழுவதும் படட் சோன்றிதழ் 

பசல்லும் என்று ைத்திய கல்வி அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த 

அறிவிப்பு 2011’இலிருந்து ரதர்வு எழுதியவர்களுக்கும் பெோருந்தும் என்றும் 

பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

ஜூன்.3 – உல  மிதிவண்டி நொள் 

 

2. ‘இலக்கிய ைோைணி’ விருது 

தமிழ் எழுத்தோளர்கமள ஊக்குவித்து சிறப்பிக்கும் வமகயில், ‘இலக்கிய 

ைோைணி’ என்ற விருது உருவோக்கப்ெடுகிறது. தமிழ் இலக்கியத்துக்கு வளம் 

ரசர்க்கும் எழுத்தோளர்கள் மூவருக்கு ஆண்டுரதோறும் இவ்விருது வழங்கப் 

-ெடும். விருதோளர்களுக்கு ெோ ோட்டுப்ெத்தி ம், `5 இலட்சம் ப ோக்கப்ெரிசு 

அளிக்கப்ெடும். 

 

 

 



         

    

1.அண்மையில் 6 வேள்விகுண்டங்கள் கண்டறியப்பட்ட சான்சிங்டு 

நகரம் அமைந்துள்ள நகரம் எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) வியட்நாம் 

ஈ) வட க ாரியா 

✓ க ால்கபாருள் ஆராய்ச்சியாளர் ள் அண்மையில் சான்சிங்டூயில் ஆறு 

வவள்விகுண்டங் மளக் ண்டுபிடித் னர். அவ்வவள்விகுண்டங் ளில் 

 ங் ம் ைற்றும் கவண் ல மு மூடி ள் உட்பட சுைார் ஐந்நூறு  மலப் 

கபாருட் ள் இருப்ப ா க் கூறப்படுகிறது. கபய்ஜிங்கிலிருந்து க ன்வைற் 

-வ  1500 கிவலாமீட்டர் க ாமலவில் அமைந்துள்ள ஒரு பழங் ால சீன 

ந ரந் ான் சான்சிங்டுய். இந் க் மலப்கபாருட் ள் சுைார் 3000 ஆண்டு 

- ளுக்கு முந்ம யமவ. சீனாவின் இப்பகுதி பண்மடய இராச்சியைான 

ஷூவால் ஆளப்பட்டது. 

 

2. ைருத்துே தகேல் களஞ்சிய இமையதளத்மத அறிமுகப்படுத்தி 

-யுள்ள அமைச்சகம் எது? 

அ) நலவாழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அமைச்ச ம் 

ஆ) AYUSH அமைச்ச ம்  

இ) க ாழிலாளர் ைற்றும் வவமலவாய்ப்பு அமைச்சகம் 

ஈ) கவளியுறவுத்துமற அமைச்ச ம் 

✓ AYUSH ைருத்துவ   வல்  ளஞ்சிய இமைய ளம் ைற்றும் ஆயுஷ் 

சஞ்சீவனி கசயலியின் மூன்றாவது பதிப்மப ைத்திய AYUSH இணைய 

-ணைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ அறிமுகம் சசய்து ணைத்தார். ஆயுஷ் ைருத்துவர் 

- ள் ைற்றும் கபாது ைக் ளுக்கு உ வும் வம யில் ஆயுஷ் ைருத்துவ 

  வல்  ளஞ்சிய இமைய ளம் அமைந்துள்ளது. 

 

3. “The Very Hungry Caterpillar” என்ற நூமை எழுதியேர் யார்? 

அ) வராவன் அட்கின்சன் 

ஆ) எரிக்  ார்வல  

இ) JK கரௌலிங் 

ஈ) சல்ைான் ருஷ்டி 

✓ “The Very Hungry Caterpillar” என்ற பு ழ்கபற்ற குழந்ம  ள் நூமல 

எழுதிய எரிக்  ார்வல (91) சமீபத்தில் சிறுநீர  கசயலிழப்பு  ாரைைா  

 ாலைானார். இந்நூல் உலகின் சிறந்  விற்பமனயான நூல் ளுள் 

ஒன்றாகும். மு ன்மு லில் 1969ஆம் ஆண்டில் இது கவளியிடப்பட்டது, 

இன்றுவமர, எழுபதுக்கும் வைற்பட்ட கைாழி ளில் இந்  நூல் கைாழிகபய 

-ர்க் ப்பட்டுள்ளது. 

 

4. 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய ரிசர்வ் ேங்கியின் ஆண்டு 

அறிக்மக, ரிசர்வ் ேங்கியின் எத்தமன ைாத சசயற்பாடுகமள உள்ள 

-டக்கியது? 

அ) 6 

ஆ) 9  

இ) 11 

ஈ) 12 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது 2021 ைார்ச்.31ஆம் வ தியுடன் முடிவமடந் 

-  2020-21ஆம் நிதியாண்டிற் ான  னது ஆண்டறிக்ம மய கவளி 

-யிட்டது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஜூமல மு ல் ஜூன் வமரயிலான  ால 

 ட்டத்ம   னது நிதியாண்டா  ஏற்றுக்க ாண்டிருந் து. 

✓ ஆனால், 2020-21ஆம் நிதியாண்டிலிருந்து ஏப்ரல்-ைார்ச் வமரயிலான 

 ால ட்டத்ம   னது நிதியாண்டா  ரிசர்வ் வங்கி திருத்தியுள்ளது. 

எனவவ, 2020-21ஆம் நிதியாண்டிற் ான ஆண்டறிக்ம , இந்திய ரிசர் 

-வ் வங்கியின் கசயல்பாடு மள, 2020 ஜூமல மு ல் 2021 ைார்ச் 

வமரயிலான ஒன்பது ைா   ாலத்ம  ைட்டுவை உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 

 

 

5.பன்னி புன்னிைக் காப்பகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) குஜராத்  

இ) வைற்கு வங் ம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ பன்னி புன்னிலக்  ாப்ப ம் என்பது குஜராத் ைாநிலத்தின்  ட்ச் ைாவட்டத் 

-தில் அமைந்துள்ள வறண்ட புல்கவளிச் சூழலமைப்பு ஆகும். வ சிய 

பசுமைத் தீர்ப்பாயைானது அண்மையில் இந் ப் பிராந்தியத்தில் உள்ள 

அமனத்து ஆக்கிரமிப்பு மளயும் ஆறுைா  ாலத்திற்குள் அ ற்ற வவண் 

-டும் என உத் ரவிட்டது. அ ற் ான கூட்டுக்குழு ஒரு கசயல்திட்டத்ம  

உருவாக்  வவண்டும் என்றும் அது உத் ரவிட்டது. 

 

6. ைத்திய உேர்நீர் மீன்ேளர்ப்பு நிறுேனம் அமைந்துள்ள இடம் 

எது? 

அ) கசன்மன  

ஆ) க ாச்சி 

இ) மும்மப 

ஈ) க ால் த் ா 

✓ ைத்திய உவர்நீர் மீன்வளர்ப்பு நிறுவனைானது  மிழ்நாட்டின் கசன்மன 

-யில் அமைந்துள்ளது. இந்  நிறுவனம் இந்திய வவளாண் ஆராய்ச்சிக் 

 ழ த்தின்கீழ் கசயல்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் இந்நிறுவனம், மவரல் 

கநர்வஸ் கநக்வராசிஸ் எனும் வநாய்க் ான ஓர் உள்நாட்டு  டுப்பூசிமய 

உருவாக்கியுள்ளது. இந்வநாய், பல்வவறு மீனினங் மளப்பாதிக்கும் ஒரு 

மவரஸ் வநாயாகும். 

 

7. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான எனி விருது ேழங்க் சகௌரவிக்கப்பட்ட 

இந்தியர் யார்? 

அ) CNR ராவ்  

ஆ) நவரந்திர வைாடி 

இ) இரகுராம் ராஜன் 

ஈ) விராத் வ ாலி 

✓ ‘இந்திய ைாைணி’ விருதுகபற்றவரான வபராசிரியர் CNR ராவ் அவர் ட்கு, 

2020ஆம் ஆண்டுக் ான சர்வவ ச எனி விருது வழங் ப்பட்டுள்ளது.  

✓ புதுப்பிக் த் க்  எரிசக்தி மூலங் ள் ைற்றும் எரிசக்தி வசமிப்பில்  னது 

அர்ப்பணிப்புமிக்  ஆராய்ச்சிக் ா  அவருக்கு இவ்விருது வழங் ப்பட்டுள் 

-ளது. எரிசக்தி ஆராய்ச்சியின் வநாபல் பரிசா வும் இது  ரு ப்படுகிறது. 

 

8. SeHAT OPD என்ற இமையதளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

ஒன்றிய அமைச்சகம் எது? 

அ) நலவாழ்வு அமைச்ச ம் 

ஆ) பாது ாப்பு அமைச்ச ம்  

இ) நிதி அமைச்ச ம் 

ஈ) வர்த்   அமைச்ச ம் 

✓ ஒன்றிய பாது ாப்பு அமைச்ச ைானது SeHAT OPD இமைய ளத்ம  

அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. அது ஆயு ப்பமட வீரர் ள், முன்னாள் இராணு 

-வத்தினர் ைற்றும் அவர் ளது குடும்ப உறுப்பினர் ளுக்கு க ாமல 

ைருத்துவ வசமவ மள வழங்குவம  வநாக் ைா க்க ாண்டுள்ளது.  

✓ SeHAT என்பது “Services e-Health Assistance & Tele-consultation” 

என்பம க் குறிக்கிறது, பாது ாப்பு அமைச்சகத்தின் வமலத் ளைான 

https://sehatopd.in/’இல் பதிவுகசய்துக ாள்வ ன்மூலம் இச்வசமவமயப் 

கபறமுடியும். 
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9. ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகளுக்குப் (USA) பிறகு 20 வகாடி தடுப்பூசி 

சசலுத்திய இரண்டாேது நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) பிவரஸில் 

இ) இத் ாலி 

ஈ) இந்தியா  

✓ ஐக்கிய அகைரிக்  நாடு ளுக்குப் (USA) பிறகு இருபது வ ாடி  டுப்பூசி 

கசலுத்திய இரண்டாவது நாடா  இந்தியா ஆகியுள்ளது. இந் ச் சா மன 

-மய, இந்தியா, 130 நாட் ளில் அமடந்துள்ளது. மு லிடத்தில் உள்ள 

அகைரிக் ா, 124 நாட் ளில் 20 வ ாடிமய எட்டியது. 

✓ 45 வயதிற்கு வைற்பட்டவர் ளில் 34 சதவீதத்துக்கும் அதி ைாவனார் 

ஒருமுமறயாவது  டுப்பூசி வபாடப்பட்டுள்ள ா  ஒன்றிய நலவாழ்வு 

அமைச்ச ம் கூறியுள்ளது. 

 

10. “The Eclipse and After” என்ற திருவிழாமேத் சதாடங்கியுள்ள 

ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ)   வல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்ச ம்  

ஆ) உள்துமற அமைச்ச ம் 

இ) கவளியுறவுத்துமற அமைச்சகம் 

ஈ) எரிசக்தி அமைச்ச ம் 

✓ ைத்திய   வல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்ச ம், “The Eclipse and After” 

என்ற திமரப்பட விழாமவத் க ாடங்கியுள்ளது. இதில் கபண் ள் குறித்  

திமரப்படங் ளும் அடங்கும். இமவ, 2021 வை.28-30 வமர இமைய 

வழியில் திமரயிடப்படுகின்றன. இவ்விழாவில் சைத்துவமின்மை ைற்று 

-ம் அநீதியிலிருந்து கவளிவரும் கபண் ளின்  ம  மள விவரிக்கும் 

10 திமரப்படங் ளின் க ாகுப்பு இடம்கபற்றுள்ளது. 

