
         

    

1. மனநலத்திற்காக ‘த ாஸ்ட் பார் லலப்’ திறன்தபசி செயலிலய 

செளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) AICTE 

ஆ) NTA 

இ) CBSE  

ஈ) UGC 

✓ மத்திய இடைநிடைக்கல்வி வாரியம் (CBSE) சமீபத்தில் மாணவர்களின் 

மன ா-சமூக நைனுக்கா  புதிய சசயலிடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்தப்புதிய சசயலி CBSE-உைன் இடணந்த பள்ளிகடளச் னசர்ந்த 9-

12 வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் சபற்ன ார்களுக்கும் உதவும். 

✓ பயிற்சிசபற்  ஆனைாசகர்களால் வாரத்திற்கு மும்முட  னநரடி ஆனைாச 

-ட  அமர்வுகள் இைவசமாக நைத்தப்படும். முன் ர், கட்ைணமில்ைா 

எண்மூைம் ஆனைாசட  வழங்கும் நடைமுட  இருந்தது. 

 

2.கீழ்காணும் எவ்விரு நாடுகளால் கூட்டாக இலைந்து ‘3ஆெது 

ஆர்க்டிக் அறிவியல் அலமச்ெர்கள் கூட்டம்’ ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது? 

அ) செர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ் 

ஆ) ஐஸ்ைாந்து மற்றும் ெப்பான்  

இ) இத்தாலி மற்றும் பிரான்ஸ் 

ஈ) ெப்பான் மற்றும் இந்தியா 

✓ ஆர்க்டிக் பகுதியில் ஆராய்ச்சி & ஒத்துடழப்பு குறித்து விவாதிப்பதற்கா  

தளமா  மூன் ாவது ஆர்க்டிக் அறிவியல் அடமச்சர்கள் கூட்ைத்தில் 

(2021 னம 8-9) இந்தியா பங்னகற் து. முதல் இரண்டு கூட்ைங்கள், 

முட னய அசமரிக்காவில் 2016’இல் மற்றும் செர்மனியில் 2018’இல் 

நடைசபற் து. ஐஸ்ைாந்து மற்றும் ெப்பான் கூட்ைாக ஏற்பாடு சசய்துள்ள 

3ஆவது ஆர்க்டிக் அறிவியல் அமைச்சர்கள் கூட்டம், ஆசியாவில் நைக்கும் 

முதல் அடமச்சர்கள் கூட்ைமாகும். ஆர்க்டிக் கவுன்சிலில் இந்தியா மற்  

பன்னிரண்டு நாடுகளுைன் ‘பார்டவயாளர்’ அந்தஸ்டதப் சபற்றுள்ளது. 

 

3. அசலக்ஸாண்டர் ஸ்செசெவ் மற்றும் ஆர்னா ெபாசலங்கா 

ஆகிதயார் பின்ெரும் எந்  ‘மாஸ்டர்ஸ் 100 தபாட்டி’யில் செற்றி 

ொலக சூடியுள்ளனர்? 

அ) மியாமி ஓபன் 

ஆ) மாட்ரிட் ஓபன்  

இ) இத்தாலியன் ஓபன் 

ஈ) ஷாங்காய் மாஸ்ைர்ஸ் 

✓ செர்மன் சைன்னிஸ் வீரர் அசைக்சாண்ைர் ஸ்சவசரவ் இத்தாலிய 

னமட்டினயா சபசரட்டினிடய னதாற்கடித்து த து நான்காவது மாஸ்ைர்ஸ் 

1000 கிரீைம் மற்றும் இரண்ைாவது மாட்ரிட் ஓபன் பட்ைத்டத சபற் ார். 

இந்த வீரர் ெூடை 2017 முதல் முதல் 10 இைங்கடளப் பிடித்துள்ளார், 

னமலும் அவர் கைந்த ஆண்டு US ஓபன் ரன் ர்-அப் ஆகவும் இருந்தார்.  

✓ முதுவா மாட்ரிட் ஓபன் ப ோட்டியில் சபைாரஷிய சைன்னிஸ் வீரர் ஆர் ா 

சபாசைங்கா த து 10ஆவது பட்ைத்டத சவன்றுள்ளார். அவர் உைகின் 

நம்பர் 1 வீராங்கட யா  ஆஷ்லீ பார்ட்டிடய னதாற்கடித்தார். 

 

4. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் த சிய ச ாழில்நுட்ப நாளுக்கானக் 

கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Science and Technology for a Sustainable Future  

ஆ) Restart and Recycle 

இ) Atmanirbhar Vigyan 

ஈ) Science and Technology for Atmanirbhar India 

✓ நாடு னமற்சகாண்ை சதாழில்நுட்ப முன்ன ற் ங்கடள நிட வுகூரும் 

வடகயில் ஒவ்னவார் ஆண்டும் னம.11 அன்று னதசிய சதாழில்நுட்ப நாள் 

சகாண்ைாைப்படுகி து. “Science and Technology for a Sustainable Future” 

என்பது நைப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கா  கருப்சபாருளாகும். 

✓ இந்த நாள், முதன்முதலில் 1999 னம.11 அன்று அனுசரிக்கப்பட்ைது. அனத 

னததியில் 1998’இல், இராெஸ்தானில் உள்ள இந்திய இராணுவத்தின் 

சபாக்ரான் னசாதட த்தளத்தில் இந்தியா 3 அணு னசாதட கடள 

சவற்றிகரமாக நைத்தியது. 1998 னம.11 அன்று இந்தியா த து முதல் 

உள்நாட்டு வானூர்தியா  ஹன்சா-3 மற்றும் திரிசூல் ஆகியவற்ட  

பரினசாதட  சசய்தது. 

 

5. ெமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய இனமான Ampelorhiza 

heteroxylon, கீழ்காணும் எந்  ெலகலயச் தெர்ந்  ாகும்? 

