


         

    

1. ‘குறிப்பிடத்தக்க ப ொருளொதொர இருப்பு பகொள்கக’ என்பது எந்த 

வகக வரியிகை விதிக்கப் யன் டும் ஒரு கருத்துருவொகும்? 

அ) வருமான வரி 

ஆ) GST 

இ) டிஜிட்டல் வரி  

ஈ) சுங்க வரி 

✓ பண மச ாதா 2018-19’இல் குறிப்பிடத்தக்க பபாருளாதார இருப்பு பகாள் 

-கக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தரவு அல்லது பமன்பபாருகளப் பதிவிறக் 

-குவதுசபான்ற பரிவர்த்தகனகளில், பமாத்த பகாடுப்பனவுகள் ஒரு குறி 

-ப்பிட்ட பதாகககை அல்லது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ககயிலான பைனர் 

-ககளக்காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தால், அது ‘வணிக இகணப்பு’ ச ா 

-க்கத்கத விரிவுபடுத்திைது. 

✓ அண்கமயில் இந்திைா, வரி ப லுத்துவதற்கு `2 சகாடி வருவாய் வரம் 

-கபயும், கூகிள், சபஸ்புக் சபான்ற இந்திைா  ாராத பதாழில்நுட்ப நிறுவ 

-னங்களுக்கு 300,000 பைனர்களின் வரம்கபயும் அறிவித்தது. 

 

2. இந்தியொ, கீழ்கொணும் எந்த நொட்டுடன் இகைந்து $1.4 பில்லியன் 

டொலர் மதிப்பிலொை தனியொர் துகை வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்கட 

அறிவித்துள்ளது? 

அ) அபமரிக்கா 

ஆ) இங்கிலாந்து  

இ) ரஷிைா 

ஈ) பிசரஸில் 

✓ இந்திைாவும் இங்கிலாந்தும் 1 பில்லிைன் பவுண்டுகள் ($1.4 பில்லிைன் 

டாலர்) தனிைார் துகற வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்கட அறிவித்துள்ளன. 

சீரம் இந்திைா நிறுவனத்தின் 240 மில்லிைன் பவுண்டுகள் முதலீடும் 

இதில் அடங்கும். சீரம் நிறுவனம், சகாடபெனிக்ஸ் உடன் இகணந்து, 

COVID-19’க்கு எதிராக ஒரு சடாஸ்  ாசி தடுப்பூசியின் ஆரம்பக்கட்ட 

ச ாதகனககளத்பதாடங்கியுள்ளது. இந்திைாவிற்கும் இங்கிலாந்துக்கும் 

இகடயிலான வர்த்தகம் ஆண்டுக்கு சுமார் 23 பில்லிைன் பவுண்டுகள் 

ஆக உள்ளது. 

 

3. இந்தியொவில் சொகல & பநடுஞ்சொகலத்துகையில் அனுமதிக்கப்  

-ட்ட அந்நிய நநரடி முதலீட்டின் வரம்பு என்ை? 

அ) 10% 

ஆ) 20% 

இ) 50% 

ஈ) 100%  

✓ இந்திைாவில்,  ாகலகள் & ப டுஞ் ாகலத்துகறயில் 100% அந்நிை 

ச ரடி முதலீடு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்கமயில், மத்திை  ாகலப் 

சபாக்குவரத்து & ப டுஞ் ாகல அகமச் கம் அடுத்த ஈராண்டுகளில் `15 

இலட் ம் சகாடி மதிப்புள்ள  ாகல கட்டுமான இலக்கக நிர்ணயித்துள்ள 

-து.  டப்பாண்டில், ப டுஞ் ாகல கட்டுமானத்தின் ஒரு  ாள் இலக்கக 

40 கிசலாமீட்டர் ஆகவும் அவ்வகமச் கம் பகாண்டுள்ளது. 

 

4. அவசரகொல  யன் ொட்டு  ட்டியகல  யன் டுத்தி உலபகங்கிலும் 

உள்ள தடுப்பூசிகளின் அவசரகால  யன் ொட்கட அங்கீகரிக்கிை 

நிறுவைம் எது? 