 


1. ஆறு அதிநவீன நீர்மூழ்கிக்  ப்பல்  யாரிக்  ரூ.50 ஆயிரம் வ ாடி 

திட்டத்துக்கு அனுைதி 

‘புராஜக்ட் 75 இந்தியா’ என்ற கபயரில் அதிநவீன நீர்மூழ்கிக் 

 ப்பல் மளத்  யாரிக்கும், `50,000 வ ாடி ைதிப்புள்ள திட்டத்துக்கு 

பாது ாப்புத் துமற அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங்  மலமையில் நமடகபற்ற, 

இராணுவ  ளவாடங் ள் க ாள்மு ல்  வுன்சில் கூட்டத்தில் ஒப்பு ல் 

வழங் ப்பட்டது. இம யடுத்து, மும்மபயில் அரசுக்கு கசாந் ைான 

ைஸா ான்  ப்பல்  ட்டுந் ளம் ைற்றும்  னியார் நிறுவனைான L&T’க்கு 

விமரவில் ஒப்பந் ம் அளிக் ப்படவுள்ளது. 

இந்  இரண்டு நிறுவனங் ளும் கவளிநாடு ளின் க ாழில்நுட்பத்துடன் 

இந்தியாவிவலவய 6 அதிநவீன நீர்மூழ்கிக்  ப்பல் மள  யாரிக்கும். 

ைஸா ான் – L&T இமைந்து ரஷ்யா, பிரான்ஸ், கஜர்ைனி, ஸ்கபயின், 

க ன்க ாரியா ஆகிய ஐந்து நாடு ளில் ஏ ாவது ஒரு நாட்டின் நிறுவனத் 

-துடன் க ாழில்நுட்ப ஒப்பந் ம் வைற்க ாண்டு ஒன்றிய அரசுக்கு 

அறிக்ம  அளிக்கும் என்று பாது ாப்புத்துமற வட்டாரங் ள் க ரிவித் ன. 

 

2. நடப்பு நிதியாண்டுக் ான கபாருளா ார வளாா்ச்சி 9.5%-ஆ  

இருக்கும்: முந்ம ய  ணிப்மப குமறத் து ஆாா்பிஐ 

நடப்பு 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் கபாருளா ார வளாா்ச்சி 9.5 

ச வீ ைா  இருக்கும் என்று இந்திய ரிசாா்வ் வங்கி (ஆாா்பிஐ) 

 ணித்துள்ளது. முன்பு கபாருளா ார வளாா்ச்சி 10.5 ச வீ ைா  இருக்கும் 

என்று  ணித்திருந்  நிமலயில்,  வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமல 

பரவல்  ாரைைா  ைதிப்பீட்மட ஆாா்பிஐ குமறத்துள்ளது. இந்திய ரிசாா்வ் 

வங்கியின் நிதிக் க ாள்ம க் குழுக் கூட்டம் ஆளுநாா் சக்தி ாந்   ாஸ் 

 மலமையில் நமடகபற்றது. அக்கூட்டத்தில் எடுக் ப்பட்ட முக்கிய 

முடிவு ள் குறித்து அவாா் கசய்தியாளாா் ளிடம் கவள்ளிக்கிழமை 

கூறிய ாவது: 

 டந்  ஆண்டில்  வரானா க ாற்று பரவல்  ாரைைா  கபாருளா ார 

வளாா்ச்சி சரிமவச் சந்தித் து. எனினும்,  டந்  2020-21-ஆம் 

நிதியாண்டின் இரண்டாவது அமரயாண்டில் நாட்டின் கபாருளா ாரம் 

மீண்டும் மீளத் க ாடங்கியது. பல்வவறு துமற ள் வளாா்ச்சிப் பாம க்குத் 

திரும்பின. அந்  வளாா்ச்சிமயத்  க் மவப்ப ற் ான நடவடிக்ம  மள 

வைற்க ாள்ள வவண்டிய அவசியம்  ற்வபாது ஏற்பட்டுள்ளது.  வரானா 

க ாற்று பரவல்  ாரைைா  கபாருளா ாரத்துக்கு ஏற்பட்ட  ாக் த்ம க் 

குமறப்ப ற் ான நடவடிக்ம  ளில் க ாடாா்ந்து  வனம் கசலுத் ப்படும். 

இத் ம ய இக் ட்டான சூழலில், ைத்திய அரசு அதி  அளவில்  டன் 

கபறுவம க் குமறக்கும் வநாக்கில், ைத்திய அரசின் நிதிப் பத்திரங் மள 

வாங்குவ ற் ான திட்டத்ம  ஆாா்பிஐ அைல்படுத்தி வருகிறது. 

அத்திட்டத்தின்படி நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல், வை ைா ங் ளில் ரூ.1 

லட்சம் வ ாடி ைதிப்பிலான நிதிப் பத்திரங் மள வாங்குவ ற்குத் 

திட்டமிடப்பட்டிருந் து. நடப்பு வை ைா த்தில் ரூ.40,000 வ ாடி 

ைதிப்பிலான நிதிப் பத்திரங் ள் வாங் ப்படவுள்ளன. இத்திட்டத்ம  

வைலும் நீட்டிக்  ஆாா்பிஐ முடிகவடுத்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் 2-

ஆவது  ாலாண்டில் ரூ.1.2 லட்சம் வ ாடி ைதிப்பிலான ைத்திய அரசின் 

நிதிப் பத்திரங் மள ஆாா்பிஐ வாங் வுள்ளது. பைவீக் ம்: நடப்பு 2021-

22-ஆம் நிதியாண்டில் பைவீக் ம் 5.1 ச வீ ைா  இருக்கும் என்று 

 ணிக் ப்பட்டுள்ளது. உைவுப் கபாருள் ளின் விமல அதி ரிப்பு, 

கபாதுமுடக் த் ால் விநிவயா த்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு உள்ளிட்டமவ 

 ாரைைா  பைவீக் ம் அதி ரித்துக்  ாைப்பட வாய்ப்புள்ளது. 

பைவீக் த்ம  நிாா்ையிக் ப்பட்ட இலக் ான 2 மு ல் 6 

ச வீ த்துக்குள்  ட்டுக்குள் மவப்ப ற் ான நடவடிக்ம  மள ஆாா்பிஐ 

க ாடாா்ந்து வைற்க ாண்டு வருகிறது. பைப்புழக் த்ம  அதி ரிக் ...: 

 வரானா க ாற்று பரவல்  ாரைைா   டும் பாதிப்மபச் சந்தித்துள்ள 

சுற்றுலா, விடுதி ள், விைானப் வபாக்குவரத்து உள்ளிட்ட துமற ளுக்கு 

 டன் வழங்குவ ற் ா  வங்கி ள் ரூ.15,000 வ ாடி  டன் கபறுவ ற்கு 

அனுைதி அளிக் ப்பட்டுள்ளது. இந்  வசதிமய அடுத்  ஆண்டு ைாாா்ச் 31-

ஆம் வ தி வமர வங்கி ள் பயன்படுத்திக் க ாள்ள முடியும். சிறு, குறு, 

நடுத் ர க ாழில் நிறுவனங் ளுக்குக்  டனளிக்கும் வநாக்கில் இந்திய 

சிறு க ாழில  வளாா்ச்சி வங்கிக்கு (எஸ்ஐடிபிஐ) ரூ.16,000 வ ாடி நிதி 

வழங் வும் கூட்டத்தில் முடிகவடுக் ப்பட்டது. இது நிதி 

நிறுவனங் ளுக்கு ஏற்க னவவ வழங்  முடிகவடுக் ப்பட்ட ரூ.50,000 

வ ாடிக்கு கூடு லா  வழங் ப்படும். இந்  நடவடிக்ம  ள் 

கபாருளா ாரத்தில் பைப்புழக் த்ம  அதி ரிக்கும். 

 வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமல பரவல்  ாரைைா  பாதிப்பு மளச் 

சந்தித்துள்ள க ாழில் நிறுவனங் மள மீட்கடடுக்கும் வநாக்கில் 

அந்நிறுவனங் ள் வங்கி ளில் கபற்றுள்ள  டன் ளுக் ான 

ைறுசீரமைப்புத் திட்டத்ம  ஆாா்பிஐ அறிவித்துள்ளது. ரூ.50 வ ாடி வமர 

 டன்நிலுமவ மவத்துள்ள நிறுவனங் ளுக்கும் அத்திட்டம் 

விரிவுபடுத் ப்படுகிறது. குமறவான பாதிப்பு:  டந்  ஆண்டில்  வரானா 

க ாற்றின் மு ல் அமல பரவியவபாது நாடு முழுவதும் கபாதுமுடக் ம் 

அைல்படுத் ப்பட்டது. அ ன்  ாரைைா  நாட்டின் கபாருளா ாரம் கபரும் 

பாதிப்மபச் சந்தித் து. ஆனால்,  வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமல 

பரவலின்வபாது  ளாா்வு ளுடன்கூடிய கபாதுமுடக் வை 

அைல்படுத் ப்பட்டது. அ ன்  ாரைைா  கபாருளா ாரத்தில் கபரிய 

அளவுக்கு பாதிப்பு இருக் ாது என்வற நம்புகிவறாம். 

 வரானா க ாற்று பரவல்  ாரைைா  கபாருளா ாரத்தில் ஏற்படும் 

 ாக் ங் ள் குறித்து ஆாா்பிஐ க ாடாா்ந்து  ண் ாணித்து வருகிறது. 

கபாருளா ாரத்ம  மீட்கடடுப்ப ற் ான நடவடிக்ம  ள் 

வைற்க ாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கபாருளா ாரத்தில் நிதி 

ஸ்திரத் ன்மைமய ஏற்படுத்துவதில் ஆாா்பிஐ உறுதியுடன் உள்ளது. 

 வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமலயில் பாதிப்பும் உயிரிழப்பு ளும் 

அதி ரித்  ன்  ாரைைா  கபாருளா ாரம் இயல்பு நிமலக்குத் திரும்பும் 

சூழல் சற்று  ாை ைமடந்துள்ளது. ஜிடிபி வளாா்ச்சி: நாட்டின் கைாத்  

உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) நடப்பு நிதியாண்டில் 9.5 ச வீ ைா  

இருக்கும். நடப்பு நிதியாண்டின் மு ல்  ாலாண்டில் 18.5 ச வீ ைா வும் 

2-ஆவது  ாலாண்டில் 7.9 ச வீ ைா வும், 3-ஆவது  ாலாண்டில் 7.2 

ச வீ ைா வும், இறுதி  ாலாண்டில் 6.6 ச வீ ைா வும் ஜிடிபி வளாா்ச்சி 

இருக்கும் என்று  ணிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 டந்  ஏப்ரல் ைா ம் நமடகபற்ற நிதிக் க ாள்ம க் குழுக் கூட்டத்தின் 

வபாது ஜிடிபி வளாா்ச்சி 10.5 ச வீ ம் இருக்கும் என்று 

 ணிக் ப்பட்டிருந் து. ஆனால், அ ற்குப் பிறகு  வரானா க ாற்று பரவல், 

ந ரங் ள் க ாடங்கி கிராைங் ள் வமர அதி ரித்துக்  ாைப்பட்ட ால் 

 ற்வபாது ஜிடிபி வளாா்ச்சி ைதிப்பீடு குமறக் ப்பட்டுள்ளது. அமனத்து 

நாள் ளிலும் வசமவ: வ சிய பைப் பரிவாா்த் மனக்  ழ ம் வழங்கி 

வரும் என்ஏசிகெச் பைப் பரிவாா்த் மன வசமவ, ஆ ஸ்ட் 1-ஆம் வ தி 

மு ல் வாரத்தின் அமனத்து நாள் ளிலும் அளிக் ப்படும். இ ன்மூலம் 

ஒவர வநரத்தில் பலருக்கு பைப் பரிவாா்த் மன மள வைற்க ாள்ள 

முடியும். ஊதியம் அளிப்பது, ஓய்வூதியம் வழங்குவது, மின்சாரக் 

 ட்டைம் வசூலிப்பது,  டன் ளுக் ான  வமை மள வசூலிப்பது 

 

 

 



         

    

உள்ளிட்ட வசமவ ள் இனி எளி ாகும் என்றாாா் ஆளுநாா் சக்தி ாந்  

 ாஸ். 

 

3. ைாநில  மலமை குற்றவியல் வழக் றிஞரா  அசன் மு ைது ஜின்னா 

நியைனம் : 

கசன்மன உயர் நீதிைன்றத்தில் புதிய அரசு வழக் றிஞர் ள் 

நியமிக் ப்பட்டு வருகின்றனர். ஏற்க னவவ உயர் நீதிைன்ற அரசு 

 மலமை வழக் றிஞரா  ஆர்.சண்மு சுந் ரம் நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 

 ற் ாலி ைா  23 வபர் அரசு வழக் றிஞர் ளா  நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர். 