அ) பூச்சி 

ஆ) தாவரம்  

இ) நீர்வாழ் விைங்கு 

ஈ) நிைவாழ் விைங்கு 

✓ ப ாமாவில் 18.5 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழடமயா  புடதபடிவத்டத 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ள ர். சகாடினயாடும் தாவரத்தின் 

பழடமயா  நம்பகமா  இ ம் இது என்று கூ ப்படுகி து. பூச்சக்காய் 

குடும்பத்டதச் சார்ந்த ‘லியா ா’ எ  அடழக்கப்படும் ஏறும் சகாடிடயச் 

னசர்ந்த இப்புதிய இ த்திற்கு ’Ampelorhiza heteroxylon’ எ ப் சபயர் 

சூட்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கண்டுபிடிப்பு, ஏறும் தாவரங்களின் பரிணாம 

வளர்ச்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகி து. 

 

6. இந்தியாவில் இயக்கப்படும் ஒதெ விமானந் ாங்கிக்கப்பல் எது? 

அ) INS விராட் 

ஆ) INS விக்ரமாதித்யா  

இ) INS விக்ராந்த் 

ஈ) INS விஷால் 

✓ இந்தியாவின் ஒனர விமா ந்தாங்கிக்கப்பைா  INS விக்ரமாதித்யா 

என் து மாற்றியடமக்கப்பட்ை கினயவ் வகுப்டபச்சார்ந்த 44,500 ைன் 

எடைசகாண்ை விமா ந்தாங்கிக்கப்பைாகும். இந்த விமா ந்தாங்கிக் 

கப்பல் சமீபத்தில் த து சசாந்த துட முகமா  கர்நாைகாவில் உள்ள 

கார்வாரில் ஒரு சிறிய தீவிபத்துக்கு ஆளா து. 

✓ இந்த விமா ந்தாங்கிக்கப்படை இந்தியா ரஷ்யாவிலிருந்து வாங்கியது. 

7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கைற்படையில் அது இடணக்கப்பட்ைது. MiG-

29K ஏவுகடணகடள ஏவ இந்த விமா ந்தாங்கிக்கப்பல் பயன்படுத்தப் 

-படுகி து. 

 

7. லாங் மார்ச் 5B’இன் மீ ங்கள் இந்தியப்சபருங்கடலில் வீழ்ந் ன. 

அது எந்  நாட்டினுலடய ஏவுகலமாகும்? 

அ) ரஷியா 

ஆ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

இ) சீ ா  

ஈ) இந்தியா 

✓ சீ ாவின் மிகப்சபரிய ஏவுகடணயின் மீதங்கள் இந்தியப்சபருங்கைலில் 

வீழ்ந்த  அதன் சபரும்பாைா  கூறுகள் பூமியின் வளிமண்ைைத்தில் 

நுடழந்தனபானத எரிந்த . ைாங் மார்ச் 5B ஏவுகடண, சீ ாவின் அடுத்த 

விண்சவளி நிடையமா  தியாங்காங்கின் முக்கிய சதாகுதிடய ஏப்ரல் 

மாதம் ஏவியது. இடவ பூமியில் எங்கு விழும் என்பது பற்றிய யூகங்கள் 

நிைவி வந்த . கைந்த ஆண்டு, முதல் ைாங் மார்ச் 5B’இன் மீதங்கள் 

ஐவரி னகாஸ்டில் விழுந்த . 

 

8.“தமா ல் மற்றும் பாதுகாப்பு” என்ற அறிக்லகலய செளியிட்டுள்ள 

அலமப்பு எது? 

அ) IUCN  

ஆ) UNFCCC 

இ) IMF 

ஈ) WHO 

✓ ‘னமாதல் மற்றும் பாதுகாப்பு’ என்பது இயற்டக பாதுகாப்புக்கா  

சர்வனதச ஒன்றியம் (IUCN), சவளியிட்டுள்ள ஓர் அறிக்டகயோகும். இந்த 

அறிக்டகயில், இயற்டகக்கும் னமாதலுக்கும் இடையிைா  சிக்கைா  

உ வுகடள ஆராய்ந்து அடமதிக் கட்ைடமத்தல் மற்றும் பாதுகாப்டப 

னநாக்கமாகக் சகாண்ை சகாள்டககடள IUCN பரிந்துடரக்கி து.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ IUCN என் து இயற்டக மற்றும் வளங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிடைத் 

தன்டமக்காக சசயல்படுகி  ஒரு பன் ாட்டு அடமப்பாகும். இதன் 

தடைடமயகம் சுவிச்சர்ைாந்தின் கிளாண்டில் அடமந்துள்ளது. 

 

9. உலக செவிலியர் நாள் கலடப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது? 

அ) னம 10 

ஆ) னம 11 

இ) னம 12  

ஈ) னம 13 

✓ உலக சசவிலியர் நாளா து ஒவ்னவார் ஆண்டும் னம.12 அன்று கடைப் 

-பிடிக்கப்படுகி து. கைந்த 1820ஆம் ஆண்டு இனத நாளில், பிரபை சமூக 

சீர்திருத்தவாதியும் சசவிலியருமா  புனளாரன்ஸ் டநட்டிங்னகல் 

பி ந்தார். ஓர் ஆங்கிை புள்ளிவிவர நிபுணரும் சமூக சீர்திருத்தவாதியும் 

ஆ  அவர், நவீ  சசவிலியத்தின் முக்கிய தூண்கடள நிறுவி ார்.  

✓ உைக சசவிலியர்கள் கவுன்சிைா து உைக சசவிலியர் நாடள அனுசரி 

-க்கி து. 130’க்கும் னமற்பட்ை னதசிய சசவிலியர் சங்கங்களின் கூட்ை 

-டமப்புதான் அந்தக் கவுன்சில். 

