
         

    

1. எந்த வகை வங்கிைளுக்கு `10,000 கைோடி மதிப்பிலான சிறப்பு 

நீண்ட ைோல ரெப்க ோ நடவடிக்கைகை கேற்ரைோள்ள ரிசர்வ் வங்கி 

திட்டமிட்டுள்ளது? 

அ) கூட்டுறவு வங்கிகள் 

ஆ) பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள் 

இ) சிறு நிதிய வங்கிகள்  

ஈ) ககாடுப்பனவு வங்கிகள் 

✓ சிறு நிதிய வங்கிகளுக்கு அதன் சிறப்பு நீண்டகால கரப்பபா நடவடிக் 

-கககளுக்காக `10,000 பகாடி மதிப்பிலான முதல் ஏலத்கத, கரப்பபா 

விகிதத்தில், ஒவ்கவாரு மாதமும் நடத்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முடிவு 

கசய்துள்ளது. இது ஒரு கடன் வாங்குபவருக்கு `10 இலட்சம் வகர புதிய 

கடகன வழங்கும் மற்றும் சிறு வணிக நிறுவனங்கள், நுண் மற்றும் 

சிறு கதாழில்கள் மற்றும் பிற அகமப்புசாரா துகற நிறுவனங்களுக்கும் 

ஆதரவளிக்கும். இந்த வசதி அக்படாபர் 31, 2021 வகர கிகடக்கும். 

 

2. எந்த நோடு உருவோக்கிை சிக ோ ோர்ம் தடுப்பூசியின் அவசெைோல 

 ைன் ோட்டிற்கு WHO ஒப்புதல் அளிக்ைவுள்ளது? 

அ) சீனா  

ஆ) ரஷ்யா 

இ) இந்தியா 

ஈ) இஸ்பரல் 

✓ உலக நலவாழ்வு அகமப்பு இறுதியாக அவசரகால பயன்பாட்டிற்காக 

சிபனாபார்ம் COVID-19 தடுப்பூசிக்கு நிபந்தகன ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

சீனா உருவாக்கிய சிபனாபார்ம் தடுப்பூசி ஏற்கனபவ 45 நாடுகளால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சீனா தனது ஐந்து தடுப்பூசிகளுக்கு அவசரகால 

பயன்பாட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பமலும் உள்நாட்டு பயன்பாடு 

மற்றும் ஏற்றுமதிக்கு சிபனாபார்ம் மற்றும் சிபனாவாக் தடுப்பூசிககள 

சீனா பயன்படுத்துகிறது. 

 

3. ஆயுஷ் விநிகைோை இைக்ைத்தில் கசர்க்ைப் ட்ட ை சுெ குடிநீர், எந்த 

ேருத்துவ முகறகைச் சோர்ந்த ஒரு ேோேருந்தோகும்? 

அ) ஆயுர்பவதம் 

ஆ) சித்த மருத்துவம்  

இ) ப ாமிபயாபதி 

ஈ) யுனானி 

✓ COVID-19 கதாற்றின் இரண்டாவது அகலகயக் கட்டுக்குள் ககாண்டு 

வரும் முயற்சியில், மருத்துவமகனயில் அனுமதிக்கப்படாத கபருவாரியா 

-ன COVID பநாயாளிகளுக்கு பல மூலிகககளின் கலகவ மருந்தான 

ஆயுஷ் 64 மற்றும் சித்த மருத்துவத்தின் கபசுரக்குடிநீகர நாடு முழுவது 

-ம் வழங்கும் மாகபரும் திட்டத்கத ஆயுஷ் அகமச்சகம் கதாடங்குகிறது. 

இந்த இரண்டு மருந்துகளும் சிறப்பாகச் கசயல்படுவதாக பலதரப்பட்ட 

மருத்துவச் பசாதகனகளில் கதரியவந்துள்ளது. 

 

4. இந்திை COVID ேோறு ோட்கட Variant of Concern எ  வகைப் டு 

-த்திை நோடு எது? 

அ) ஆஸ்திபரலியா 

ஆ) ஐக்கியப் பபரரசு  

இ) சீனா 

ஈ) ரஷியா 

✓ இங்கிலாந்தில் உள்ள சுகாதார அதிகாரிகள், இந்திய மாறுபாட்டின் ஒரு 

துகை வகககய விசாரகை பிரிவின் கீழிருந்து ஒரு “Variant of 

Concern” என வககப்படுத்தியுள்ளனர். இங்கிலாந்தில் பாதிப்புகளின் 

எண்ணிக்கக அதிகரித்து, சமூக பரவலானகதத் கதாடர்ந்து இந்நடவடி 

-க்கக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ அதிகாரப்பூர்வமாக B.1.617 என அகழக்கப்படும் அசல் இந்தியா மாறுபாடு 

முதன்முதலில் அக்படாபரில் கண்டறியப்பட்டது, பமலும் B.1.617.2 மாறுபா 

-டு அதிக பரவல் திறன் ககாண்டதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 

5. அண்கேச் ரசய்திைளில் இடம்ர ற்ற, ‘ைலிக ோர்னிைோ ைோன்டோர்’ 

என்றோல் என் ? 