இந்நிமலயில் கசன்மன உயர்நீதிைன்றத்தில்  மிழ  அரசின் ைாநில 

 மலமை குற்றவியல் வழக் றிஞரா  திருவாரூர் ைாவட்டம் 

அத்திக் மடமய வசர்ந் அசன் மு ைது ஜின்னா (44) 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 

 

4. வ ரளாமவச் வசர்ந்  நபர் ‘உல ம்  மலகீழா  வபாகிறது’ 

என்ற  மலப்பில் எடுத்  ஒராங்குட்டான் பும ப்படத்துக்கு சர்வவ ச 

விருது 

வ ரளாமவச் வசர்ந்   ாைஸ் விஜயன் என்பவர் எடுத் ப் பும ப்படம் 

ஒன்று சர்வவ ச விரும ப் கபற்றுள்ளது. அந் ப் பும ப்படத்தில் 

ஓராங்குட்டான் ஒன்று ைரத்ம  அமைத் ப்படி  மலகீழா  

க ாங்கிக்க ாண்டு இருப்பதுவபால் இருக்கிறது. அ ற்கு வைவல, ைரத்தின் 

இமல ள், வானம் க ரிகின்றன. ‘உல ம்  மலகீழா ப் வபாகிறது’ 

என்று கபயரிடப்பட்ட இந் ப் பும ப்படத்துக்கு வநச்சர் டிடிஎல் என்ற 

சர்வவ ச அமைப்பு 2021ம் ஆண்டுக் ான சிறந்  பும ப்படக் 

 மலஞருக் ான விரும  வழங்கியுள்ளது. 

‘இந் ப் பும ப்படத்ம  ஒருவர் எளிதில்  டந்து கசல்ல முடியாது’ என்று 

வநச்சர் டிடிஎல் க ரிவித்துள்ளது. இந் ப் பும ப்படம் பார்ப்பவமர ஒரு 

 ைம் குழப்பத்துக்கு ஆட்படுத்தும். ஒராங்குட்டான்  மலகீழா  

க ாங்கிக்க ாண்டிருப்பது வபால் வ ான்றச் கசய்யும். ஆனால், 

ஒராங்குட்டான்  மலக்கீழா  க ாங் வில்மல. ைரத்தின் இமல ளும், 

வானமும் நீரில் பிரதிபலிக்கின்றன. வ ரளாமவச் வசர்ந்   ாைஸ் விஜயன் 

 ற்வபாது  னடா நாட்டில் வசித்து வருகிறார். வன விலங்கு மள 

பும ப்படம் எடுப்பதில் மிகுந்  ஆர்வம் க ாண்டவர். 

வபார்னியா தீவுக்குச் கசன்றவபாது, அவருக்கு இப்படி ஒரு  ாட்சிமய 

பும ப்படைா  எடுக்  வ ான்றியிருக்கிறது. அ ற் ா  நீர் நடுவவ இருக்கும் 

ைரத்ம  வ ர்வு கசய்துள்ளார். அந்  ைரத்தில் ஏறி நின்று, அந் ப் பகுதிக்கு 

வழக் ைா  வரும் ஓராங்குட்டானுக் ா   ாத்திருந் ார். அவர் 

எதிர்பார்த் படி ஒராங்குட்டான் அந்  ைரத்துக்கு வந்து ஏறியது. அந் க் 

 ைத்ம  லாப்பூர்வைா  படம் பிடித்துள்ளார்  ாைஸ். 8000 க்கு வைற்பட்ட 

படங் ள் இடம்கபற்ற அந் ப் வபாட்டியில்,  ாைஸ் விஜயனின் இந் ப் 

பும ப்படம் விருது கபற்றுள்ளது. 1,500 பவுண்ட் விருதுத் க ாம யா  

அவருக்கு வழங் ப்பட்டிருக்கிறது. 

 

5. 72 ரயில் நிமலயங் ளுக்கு ஐஎஸ்ஓ சான்றி ழ் 

சுற்றுச்சூழல் வைலாண்மைமயச் கசயல்படுத்திய ற் ா , க ற்கு 

ரயில்வவயில் 72 ரயில் நிமலயங் ளுக்கு ஐஎஸ்ஓ 14001 சான்றி ழ் 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரயில்வவயில் பசுமை முயற்சி மள 

அதி ப்படுத்துவ ற் ா , இந்திய ரயில்வவ-இந்திய க ாழில் கூட்டமைப்பு 

இமடவய புரிந்துைாா்வு ஒப்பந் ம்  டந்  2016-ஆம் ஆண்டு 

ம கயழுத் ானது. இ ன்பிறகு, ரயில்வவயில் பசுமை நடவடிக்ம  

தீவிரப்படுத் ப்பட்டது. இந்  நடவடிக்ம யால், 30 பணிைமன ள், 7 

உற்பத்தி நிறுவனங் ள், 8 வலாவ ா பணிைமன ள், ஒரு ஸ்வடாாா்ஸ் 

டிப்வபா ஆகியமவ ‘கிரீன்வ ா’ சான்றி ழ் கபற்றுள்ளன. இது விர, 19 

ரயில்வவ நிமலயங் மளப் பசுமையா  ைாற்றிய ற் ா  சான்றி ழ் 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. 600-க்கும் வைற்பட்ட ரயில் நிமலயங் ளில்  டந்  2 

ஆண்டு ளில் சுற்றுச்சூழல் வைலாண்மைமயச் கசயல்படுத்திய ற் ா  

ஐஎஸ்ஓ 14001சான்றி ழ் வழங் ப்பட்டுள்ளது. இதுவமர கைாத் ம் 718 

நிமலயங் ள் அமடயாளம்  ாைப்பட்டுள்ளன. 

க ற்கு ரயில்வவயில் சுற்றுச்சூழல் வைலாண்மைமயச் 

கசயல்படுத்திய ற் ா  72 ரயில் நிமலயங் ளுக்கு ஐஎஸ்ஓ 

14001சான்றி ழ் வழங் ப்பட்டுள்ளது. கசன்மன ரயில்வவ வ ாட்டத்தில் 19, 

திருவனந் புரம் வ ாட்டத்தில் 17, பாலக் ாடு வ ாட்டத்தில் 15, ைதுமர 

ரயில்வவ வ ாட்டத்தில் 8, திருச்சி வ ாட்டத்தில் 7, வசலம் வ ாட்டத்தில் 6 

ரயில் நிமலயங் ளும் என்று கைாத் ம் 72 ரயில் நிமலயங் ள் அடங்கும். 

இது விர, வ சிய எரிசக்தி பாது ாப்பு விருது நி ழ்ச்சியில், ரயில்வவ 

ஒாா்க்ஷாப் பிரிவில், திருச்சி கபான்ைமல ஒாா்க்ஷாப்-க்கு சான்றி ழ் 

வழங் ப்பட்டுள்ள என க ற்கு ரயில்வவ கசய்திக்குறிப்பில் 

க ரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

5. 2025-ம் ஆண்டுக்குள் கபட்வராலுடன் 20% எத் னால்  லப்பு: 

சுற்றுச்சூழமலப் பாது ாக்  பிர ைர் நவரந்திர வைாடி உறுதி 

வரும் 2025-ம் ஆண்டுக்குள் கபட்வராலுடன் 20 ச வீ  எத் னால் 

வசர்க் ப்படும். இ ன்மூலம் சுற்றுச்சூழல் பாது ாக் ப்படும். 

விவசாயி ளின் வருவாய் கபருகும் என்று பிர ைர் நவரந்திர வைாடி 

க ரிவித்துள்ளார். உல  சுற்றுச் சூழல் தினம் வநற்று க ாண்டாடப்பட்டது. 

இம கயாட்டி ைத்திய சுற்றுச்சூழல், கபட்வராலிய துமற சார்பில் 

நடத் ப்பட்ட விழாவில் பிர ைர்வைாடி  ாகைாலி வாயிலா  பங்வ ற்றார். 

அப்வபாது, கபட்வராலில் எத்  னாமல  லப்பது க ாடர்பான நிபுைர் ளின் 

திட்ட அறிக்ம மய பிர ைர் கவளியிட்டார். வைலும் நாடு முழுவதும் 

எத் னால் பயன்பாட்மட ஊக்குவிக்  இ-100 என்ற திட்டத்ம  அவர் 

க ாடங்கி மவத் ார். விழாவில் பிர ைர் நவரந்திர வைாடி வபசிய ாவது: 

21-ம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் எத் னால் பயன்பாடு அதி ரிக் ப்படும். 

இ ன்மூலம் சுற்றுச்சூழல் வைம்படும். விவசாயி  ளின் வருவாய் கபருகும். 

வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 20 ச வீ  எத் னால் பயன்பாட்மட 

முழுமையா  அைலுக்கு க ாண்டு வர இலக்கு நிர்ையிக் ப்பட்டிருந் து. 

 ற்வபாது 2025-ம் ஆண்டுக் குள்வளவய இலக்ம  எட்ட முடிவு 

கசய்துள்வளாம்.  டந்  2014-ம் ஆண்டில் 1.5 ச வீ  எத் னால், 

கபட்வராலுடன் வசர்க் ப்பட்டது.  ற்வபாது 8.5 ச வீ த்ம  எட்டியுள்வளாம். 

வரும் 2025-ம் ஆண்டுக்குள் 20 ச வீ த்ம  எட்டுவவாம். 

 டந்  2013-14-ம் ஆண்டில் 38 வ ாடி லிட்டர் எத் னாமல க ாள்மு ல் 

கசய்வ ாம். இப்வபாது 320 வ ாடி லிட்டர் எத் னாமல க ாள்மு ல் 

கசய்கிவறாம். இ ன் மூலம் நாடு முழுவதும்  ரும்பு விவசாயி ள் கபரிதும் 

பலன் அமடந்து வருகிறார் ள். எத் னால் உற்பத்திமய நாடு முழுவதும் 

விரிவுபடுத்  திட்டமிட்டுள்வளாம். இந்தியாவின் முயற்சியால் சர்வவ ச 

வசாலார் கூட்டணி உருவாக் ப்பட்டுள்ளது. ஒரு சூரியன், ஓர் உல ம், 

ஒவர மின்  ட்டமைப்பு என்ற க ாள்ம யுடன் இந்  கூட்டணிமய 

அமைத்துள்வளாம். பூமியின் சுற்றுச்சூழமல பாது ாப்பதில் சிறப்பா  

கசயல்படும் மு ல் 10 நாடு ளின் வரிமசயில் இந்தியா 

இடம்கபற்றிருக்கிறது. 

 டந்  6 ஆண்டு ளில் சூரிய மின் சக்தி உற்பத்தி 15 ைடங்கு 

அதி ரித்துள்ளது. புதுப்பிக் த் க்  எரிசக்திமய அதி ம் உற்பத்தி கசய்யும் 

மு ல் 5 நாடு ளில் இந்தியா இடம் பிடித்துள்ளது.  ாற்று ைாசுமவக் 

 ட்டுப்படுத்  நீர்வழிப் வபாக்குவரத்துக்கு முன்னுரிமை அளிக் ப்படுகிறது. 

நாட்டின் 18 ந ரங் ளில் கைட்வரா ரயில் இயக் ப்படுகிறது. இ ன் மூலம் 

கபாது வபாக்குவரத்ம  பயன்படுத்துவவாரின் எண்ணிக்ம  அதி ரித்து 

வருகிறது.  டந்  2014-ம் ஆண்டுக்கு முன்பு 7 விைான நிமலயங் ளில் 

ைட்டுவை சூரிய மின் சக்திமய உற்பத்தி கசய்யும் வசதி இருந் து. 

இப்வபாது 50 விைான நிமலயங் ளில் சூரிய மின் சக்தி உற்பத்தி 

மையங் ள் அமைக் ப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பிர ைர் வைாடி வபசினார். 