 

10. குதளாபல் பிலெம் குடியிருப்பு குறியீட்டில் 32ஆெது இடத்ல  

சென்ற இந்திய நகெம் எது? 

அ) மும்டப 

ஆ) புது தில்லி  

இ) டஹதராபாத் 

ஈ) சபங்களூரு 

✓ இைண்ைட ச் சார்ந்த சசாத்து ஆனைாசக நிறுவ மா  டநட் பிராங்க் 

குனளாபல் பிடரம் குடியிருப்பு குறியீட்டை சவளியிட்டுள்ளது. இந்தக் 

குறியீட்டின்படி, புது தில்லி மற்றும் மும்டப ஆகிய நகரங்கள் முட னய 

32 மற்றும் 36ஆவது இைங்களில் உள்ள . பிடரம் குனளாபல் சிட்டிஸ் 

இன்சைக்ஸ் என்பது ஒரு மதிப்பீட்டு அடிப்படையிைா  குறியீைாகும்; இது 

45’க்கும் னமற்பட்ை நகரங்கடள உள்நாட்டு பணத்தின் அடிப்படையில் 

பிரதா  குடியிருப்பு விடைகளின் இயக்கத்டதக் கண்காணித்தது.  

✓ உைகளவில், சீ  நகரமா  சஷன்சசன், 2020 முதல் காைாண்டு முதல் 

2021 முதல் காைாண்டு வடரயிைா  காைகட்ைத்தில் 18.9% வருைாந்திர 

மாற் த்துைன் முதலிைத்டதப் பிடித்தது. 

 


1. மாநிைங்களுக்கு ஆக்சிெட  பகிர்ந்தளிக்க பன்னிரண்டு னபர் குழு: 

உச்சநீதிமன் ம் நியம ம் 

மாநிைங்களுக்கு ஆக்சிெட  பகிர்ந்தளிக்க பன்னிரண்டு னபர் குழுடவ 

உச்சநீதிமன் ம் நியமித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் நாள்னதாறும் 4 இைட்சம் 

னபருக்கு கனரா ா டவரஸ் சதாற்று ஏற்பட்டு வருகி து. இந்த இக்கட்ைா  

னநரத்தில் தில்லி, மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ை மாநிைங்களில் ஆக்சிென் 

பற் ாக்குட யால் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்  . இதுசதாைர்பா  

வழக்டக உச்ச நீதிமன் ம் விசாரித்து வருகி து. இவ்வழக்கு நீதிபதிகள் 

சந்திரசூட், எம் ஆர் ஷா அமர்வு முன்பு மீண்டும் விசாரடணக்கு வந்தது. 

அப்னபாது நீதிபதிகள் பி ப்பித்த உத்தரவு வருமாறு: மாநிைங்களுக்கு 

ஆக்சிெட  பகிர்ந்தளிப்பது சதாைர்பாக 12 னபர் குழுடவ நியமிக்கின ாம். 

னமற்கு வங்க பல்கடைக்கழக முன் ாள் துடண னவந்தர் மருத்துவர் 

பாபானதாஷ் பிஸ்வாஸ், சைல்லி சர் கங்காராம் மருத்துவமட  தடைவர் 

னதனவந்தர் சிங் ராணா, சபங்களூரு நாராயணா சஹல்த்னகர் தடைவர் 

மருத்துவர் னதவி பிரசாத் சஷட்டி, தமிழ்நாட்டின் னவலூரில் சசயல்படும் 

கிறிஸ்டியன் மருத்துவ கல்லூரி னபராசிரியர் ககன்தீப், னவலூர் மருத்துவ 

கல்லூரி இயக்குநர் பீட்ைர், குருகிராம் னமதாந்தா மருத்துவமட  

தடைவர் நனரஷ், னபார்டிஸ் மருத்துவமட  இயக்குநர் இராகுல் பண்டிட், 

தில்லி சர் கங்காராம் மருத்துவமட  கல்லீரல் மாற்று அறுடவ சிகிச்டச 

பிரிவு தடைவர் சவுமித்ரா ராவத், தில்லி ஐஎல்பிஎஸ் மூத்த னபராசிரியர் 

சிவகுமார், மும்டப பிரிச் னகண்டி, இந்துொ மருத்துவமட  இதயனநாய் 

மருத்துவர் ொரிர் எப் உத்வாடியா மற்றும் மத்திய சுகாதாரத் துட  

சசயைாளர், னகபி ட் சசயைாளர் ஆகினயார் குழுவில் இைம்சபறுகின்  ர். 

அட த்து மாநிைங்களின் ஆக்சிென் னதடவடய நிபுணர் குழு ஆய்வு 

சசய்யும். அதன் அடிப்படையில் அட த்து மாநிைங்களுக்கும் சரிசமமாக 

ஆக்சிென் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும். தற்னபாடதய ஆக்சிென் இருப்பு, 

விநினயாகம், எதிர்காை னதடவ குறித்து நிபுணர் குழு பரிந்துடரகடள 

சமர்ப்பிக்கும். ஆக்சிென் னதடவ, விநினயாகம் சதாைர்பாக அந்தந்த 

மாநிைங்களில் துடணக் குழுக்கள் அளிக்கும் பரிந்துடரகடள 12 னபர் 

குழு பரிசீலிக்கும். ஆக்சிென் சம்பந்தப்பட்ை மாநிைங்களுக்கு முட யாக 

சசன்று னசர்ந்ததா என்படத நிபுணர் குழு உறுதி சசய்ய னவண்டும். 

இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்ை ர். வழக்கின் அடுத்த விசாரடண 17-

ம் னததிக்கு தள்ளிடவக்கப்பட்ைது. குழுவில் தமிழகம் முதல் சைல்லி வடர 

பை மாநிை மூத்த மருத்துவர்கள் உள்ள ர். இைம்சபற்றுள்ள ர். குழுவில் 

10 னபர் மருத்துவர்கள். 2 னபர் அரசு அதிகாரிகள். 