அ) அருங்காட்சியகம் 

ஆ) ககல வடிவம் 

இ) பறகவ இனங்கள்  

ஈ) கிரிப்படாகரன்சி 

✓ ‘கலிபபார்னியா கான்டார்’ என்பது ‘புதிய உலக’ கழுகு இனத்கதச் 

பசர்ந்த ஒரு கழுகு இனமாகும். இது மிகப்கபரிய வட அகமரிக்க நிலப் 

பறகவயாகும். கடந்த 1987ஆம் ஆண்டில் இந்தப் பறகவ, காடுகளில் 

இருந்து முற்றாக அழிந்ததாகக் கூறப்பட்டது. அண்கமயில், அழிவின் 

விளிம்பிலிருக்கும் இந்தப் பறகவயினம், கலிபபார்னியாவின் கதகச்சாபி 

நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் கூட்டமாக காைப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. 

 

6. ைோலநிகல & தூை வளி கூட்டணிைோ து, எந்த அகேப்புடன் 

இகைந்து உலைளோவிை மீத்கதன் ேதிப்பீட்டு அறிக்கைகை ரவளி 

-யிட்டுள்ளது? 

அ) UNFCCC 

ஆ) UNCTAD 

இ) UNEP  

ஈ) UNDP 

✓ ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்துடன் (UNEP) இகைந்து காலநிகல மற்றும் 

தூய வளி கூட்டணியானது “உலகளாவிய மீத்பதன் மதிப்பீடு” என்ற 

அறிக்கககய கவளியிட்டுள்ளது. இந்த மதிப்பீட்டு அறிக்கக குறிப்பாக 

புகதபடிவ எரிகபாருள் துகறசார்ந்த மீத்பதன் உமிழ்கவக் குகறப்பதன் 

மூலம் வரும் பயன்ககளயும், புவி கவப்பமகடதலின் தாக்கங்ககளயும் 

கவளிப்படுத்துகிறது. 

 

7. “ID-Art” ரசைலிகை ரதோடங்கியுள்ள அகேப்பு எது? 

அ) ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) CBDT 

இ) CBIC 

ஈ) இன்டர்பபால்  

✓ இன்டர்பபால், “ID-Art” என்ற திறன்பபசி கசயலிகய கவளியிட்டுள்ளது. 

இந்தச் கசயலி, களவாடப்பட்ட கலாச்சார கசாத்துக்ககள அகடயாளம் 

காைவும், சட்டத்துக்குப்புறம்பான கடத்தகலக் குகறக்கவும், திருடப்பட் 

-ட பகடப்புகள் மற்றும் ககலப்கபாருட்ககள மீட்கடடுப்பதற்கான வாய்ப் 

-புககள அதிகரிக்கவும் உதவும். 

✓ திருடப்பட்ட ககலப்பகடப்புகளுக்கான இன்டர்பபாலின் தரவுத்தளத்கத 

அணுக, உலககங்குமுள்ள சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களால் பயன்படுத் 

-த இது வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. இகத கபாதுமக்களும் அணுகலாம். 

 

8. ஐகெோப்பிை முதலீட்டு வங்கியானது எந்த இந்திை வங்கியுடன், 

ைோலநிகலகை கேைேோைக்ரைோண்ட, சரி ஒப்பு நிதியுதவிக்ைோ  ஓர் 

ஒப் ந்தத்தில் நுகைந்துள்ளது? 

அ) பபராடா வங்கி 

ஆ) பாரத வங்கி  

இ) பஞ்சாப் பதசிய வங்கி 

ஈ) HDFC வங்கி 

✓ காலநிகல மாற்றம் மற்றும் நிகலத்தன்கமகய கமயமாகக் ககாண்ட 

இந்திய சிறு வணிகங்களுக்கு, சரிஒப்பு நிதியுதவிகய வழங்குவதற்காக 

ஐபராப்பிய முதலீட்டு வங்கி பாரத வங்கியுடன் ஓர் ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது. 

இந்த ஒப்பந்தம், 100 மில்லியன் யூபரா மதிப்புகடயதாகும். இந்த 

ஒப்பந்தத்கத கசயல்படுத்துவதற்காக இரு வங்கிகளும் “NEEV FUND I” 

என்ற புதிய நிதியத்கத உருவாக்கியுள்ளன. 

 

9. சமீ  ரசய்திைளில் இடம்ர ற்ற, ‘XcodeGhost’ என்றோல் என் ? 