 

6. பன்னாட்டு நிறுவனங் ளின் வரி ஏய்ப்மபத்  டுக்கும் வரலாற்று 

ஒப்பந் ம் 

பன்னாட்டு நிறுவனங் ள் வரி ஏய்ப்பு கசய்வம த்  டுக்கும் சாா்வவ ச வரி 

சீாா்திருத் ங் மள வைற்க ாள்வ ற் ான வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்  

ஒப்பந் த்தில் உலகின் மி ப் கபரிய 7 பைக் ார நாடு ள் சனிக்கிழமை 

ம கயழுத்திட்டன. இதுகுறித்து அவசாசிவயட்டட் பிரஸ் கசய்தி நிறுவனம் 

க ரிவித்துள்ள ாவது: க ாழில் வளாா்ச்சியில் முன்னணி வகிக்கும் 7 

நாடு ளின் கூட்டமைப்பான ஜி-7 அமைப்பின் 46-ஆவது ைாநாடு 

பிரிட்டனின்  ாாா்ன்வால் ைா ாைம், பாாா்பிஸ் வப ந ரில் வரும் 11 மு ல் 

13-ஆம் வ தி வமர நமடகபறவிருக்கிறது. அ ற்கு முன்ன ா , அ ன் 

உறுப்பு நாடு ளின் நிதியமைச்சாா் ள் ைாநாடு  மலந ாா் லண்டனில் 

இரண்டாவது நாளா  சனிக்கிழமை நமடகபற்றது. 

இதில், அகைரிக் ா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், கஜாா்ைனி,  னடா, இத் ாலி, 

ஜப்பான் ஆகிய நாடு ளின் நிதியமைச்சாா் ள் பங்வ ற்றனாா். அந்  

ைாநாட்டில், பன்னாட்டு நிறுவனங் ள் நியாயைான முமறயில் வரி 

கசலுத்துவம  உறுதி கசய்யும் வம யில் வரி விதிப்பு சீாா்திருத் ங் மள 

வைற்க ாள்வ ற் ான சாா்வவ ச ஒப்பந் ம் ம கயழுத் ானது.  வரானா 

கநருக் டியால் நாடு ள் கபாருளா ார கநருக் டியில் சிக்கித்  விக்கும் 

இந் ச் சூழலில், வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்  இந்  ஒப்பந் த் ால் நாடு ளுக்கு 

 ணிசைான வரி வருவாய் கிமடக்கும் என்று எதிாா்பாாா்க் ப்படுகிறது. 

இந்  ஒப்பந் ம் அைலுக்கும் வந் ால், அவைஸான், கூகுள் வபான்ற மி ப் 



         

    

கபரிய பன்னாட்டு க ாழில்நுட்ப நிறுவனங் ளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் 

என்று கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து சுட்டுமர (ட்விட்டாா்) வமல ளத்தில் 

கவளியிட்டுள்ள விடிவயா பதிவில் பிரிட்டன் நிதியமைச்சாா் ரிஷி சுனக் 

கூறிய ாவது: 

சாா்வவ ச வரி விதிப்பு முமறயில் சீாா்திருத் ம் வைற்க ாள்வது க ாடாா்பா  

பல ஆண்டு ளா  வபச்சுவாாா்த்ம  நமடகபற்று வந் து. இந்  நிமலயில், 

இதுக ாடாா்பான வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்  ஒப்பந் த்ம  ஜி-7 நாடு ளின் 

நிதியமைச்சாா் ள் எட்டியுள்ளனாா்.  ற்வபாம ய நவீன க ாழில்நுட்ப 

யு த்துக்கு ஏற்ற வம யிலான வரி சீாா்திருத் ங் மள வைற்க ாள்ள அந்  

ஒப்பந் ம் வழிவகுக்கும் என்றாாா் அவாா். கபாருளா ாரத்தில் பின் ங்கிய 

நாடு ளுக்கு  வரானா  டுப்பூசி மள வழங்கி உ வ வவண்டும் என்று 

ஜி-7 நாடு ளுக்கு கநருக் டி அதி ரித்து வருகிறது. வைலும், பருவநிமல 

ைாற்றத்ம க்  ட்டுப்படுத்துவ ற் ான நடவடிக்ம  ளுக்கு நிதியளிக்  

வவண்டிய  ட்டாயத்தில் அந்  அமைப்பின் உறுப்பு நாடு ள் உள்ளன. 

இந் ச் சூழலில், அமைப்பின் 46-ஆவது ைாநாடு வரும் கவள்ளிக்கிழமை 

க ாடங் விருக்கிறது என்று அவசாசிவயட்டட் பிரஸ் கசய்தி நிறுவனம் 

க ரிவித்துள்ளது. உலகின் மி ப் கபரிய பைக் ார நாடு ள் 

வைற்க ாண்டுள்ள இந்  சாா்வவ ச வரி சீாா்திருத்  ஒப்பந் த்ம  பிற 

நாடு ளும் பின்பற்ற வவண்டிய  ட்டாயம் உருவா லாம் என்று 

கூறப்படுகிறது. எ ற் ா  இந்  சீாா்திருத் ம்? பல்வவறு நாடு ளில் 

கசயல்பட்டு வரும் மி ப் கபரிய நிறுவனங் ளுக்கு வரி விதிப்பதில், 

அரசு ள் நீண்ட  ாலைா  சவாமல சைாளித்து வருகின்றன. 

  வல் க ாழில்நுட்பப் புரட்சி ஏற்பட்டு, மி ப் பிரம்ைாண்டைான பன்னாட்டு 

க ாழில்நுட்ப நிறுவனங் ள் உருவானம த் க ாடாா்ந்து, இந் ச் சவால் 

வைலும் அதி ரித் து.  ற்வபாம ய நிமலயில், மி ப் கபரிய பன்னாட்டு 

நிறுவனங் ள் எல்லா நாடு ளிலும் க ாழில் கசய் ாலும், மி க் குமறந்  

க ாழில்வரி விதிக்கும் நாடு ளில் ஒரு கிமளமயத் திறந்து அங்கு 

 ங் ளது லாபத்ம  அறிவிக்  முடியும். அ ன் மூலம், பிற நாடு ளில் கபற்ற 

லாபத்ம யும் அந்  நாட்டில்  ைக்கு  ாட்டி, குமறந்  க ாழில் வரிமயக் 

அந்  நிறுவனங் ள் கசலுத்தி வருகின்றன. இ ற்கு சட்டப்பூாா்வைா  எந் த் 

 மடயும் இல்மல. இ னால், அந்  நிறுவனங் ள் கபருைளவில் க ாழில் 

கசய்து லாபம் ஈட்டும் நாடு ளுக்கு உரிய வரி கிமடக் ாைல் வபாகிறது. 

இ ற்கு முற்றுப்புள்ளி மவக்கும் வநாக்கிவலவய சாா்வவ  வரி 

சீாா்திருத் த்ம  வைற்க ாள்வ ற் ான ஒப்பந் த்ம  ஜி-7 நாடு ள் 

ஏற்படுத்தியுள்ளன. 

ஒப்பந்  அம்சங் ள்... - நிறுவனங் ள் எந்  நாட்டில் கசயல்பட்டு 

லாபமீட்டுகிறவ ா, அந்  லாபத்துக் ான வரிமய அந்  நாட்டில் ான் 

கசலுத்  வவண்டும். - குமறந் பட்சம் 10 ச வீ ம் லாபமீட்டும் எல்லா 

பன்னாட்டு நிறுவனங் ளுக்கும் இந்  விதிமுமற கபாருந்தும் - 

நாடு ளிமடவய க ாழில் வரி விதிப்பில் ஏற்றத் ாழ்வு மள  மளயும் 

வம யில், சாா்வவ ச குமறந் பட்ச க ாழில் வரி 15 ச வீ ைா  

நிாா்ையிக் ப்படவவண்டும். 

‘‘இந்  ஒப்பந் ம் அைலுக்கும் வந் ால், அவைஸான், கூகுள் வபான்ற மி ப் 

கபரிய பன்னாட்டு க ாழில்நுட்ப நிறுவனங் ளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் 

என்று கூறப்படுகிறது.’’  

 

 



         

    

1. பன்னாட்டு வானியல் சங்கமானது நிலவிலுள்ள அம்சங்களுக்கு 

எட்டுப்பபயர்களள அங்கீகரித்துள்ளது. அப்பபயர்கள் சார்ந்த பமாழி? 

அ) ஆங்கிலம் 

ஆ) சீனம்  

இ) ஸ்பானியம் 

ஈ) பிரெஞ்சு 

✓ பன்னாட்டு வானியல் நிலவில் உள்ள பகுதியயச் சுற்றியுள்ள அம்சங்க 

-ளுக்கான 8 சீனப்ரபயர்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு, 

சீன ஆய்வுக்கலமான சாங்-5, நிலவின் மமற்பெப்பிலிருந்து மாதிரிகயள 

மசகரித்து பூமிக்கு திரும்புவதற்காக அவ்விடங்களுக்கு அருமக தயெயிற 

-ங்கியது. சீனா, கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதல் நிலவின் நிலக்கூறுகளு 

-க்கு ரபயரிட்டு வருகிறது. 

 

2. உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட பவப்பமண்டல ந ாய்கள்  ாள் களடப் 

-பிடிக்கப்படும் நததி எது? 

அ) ஜனவரி 30  

ஆ) பிப்ெவரி 28 

இ) மார்ச் 31 

ஈ) ஏப்ெல் 30 

✓ தற்மபாது நயடரபற்றுவரும் 74ஆவது உலக நலவாழ்வு அயவ, 

ஜனவரி.30ஆம் மததியய “உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட ரவப்பமண்டல 

மநாய்கள் நாள்” என அறிவித்துள்ளது. அந்த நாயள அங்கீகரிப்பதற்கான 

மகாரிக்யக ஐக்கிய அெபு அமீெகத்தால் (UAE) முன்ரனடுக்கப்பட்டு, 

உறுப்புநாடுகளால் ஒருமனதாக ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்டது. 

✓ யவெசுகள், பாக்டீரியா, முதலுயிரி மற்றும் ஒட்டுண்ணி புழுக்கள்மபான்ற 

பல்மவறு மநாய்க்கிருமிகளால் ஏற்படும் ரதாற்றுகளின் ததொகுப்புதொன் 

உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட ரவப்பமண்டல மநாய்கள். 

 

3. அண்ளமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற தால் ஏரி, ஜம்மு-காஷ்மீரின் 

எந்த  கரத்தில் அளமந்துள்ளது? 

அ) ஸ்ரீநகர்  

ஆ) ஜம்மு 

இ) அனந்த்நாக் 

ஈ) மல 

✓ ஜம்மு-காஷ்மீரின் மகாயடகால தயலநகெமான ஸ்ரீநகர் நகெத்திலுள்ள 

ஓர் ஏரிதான் இந்த தால். அது “காஷ்மீரின் மகுடத்தில் உள்ள யவெக்கல்” 

என்றும் அயைக்கப்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்த ஏரியில் சட்டவிமொதமாக 

கட்டுமானப் பணிகள் நயடரபறுவதாக வைக்குகள் பதிவாகின. ஏரிகள் 

& நீர்வழிகள் மமம்பாட்டு ஆயையமானது அந்த ஏரியயச் சுற்றியுள்ள 

170’க்கும் மமற்பட்ட சட்டவிமொத கட்டுமானங்கயள கடந்த மூன்று 

மாதங்களில் இடித்துத் தயெமட்டமாக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. மளைக்கால உணர்த்தியாகக் கருதப்படும் லிட்டில் பிளட் படயில் 

சார்ந்த இனம் எது? 

அ) மதன்சிட்டு 

ஆ) தட்டான்  

இ) தவயள 

ஈ) ஆயம 

✓ லிட்டில் பிளட் ரடயில் என்பது ஒரு சிறிய தட்டான்பூச்சியாகும். அது மகெள 

மாநிலத்தில் பெந்த அளவில் உள்ளது. இவ்வயக தட்டான் இனத்யத 

ஜூன் ரதாடக்கத்திலிருந்து ரசப்டம்பர் வயெயிலான காலத்தில் காை 

-லாம். இதன் வாழ்வுச் சுைற்சி, பருவமயையுடன் மிக ரநருக்கமாக ஒத்தி 

-ருப்பதால், அயவ பருவமயையின் உைர்த்தியாகக் கருதப்படுகின்றன. 

 

5. சரக்கு & நசளவகள் வரி (GST) கூட்டளமப்பின் கூட்டத்திற்கு 

தளலளம தாங்குபவர் யார்? 