 

2. னகாவிஷீல்ட் 2-ஆவது தவடணக்கா  இடைசவளி 12 முதல் 16 

வாரங்களாக அதிகரிப்பு: காா்ப்பிணிகளும் தடுப்பூசி சசலுத்திக்சகாள்ள 

அனுமதி 

னகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசி இரண்ைாவது தவடணக்கா  இடைசவளிடய 12 

முதல் 16 வாரங்களாக அதிகரித்துக்சகாள்ள மத்திய அரசு அனுமதி 

அளித்துள்ளது. காா்ப்பிணி சபண்களும் பாலூட்டும் தாய்மாாா்களும் 

கனரா ா தடுப்பூசிடய சசலுத்திக் சகாள்ளவும் அனுமதி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்னபாது மத்திய சுகாதாரத் துட  அடமச்சக 

வழிகாட்டுதலின்படி, தடுப்பூசி இரண்டு தவடணகளுக்கா  இடைசவளி 

4 முதல் 8 வாரங்களாக நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. னமலும், கனரா ா 

பாதிப்பிலிருந்து மீண்ைவாா்கள், 4 முதல் 8 வாரங்களுக்குப் பி னக தடுப்பூசி 

சசலுத்திக் சகாள்ள னவண்டும். காா்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் 

தாய்மாாா்கள் தடுப்பூசி சசலுத்திக் சகாள்ளக் கூைாது என்று மத்திய அரசின் 

இப்னபாடதய வழிகாட்டுதல் சதரிவிக்கி து. 

இந்த நிடையில், ‘னகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசி இரண்ைாம் தவடணக்கா  

இடைசவளிடய 12 முதல் 16 வாரங்களாக அதிகரிக்கைாம். 

காா்ப்பிணிகளும் பாலூட்டும் தாய்மாாா்களும் எந்தசவாரு கனரா ா 

தடுப்பூசிடயயும் சசலுத்திக் சகாள்ளைாம். சாாா்ஸ் அல்ைது கனரா ா 

சதாற் ால் பாதிக்கப்பட்ைவாா்கள் கனரா ா சதாற்றிலிருந்து 

குணமடைந்ததலிருந்து 6 மாதங்களுக்கு தடுப்பூசி சசலுத்திக் சகாள்வடத 

தவிாா்க்க னவண்டும்’  என்று என்டிஏஜிஐ பரிந்துடர சசய்தது. 

னகானவக்ஸின் தடுப்பூசி இரண்ைாம் தவடணக்கா  இடைசவளியில் 

எந்த மாற் த்டதயும் என்டிஏஜிஐ பரிந்துடரக்கவில்டை. ‘பிரிட்ைன் 

உள்ளிட்ை நாடுகளிலிருந்து கிடைத்திருக்கும் னநரடி ஆதாரங்களின் 

அடிப்படையில், னகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசி இரண்ைாம் தவடணக்கா  

இடைசவளிடய 12 முதல் 16 வாரங்களாக அதிகரிக்க கனரா ா பணிக் 

குழு ஒப்புக்சகாண்டுள்ளது. அண்டமயில் நடைசபற்  என்டிஏஜிஐ 

கூட்ைத்தில் இதற்கா  முடிவு எடுக்கப்பட்ைது’ என்று இதுகுறித்து மத்திய 

அரசு அதிகாரிகள் கூறி ாா். 

என்டிஏஜிஐ சாாா்பில் சமாா்ப்பிக்கப்பட்ை இந்தப் பரிந்துடரடய னதசிய 

கனரா ா தடுப்பூசி சசலுத்துவதற்கா  நிபுணாா் குழு (என்இஜிவிஏசி) ஏற்று, 

அனுமதி அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத் துட  அடமச்சகம் 

வியாழக்கிழடம சவளியிட்ை அறிவிப்பில், ‘என்டிஏஜிஐ பரிந்துடரடய நீதி 

ஆனயாக் உறுப்பி ாா் (சுகாதாரம்) மருத்துவாா் வி.னக.பால் 

தடைடமயிைா  னதசிய கனரா ா தடுப்பூசி சசலுத்துவதற்கா  நிபுணாா் 

குழு புதன்கிழடம நடைசபற்  கூட்ைத்தில் ஏற்றுக்சகாண்ைது. அதன் 

மூைம் னகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசி இரண்ைாம் தவடண சசலுத்துவதற்கா  

இடைசவளி 6 முதல் 8 வாரங்கள் என்பது 12 முதல் 16 வாரங்களாக 

நீட்டிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கி து’ என்று சதரிவித்துள்ளது. 

 

3. தள்ளாடும் புதுடவ... | அரசின் ஸ்திரத்தன்டம குறித்த தடையங்கம் 

நைந்து முடிந்த சட்ைப்னபரடவத் னதாா்தலில் தமிழகத்டதப் னபாைனவ 

புதுச்னசரியிலும் ஆட்சி மாற் த்திற்கு மக்கள் வாக்களித்தும்கூை, இன்னும் 

அங்கு புதிய அரசு சசயல்பைத் சதாைங்கவில்டை என்பது 

வருத்தமளிக்கி து. இந்திய யூனியனில் இடணந்த ஒன்றியப் பிரனதசமாக 

அறிவிக்கப்பட்டு எட்வாா்ட் குனபாா் தடைடமயில் 1963 ெூடை 1-ஆம் னததி 

புதுச்னசரியில் அரசு அடமந்தது முதனை சதாைாா்ந்து பைமுட  

ஸ்திரத்தன்டம இல்ைாமல் இருந்திருப்பதால் இப்னபாடதய திரிசங்கு 

நிடை ஒன்றும் புதிதல்ை. 30 உறுப்பி ாா்கடளக் சகாண்ை புதுச்னசரி 

சட்ைப்னபரடவயில், னதசிய ெ நாயகக் கூட்ைணி 16 இைங்களில் சவன்று 

தனிப்சபரும்பான்டம சபற்றிருக்கி து. அகிை இந்திய என்.ஆாா். காங்கிரஸ் 

10 இைங்களிலும், பாெக ஆறு இைங்களிலும் சவற்றி சபற்றிருக்கின்  . 