அ) FAO 

ஆ) WHO  

இ) UNICEF 

ஈ) CDC 

✓ உலக  லவாழ்வு நிறுவனம் அதன் அவ ரகால பைன்பாட்டு பட்டிைல் 

 கடமுகறயின்மூலம், தடுப்பூசிகை இறக்குமதி ப ய்வதற்கும் நிர்வகிப் 

-பதற்கும்  ாடுகள் தங்கள் ப ாந்த ஒழுங்குமுகற ஒப்புதல் ப ைல்முகற 

-ககளப் பைன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. இது UNICEF மற்றும்  லவாழ்வு 

அகமப்புகளுக்கு, சதகவப்படும்  ாடுகளுக்கு விநிசைாகிப்பதற்கான தடு 

-ப்பூசிகை வாங்க உதவுகிறது. மாடர்னாவின் COVID-19 தடுப்பூசியின் 

அவ ரகால பைன்பாட்டிற்கு WHO  மீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

5. OECD’இன் டி, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் அந்நிய நநரடி 

முதலீட்டிற்கொை முக்கிய தலமொக நின்ை நொடு எது? 

அ) இந்திைா 

ஆ) சீனா  

இ) ஐக்கிை அபமரிக்க நாடுகள் 

ஈ) ஐக்கிைப் சபரரசு 

✓ கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில், உலகளவில், அந்நிை ச ரடி முதலீடானது 

கடந்த 15 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு வீழ்ச்சிைகடந்துள்ளதாகவும், 

முந்கதை ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்சபாது 38% குகறந்துள்ளதாகவும் 

OECD (பபாருளாதார ஒத்துகைப்பு மற்றும் சமம்பாட்டு அகமப்பு) 

பதரிவித்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிை அபமரிக்க  ாடுககள 

முந்தி, சீனா, அந்நிை ச ரடி முதலீட்டிற்கான முக்கிை தலமாக இருந்தது. 

 

6.Yamatosaurus izanagii என்ை புதிய வகக வொத்தலகு கடநைொசர் 

கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ள நொடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) கிசரக்கம் 

இ) ெப்பான்  

ஈ) இந்சதாசனசிைா 

✓ ெப்பானின் பதற்கு தீவுகளில் ஒன்றில் ஹாட்சரா ார் அல்லது வாத்தலகு 

கடசனா ர், Yamatosaurus izanagii என்ற புதிை இனத்கத பதால்லிைல் 

ஆராய்ச்சிைாளர்கள் குழு அகடைாளம் கண்டுள்ளது. இந்தக்கண்டுபிடிப்பு 

இவ்விலங்குகள் ஆசிைாவிலிருந்து வட அபமரிக்காவிற்கு குடிபபைர்ந்த 

ஹாட்சரா ாரின் இடம்பபைர்வுபற்றிை புதிை தகவல்ககள கூறுகின்றன. 

இவ்வுயிரினங்கள் நிமிர்ந்து  டப்பதிலிருந்து  ான்கு கால்களில்  டப்பது 

வகர பரிணமித்தன என்பகதயும் இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

7. எந்த நொட்டின் நதசிய ப ருங்கடல் & வளிமண்டல நிர்வொகம், 

‘புதிய கொலநிகல இயல்புககள’ பவளியிட்டுள்ளது? 

அ) அபமரிக்கா  

ஆ) ரஷிைா 

இ) சீனா 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ அபமரிக்காவின் சதசிை பபருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகம் 

புதிை காலநிகல இைல்புககள பவளியிட்டுள்ளது. ஐக்கிை அபமரிக்க 

 ாடுகள் முழுவதும் வானிகல பவப்பமகடந்து வருவதாக இத்தரவுகள் 

பவளிப்படுத்துகிறன. NOAA, ஒவ்பவாரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற 

காலநிகல இைல்புககள பவளியிடுகிறது. சமலும் அகவ, கடந்த 30 

ஆண்டுகளின் தரகவயும் பிரதிபலிக்கின்றன. 

✓  மீபத்தில் பவளியிடப்பட்ட தரவுத்பதாகுப்பு, 1991-2020 வகரயிலான 

 ரா ரி பவப்பநிகல, படிவு மற்றும் மகைகை உள்ளடக்கிைதாகும். 

 

8. INS பகொல்கத்தொ, திரவ மருத்துவ உயிர்வளி மற்றும் மருத்துவப் 

ப ொருட்ககளக் பகொண்டுவருவதற்கொக எந்த நொட்டிலுள்ள ஷுகவக் 

துகைமுகத்கத பசன்ைகடந்தது? 

அ) ஐக்கிை அரபு அமீரகம் 

ஆ) குகவத்  

இ) ஓமன் 

ஈ) இஸ்சரல் 

✓ ஆபசரஷன்  முத்ர ச து II’இன் ஒருபகுதிைாக, INS பகால்கத்தா, குகவத் 

துகறமுகமான ஷுகவக்கிற்கு ப ன்று அங்கிருந்து திரவ மருத்துவ உ 

-யிர்வளி மற்றும் மருத்துவ பபாருட்ககள பகாண்டுவரும். முன்னதாக 

இக்கப்பல் கத்தார் சதாகாவிலிருந்து 200 பாட்டில்கள் உயிர்வளி மற்றும் 

43 உயிர்வளி ப றிவாக்கிககள ஏற்றிக்பகாண்டது.  