அ) பிெதமர் 

ஆ) நிதியயமச்சர்  

இ) நிதிச்ரசயலாளர் 

ஈ) NITI ஆமயாக் தயலயமச் ரசயலதிகாரி 

✓ செக்கு மற்றும் மசயவகள் வரி (GST) கவுன்சில் கூட்டத்திற்கு மத்திய 

நிதியயமச்சர் நிர்மலா சீதாொமன் தயலயமதாங்குகிறார். அண்யமயில், 

43ஆவது GST கவுன்சில் கூட்டம், காரைாலிவழி மாநாடாக நடத்தப்பட் 

-டது. COVID தடுப்பூசிகளின் வரிவிகிதங்கள்குறித்த முடிவு அயமச்சர்கள் 

குழுவுக்கு பரிந்துயெக்கப்பட்டது. கொலதொமதமொக GST ரசலுத்தினால் 

ரபறப்படும் அபொதம் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அப்மபாது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

6.சமீபத்தில் பிரதமரால் பதாடங்கப்பட்ட YUVA திட்டத்தின் ந ாக்கம் 

என்ன? 

அ) ரபண்கள் அதிகாெமளித்தல் 

ஆ) ஆசிரியர் வழிகாட்டல்  

இ) காலநியல மாற்ற கட்டுப்பாடு 

ஈ) குைந்யதகள் பாதுகாப்பு 

✓ இளம் & வளர்ந்துவரும் எழுத்தாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் YUVA 

(Young, Upcoming and Versatile Authors) - இளம் எழுத்தாளர்கயள 

வழிநடத்தும் பிெதமரின் திட்டத்யத கல்வியயமச்சகத்தின் உயர்கல்வித் 

துயற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ India@75 திட்டத்தின் ஒருபகுதியொக இந்தத்திட்டம் ததொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய விடுதயலயின் 75ஆவது ஆண்யடக் ரகாண்டாடவிருக்கும் 

தருைத்தில், விடுதயலப்மபாொட்ட வீெர்கள், விடுதயலயுடன் ரதாடர்பு 

-யடய நிகழ்வுகள் மபான்றயவப்பற்றி எழுதும் விதத்தில் இந்தத் திட்டம் 

ரசயல்படும். 

 

7. BRICS கூட்டமைப்பின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான தளலளமப் 

பபாறுப்ளபக் பகாண்டுள்ள  ாடு எது? 

அ) பிமெஸில் 

ஆ) இந்தியா  

இ) ெஷியா 

ஈ) சீனா 

✓ BRICS கூட்டயமப்பின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான தயலயமப் ரபாறுப்யப 

இந்தியா வகிக்கிறது. 2012 மற்றும் 2016’க்குப்பிறகு, இந்தியா, BRICS 

உச்சிமாநாட்யட நடத்துவது இது மூன்றாவது முயறயாகும். சமீபத்தில், 

நயடரபறவிருக்கும் BRICS ரவளியுறவு அயமச்சர்களின் கூட்டத்திற்கு 

தயாொவதற்காக, இந்தியா, இெண்டாவது BRICS கூட்டத்யத கூட்டியது. 

“BRICS @ 15: Intra-BRICS Cooperation with Continuity, Consolidation and 

Consensus” என்பது இதன் கருப்ரபாருளாக அயமந்தது. 

 

8. ‘நதசிய AI இளணயதளத்ளத (indiaAI)’ பதாடங்கிய ஒன்றிய 

அளமச்சகம் எது? 

அ) நலவாழ்வு அயமச்சகம் 

ஆ) மின்னணு & தகவல் ரதாடர்பு அயமச்சகம்  

இ) நிதி அயமச்சகம் 

ஈ) வர்த்தக அயமச்சகம் 

✓ ‘மதசிய AI இயையதளம்’ (indiaai.gov.in) அதன் முதல் ஆண்டு விைாயவ 

2021 மம.28 அன்று ரகாண்டாடியது. இந்த இயையதளம் என்பது 

மின்னணு & தகவல் ரதாழில்நுட்ப அயமச்சகம், மதசிய மின்னாளுயக 

பிரிவு மற்றும் NASSCOM ஆகியவற்றின் கூட்டுமுயற்சியாகும். 

✓ இது, உலகம் முழுவதும் AI ரதாடர்பான ரசய்திகள், கற்றல், கட்டுயெகள், 

நிகழ்வுகள் மற்றும் ரசயல்பாடுகள் மபான்றவற்றிற்கான யமயமாக ரசய 

-ல்படுகிறது. ஒரு ரமய்நிகர் நிகழ்வின்மபாது, ‘INDIAai’இன் ஓொண்டு’ 

என்ற தயலப்பில் ஓர் அறிக்யகயும், வயலத்தள முகப்புப்பக்கத்தின் புதிய 

மதாற்றமும் ரவளியிடப்பட்டன. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இந்திய தளடக்காப்புறுதி நிறுவனம் அளமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) ரசன்யன 

ஆ) யைதொபாத்  

இ) மும்யப 

ஈ) புமன 

✓ தடுப்பூசி உற்பத்தியய அதிகரிப்பதற்காக, மிஷன் COVID சுெக்ஷாவின் 

கீழ் சில ரபாதுத்துயற நிறுவனங்களுக்கு மானியங்கயள வைங்க 

ஒன்றிய அெசு தயாொகவுள்ளது. யைதொபாத்தில் அயமந்துள்ள இந்திய 

தயடக்காப்புறுதி நிறுவனமானது மதசிய பால்வள வாரியத்தின்கீழ் 

இயங்கி வரும் ஒரு பிரிவாகும். 

✓ அறிவியல் & ரதாழில்நுட்ப அயமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, மகாவாக்சின் 

தடுப்பூசி தயாரிப்பதற்கான மருந்துப்ரபாருட்கயள வைங்குவதற்காக 

இந்திய தயடக்காப்புறுதி நிறுவனமும் (Indian Immunological ltd) பாெத் 

பமயாரடக் நிறுவனமும் கூட்டியைந்துள்ளன. 

 

10. எந்த இந்திய முன்னாள் பிரதம அமைச்சரின் நிளனவு ாள், 

“பயங்கரவாத எதிர்ப்பு  ாள்” என அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) இொஜீவ் காந்தி  

ஆ) இந்திொ காந்தி 

இ) அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் 

ஈ) ரமாொர்ஜி மதசாய் 

✓ இந்திய முன்னாள் பிெதமர் இொஜீவ் காந்தியின் நியனவுநாள், நாடு 

முழுவதும், “பயங்கெவாத எதிர்ப்பு நாள்” என அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

அவரின் 29ஆவது நியனவுநாள் மம.21 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

✓ கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு இமத நாளில், மதர்தல் பெப்புயெயின் மபாது 

ரசன்யனக்கருமக அயமந்துள்ள ஸ்ரீரபரும்புதூரில் அவர் படுரகாயல 

ரசய்யப்பட்டார். இொஜீவ் காந்தி தனது நாற்பதாம் வயதில் இந்தியாவின் 

ஆறொவது பிெதம அயமச்சொக பதவிமயற்றதன்மூலம், இந்தியாவின் மிக 

இளவயது பிெதமொக ஆனார். 

 


1. ஜூன் 5 – உலக சுற்றுச்சூைல் நாள். 

கருப்தபொருள்: Ecosystem Restoration 

 

2. தமிழ்நாட்டில் முதல்முயறயாக - யாயனகள் குறித்த விழிப்புைர்வு 

யமயம் மகாயவயில் உருவாக்கம்: 

தமிழ்நாட்டில் முதன்முயறயாக யாயனகள் குறித்த விழிப்புைர்வு யமயம் 

மகாயவயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வனத்யத பாதுகாப்பதிலும், வன 

வளத்யதப்ரபருக்குவதிலும் யாயனகளின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.  

யாயனகள் குறித்த பல்மவறு தகவல்கயள ரதரிந்துரகாள்வதற்கான 

சிறப்பு யமயம் தமிழ்நாட்டில் இல்யல என்ற குயறபாடு இருந்து வந்தது. 

இந்நியலயில், மகாயம்புத்தூர்-மமட்டுப்பாயளயம் மகாத்தகிரி சாயலயில், 

வனத்துயற மெக்கிடங்கு வளாகத்தில், ‘மவைம் இயலியல்’விழிப்புைர்வு 

யமயம் உருவாக்கப்பட்டள்ளது. 

இம்யமயத்தில் பல்மவறு இன யாயனகளின் விவெங்கள் ரதாகுக்கப்பட்டு, 

காட்சிக்கு யவக்கப்பட்டுள்ளன. இயற்யகக்கும் யாயனக்குமான ரதாடர்பு, 

மனிதனுக்கும் யாயனக்குமான ரதாடர்பு, மனிதர்களால் யாயனகளுக்கு 

-ம் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள், யாயனகயள ஏன் பாதுகாக்க மவண்டும் 

என்பன குறித்த விளக்கங்கள இங்கு இடம்ரபற்றுள்ளன. 

 

3. பள்ளிக்கல்வி ரசயல்திறன் குறியீடு: ஏ++ மதிப்பீடு ரபற்று தமிைகம் 

சாதயன 

பள்ளிக்கல்வி ரசயல்திறன் தெப்படுத்தல் குறியீட்டில் தமிழ்நாடு, மகெளா 

உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் மிக உயரிய மதிப்பீடான ஏ++ ஐ  ரபற்றுள்ளன. 

நாடுமுழுவதும் பள்ளிக்கல்வித்துயறயில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கயள 

70 பிரிவுகளின் கீழ் அளவிடுவதற்காக ரசயல்திறன் தெப்படுத்தல் 

குறியீட்யட அெசு அறிமுகப்படுத்தியது. மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிெமதசங்களுக்கான ரசயல்திறன் தெப்படுத்தல் குறியீடு 2019-20-ன் 

ரவளியீட்டிற்கு மத்திய கல்வி அயமச்சர் ெமமஷ் ரபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ 

அனுமதி அளித்துள்ளார். 

முதன்முயறயாக, கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு, 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்கான 

குறியீடு ரவளியிடப்பட்டது. 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான ரசயல்திறன் 

தெப்படுத்தல் குறியீடு, இந்த வரியசயில் மூன்றாவதாகும். இந்தக் குறியீடு, 

கல்வித்துயறயில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கயள பல்முயன 

முயற்சிகளின் வாயிலாக மாநிலங்களும் யூனியன் பிெமதசங்களும் 

மமற்ரகாள்ள உந்துசக்தியாக இருக்கும். பள்ளிக் கல்வி முயற அயனத்து 

நியலகளிலும் வலுவாக இருப்பயத உறுதி ரசய்வதற்கும், ஏமதனும் 

இயடரவளி ரதன்பட்டால் அதயனச் சுட்டிக்காட்டவும் இந்த குறியீடு, 

மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிெமதசங்களுக்கும் உதவிகெமாக இருக்கும். 

2019-20 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு, பஞ்சாப், சண்டிகர், அந்தமான் 

நிக்மகாபார் தீவுகள் மற்றும் மகெளா ஆகிய மாநிலங்களும், யூனியன் 

பிெமதசங்களும் மிக உயரிய மதிப்பீடான ஏ++ ஐ  ரபற்றுள்ளன. முந்யதய 

ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுயகயில் 2019-20 ஆண்டில் ரபரும்பாலான 

மாநிலங்களும், யூனியன் பிெமதசங்களும் தங்களது தெ நியலயில் 

மமம்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு, புதுச்மசரி, அந்தமான் நிக்மகாபார் தீவுகள், 

அருைாச்சல பிெமதசம், மணிப்பூர், பஞ்சாப், ஆகியயவ தங்களது 

ஒட்டுரமாத்த குறியீட்டு மதிப்ரபண்ணில் கூடுதலாக 10%, அதாவது 100 

அல்லது அதற்கும் மமற்பட்ட புள்ளிகயளப் ரபற்றுள்ளன. 

அணுகுதல் என்ற பிரிவில் அந்தமான் நிக்மகாபார் தீவுகள், இலட்சத்தீவுகள் 

மற்றும் பஞ்சாப் ஆகியயவ 10% (8 புள்ளிகள்) வளர்ச்சியயப் ரபற்றுள்ளன. 