அ) கிரிப்படாகரன்சி  ஆ) தீம்கபாருள்  

இ) ஏவுகலம்  ஈ) COVID திரிபு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ “XcodeGhost” என்பது ஒரு தீம்கபாருளாகும். அது, ஆப் ஸ்படாரில் பதிபவ 

-ற்றப்பட்ட ஐபபான் மற்றும் ஐபாட் கசயலிகளில் தீம்கபாருகள கசலுத் 

-துவதாக கூறப்படுகிறது. இது முதலில் 2015’இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

அண்கமயில், 128 மில்லியனுக்கும் அதிகமான iOS பயனர்கள் “Xcode 

Ghost” தீம்கபாருளால் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட 

பயனர்களில் 55% பபர் சீனாவிலும், அவர்களுள் 18 மில்லியன் பபர் 

அகமரிக்காவிலும் உள்ளனர். 

 

10. நடப் ோண்டின் (2021) உலை ரசஞ்சிலுகவ ேற்றும் ரசம்பிகற 

நோளுக்ைோ  ைருப்ர ோருள் என் ? 

அ) Everywhere for everyone 

ஆ) Memorable smiles from around the world 

இ) Get Together for the purpose of Humanity 

ஈ) Together we are unstoppable  

✓ உலக கசஞ்சிலுகவ மற்றும் கசம்பிகற நாள் (International Red Cross 

and Red Crescent Day) பம.8ஆம் நாளன்று அகனத்து நாடுகளிலும் 

ககாண்டாடப்படுகிறது. முதலாவது பநாபல் விருகதப் கபற்றவரும் கசஞ் 

சிலுகவச்சங்கத்தின் நிறுவனருமான க ன்றி டுைான்ட் அவர்களின் 

பிறந்தநாளான இந்நாள், கடந்த 1948ஆம் ஆண்டிலிருந்து சிறப்புநாளாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

✓ உலகில் யுத்தம் மற்றும் இடர்களால் பாதிப்பகடபவாருக்கு, மனிதாபிமா 

-னரீதியில் நிவாரைப்பணிககள பமற்ககாள்ளும் பநாக்கில் கசஞ்சிலு 

-கவச்சங்கம் மற்றும் கசம்பிகறச் சங்கம் ஆகியன பன்னாட்டளவில் 

அகமக்கப்பட்டன. “Together we are unstoppable” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும். 

 


1. பபரகவத் தகலவராக மு அப்பாவு பதவிபயற்றார் 

தமிழ்நாடு சட்டப்பபரகவத் தகலவராக பபாட்டியின்றி ஒருமனதாகத் பதர் 

-ந்கதடுக்கப்பட்ட மு அப்பாவு பதவிபயற்றுக்ககாண்டார். துகைத்தகலவ 

-ராக கு பிச்சாண்டியும் பதவிபயற்றுக்ககாண்டார். 

பதினாறாவது பபரகவயின் தகலவர்: பதினாறாவது சட்டப்பபரகவயின் 

தகலவராக மு அப்பாவு ஆகியுள்ளார். இதற்குமுன் பபரகவத் தகலவராக 

கெ சிவசண்முகம் பிள்கள (1952-1955), என் பகாபாலபமனன் (1955-

1956), யு கிருஷ்ை ராவ் (1957-61), எஸ் கசல்லப்பாண்டியன் (1962-67), 

சி பா ஆதித்தனார் (1967-1968), பக பகாவிந்தன் (1969-1971, 1973-

1977), பக மதியழகன் (1971-1972), முனு ஆதி (1977-1980), க ராொராம் 

(1980-1985), பி எச் பாண்டியன் (1985-1989), தமிழ்க்குடிமகன் (1989-

1991), பசடப்பட்டி முத்கதயா (1991-1996), பி டி ஆர் பழனி பவல்ராென் (19 

96-2001), காளிமுத்து (2001-2006), ஆவுகடயப்பன் (2006-2011), டி 

கெயக்குமார் (2011-2012), ப தனபால் (2012-2016, 2016-2021) ஆகிபயா 

-ர் பபரகவத்தகலவர்களாகப் பதவி வகித்துள்ளனர். 

 

2. மனிதர்களின் அச்சுறுத்தலால் பகள்விக்குறியாகும் யாகனகளின் 

உயிர் 

பவட்கட, வன ஆக்கிரமிப்பு, வழித்தட ஆக்கிரமிப்பு பபான்ற பல்பவறு 

காரைங்கள் மற்றும் மனிதர்களின் அச்சுறுத்தலால் யாகனகளின் 

உயிருக்கு பகள்விக்குறி ஏற்பட்டுள்ளது. பத்கதான்பதாம் நூற்றாண்டில் 

இமயமகலயின் பனிபடர்ந்த பகுதிகயத் தவிர அகனத்துப் பகுதிகளிலும் 

யாகனகள் வாழ்ந்துள்ளன. மனிதர்களின் அதிபவக வளர்ச்சியால் 

யாகனகளின் வாழ்விடம் சுருங்கி இமயமகலயின் அடிவாரப் பகுதியான 

வடகிழக்கு இந்தியா, ஒடிஸா, ொர்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள 

கிழக்கு மத்திய பகுதி, கதன்னிந்தியாவில் உள்ள கிழக்கு மற்றும் பமற்குத் 

கதாடர்ச்சி மகலப்பகுதிகளில் யாகனகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. 