✓  ட்பு ாடுகளிலிருந்து திரவமருத்துவ உயிர்வளிகைப்பபற்றுவர இந்திை 

கடற்பகட ஏழு இந்திை கடற்பகடக் கப்பல்ககள அனுப்பியுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 2021 நம நிலவரப் டி, மிக நீண்டகொலம்  ணியொற்றிய ப ண் 

முதலகமச்சர் யொர்? 

அ) பெ பெைலலிதா 

ஆ) மம்தா பானர்ஜி 

இ) மாைாவதி 

ஈ) ஷீலா தீட்சித்  

✓ மம்தா பானர்ஜி மூன்றாவது முகறைாக மமற்கு வங்க மாநில முதல் 

அகமச் ராக பதவிசைற்றார். அவர், கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு முதல் சமற்கு 

வங்கத்தின் முதலகமச் ராக இருந்துவருகிறார். மூத்த தகலவர் ஷீலா 

தீட்சித், தில்லியின் மிகநீண்டகால முதலகமச் ராகவும், எந்தபவாரு 

இந்திை மாநிலத்கதச்  ார்ந்த முதலகமச் ர்களிலும் மிக நீண்டகாலம் 

பணிைாற்றிை பபண் முதலகமச் ராகவும் உள்ளார். அவர், 1998ஆம் 

ஆண்டு முதல் 15 ஆண்டுகள் முதலகமச் ராக பணிைாற்றியுள்ளார். 

 

10. அண்கமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ை, ‘நமபிளவர் 400’ என்ைொல் 

என்ை? 

அ) சுரங்கப்பணி மமற்ககாள்ளும் சராசபா 

ஆ) ப ைற்கக நுண்ணறிவு கப்பல்  

இ) சூரிை ஆய்வுத் திட்டம் 

ஈ) தடுப்பூசி வைங்கும் சராசபா 

✓ ‘சமபிளவர் 400’ உலகின் முதல் ப ைற்கக நுண்ணறிவு கப்பலாகும். 

இந்தக்கப்பல், சூரிை தகடுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. கடல்மாசுபாடு குறித்து 

ஆய்வுப ய்து, தண்ணீரில் உள்ள ப கிழிககள பகுப்பாய்வு கெய்து 

நீர்வாழ் பாலூட்டிககளயும் இது கண்காணிக்கும். இந்திைா, அபமரிக்கா, 

சுவிச் ர்லாந்துசபான்ற பல்சவறு  ாடுககளச் ார்ந்த நூற்றுக்கணக்கா 

-ன  பர்கள் இந்தக் கப்பல் தைாரிப்பில் ஈடுபட்டனர். 

 


1. தமிழ் ாடு அரசின் தகலகமச் ப ைலாளராக இகறைன்பு நிைமனம் 

தமிழ் ாடு அரசின் புதிை தகலகமச்ப ைலாளராக பவ இகறைன்பு இஆப 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்குமுன் தகலகமச்ப ைலாளராக இருந்த 

ராஜீவ் ரஞ் ன், தமிழ் ாடு ப ய்தித்தாள் கைகத்தின் நிர்வாக இைக்கு ராக 

மாற்றப்பட்டுள்ளார். 

எடடாவது உலகத்தமிழ் மா ாடு: தமிைகத்தில் கடந்த 1995’இல் எட்டாவது 

உலகத்தமிழ் மா ாட்டின் தனி அலுவலராக பவ இகறைன்பு இஆப நிைமிக் 

-கப்பட்டார். இகதத்பதாடர்ந்து,  கராட்சி நிர்வாக இகண ஆகணைர், 

ப ய்தி & மக்கள் பதாடர்புத்துகற இைக்கு ர் ஆகிை பதவிககள வகித்தார். 

அரசு நிர்வாகத்தில் மட்டுமின்றி எழுத்தாளர், கட்டுகரைாளர் என இலக்கிை 

-த்தடத்திலும் முத்திகர பதித்த, பவ இகறைன்பு, தமிழ் ாடு அரசின் 

48ஆவது தகலகமச் ப ைலாளராக பபாறுப்சபற்றுள்ளார். 