உள்கட்டயமப்பு மற்றும் வசதிகள் என்ற பிரிவில் சுமார் 13 மாநிலங்களும் 

யூனியன் பிெமதசங்களும் 10% (15 புள்ளிகள்) வளர்ச்சியய 

அயடந்துள்ளன. அந்தமான் நிக்மகாபார் தீவுகள் மற்றும் ஒடிசா, 20% 

வளர்ச்சியயப் ரபற்றுள்ளன. சம விகிதம் என்ற பிரிவில் அருைாச்சலப் 

பிெமதசம், மணிப்பூர், ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்கள் 10%க்கும் அதிகமான 

வளர்ச்சியய அயடந்துள்ளன. 

ஆளுயக ரசயல்முயற என்ற பிரிவில் 19 மாநிலங்களும், யூனியன் 

பிெமதசங்களும் 10% வளர்ச்சியய (36 புள்ளிகள்) எட்டியுள்ளன. அந்தமான் 

நிக்மகாபார் தீவுகள், ஆந்திெப் பிெமதசம், அருைாச்சல பிெமதசம், மணிப்பூர், 

பஞ்சாப், ொஜஸ்தான் மற்றும் மமற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களும், 

யூனியன் பிெமதசங்களும் குயறந்தபட்சம் 20 சதவீத வளர்ச்சியயப் (72 

அல்லது அதற்கும் மமற்பட்ட புள்ளிகள்) ரபற்றுள்ளன. 

 

4. மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் குழு துயைத் தயலவொக ரஜயெஞ்சன் 

நியமனம்: முதல்வர் உத்தெவு 

மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் குழுவுக்கு புதிய உறுப்பினர்கயள நியமனம் 

ரசய்து, தமிைக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தெவிட்டுள்ளார். இது 

ரதாடர்பாக, தமிைக அெசு ரவளியிட்ட ரசய்திக்குறிப்பு: 

"தமிைகத்தில், மாநில திட்டக் குழு, முன்னாள் முதல்வர் கருைாநிதியால், 

1971 ஆம் ஆண்டு மம மாதம் 25 ஆம் நாள் ஏற்படுத்தப்பட்டது. மாநில திட்டக் 

குழு, முதல்வரின் தயலயமயின்கீழ் ஒரு ஆமலாசயன அயமப்பாக 

ரசயல்பட்டு, மாநிலத்தின் பல்மவறு வளர்ச்சிக்கான ரசயல்பாடுகளில் 

தனது பரிந்துயெகயள அெசுக்கு அளித்து வருகிறது. 

மாநில திட்டக் குழு துயைத் தயலவரின் கீழ் வளர்ச்சி சார்ந்த முக்கிய 

துயறகளின் நிபுைர்கயள உறுப்பினர்களாகக் ரகாண்டு இந்த அயமப்பு 

ரசயல்பட்டு வருகிறது. மாநில திட்டக் குழுவானது, கடந்த 23.04.2020-ல் 

'மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் குழுவாக' மறுசீெயமப்பு ரசய்யப்பட்டு, அதன் 

இன்றியயமயாத பணிகளான இலக்கு நிர்ையிப்பது, கண்காணிப்பு, 

மதிப்பீடு மற்றும் ரகாள்யகக்கான ஆமலாசயன வைங்குதல், ரகாள்யக 

ஒத்தியசவு உருவாக்குதல், சிறப்பு திட்டங்கயளச் ரசயல்படுத்துதல் 

உள்ளிட்ட பல்மவறு முக்கியமான பணிகயள மமற்ரகாண்டு வருகிறது.  

இந்நியலயில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் 

குழுயவப் பின்வருமாறு திருத்தியயமத்து உத்தெவு பிறப்பித்துள்ளார். 

அதன்படி, மபொசிரியர் ரஜ.ரஜயெஞ்சன் மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் 

குழுவின் துயைத் தயலவொகவும்; மபொசிரியர். ொம. சீனுவாசன் 

முழுமநெ உறுப்பினொகவும், மபொசிரியர்கள் ம. விஜயபாஸ்கர், சுல்தான் 

அஹ்மத் இஸ்மாயில், ஓய்வு ரபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி மு.தீனபந்து, 

மன்னார்குடி சட்டப்மபெயவ உறுப்பினர் டி.ஆர்.பி.ொஜா, மல்லிகா 

சீனிவாசன், மருத்துவர் மஜா.அமமலாற்பவநாதன், சித்த மருத்துவர் 

கு.சிவொமன் மற்றும் முயனவர் நர்த்தகி நடொஜ் உள்ளிட்மடார் பகுதி மநெ 

உறுப்பினர்களாகவும் நியமனம் ரசய்யப்பட்டுள்ளனர்". இவ்வாறு அதில் 

ரதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

5. சூைலியல் சவால்! | சுற்றுச்சூைல் பாதிப்பு குறித்த தயலயங்கம் 

உலகம் எதிர்ரகாள்ளும் அயனத்து பிெச்யனகளுக்கும் அடிப்பயடக் 

காெைமாக இருப்பது சுற்றுச்சூைலுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்புதான். 

இயத ஏறத்தாை அயெநூற்றாண்டுக்கும் மமலாக அறிந்திருந்தும் 

மபாதுமான நடவடிக்யககயள எடுக்காமல் இருக்கிமறாம். 1974 முதல் 

ஆண்டுமதாறும் ஜூன் 5-ஆம் மததி உலக சுற்றுச்சூைல் தினம் 

ரகாண்டாடப்படுகிறது. அப்படியிருந்தும் இயற்யகயயப் பாதுகாக்க 

மவண்டும் என்கிற உைர்வு மக்கள் மத்தியில் ஏற்படவில்யல. 

இந்த ஆண்டு உலக சுற்றுச்சூைல் தினத்துக்கான ரகாள்யக வாசகம் 

"சூைலியல் மீட்ரடடுப்பு' என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சூைலியலுக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்பின் காெைமாக பருவநியல மாற்றமும், அதன் 

வியளவாக உயிரினங்களுக்கு இனப்ரபருக்க அச்சுறுத்தலும் 

உருவாகியிருக்கின்றன. இமத நியலயம ரதாடர்ந்தால், அடுத்த சில 

நூற்றாண்டுகளில் உலகில் மனித இனமும் அழியவ மநாக்கி நகெத் 

ரதாடங்கும் என்பயத நாம் ஏமனா உைெ மறுக்கிமறாம். 

கடந்த ஒரு நூற்றாண்டாக உலரகங்கிலும் வியளநிலங்கள் அழிக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. வனப்பெப்பு குயறந்து வருகிறது. இதனால், பல்மவறு 

உயிரினங்களின் எண்ணிக்யக குயறந்து வருகிறது. 1970 முதல் 2016 

வயெயிலான 46 ஆண்டுகளில் மட்டும் பல்மவறு உயிரினங்களின் 

எண்ணிக்யக சொசரியாக 68% குயறந்திருக்கிறது. சில உயிரினங்கள் 

முற்றிலுமாக அழிந்திருக்கின்றன. மவறு பல அழியவ மநாக்கி நகர்ந்து 

ரகாண்டிருக்கின்றன. 

ஆண்டுமதாறும் ஏறத்தாை 1.1 மகாடி டன் ரநகிழிப் ரபாருள்கள் கடலில் 

ரகாட்டப்படுகின்றன. இதன் வியளவாக, கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கும் அச்சுறுத்தயலச் ரசால்லிமாளாது. அது குறித்த ஆய்வுகள் 

நடத்தப்படுகின்றன. எண்ணிலடங்கா கடல் வாழ் உயிரினங்கள் 

இருப்பதால், எயவரயல்லாம் முற்றிலுமாக அழிந்திருக்கின்றன என்பது 

குறித்த சரியான புள்ளி விவெம் கியடக்கவில்யல. ரநகிழியால் ஏற்படும் 

அச்சுறுத்தயலப் மபாலமவ, புவி ரவப்பமயமாதயலத் ரதாடர்ந்து கடல்நீர் 

ரவப்பம் அதிகரிப்பதாலும் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பல அழிந்து 

ரகாண்டிருக்கின்றன. 

மக்கள்ரதாயகப் ரபருக்கமும், அதனால் மதயவப்படும் கூடுதல் நிலப்பெப்பு 

அவசியமும் வியளநிலங்கயளயும், வனப்பகுதிகயளயும் ஆக்கிெமிப்புக்கு 

உள்ளாக்கியிருக்கின்றன. வளர்ச்சி என்கிற ரபயரில் வனவிலங்கு 

செைாலயங்கள்கூட விட்டுயவக்கப்படாமல் ஆக்கிெமிப்புக்கு 

உள்ளாகின்றன. இதனால், வனவிலங்குகளும், பறயவகளும், புழு 

பூச்சிகளும் அழியவ மநாக்கி நகர்கின்றன. உலகின் இயற்யக 

சமநியலயய நியலநிறுத்த அயவரயல்லாம் அவசியம் என்பயத நாம் 

மறந்துவிடுகிமறாம். 

வெலாற்று ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, இதுவயெ உலகம் ஐந்து முயற 

மபெழியவ எதிர்ரகாண்டிருக்கிறது. உலகின் ஏயனய உயிரினங்கள் 

மபெழியவ எதிர்ரகாள்ளும் மபாரதல்லாம் அதன் ரதாடர் வியளவாக 

மனித இனமும் ஏதாவது வயகயில் பாதிக்கப்பட்டு மபெழிவுக்கு 

ஆளாகியிருக்கிறது. இப்மபாயதய சூைலியல் பாதிப்பு, உலகம் ஆறாவது 

மபெழியவ மநாக்கி நகர்கிறமதா என்கிற அச்சத்யத ஏற்படுத்துவதாக 

விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கிறார்கள். 

உலகில் ஆண்டுமதாறும் ஏறத்தாை 42 லட்சத்திலிருந்து 70 லட்சம் மபர் 

காற்றுமாசால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிைக்கிறார்கள். 10-இல் 9 மபர் அதிக 

அளவு மாசுபட்ட காற்யறத்தான் சுவாசிக்கிறார்கள். இது குறித்த 

அச்சத்யதயும் எச்சரிக்யகயயயும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்மப 

விஞ்ஞானிகளும், சுற்றுச்சூைல் ஆர்வலர்களும் ரவளிப்படுத்தியும்கூட, 

விழிப்புைர்வு ஏற்படாததன் வியளயவத்தான் உலகம் இப்மபாது 

எதிர்ரகாள்கிறது. தற்மபாது உலயக அச்சுறுத்திக் ரகாண்டிருக்கும் 

ரகாயவட் 19 ரகாள்யள மநாய்த்ரதாற்றுக்கும், சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புக்கும் 

ரதாடர்பு உண்டு என்று விஞ்ஞானிகள் உறுதிபடத் ரதரிவிக்கிறார்கள். 

தீநுண்மிப் பெவலில் காற்றுமாசு மிகப் ரபரிய பங்கு வகிப்பதாகவும், 

அதனால் சுற்றுச்சூைலுக்கும் ரகாள்யள மநாய்த்ரதாற்று காெைமான 

மெைங்களுக்கும் ரதாடர்பு இருக்கக் கூடும் என்பதும் அவர்களது கருத்து. 