அதன் அடிப்படையில்தான் அகிை இந்திய என்.ஆாா். காங்கிரஸ் தடைவாா் 

 

 



         

    

என். ரங்கசாமி நான்காவது முட யாக கைந்த சவள்ளிக்கிழடம தான் 

மட்டும் முதல்வராகப் பதவி ஏற் ாாா். 

மதச்சாாா்பற்  கூட்ைணி சாாா்பில் திமுக ஆறு இைங்களிலும், காங்கிரஸ் 

இரண்டு இைங்களிலும் சவற்றி சபற்றிருக்கின்  . ஏட ய ஆறு 

இைங்களில் சுனயச்டசகள் சவற்றி சபற்றிருக்கி ாாா்கள். நியாயமாகப் 

பாாா்த்தால் அங்கு எந்தவிதக் குழப்பத்துக்கும் முகாந்திரம் இல்டை. கைந்த 

முட யும் காங்கிரஸ் தடைடமயில் நிடையா  ஆட்சிதான் அடமந்தது. 

காங்கிரஸும், திமுகவும் அடவயில் சபரும்பான்டம பைம் 

சபற்றிருந்தும்கூை, அப்னபாடதய துடண நிடை ஆளுநாா் கிரண் 

னபடிக்கும், அன்ட ய முதல்வாா் னவ. நாராயணசாமிக்கும் இடையிைா  

பனிப்னபாாா் நிாா்வாகத்டத ஏ த்தாழ முைக்கிப் னபாட்டிருந்தது. கைந்த 

2016-இல் சதாைங்கிய னமாதல், னவ. நாராயணசாமி அரசு கடைக்கப்படும் 

வடர சதாைாா்ந்தது. அதன் விடளவுதான ா என் னவா கைந்த முட  15 

இைங்கடளக் டகப்பற்றிய காங்கிரஸ் கட்சி, இந்த முட  சவறும் இரண்டு 

இைங்களில் மட்டுனம சவற்றி சப  முடிந்தது. 

மத்திய அரசுைனும், துடண நிடை ஆளுநருைனும் இணக்கமா  உ வு 

இல்ைாததால் முந்டதய காங்கிரஸ் ஆட்சி சரியாக இயங்க முடியவில்டை 

என்பதால்தான் இந்த முட  பாெக-வுைன் கூட்ைணி அடமத்திருந்த 

என்.ஆாா். காங்கிரஸுக்கு மக்கள் நம்பிக்டகயுைன் வாக்களித்த ாா். 

னதாா்தலின்னபாது இடணந்து பணியாற்றிய என்.ஆாா். காங்கிரஸும், 

பாெக-வும் சபரும்பான்டம பைம் சபற்று ஆட்சி அடமத்த னவடளயில் இரு 

கட்சிகளுக்கிடைனய கருத்சதாற்றுடம இல்ைாமல் இருப்பது அதிாா்ச்சி 

அளிக்கி து. இதுவடர இல்ைாத புதிய வழிமுட யாக புதுச்னசரி ஒன்றியப் 

பிரனதசத்தில் தங்களுக்கு துடண முதல்வாா் பதவி வழங்க னவண்டும் 

என்கி  பாெக-வின் னகாரிக்டகடய ஏற்றுக்சகாள்ள முதல்வாா் ரங்கசாமி 

தயங்குவதாகத் சதரிகி து. இந்த கருத்து னவறுபாடு காரணமாகத்தான், 

முதல்வரின் பதவிப் பிரமாணம் முதலில் தள்ளி டவக்கப்பட்ைது. 

இதற்கிடையில், சகாடவட் 19 சகாள்டள னநாயால் பாதிக்கப்பட்ை 

முதல்வாா் என். ரங்கசாமி, சசன்ட யிலுள்ள தனியாாா் 

மருத்துவமட யில் சிகிச்டச சபற்று வருகி ாாா். அவருைன் 

கைந்தானைாசிக்காமல் பாெகடவச் னசாா்ந்த மூன்று னபடர நியம  

எம்எல்ஏ-க்களாக துடண நிடை ஆளுநாா் நியமித்திருக்கி ாாா். பாெக-

வின் தன்னிச்டசயா  அந்த முடிவு, கூட்ைணிக் கட்சிகளா  என்.ஆாா். 

காங்கிரடஸயும் அதிமுக-டவயும் கடும் அதிாா்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி 

இருக்கி து. ஏற்சக னவ ஆறு இைங்கடளப் சபற்றிருக்கும் பாெக-வின் 

சட்ைப்னபரடவ உறுப்பி ாா் பைம் மூன்று நியம  உறுப்பி ாா்கடளயும் 

னசாா்த்தால் ஒன்பதாக அதிகரிக்கி து. ஆறு சுனயச்டசகளுைன் பாெக 

னபச்சுவாாா்த்டத நைத்தி வருவதாகவும், அவாா்களில் மூன்று னபாா் 

ஏற்சக னவ பாெக-வுக்கு ஆதரவு சதரிவித்திருப்பதாகவும் கூ ப்படும் 

நிடையில், பாெக-வின் பைம் 15-ஆக அதிகரித்தாலும் ஆச்சரியப்பைத் 

னதடவயில்டை. அப்படிப்பட்ை சூழலில் பாெக-வுக்கு துடண முதல்வாா் 

பதவிடய வழங்க னவண்டிய நிாா்பந்தம் முதல்வாா் ரங்கசாமிக்கு 

ஏற்பைக்கூடும். 