யாகனகள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் அழிந்து வருகின்றன என்பகத 

உைர்ந்த மத்திய அரசு யாகனகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்கத 1992ஆம் 

ஆண்டு துவக்கியதுடன், இதுவகர 32’க்கும் அதிகமான யாகனகள் 

காப்பகங்ககள அறிவித்துள்ளது. இருந்தபபாதும், புலிகள் பாதுகாப்புத் 

திட்டத்துக்கு கிகடத்த வரபவற்பு யாகனகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்துக்கு 

கிகடக்கவில்கல. யாகனகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் கவறும் அறிவிப்பாக 

மட்டுபம உள்ளது. இந்தத் திட்டம் மந்த கதியில் கசயல்படுவகத உைர்ந்து, 

திட்டம் முழுத்திறனுடன் கசயல்படவும், யாகனகளுக்கு உள்ள அச்சுறுத்த 

-கலக் குகறக்கவும் அரசால் மபகஷ் இரங்கராென் தகலகமயிலான 

வல்லுநர் குழு நியமிக்கப்பட்டது. 

இந்தக் குழு எலிகபண்ட் டாஸ்க் பபார்ஸ் என்று அகழக்கப்பட்டது. இக்குழு 

‘கொ’ என்ற 187 பக்க அறிக்கககய கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு அரசுக்கு 

சமர்ப்பித்தது. அதில் யாகனகள் வாழ என்கனன்ன நடவடிக்கககள் 

எடுக்க பவண்டும் என்பது குறித்து கதளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், 

முக்கியப் பரிந்துகரகளில் ஒன்று பதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆகையம் 

பபால பதசிய யாகனகள் பாதுகாப்பு ஆகையம் உருவாக்கப்பட பவண் 

-டும்.அவ்வாகையத்தில் ஆளுகமக்குழு உருவாக்கப்பட்டு சட்டரீதியான 

அங்கீகாரம் வழங்க பவண்டும் பபான்றகவகள் இடம்கபற்றுள்ளன. 

1987 முதல் 2007ஆம் ஆண்டு வகர இரயில் பமாதி 150 யாகனகள் 

உயிரிழந்துள்ளன. இதில் 36 சதவீத விபத்துகள் அஸ்ஸாமிலும், 26 சதவீத 

விபத்துகள் பமற்கு வங்க மாநிலத்திலும், 6% விபத்துகள் தமிழ்நாட்டிலும் 

நகடகபற்றுள்ளன. 

1996 முதல் 1998ஆம் ஆண்டு வகர 3 ஆண்டுகளில் 253 யாகனகள் 

பவட்கடயாடப்பட்டுள்ளன. 2008 முதல் 2013ஆம் ஆண்டுக்கு வகர 121 

யாகனகள் பவட்கடயாடப்பட்டன. ஐம்பது யாகனகள் சாகல, இரயில் 

விபத்துகளால் 50 யாகனகளும், மின்சாரம் பாய்ந்து 111 யாகனகளும் 

உயரிழந்துள்ளன. தற்பபாது, 12 மாநிலங்களில் சுமார் 30,000 யாகனக 

-பள உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. யாகனகள் அழிவுக்கு முக்கிய காரைம் 

வாழ்விடம் சுருங்குதல், உழவுக்காக காடு திருத்துதல், பவட்கட, பமாதல் 

கதாடர்பான இழப்புகள் அதிகம். யாகனகள் தங்களது பதாற்றத்துக்கு 

ஏற்றார்பபால தினசரி 150 கிபலா பசுந்தீவைககளயும், 100 லிட்டர் 

தண்ணீகரயும் உைவாக எடுத்துக்ககாள்கின்றன. 

உைவுத் பதகவகய பூர்த்தி கசய்ய ஆண்டுபதாறும் 300 முதல் 400 

சதுர கிமீ தூரம் யாகன பயணிக்கிறது. பருவ நிகலக்கு ஏற்ப தங்களது 

வாழ்விடங்ககள அவ்வப்பபாது பதர்வுகசய்கிறது. மனிதர்களின் 

ஆக்கிரமிப்பு காரைமாக யாகன வழித்தடங்ககள இழந்து காலநிகலக்கு 

தகுந்தாற்பபால இடம்கபற முடியாமல் யாகனகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. 