ஒருபுறம் ரகாள்யள மநாய்த்ரதாற்யற மருத்துவத் துயறயினரின் 

உதவியுடன் உலகம் எதிர்ரகாண்டு வருகிறது என்றாலும்கூட, 

இதுமபான்ற மபரிடர்கள் மனித இனத்யத தாக்காமல் இருக்க 

மவண்டுமானால், சூைலியல் மீட்பு உடனடியாக மமற்ரகாள்ளப்பட 

மவண்டும். அதாவது, ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்புகள் தடுக்கப்பட்டும், மமலும் 

பாதிப்புகள் ஏற்படாமலும், சூைலியல் மீட்ரடடுக்கப்பட்டும், இயற்யக 

சமநியலயய நாம் உறுதிப்படுத்த மவண்டிய கட்டாயத்துக்குத் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிமறாம். பல்லுயிர்ப் ரபருக்கம் மமலும் தகர்ந்து விடாமல் 

உடனடியாகத் தடுக்கப்பட மவண்டும். பருவநியல மாற்றம் 

எதிர்ரகாள்ளப்பட மவண்டும். அதன் மூலம்தான் மனித இனத்தின் 

வருங்காலத்யத உறுதிப்படுத்த முடியும் என்கிற நியலயம 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

மனிதர்களால் ஏற்படும் பசுயம இல்ல வாயு ரவளிமயற்றத்தின் மூன்றில் 

ஒரு பங்கு, உைவு உற்பத்தித் துயறயால் ஏற்படுகிறது என்று 

ஆொய்ச்சிகள் ரதரிவிக்கின்றன. அதற்கு வனங்கள் அழிக்கப்பட்டு, கூடுதல் 

நிலங்கள் விவசாயப் பயன்பாட்டுக்கு ரகாண்டு வெப்பட்டிருப்பது 

முக்கியமான காெைம். உைவு உற்பத்தியய அதிகரிப்பதற்காகவும், 

உைவுப் பாதுகாப்யப உறுதிப்படுத்தவும், ெசாயன உெங்களும், பூச்சி 

மருந்துகளும் அதிகமாக பயன்படுத்துவதும்கூட காெணிகள் என்பயத 

மறந்துவிடக் கூடாது. இந்தியாவில் பசுயமப் புெட்சி உைவுத் 

தன்னியறயவயும், விவசாயிகளுக்கு அதிக மகசூயலயும் ஏற்படுத்தித் 

தந்திருக்கிறது என்றாலும்கூட, அதிகரித்த ெசாயன உெங்களின் 

வியளவாகப் பல்லுயிர்ப்ரபருக்க பாதிப்பும், பசுயம இல்ல வாயு 

ரவளிமயற்ற அதிகரிப்பும் ஏற்பட்டிருப்பயத மறந்துவிடுகிமறாம். 

பலவீனமான அஸ்திவாெத்தில் பலமான வீடு கட்டும் முயற்சிதான் இது. 

 

6. கமொனா 2-ஆவது அயல மவளாண் துயறயில் பாதிப்யப 

ஏற்படுத்தாது: NITI ஆமயாக் 

இந்தியாவில் கமொனா ரதாற்றின் இெண்டாவது அயல, மவளாண் 

துயறயில் எந்த வயகயிலும் பாதிப்யப ஏற்படுத்தாது என்று நீதி ஆமயாக் 

ரதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த அயமப்பின் மவளாண் பிரிவுக்கான 

உறுப்பினாா் ெமமஷ் சந்த் ஞாயிற்றுக்கிையம கூறியதாவது: இந்தியாவில் 

கமொனா ரதாற்றின் இெண்டாவது அயல, கடந்த மம மாதத்தில் 

கிொமப்புறங்களில் மவகமாகப் பெவியது. இருப்பினும் அந்த காலகட்டத்தில் 

மவளாண் சாாா்ந்த பணிகள் ரபரிய அளவில் எதுவும் நயடரபறவில்யல. 

மகாயடக் காலம் என்பதால் சிறிய அளவில் காய்கறி சாகுபடி நயடரபற்றது 

தவிெ, உைவு, அறுவயட என்று எந்த விவசாயப் பணிகளும் மம மாதத்தில் 

நயடரபறவில்யல. 

வைக்கமாக, மவளாண் பணிகள் மாாா்ச்-ஏப்ெல் மாதங்களில் முடிவுக்கு 

வந்து, ஜூன் மாதம் பருவ மயை ரபய்யத் ரதாடங்கிய மீண்டும் 

மவகரமடுக்கும். இதனால், கமொனா ரதாற்றின் 2-ஆவது அயல 

மவளாண் துயறயில் எந்த வழியிலும் மிகப்ரபரிய பாதிப்யப ஏற்படுத்தாது 

என்று நம்புகிமறன். பருப்பு உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னியறவு 

அயடயவில்யல. இதனால், பருப்பு உற்பத்தியில் இன்னும் கூடுதல் 

கவனம் ரசலுத்தி, சாகுபடி பெப்பளயவ அதிகரிக்கச் ரசய்ய மவண்டும். 

நமது மவளாண் மானியக் ரகாள்யககள், வியலக் ரகாள்யக, 

ரதாழில்நுட்பக் ரகாள்யக ஆகியயவ அரிசி, மகாதுயம, கரும்பு 

ஆகியவற்றுக்மக சாதகமாக உள்ளன. இமதமபான்று பருப்பு வயககளின் 

ரகாள்முதல் வியலயயயும் அதிகரிக்கச் ரசய்ய மவண்டும். சயமயல் 

எண்யையயப் மபால் பருப்பு வயககயள ரவளிநாடுகளில் இருந்து 

இறக்குமதி ரசய்ய முடியாது. ஏரனனில் சாா்வமதச சந்யதயில் குயறவான 

அளமவ பருப்பு வயககள் கியடக்கின்றன. சாா்வமதச சந்யதயில் சயமயல் 

எண்ரைய் வியல உயாா்வதால்தான் உள்ளாா் சந்யதயில் அதன் வியல 

உயாா்கிறது. 2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் மவளாண் துயறயின் 

வளாா்ச்சி 3 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்றாாா் அவாா். 

 

7. தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் 9.27 லட்சம் சிறாாா்கள் பாதிப்பு: 

மத்திய அெசு தகவல் 

நாட்டில் கடந்த ஆண்டு நவம்பாா் வயெ தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் 

பாதிக்கப்பட்ட 9,27,606 சிறாாா்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகத் தகவலறியும் 

உரியமச் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அெசு ரதரிவித்துள்ளது. தீவிெ 

ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறாாா்களின் 

விவெங்கயள அளிக்குமாறு தகவலறியும் உரியமச் சட்டத்தின் (ஆாா்டிஐ) 

கீழ் மத்திய அெசிடம் மகாெப்பட்டிருந்தது. 

அயதயடுத்து, நாட்டில் 6 மாதங்கள் முதல் 6 வயது வயெ தீவிெ 

ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறாாா்களின் 

விவெங்கயள மத்திய மகளிாா்-சிறாாா்கள் நல மமம்பாட்டு அயமச்சகம் 

அளித்துள்ளது. அதன்படி, கடந்த ஆண்டு நவம்பாா் வயெ நாட்டில் 9,27,606 

சிறாாா்கள் தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் 

ரதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக உத்தெ பிெமதசத்தில் 3,98,359 

சிறாாா்களும், பிகாரில் 2,79,427 சிறாாா்களும் உள்ளதாக அயமச்சகம் 

ரதரிவித்துள்ளது. லடாக், லட்சத்தீவுகள், நாகாலாந்து, மணிப்பூாா், மத்திய 

பிெமதசம் ஆகியவற்றில் தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட 

சிறாாா்கள் யாரும் இல்யலரயன அயமச்சகம் ரதரிவித்துள்ளது. 



         

    

மகாொஷ்டிெத்தில் 70,665 சிறாாா்களும், குஜொத்தில் 45,749 சிறாாா்களும், 

சத்தீஸ்கரில் 37,249 சிறாாா்களும், தமிைகத்தில் 12,489 சிறாாா்களும், 

ஆந்திெத்தில் 11,201 சிறாாா்களும், ரதலங்கானாவில் 9,045 சிறாாா்களும், 

காா்நாடகத்தில் 6,889 சிறாாா்களும், மகெளத்தில் 6,188 சிறாாா்களும், 

ொஜஸ்தானில் 5,732 சிறாாா்களும் தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அயமச்சகம் ரதரிவித்துள்ளது. அக்குயறபாட்டால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறாாா்களுக்கு உயெத்துக்மகற்ற எயட இருக்காது. 

அவாா்களது மநாய்எதிாா்ப்புத் திறன் மிகவும் குயறவாக இருக்கும் 

என்பதால், ஏமதனும் மநாய் ஏற்பட்டால் மற்றவாா்களுடன் ஒப்பிடுயகயில் 

அவாா்கள் உயிரிைப்பதற்கான வாய்ப்பு 9 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் 

என்று உலக சுகாதாெ அயமப்பு ரதரிவித்துள்ளது. 

நாட்டில் உள்ள 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான அங்கன்வாடி யமயங்கள் 

ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறாாா்கயளக் கண்டறிந்து 

வருகின்றன. மத்திய அெசு அளித்துள்ள எண்ணிக்யக விவெங்கள் 

மமலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக சுகாதாெ நிபுைாா்கள் 

ரதரிவிக்கின்றனாா். கமொனா ரதாற்று பெவல் காெைமாகவும் இந்த 

எண்ணிக்யக அதிகரிக்கும் என்று அவாா்கள் ரதரிவித்தனாா். உடனடி 

நடவடிக்யககள் அவசியம்: இது ரதாடாா்பாக சிறாாா் நல ஆாா்வலாா்கள் 

கூறுயகயில், ‘கமொனா ரதாற்று பெவல் காெைமாக பலாா் 

மவயலயிைந்துள்ளனாா். அதன் காெைமாக பல குடும்பங்கள் வறுயமயய 

மநாக்கித் தள்ளப்பட்டுள்ளன. அதனால் சிறாாா்கள் ஊட்டச்சத்துக் 

குயறபாட்டால் பாதிக்கப்படுவது அதிகரித்துள்ளது. 

இந்த விவகாெத்தில் மத்திய, மாநில அெசுகள் உடனடி நடவடிக்யககயள 

மமற்ரகாள்ள மவண்டியது அவசியம். ரபாது முடக்கம் காெைமாக 

அங்கன்வாடி யமயங்களுக்கு சிறாாா்கள் வெமுடியாத சூைல் ஏற்பட்டுள்ளது. 

எனமவ, அங்கன்வாடி யமயங்களின் பணியாளாா்கள் சிறாாா்களின் 

வீடுகளுக்மக மநெடியாகச் ரசன்று ஊட்டச்சத்துப் ரபாருள்கயள வைங்க 

மவண்டும். நியாய வியலக் கயடகள் மூலமாக அயனத்து 

குடும்பங்களுக்கும் உைவுப் ரபாருள்கள் கியடக்கின்றனவா 

என்பயதயும் அெசுகள் உறுதி ரசய்ய மவண்டும். தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் 

குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட சிறாாா்கள் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் தனி 

கவனம் ரசலுத்தி சிறப்புத் திட்டங்கயள அெசுகள் ரசயல்படுத்த மவண்டும்’ 

என்றனாா். 

 

8. ஐ.நா. இலக்குகயள அமல்படுத்துவதில் இந்தியாவுக்கு 117-ஆவது இடம் 

ஐ.நா.வின் நீடித்த வளாா்ச்சிக்கான இலக்குகயள 

நயடமுயறப்படுத்துவதில் இந்தியா 117-ஆவது இடத்யதப் பிடித்துள்ளது. 

வறுயமயய ஒழித்தல், பாலின சமத்துவத்யத ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட 17 

இலக்குகயள 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் அயடவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் 

கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா.வின் 193 நாடுகளும் யகரயழுத்திட்டன. 

அந்த இலக்குகயள அயடவதற்காக ஒவ்ரவாரு நாடும் மமற்ரகாண்டு 

வரும் நடவடிக்யககயளக் கண்காணித்து, அந்நாடுகயள யாமல 

பல்கயலக்கைகம் வரியசப்படுத்தி வருகிறது. அதனடிப்பயடயில் 2021-

ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்யகயய அந்தப் பல்கயலக்கைகம் 

ரவளியிட்டுள்ளது. சாா்வமதச சுற்றுச்சூைல் தினத்யதரயாட்டி யாமல 

பல்கயலக்கைகம் இந்த அறிக்யகயய ரவளியிட்டுள்ளது. 

அந்த அறிக்யகயில் இந்தியா 117-ஆவது இடத்யதப் பிடித்துள்ளது. கடந்த 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுயகயில் இந்தியா 2 இடங்கள் சரியவச் சந்தித்துள்ளது. 

ரமாத்தமுள்ள 100 புள்ளிகளில் இந்தியா 61.9 புள்ளிகயளப் ரபற்றுள்ளது. 

முக்கியமாக, பசியின்யமயய ஒழித்து உைவுப் பாதுகாப்யப 

ஏற்படுத்துதல் (இலக்கு-2), பாலின சமத்துவத்யத ஏற்படுத்துதல் (இலக்கு-

5), மபாதுமான கட்டயமப்பு வசதிகயள மமம்படுத்துதல் (இலக்கு-9) 

ஆகியவற்றில் எதிாா்பாாா்த்த அளவுக்கு முன்மனற்றம் காைப்படாததால், 

இந்தியாவின் புள்ளிகள் சரியவச் சந்தித்ததாக அதிகாரிகள் ரதரிவித்தனாா். 