15 உறுப்பி ாா்களுைன் முதல்வாா் என். ரங்கசாமியின் தடைடமயிைா  

அடமச்சரடவயில் பாெக சதாைருமா? அல்ைது த து தடைடமயில் ஆட்சி 

அடமக்கக் னகாருமா என்கி  ஐயப்பாடு பைமாக எழுந்திருக்கி து. 

வாளாவிருந்தால் என்.ஆாா். காங்கிரஸ், திமுக அல்ைது காங்கிரஸ் 

உறுப்பி ாா்கடளனயகூை தன் பக்கம் இழுத்து தனிப்சபரும்பான்டமயுைன் 

பாெக புதுச்னசரியில் ஆட்சி அடமக்கக் கூடும் என்கி  அச்ச உணாா்வு 

முதல்வாா் ரங்கசாமிக்கு மட்டுமல்ைாமல், திமுக-வுக்கும், 

காங்கிரஸுக்கும்கூை எழுந்திருக்கி து. முதல்வாா் என். ரங்கசாமி 

தடைடமயில் கூட்ைணி ஆட்சி சதாைருமா அல்ைது கட்சித் தாவடை 

ஊக்குவித்து பாெக தனிப்சபரும்பான்டமயுைன் ஆட்சி அடமக்குமா 

என்கி  னகள்வி எழுந்திருக்கி து. 

இந்தியாவின் ஏட ய பகுதிகடளப் னபாைனவ புதுச்னசரியிலும் சகாடவட் 

19 சகாள்டள னநாய்த்சதாற்றுப் பரவல் கவடை அளிக்கும் நிடைடய 

எட்டியிருக்கி து. முதல்வராக என். ரங்கசாமி பதவி ஏற்றுக்சகாண்டுவிட்ை 

நிடையில், துடண நிடை ஆளுநாா் தமிழிடச சசௌந்தரராெனும் 

சசயல்பைாமல், அடமச்சரடவடய அடமயாததால் அரசும் சசயல்பைாத 

நிடையில் தவிக்கி து புதுச்னசரி. மருத்துவமட யில் இருக்கும் முதல்வாா் 

ரங்கசாமியுைன் திமுக-வும் காங்கிரஸும் ரகசிய னபச்சுவாாா்த்டதயில் 

ஈடுபட்டிருப்பதாகக் கூ ப்படுவது உண்டமயாகக்கூை இருக்கைாம். 

மணிப்பூாா், மத்திய பிரனதசம், னகாவா வரிடசயில் புதுச்னசரியும் 

இடணந்தால் ஆச்சரியப்பை னவண்ைாம். சகாள்டள னநாய்த்சதாற்ட  

எதிாா்சகாள்ள னவண்டிய னவடளயில், அரசியல் கட்சியி ாா் பதவிக்காக 

னபரம் னபசிக்சகாண்டிருக்கி ாாா்கள். தள்ளாைத்தான  சசய்யும் புதுச்னசரி... 

 

4. 5 மாநிை னபரடவத் னதாா்தல்கள்: குட பாடுகடள அறிய குழு 

அடமக்கி து னதாா்தல் ஆடணயம் 

சமீபத்தில் நடைசபற்  5 மாநிை சட்ைப்னபரடவத் னதாா்தலின்னபாது இருந்த 

குட பாடுகடள அறிய னதாா்தல் ஆடணயம் குழு ஒன்ட  அடமக்கி து. 

தமிழகம், னமற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம், னகரளம், புதுச்னசரி ஆகிய 

மாநிைங்களில் னபரடவத் னதாா்தல் நடைசபற்  நிடையில், இந்த 

நைவடிக்டகடய னதாா்தல் ஆடணயம் னமற்சகாள்கி து. இதுசதாைாா்பாக 

னதாா்தல் ஆடணயம் சவளியிட்ை அறிக்டகயில் கூ ப்பட்டுள்ளதாவது: 

5 மாநிை னபரடவத் னதாா்தல்களின்னபாது னதாா்தல் ஆடணயத்தின் 

சசயல்பாடுகளில் இருந்த குட கள், அந்தத் னதாா்தலில் கிடைத்த அனுபவம் 

ஆகியடவ குறித்து ஆராய குழு அடமக்கப்பைவுள்ளது. னதாா்தல் ஆடணய 

சசயைாா் உனமஷ் சின்ஹா தடைடமயிைா  இந்தக் குழு 1 மாதத்தில் 

த து அறிக்டகடய சமாா்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இனி வரும் 

னதாா்தல்கடள சி ப்பாக நைத்துவதற்கா  திட்ைமிைடை னமற்சகாள்ள 

இந்தக் குழுவின் பரிந்துடரகள் உதவும். இந்தக் குழு, சமீபத்திய னபரடவத் 

னதாா்தலின்னபாது னதாா்தல் ஆடணயத்தின் நிாா்வாகத்தில் இருந்த 

குட கள், மாநிை தடைடமத் னதாா்தல் அதிகாரிகள், மாவட்ை அதிகாரிகள் 

அளவில் அமைாக்கத்தில் இருந்த குட பாடுகள் ஆகியவற்ட  

அடையாளம் காணும். கனரா ா சதாற்று சூழல் விதிமுட கள் உள்பை, 

அட த்து விதமா  அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் வழிமுட கள் 

பின்பற் ப்படுவடத னதாா்தல் ஆடணயம் உறுதி சசய்ய சட்ைம் மற்றும் 

ஒழுங்குமுட டய விதிகடள வலுப்படுத்துவதற்கா  னதடவ குறித்தும் 

இந்தக் குழு ஆராயும். 