யாகன வழித்தடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் 25 சதவீத 

வழித்தடம் மட்டுபம பாதுகாக்கப்பட்ட வனப் பகுதிகள் உள்ளன. மீதமுள்ள 

75% பாதுகாப்பற்ற வனப் பகுதிகளுக்கு கவளிபய உள்ளன. இதனால் 

யாகனககள காப்பாற்றுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. 

பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளுக்கு கவளிபய உள்ள காப்புக் காடுகளும், 

இதர வனப்பகுதிகளும் பவகமாக அழிந்து வருவதால் யாகனகளின் 

எதிர்காலம் பகள்விக்குறியாகியுள்ளது. யாகனகள் நீண்டகாலம் வாழ 

குகறந்தது 5,000 சகிமீ பரப்புககாண்ட காடுகள் அவசியம். இதில்தான் 

குட்டி இடக்கூடிய 500’க்கும் பமற்பட்ட யாகனகள் வாழ முடியும்.  

இந்தியாவில் இந்த அளவுககாண்ட காடுகள் அரிதாகி வருகின்றன. 

ஆக்கிரமிப்புககள அகற்றுவதில் உள்ள கமத்தனம், வனப்பகுதிக்கு நடுபவ 

அகமக்கப்படும் இரயில் பாகதகள், சாகலகள் மற்றும் பல்பவறு 

காரைங்களால் யாகன-மனித பமாதல் அதிகரிக்கிறது. கதன்னிந்தியா 

-வில் வனப்பகுதிகய அடுத்துள்ள கிராமங்களில் ஆண்டுபதாறும் 

சராசரியாக 15% பயிர் பசதம் ஏற்படுகிறது. யாகனகளுக்கு மனிதர்களால் 

ஏற்படும் அச்சுறுத்தல் தற்பபாது அதிகரித்து வருகிறது. 

சமீபகாலமாக யாகனகள் தாக்கப்படுவதும், ககால்லப்படுவதும் என்பது 

கதாடர்கிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பகரளத்தில் யாகன ஒன்று 

கவடிகவத்து தாக்கப்பட்டதில் அதன் வாயில் காயம் ஏற்பட்டு அது வலி 

தாங்க முடியாமல் தண்ணீரில் நின்று உயிரிழந்த சம்பவம் உலகத்கதபய 

கண்ணீர்விட கவத்தது. நீலகிரி மாவட்டம், மசினகுடி பகுதியில் ரிசார்ட் 

உரிகமயாளர்கள் தீப்பற்றகவத்த டயகர வீசி யாகனகய ககான்ற 

சம்பவம் இயற்கக ஆர்வலர்ககள பவதகன அகடயச்கசய்தது.  

அபதபபால ஆகனமகல புலிகள் காப்பகம் அருபக பிடிக்கப்பட்ட அரிசி 

இராொ யாகன மூன்று பபகரத் தாக்கி ககாண்றதாக அகனவரும் 

கூச்சலிட்டு யாகனகய பிடிக்குமாறு கதரிவித்தனர். இபதபபால, 

உடுமகல வனப்பகுதியில் யாகனகள் மீது தாக்குதல் நடத்திய விடிபயா 

சமூக வகலதளங்களில் பரவி பரபரப்கப ஏற்படுத்தியது. இது தவிர வனப் 

பகுதிகளில் யாகனகள் உயிரிழப்பது அதிகரித்து வருகிறது. 

பகாயம்புத்தூர் பகாட்டத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அதிகமான 

எண்ணிக்ககயில் யாகனகள் உயிரிழந்துள்ளன. இபதபபால ஆகன 

மகல புலிகள் காப்பகத்தில் அதிகமான எண்ணிக்ககயில் யாகனகள் 

உயிரிழந்துள்ளன. இப்படி யாகனகள் உயிரிழப்பு அதிகரித்து யாகனகளி 

-ன் பாதுகாப்பு பகள்விக்குறியாகி வருகிறது. இகதத்தடுக்க யாகனகள் 

பாதுகாப்பு ஆகையத்கத உருவாக்கி அந்த ஆகையத்துக்குத் பதகவ 

 



         

    

-யான அதிகாரத்கத வழங்கி யாகனகளின் பாதுகாப்கப உறுதி கசய்ய 

பவண்டும். இல்லாவிட்டால் யாகனகள் அழிவகதத் தடுக்கமுடியாது.  

யாகனகள் அழிந்தால் காடுகள் அழியும், காடுகள் அழிந்தால் மனித இனம் 

தண்ணீரின்றி அழிந்துவிடும். ஆகபவ யாகனகள் பாதுகாப்கப உறுதி 

கசய்ய யாகனகள் பாதுகாப்பு ஆகையத்துக்கு உயிர்ககாடுக்க பவண்டு 

-ம். யாகனகளின் பாதுகாப்கப உறுதிகசய்ய யாகனகள் பாதுகாப்பு 

ஆகையத்கத உருவாக்குவது, யாகனகளின் மீது அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத் 

-துபவர்கள் மீது கடுகமயான நடவடிக்கக எடுப்பது பபான்றகவ இன்றி 

-யகமயாததாக உள்ளது. 