ஐ.நா.வின் நீடித்த வளாா்ச்சிக்கான இலக்குகயள 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 

அயடவதற்கான நடவடிக்யககயள ஜாாா்க்கண்ட், பிகாாா் ஆகிய 

மாநிலங்கள் மந்தகதியில் மமற்ரகாண்டு வருவதாக அறிக்யகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மகெளம், சண்டீகாா், ஹிமாசல பிெமதசம் ஆகிய 

மாநிலங்கள் மவகமாக முன்மனறி வருகின்றன. 

ஐ.நா.வின் நீடித்த வளாா்ச்சிக்கான இலக்குகயள அயடவதில் பூடான், 

மநபாளம், இலங்யக, வங்கமதசம் ஆகிய அண்யட நாடுகள் இந்தியாயவ 

விடச் சிறப்பாகச் ரசயல்பட்டு வருவதாக அந்த அறிக்யகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.சுற்றுச்சூைல் குறியீடு: சுற்றுச்சூைல் நலன், 

பருவநியல மாறுபாடு, காற்று மாசுபாடு, சுகாதாெம், குடிநீாா், உயிரினங்கள் 

வாழ்வதற்மகற்ற சூைல் உள்ளிட்டவற்யற அடிப்பயடயாகக் ரகாண்டு, 180 

நாடுகளில் கைக்கிடப்பட்ட சுற்றுச்சூைல் குறியீட்டில் இந்தியா 168-ஆவது 

இடத்யதப் ரபற்றுள்ளதாக யாமல பல்கயலக்கைகம் ரவளியிட்ட 

அறிக்யகயில் ரதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் இந்தியா 148-

ஆவது இடத்யதப் பிடித்திருந்தது. சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகளில் இருந்து 

தங்கள் மக்கயள ஒவ்ரவாரு நாடும் எவ்வாறு பாதுகாக்கின்றன என்பயத 

அறிவதற்கான குறியீட்டில் இந்தியா 172-ஆவது இடத்யதப் பிடித்துள்ளது. 

 

9. குஜொத்தில் ‘மின்சாெ வாகனங்களுக்கு மட்டுமம அனுமதி’  பகுதி: 

நாட்டிமலமய முதல் முயற 

மின்சாெ வாகனங்கள் பயன்பாட்யட ஊக்குவிக்கும் மநாக்கில் 

அவ்வாகனங்களுக்கான பிெத்மயக பகுதி குஜொத்தின் மகவாடியாவில் 

அயமக்கப்படவுள்ளது. மின்சாெ வாகனங்களுக்கு மட்டும் அனுமதி 

அளிக்கும் வயகயில் பிெத்மயக பகுதி அயமக்கப்படுவது நாட்டிமலமய இது 

முதல் முயறயாகும். சுற்றுச்சூைல் மாசுபாடு, ரபட்மொல், டீசல் வியல 

உயாா்வு உள்ளிட்ட காெைங்களால் மின்சாெ வாகனங்கள் மக்களியடமய 

படிப்படியாக வெமவற்யபப் ரபற்று வருகின்றன. 

அவ்வாகனங்களின் பயன்பாட்யட ஊக்குவிப்பதற்காக மத்திய, மாநில 

அெசுகள் பல்மவறு நடவடிக்யககயள முன்ரனடுத்து வருகின்றன. அதன் 

ஒருபகுதியாக, குஜொத்தின் மகவாடியா பகுதியில் அயமந்துள்ள 182 

மீட்டாா் உயெமுள்ள வல்லபபாய் பமடலின் ‘ஒற்றுயமக்கான சியலயய’ 

சுற்றியுள்ள பகுதி முழுவயதயும் மின்சாெ வாகனங்களுக்கான பிெத்மயக 

பகுதியாக மாற்றுவதற்கு மாநில அெசு முடிரவடுத்துள்ளது. அப்பகுதி 

முழுவதிலும் மின்சாெ வாகனங்கள் மட்டுமம இயங்கும் வயகயில் 

படிப்படியாக மாற்றப்படும் என்று உள்ளாா் நிாா்வாகம் ரதரிவித்துள்ளது. 

அயதயடுத்து, நாட்டின் முதல் மின்சாெ வாகனங்கள் நகெமாக மகவாடியா 

மாறும் என்று அதிகாரிகள் ரதரிவித்துள்ளனாா். ஒற்றுயமக்கான சியல 

பகுதி வளாா்ச்சி-சுற்றுலா நிாா்வாக ஆயையம் இந்தப் பணியய 

மமற்ரகாள்ளவுள்ளது. 

மின்சாெ மபருந்துகள், மின்சாெ இெண்டு, மூன்று சக்கெ வாகனங்கயள 

வாங்குவதற்காக மகவாடியா பகுதி மக்களுக்குக் கடனுதவி வைங்கப்பட 

உள்ளதாகவும் அந்த ஆயையம் தெப்பில் ரதரிவிக்கப்படவுள்ளது.அெசு 

அதிகாரிகளுக்கும் பணியாளாா்களுக்கும் மின்சாெ வாகனங்கயள 

வாங்குவதற்காக மானியம் வைங்கப்படும். மீதமுள்ள ரதாயகயானது 

அவாா்களது ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் ரசய்யப்படும். மகவாடியா 

பகுதியில் வாடயக ஆட்மடாக்கள் உள்ளிட்டயவயும் மின்சாெ 

வாகனங்களாக இயக்கப்படவுள்ளன. அந்தப் ரபாறுப்பு சில 

நிறுவனங்களிடம் ஒப்பயடக்கப்படவுள்ளது. அந்த வாகனங்கயள 

இயக்குவதற்குப் ரபண்கள் முன்னுரியம அடிப்பயடயில் 

மதாா்ந்ரதடுக்கப்படுவாா் என்றும் அவாா்களுக்கு ஓட்டுநாா் பயிற்சி 

அளிக்கப்படும் என்றும் ஆயையம் ரதரிவித்துள்ளது.மின்சாெ 

வாகனங்களுக்கான மின்மனற்று நியலயங்களும், அந்த 

வாகனங்கயளப் பழுது பாாா்ப்பதற்கான கயடகளும் மகவாடியா பகுதியில் 

அயமக்கப்படவுள்ளன. 

மகவாடியாவில் சுற்றுச்சூைலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வயகயிலான 

ரதாழிற்சாயலகள் எதுவும் ரசயல்படவில்யல என்றும், அப்பகுதியில் 

இயங்கும் 2 காற்றாயலகள் மூலமாக மின்சாெ வாகனங்கயள 

இயக்குவதற்குத் மதயவயான மின்சாெம் விநிமயாகிக்கப்படவுள்ளதாகவும் 

ஆயையம் ரதரிவித்துள்ளது.சுற்றுச்சூைல் தினத்யதரயாட்டி கடந்த 5-

ஆம் மததி நயடரபற்ற நிகழ்ச்சியில் மபசிய பிெதமாா் நமெந்திெ மமாடி, 

மகவாடியா பகுதியானது, முற்றிலும் மின்சாெ மபருந்துகள், மின்சாெ 

இருசக்கெ வாகனங்கள் ஆகியயவ மட்டுமம இயங்கும் பகுதியாக 

வியெவில் மாற்றப்படும் என்று ரதரிவித்திருந்தது நியனவுகூெத்தக்கது. 

 

10. 5 ஆவது முயற ெசாயனக் கலயவ பூச்சுக்கு தயாொகும் திருவள்ளுவாா் 

சியல 

கன்னியாகுமரி கடலின் நடுமவ அயமந்துள்ள திருவள்ளுவாா் சியல 

உப்புக் காற்றால் மசதமயடயாமல் தடுக்கும் வயகயில் ெசாயனக் கலயவ 

பூசும் பணி வியெவில் ரதாடங்கும் என சுற்றுலா வளாா்ச்சிக் கைக 

அதிகாரிகள் ரதரிவித்தனாா். சாா்வமதச சுற்றுலாத் தலமான 

கன்னியாகுமரியில், கடலின் நடுமவ நீாா்மட்டத்திலிருந்து 30 அடி 

உயெமுள்ள பாயறயின் மீது 133 அடி உயெத்தில் அயமந்துள்ளது 

திருவள்ளுவாா் சியல. இந்தச் சியல அயமக்கும் பணி 1990 ஆம் 

ஆண்டில் அப்மபாயதய முதல்வாா் கருைாநிதியால் ரதாடங்கப்பட்டு, 

1.1.2000 அன்று திறந்து யவக்கப்பட்டது. உலகில் இதுமபான்ற 

கருங்கற்களால் ஆன சியல மவரறங்கும் இல்யல என்ற ரபருயமயய 

இந்தச் சியல ரபற்றுள்ளது. இந்தச் சியல உப்புக் காற்றால் 

மசதமயடவயத தடுக்க 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுயற ெசாயனக் கலயவ 



         

    

பூசப்பட்டு வருகிறது. முயறயான பொமரிப்பு காெைமாக கடந்த 20 

ஆண்டுகளுக்கும் மமலாக இந்தச் சியல கம்பீெமாக காட்சியளிக்கிறது. 

கடந்த 2004, 2008, 2013 மற்றும் 2017 ஆண்டுகளில் ெசாயனக் கலயவ 

பூசப்பட்டது. இந்நியலயில் 5 ஆவது முயறயாக திருவள்ளுவாா் சியலக்கு 

நிகைாண்டு ெசாயனக் கலயவ பூசப்பட மவண்டும். இதுகுறித்து சுற்றுலா 

வளாா்ச்சிக் கைக அதிகாரிகயள மகட்டமபாது, இதற்கான ஒப்பந்தப் பணிகள் 

வியெவில் மகாெப்பட உள்ளதாகவும், இதற்குப் பின்னாா் முயறப்படி 

பொமரிப்புப் பணிகள் ரதாடங்கும் எனவும் ரதரிவித்தனாா். திருவள்ளுவாா் 

சியலயய சுற்றுலாப் பயணிகள் மநரில் ரசன்று பாாா்யவயிட வசதியாக, 

தமிைக அெசின் பூம்புகாாா் கப்பல் மபாக்குவெத்துக் கைகம் படகு மசயவயய 

இயக்கி வருகிறது. இந்தப் படகுகள் மூலம் நாள்மதாறும் காயல 8 

மணிமுதல் மாயல 4 மணிவயெ பாாா்யவயிடலாம். 

 

11. 50-ஆவது ஆக்சிஜன் ெயில் தமிைகத்துக்கு வந்தது 

திெவ ஆக்சிஜனுடன் 50-ஆவது ெயில், தமிைகத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிையம 

வந்து மசாா்ந்தது. இதுவயெ ெயில் மூலம் 3,404.85 ரமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் 

விநிமயாகிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ரதாடாா்பாக ரதற்கு ெயில்மவ 

ஞாயிற்றுக்கிையம ரவளியிட்ட ரசய்திக்குறிப்பு: கடந்த மாதம் 14-ஆம் மததி, 

ஆக்சிஜயன எடுத்துக்ரகாண்டு முதல் ெயில் தமிைகத்துக்கு வந்தது. இதன் 

ரதாடாா்ச்சியாக ஏொளமான ெயில்கள் தமிைகத்துக்கு ஆக்சிஜன் எடுத்து 

வந்த நியலயில், ஞாயிற்றுக்கிையம வந்த 50-ஆவது ெயிலின் மூலம் 

இதுவயெ தமிைகத்துக்கு 3,404.85 ரமட்ரிக் டன் திெவ ஆக்சிஜன் 

கியடத்துள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிையம மட்டும் 444 ரமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜயன 

தமிைகத்துக்கு விநிமயாகிக்கும் வயகயில், 4 ஆக்சிஜன் ெயில்கள் 

தமிைகத்யத வந்தயடந்தன. இவ்வாறு ஒமெ நாளில் அதிகளவு ஆக்சிஜன் 

எடுத்து வந்தது இதுமவ முதன்முயற. அதில், 50-ஆவது ெயில், ஒடிஸா 

மாநிலம் ராா்மகலாவில் இருந்து மதுயெ கூடல் நகருக்கு, 

ஞாயிற்றுக்கிையம மாயல 6 மடங்காா்களில் 89.16 ரமட்ரிக் டன் திெவ 

ஆக்சிஜனுடன் வந்து மசாா்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 