வாக்காளாா்கடளத் தூண்டும் வடகயிைா  நைவடிக்டககடளத் தடுத்து, 

நியாயமா  முட யில் னதாா்தல் நடைசபறுவதற்காக னவட்பாளாா்கள் 

சசைவு னமைாண்டமடய னமலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும் இந்தக் குழு 

ஆய்வு சசய்யும். னதாா்தலுக்குப் பி கு னதாா்தல் அதிகாரிகள் பழிவாங்கும் 

நைவடிக்டகக்கு ஆளாகாமல் இருக்கும் வடகயில் அவாா்களுக்குப் 

பாதுகாப்பு வழங்குவதில் இருக்கும் குட கள் சதாைாா்பாகவும் இந்தக் குழு 

ஆராயும் என்று அந்த அறிக்டகயில் கூ ப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய 5 மாநிை 

னபரடவத் னதாா்தல் பிரசாரத்தின்னபாது கனரா ா தடுப்பு விதிகடள 

முட யாக அமல்படுத்த னதாா்தல் ஆடணயம் தவறிவிட்ைதாக 

குற் ச்சாட்டுகள் எழுந்த . னமற்கு வங்கத்தில் முதல்வாா் மம்தா பா ாா்ஜி 

னபாட்டியிட்ை நந்திகிராம் சதாகுதியின் னதாா்தல் அதிகாரிக்கு 

பணியின்னபாது சநருக்கடி இருந்ததாக கூ ப்பட்ைது. அடத அடுத்து 

னதாா்தல் ஆடணயத்தின் அறிவுறுத்தலின்னபரில் அவருக்கு பாதுகாப்பு 

வழங்கப்பட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

5. 2020-இல் சவளிநாடுவாழ் இந்தியாா்கள் அனுப்பிய பணம் ரூ.6 ைட்சம் 

னகாடி 

சவளிநாடுவாழ் இந்தியாா்கள் 2020-ஆம் ஆண்டில் சுமாாா் ரூ.6.13 ைட்சம் 

னகாடிடய தாய்நாட்டுக்கு அனுப்பி டவத்துள்ளதாக உைக வங்கி 

சதரிவித்துள்ளது. சவளிநாடுகளில் பணிபுரிந்து வருனவாாா் தங்கள் 

தாய்நாட்டுக்கு 2020-ஆம் ஆண்டில் எவ்வளவு பணத்டத அனுப்பி 

டவத்த ாா் என்  விவரத்டத உைக வங்கி சவளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 

சவளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இந்தியாா்கள் சுமாாா் ரூ.6.13 ைட்சம் 

னகாடிடய (83.3 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைாா்) தாய்நாட்டுக்கு அனுப்பி 

டவத்துள்ள ாா். 

இது கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டுைன் ஒப்பிடுடகயில் 0.2 சதவீதம் 

குட வாகும். இந்தப் பட்டியலில் இந்தியா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

அதற்கடுத்து இரண்ைாவது இைத்தில் சீ ா உள்ளது. சவளிநாடுகளில் 

பணிபுரியும் சீ ாா்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு 59.5 பில்லியன் அசமரிக்க 

ைாைாா்கடள அனுப்பி டவத்துள்ள ாா். கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் 

சவளிநாடுவாழ் சீ ாா்கள் ரூ.68.3 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைடர அனுப்பி 

டவத்திருந்த ாா். இந்தியா, சீ ாவுக்கு அடுத்த இைங்களில் சமக்ஸினகா 

(42.8 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைாா்), பிலிப்பின்ஸ் (34.9 பில்லியன் 

அசமரிக்க ைாைாா்), எகிப்து (29.6 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைாா்), பாகிஸ்தான் 

(26 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைாா்), பிரான்ஸ் (24.4 பில்லியன் அசமரிக்க 

ைாைாா்), வங்கனதசம் (21 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைாா்) ஆகிய நாடுகள் 

உள்ள . 

கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டுைன் ஒப்பிடுடகயில், சவளிநாடுவாழ் 

பாகிஸ்தானியாா்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பிடவத்த பணம் கைந்த 

ஆண்டில் 17 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ைத்தீன் அசமரிக்கா, கரீபியன் 

பகுதிகள், சதற்கு ஆசியா, மத்திய கிழக்கு, வைக்கு ஆப்பிரிக்கா ஆகிய 

பிராந்தியங்களில் உள்ள நாடுகடளச் னசாா்ந்த சவளிநாட்டுப் 

பணியாளாா்கள் அனுப்பி டவத்துள்ள பணம் கைந்த ஆண்டில் 

அதிகரித்துள்ளது. கிழக்கு ஆசியா, பசிபிக் பகுதி நாடுகள், ஐனராப்பிய 



         

    

நாடுகள், மத்திய ஆசியா, சஹாரா பாடைவ ப் பகுதி நாடுகள் 

ஆகியவற்ட ச் னசாா்ந்த பணியாளாா்கள் கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டுைன் 

ஒப்பிடுடகயில் குட ந்த அளவிைா  பணத்டதனய கைந்த ஆண்டில் 

அனுப்பி டவத்துள்ள ாா். 

நாட்டிலிருந்து சவளினயறிய பணம்: அசமரிக்காவில் உள்ள சவளிநாட்டுப் 

பணியாளாா்கள் 68 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைடர தங்கள் 

தாய்நாடுகளுக்கு அனுப்பி டவத்துள்ள ாா். அடதயடுத்து ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்தில் உள்ள பணியாளாா்கள் 43 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைடரயும், 

சவூதி அனரபியாவில் உள்ள பணியாளாா்கள் 34.5 பில்லியன் அசமரிக்க 

ைாைடரயும், ஸ்விட்சாா்ைாந்தில் உள்ள பணியாளாா்கள் 27.9 பில்லியன் 

அசமரிக்க ைாைடரயும் சொா்மனியில் உள்ள பணியாளாா்கள் 22 

பில்லியன் அசமரிக்க ைாைடரயும் தங்கள் நாடுகளுக்கு அனுப்பி 

டவத்துள்ள ாா். இந்தியாவில் உள்ள சவளிநாட்டுப் பணியாளாா்கள் 

கைந்த ஆண்டில் 7 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைடர தங்கள் 

தாய்நாடுகளுக்கு அனுப்பி டவத்துள்ள ாா். இது கைந்த 2019-ஆம் 

ஆண்டில் 7.5 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைராக இருந்தது. 