 

3. அகமரிக்க ராணுவ தகலகம தளபதியுடன் நரவபை பபச்சு 

இந்திய ராணுவ தகலகமத் தளபதி M M நரவபை, அகமரிக்க ராணுவ 

தகலகமத் தளபதி பெம்ஸ் சி கமக்கான்விபலவுடன் கதாகலபபசியில் 

உகரயாடினார். இருவரிகடபய நிகழ்ந்த உகரயாடல் குறித்து அதிகாரிக 

-ள் கூறுககயில் பிராந்திய பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் இந்தியா-அகமரிக்கா 

இகடபயயான ராணுவ ஒத்துகழப்கப சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் பமலும் 

விரிவுபடுத்துவதற்கான வழிகள் குறித்து நரவபை-கமக்கான்விபல 

ஆபலாசித்தனர். அத்துடன் கபரானா கதாற்று சூழகல திறம்பட எதிர்ககா 

-ள்வது கதாடர்பாகவும் அவர்கள் விவாதித்தனர் என்றனர். 

இருவரது உகரயாடல் கதாடர்பாக இந்திய ராணுவமும் சுட்டுகரயில் 

பதிவிட்டிருந்தது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக ராணுவ ரீதியிலாக இந்தியா-

அகமரிக்கா இகடபயயான ஒத்துகழப்பு பமம்பட்டு வருகிறது. 

கடந்த ஆண்டு அக்படாபரில், ராணுவ உயர் கதாழில்நுட்பம், தளவாடங்கள், 

புவிசார் வகரபடங்கள் ஆகியவற்கற இந்தியா - அகமரிக்கா இகடபய 

பகிர்ந்துககாள்வதற்கான ஒப்பந்தம் இருநாடுகளிகடபய கககயழுத்தான 

-து. அதற்குமுன் 2018’இல், அகமரிக்காவின் இராணுவ உயர்கதாழில்நுட்ப 

-ங்ககள இந்தியாவுக்கு வழங்குவதற்கும், கமன்கபாருள் உள்ளிட்டகவ 

கதாடர்பான தரவுககள பரஸ்பரம் பகிர்ந்துககாள்வதற்கும் வழிவகுக்கும் 

ஒப்பந்தம் கககயழுத்தானது. கடந்த 2016’இல் இந்தியாகவ தனது பிரதா 

-ன பாதுகாப்புத் துகற கூட்டாளி என்று அகமரிக்கா அறிவித்தது. அபத 

ஆண்டில், இரு நாட்டு ராணுவ தளங்ககளயும் இருநாடுகளும் பரஸ்பரம் 

பயன்படுத்திக் ககாள்வதற்கான ஒப்பந்தம் இந்தியா-அகமரிக்கா இகடபய 

கககயழுத்தானது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. `18,100 பகாடியில் ஏசிசி பபட்டரி உற்பத்தி: பிஎல்ஐ திட்டத்துக்கு மத்திய 

அகமச்சரகவ ஒப்புதல் 

ஏசிசி வகக பபட்டரி உற்பத்திகய ஊக்குவிப்பதற்காக, `18,100 பகாடி 

மதிப்பிலான உற்பத்திசார்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்டத்துக்கு மத்திய 

அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தில்லியில் நகடகபற்ற மத்திய 

அகமச்சரகவக் கூட்டத்துக்குப் பிறகு, இதுகுறித்து மத்திய தகவல் -

ஒலிபரப்புத்துகற அகமச்சர் பிரகாஷ் ெவபடகர், கசய்தியாளர்களிடம் 

கூறியதாவது: ஏசிசி வகக பபட்டரி (அட்வான்ஸ்டு ககமிஸ்ட்ரி கசல்) 

என்பது அதிநவீன வகக பபட்டரியாகும். இதில், மின்சக்திகய ரசாயன 

ஆற்றலாக மாற்றி பசமித்துகவத்து பின் மீண்டும் மின்சக்தியாக மாற்றிக் 

ககாள்ளமுடியும். இந்த வகக பபட்டரிகளின் பதகவகய தற்சமயம் 

கவளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி கசய்பத பூர்த்தி கசய்து வருகிபறாம். 

எனபவ, உள்நாட்டிபலபய இந்த வகக மின்கல உற்பத்திகய 

ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

அதன்படி, ஏசிசி வகக பபட்டரி உற்பத்திகய ஊக்குவிக்க `18,100 பகாடி 

மதிப்பிலான உற்பத்திசார் ஊக்குவிப்புத்திட்டத்துக்கு மத்திய அகமச்சர 

-கவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ் உள்நாட்டில் இருந்தும், 

கவளிநாடுகளில் இருந்தும் `45,000 பகாடி முதலீடு ஈர்க்கப்படும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 50 கிகா வாட் மின்சாரத்கத பசமித்து கவக்கக் 

கூடிய அளவில் பபட்டரிககள தயாரிக்க பவண்டும் என்பபத இந்தத் 

திட்டத்தின் பநாக்கமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அதிக அளவில் உற்பத்தி 

கசய்து, அதிக அளவில் விற்பகன கசய்யும் கதாழில் நிறுவனங்களுக்கு 

ஊக்கத்கதாகக அளிக்கப்படும். 

மின்சார வாகனங்கள், சூரியமின்சக்தி உற்பத்தி நிகலயங்கள், மின் 

பகிாிா்மான கட்டகமப்புகள் ஆகியவற்றில் ஏசிசி பபட்டரிகள் அதிகம் 

பதகவப்படும். மின்சார வாகனங்கள் பயன்பாட்டால் சுற்றுச்சூழல் 

மாசகடவது குகறயும். பமலும், எரிகபாருள் பதகவயும் குகறயும். 

இதனால் எரிகபாருள் இறக்குமதிக்கு கசலவிடும் கதாககயில் ரூ.2.5 

லட்சம் பகாடி வகர மிச்சமாகும். புதிதாக பவகலவாய்ப்புகளும் 

உருவாகும். ஏசிசி வகக பபட்டரிகள் எளிதில் கிகடக்குமானால், மின்சார 

வாகனங்களின் உற்பத்தியும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்றார் அவர்.  

பராப்கார் திட்டத்துக்கு நிலம்: உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் தகலநகர் 

படராடூனுக்கும், சுற்றுலாத்தலமான முகசௌரிக்கும் இகடபய பபாக்குவரத் 

-து கநரிசகலக்குகறப்பதற்காக பராப்கார் வழித்தடம் அகமக்கப்படவுள்ள 

-து. இந்தத் திட்டத்துக்காக, இந்திய-திகபத்திய எல்கலப் பாதுகாப்புப் 

பகடக்கு கசாந்தமான 1,500 சதுர மீட்டர் நிலத்கத உத்தரகண்ட் அரசிடம் 

ஒப்பகடப்பதற்கு மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

படராடூன்-முகசௌரி இகடபய 35 கி.மீ. கதாகலவுக்கு `285 பகாடியில் 

இந்தத் திட்டம் நிகறபவற்றப்படவுள்ளது. பட்டய கைக்குத் துகறயில்  

இந்தியா-கத்தார் இகடபய ஒப்பந்தம்: இந்திய பட்டய கைக்காளர் 

நிறுவனத்துக்கும், கத்தாா நிதி ஆகையத்துக்கும் இகடபய புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம் பமற்ககாள்வற்கு மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இந்த ஒப்பந்தம் மூலமாக, இந்திய பட்டய கைக்காளர்கள், கத்தாரில் நிதிச் 

பசகவகள், வரி விதிப்பு, ஆபலாசகன, கைக்குத் தணிக்கக ஆகிய 

பிரிவுகளில் பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். 

 

5. விரிவுபடுத்தப்படுகிறது சூயஸ் கால்வாய்: எகிப்து அறிவிப்பு 

எகிப்து நாட்டின் சூயஸ் கால்வாயில் பிரமாண்ட சரக்கு கப்பல் ஒன்று 

அண்கமயில் தகரதட்டி கப்பல் பபாக்குவரத்து கடுகமயாக 

பாதிக்கப்பட்டகதத் கதாடர்ந்து, அந்தக்கால்கவகய விரிவுபடுத்த அந்நாடு 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

எகிப்து நாட்டில் உள்ள சூயஸ் கால்வாய் ஆசியாவின் மத்திய தகரக்கடல் 

பகுதிகயயும், ஐபராப்பாவின் கசங்கடல் பகுதிகயயும் இகைக்கும் 

முக்கிய நீர்வழித்தடமாகும். இந்தியப்கபருங்கடல் பகுதியில் பயணிக்கும் 

நூற்றுக்கைக்கான கப்பல்கள் இந்தக் கால்வாய் வழியாகத்தான் 

கசங்கடல் பகுதிக்கு பயணித்து வருகின்றன. உலக வர்த்தகத்தில் 10% 

இந்தக் கால்வாய் வழியாக நடப்பதாகவும், கடந்த ஆண்டில் மட்டும் இந்தக் 

கால்வாய் வழியாக 19,000 கப்பல்கள் கடந்துள்ளதாகவும் அதிகாரபூர்வ 

புள்ளிவிவரங்கள் கதரிவிக்கின்றன. இந்த நிகலயில், கதவான் நாட்கடச் 

பசர்ந்த ‘எவர் கிரீன் மகரன்’ என்ற நிறுவனம் இயக்கி வரும் ெப்பான் 

நாட்டுக்குச் கசாந்தமான ‘எவர் கிவன்’ என்ற பிரமாண்ட சரக்கு கப்பல் 

அண்கமயில் சூயஸ் கால்வாயில் தகரதட்டி குறுக்காக சிக்கிக்ககாண்டது. 