 

6. சசல்லிைப்னபசி வாடிக்டகயாளாா்களின் எண்ணிக்டக 116 னகாடியாக 

அதிகரிப்பு: டிராய் 

சசல்லிைப்னபசி வாடிக்டகயாளாா்களின் எண்ணிக்டக 2021 பிப்ரவரி 

இறுதி நிைவரப்படி 116.77 னகாடியாக அதிகரித்துள்ளது எ  இந்திய 

சதாடைத்சதாைாா்பு ஒழுங்காற்று ஆடணயம் (டிராய்) சதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து டிராய் புள்ளிவிவரத்தில் னமலும் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: 

நைப்பாண்டு பிப்ரவரி இறுதி நிைவரத்தின்படி, 41.49 னகாடி 

வாடிக்டகயாளாா்களுைன் இந்தியாவின் மிகப்சபரிய சதாடைத்சதாைாா்பு 

நிறுவ மாக ரிடையன் ஜினயா உருசவடுத்துள்ளது. இந்நிறுவ ம் 

பிப்ரவரியில் 42 ைட்சம் வாடிக்டகயாளாா்கடள கூடுதைாக இடணத்துக் 

சகாண்டுள்ளது. 

பாாா்தி ஏாா்சைல் நிறுவ ம் பிப்ரவரியில் 37 ைட்சம் வாடிக்டகயாளாா்கடள 

நிகர அடிப்படையில் னசாா்த்துக் சகாண்டுள்ளது. இடதயடுத்து, அதன் 

ஒட்டுசமாத்த வாடிக்டகயாளாா் எண்ணிக்டக 34.83 னகாடியாக 

அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக பை மாதங்களுக்கு பி கு, னவாைஃனபான் 

ஐடியா 6.5 ைட்சம் வாடிக்டகயாளாா்டள ஈாா்த்தது. இடதயடுத்து, 

அந்நிறுவ த்தின் வாடிக்டகயாளாா் எண்ணிக்டக 28.26 னகாடியா து. 

2021 பிப்ரவரி நிைவரப்படி நாட்டின் ஒட்டுசமாத்த சசல்லிைனபசி 

வாடிக்டகயாளாா் எண்ணிக்டக 0.72 சதவீத வளாா்ச்சி விகிதத்துைன் 

116.77 னகாடிடயத் சதாட்டுள்ளது. நகாா்ப்பு  சசல்லிைப்னபசி 

வாடிக்டகயாளாா் எண்ணிக்டக ெ வரியில் 63.32 னகாடியாக இருந்த 

நிடையில், அது பிப்ரவரியில் 63.92 னகாடிடயத் சதாட்டுள்ளது. 

அனதனபான்று, ஊரக பகுதிகளில் உள்ள சசல்லிைப்னபசி 

வாடிக்டகயாளாா்களின் எண்ணிக்டகயும் 52.61 னகாடியிலிருந்து 52.84 

னகாடியாக உயாா்ந்துள்ளது. நகாா்பு ம் மற்றும் ஊரக பகுதிகளில் 

சசல்லிைப்னபசி னசடவயில் இடணனவாாா் எண்ணிக்டகயின் மாதந்திர 

வளாா்ச்சி விகிதம் முட னய 0.94 சதவீதம் மற்றும் 0.44 சதவீதம் என்  

அளவில் உள்ளது. சசல்லிைப்னபசி னசடவயில் தனியாாா் 

சதாடைத்சதாைாா்பு நிறுவ ங்களின் பங்களிப்பு 89.57 சதவீத அளவுக்கு 

உள்ளது. அனதசமயம், சபாதுத் துட  நிறுவ ங்களா  பிஎஸ்என்எல் 

மற்றும் எம்டிஎன்எல் ஆகியவற்றின் சந்டத பங்களிப்பா து 10.43 சதவீத 

அளவுக்கு மட்டுனம உள்ளது. 

சசல்லிைப்னபசி சந்தாதாராா்களின் எண்ணிக்டக அடிப்படையில் 

ரிடையன்ஸ் ஜினயா 35.54 சதவீத பங்களிப்புைன் முதலிைத்தில் உள்ளது. 

இடதத் சதாைாா்ந்து பாாா்தி ஏாா்சைல் 29.83 சதவீத பங்களிப்டபயும், 

னவாைஃனபான் ஐடியா 24.20 சதவீத பங்களிப்டபயும் டவத்துள்ள . 

நைப்பாண்டு ெ வரியில் 75.76 னகாடியாக இருந்த பிராட்னபண்ட் 

சந்தாதாராா்களின் எண்ணிக்டக பிப்ரவரியில் 0.99 சதவீத வளாா்ச்சிடயப் 

சபற்று 76.51 னகாடிடய எட்டியது. பிராட்னபண்ட் னசடவயில் 41.74 னகாடி 

வாடிக்டகயாளாா்களுைன் ரிடையன்ஸ் ஜினயா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

இதட யடுத்து, பாாா்தி ஏாா்சைல் (18.82 னகாடி), னவாைஃனபான் ஐடியா 

(12.32 னகாடி), பிஎஸ்என்எல் (2.54 னகாடி), அட்ரியா கன்சவாா்ென்ஸ் (18.2 

ைட்சம்) ஆகிய நிறுவ ங்கள் உள்ளதாக புள்ளிவிவரத்தில் டிராய் 

சதரிவித்துள்ளது. 

 

 