400 மீ நீளமும் 59 மீ அகலமும் ககாண்ட இந்தக் கப்பல், குறுகிய சூயஸ் 

கால்வாயில் குறுக்காக சிக்கிக்ககாண்டதால், அந்த வழியாக பவறு 

கப்பல்கள் கசல்ல முடியாத சூழல் உருவானது. இதனால் பல லட்சம் 

மதிப்பிலான சரக்குகள் பதக்கமகடந்தன. 6 நாள்கள் தீவிர முயற்சிக்குப் 

பிறபக அந்தக் கப்பல் மீட்கப்பட்டு, கப்பல் பபாக்குவரத்து சீரானது. 

இந்தச் சூழலில், சூயஸ் கால்வாகய விரிவுபடுத்த எகிப்து அரசு முடிவு 

கசய்துள்ளது. கால்வாயின் கதன்பகாடியில் சீனாய் தீபகற்பம் பகுதியில் 

கிழக்கு பநாக்கி 40 மீ அளவுக்கு விரிவுபடுத்தவும், கால்வாயின் ஆழத்கத 

இப்பபாது உள்ள 66 அடி அன்ற அளவிலிருந்து 72 அடியாக ஆழப்படுத்தவு 

-ம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அபதாடு, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு இந்தக்கால்வா 

-யில் திறக்கப்பட்ட இரண்டாவது வழித்தடமும் 10 கிமீ நீளத்துக்கு விரிவுப 

-டுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன்மூலம், இவ்விரு வழித்தட கால்வாய் 82 

கிமீ நீளம்ககாண்டதாக விரிவகடயும் என்பபதாடு, பமலும் அதிக கப்பல்க 

-ள் எளிதாக கால்வாகய கடக்க வழி ஏற்படும். 

 

6. எந்தவிதமான அறிகுறியும் இல்லாத பலசான கதாற்கற குைப்படுத்தும் 

‘கபசுரக் குடிநீர்’ - ஆராய்ச்சியில் உறுதியானதால் ஆயுஷ் அகமச்சகம் 

பரிந்துகர 

அறிகுறி இல்லாத, பலசான, மிதமானகபரானா கதாற்கற கபசுரக் குடிநீர் 

குைப்படுத்துவது ஆராய்ச்சியில் உறுதியானதால், அகதப் பயன்படுத்திக் 

ககாள்ளுமாறு அகனத்து மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய ஆயுஷ் அகமச்சகம் 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

மத்திய ஆயுஷ் அகமச்சகத்தின்கீழ் தாம்பரத்தில் கசயல்படும் பதசிய சித்த 

நிறுவனமருத்துவமகனயில் 100 படுக்கககளுடன் சிகிச்கச கமயம் 

கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. பமலும், தருமபுரி, பதனி, நாமக்கல், கரூர், 

திருவண்ைாமகல, அரியலூர், மதுகர, கதன்காசி, திண்டுக்கல், 

ராணிப்பபட்கட, புதுக்பகாட்கட, நாகப்பட்டினம் ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் 

தமிழ்நாடு அரசு சித்த மருத்துவ கமயங்ககள அகமக்க உள்ளது. 

இந்நிகலயில், அறிகுறி இல்லாத, பலசான மற்றும் மிதமான கதாற்றால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கபசுர குடிநீர்மூலம் குைமகடவது, மத்திய சித்த 

மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம்நடத்திய ஆராய்ச்சியில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இபதபபால, ஆயுஷ்-64 என்ற ஆயுர்பவத மருந்து கதாற்கறக் குைப்படுத் 

-துவதும், மத்திய ஆயுர்பவத மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் ஆராய்ச்சி 

-யில் கதரியவந்துள்ளது. இந்த இரு மருந்துகள் குறித்து விழிப்புைர்கவ 



         

    

ஏற்படுத்தவும், பதகவயானவர்களுக்கு ககாடுக்கவும் மாநில அரசுகளுக்கு, 

மத்திய ஆயுஷ் அகமச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 

7. தமிழ்நாடு உளவுத்துகறயில் – DIGஆக ஆசியம்மாள் நியமனம்: 

முதன்முகறயாக கபண் அதிகாரி கபாறுப்பபற்பு 

தமிழ்நாடு உளவுத்துகற ADGPஆக படவிட்சன் பதவாசீர்வாதம், DIGஆக 

ஆசியம்மாளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். உளவுத்துகற DIG அந்தஸ்தில் 

கபண் அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்படுவது இதுபவ முதல்முகறயாகும்.  

 

 

 