 

2. பபண்களுக்கு இலவ ப் பைணம் ஏன்? அரசு உத்தரவில் விளக்கம் 

பபண்களுக்கு இலவ மாகப் பைணிக்க அனுமதிைளித்தது ஏன்? என 

தமிழ் ாடு அரசு விளக்கமளித்துள்ளது. இதுகுறித்து  மூக  லத்துகறச் 

ப ைலர் தைானந்த் கட்டாரிைா பவளியிட்ட உத்தரவு: 2021ஆம் ஆண்டு 

பபாதுத்சதாோ்தலுக்கான முதலகமச் ரின் சதர்தல் அறிக்ககயில், தமிழ் ாடு 

முழுவதும் இலவ மாக உள்ளூர்ப்சபருந்துகளில் பபண்களுக்கு கட்டணம் 

இல்லா பைண வ தி அளிக்கப்படும் என வாக்குறுதி வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு மாநிலத்தின் ஒட்டுபமாத்த வளர்ச்சிக்குப் பபண்களின் பங்களிப்பு 

இன்றிைகமைாததாகும். தற்சபாது மாறிவரும்  மூக, பபாருளாதார 

சூைலில், பபண்கள் உைர்கல்வி பபறுவதற்கும், குடும்பத்தின் பபாருளாதார 

சதகவகை நிகறசவற்றும் பபாருட்டு பணிகளுக்குச் ப ல்வதற்கும், சுை 

பதாழில் புரிவதற்கும் சபாக்குவரத்துத் சதகவ இன்றிைகமைாதது ஆகும்.  

பபண்களின் பங்களிப்கப உைர்த்துவது அவசிைம்: தமிழ் ாட்டில் 

பணிபுரியும் ஆண்களின் விகிதத்கதக் கணக்கில் பகாள்ளும்சபாது 

பணிபுரியும் பபண்களின் விகிதம் பபருமளவு குகறவாகசவ உள்ளது. 

2011ஆம் ஆண்டு மக்கள்பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி, பணிகளில் 

பபண்களின் பங்களிப்பு 31.8  தவீதமாகவும், ஆண்களின் பங்களிப்பு 59.3 

 தவீதமாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

பபாருளாதார வளர்ச்சிக்குப் பபண்களும் சிறப்பான பங்களிப்கப  ல்க 

இைலும் என்பகத உறுதிப்படுத்தும் வககயில், பணிகளில் பபண்களின் 

பங்களிப்பு  தவீதத்கத உைர்த்த சவண்டிைது அவசிைமாகிறது. பபாருளா 

-தார சதகவக்கு உகந்தது: உைாோ்கல்வி கற்பதற்காகவும், பணிநிமித்தமாக 

-வும், பைணம் சமற்பகாள்ளும் பபண்களுக்கு பாதுகாப்பான பைணங்க 

-கள அகமத்துக் பகாடுப்பதும், பபாதுப் சபாக்குவரத்து பைணங்ககள ஊ 

-க்குவிப்பதும், பபண்களின்  மூகப்பபாருளாதாரத் சதகவக்கு உகந்ததாக 

அகமயும். 

 ாதாரணக் கட்டணப் சபருந்தில் அனுமதி: இந்த நிகலயில், தமிைகத்தில் 

உள்ள அகனத்து அரசு சபாக்குவரத்துக் கைக கட்டுப்பாட்டில் இைங்கும் 

 ாதாரண கட்டண  கரப்சபருந்துகளில் பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் உைர் 

கல்வி பயிலும் மாணவிகள் உள்ளிட்ட அகனத்துப் பபண்களும் 

கட்டணமில்லாமலும், சபருந்து பைண அட்கட இல்லாமலும் பைணம் 

சமற்பகாள்வதற்கு அனுமதி வைங்கி அரசு ஆகணயிடுகிறது. இவ்வாறு 

அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 5.71% உைர்வு 

வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 2021 ஏப்ரல் 23ஆம் சததியுடன் முடிவகடந்த 

இருவார காலத்தில் 5.71  தவீதம் உைர்ந்துள்ளது. இதுகுறித்து ரி ர்வ் 

வங்கி புள்ளிவிவரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த ஏப்.23 சததியுடன் 

நிகறவகடந்த இருவார காலத்தில் வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 5.71% 

அதிகரித்து `108.60 லட் ம் சகாடிகை எட்டிைது. அசதசபான்று வங்கிகள் 

திரட்டிை படபாசிட்டும் 10.28% வளர்ச்சி கண்டு ̀ 151.34 லட் ம் சகாடிகைத் 

பதாட்டது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்.24ஆம் சததியுடன் முடிவகடந்த 

இருவார காலத்தில் வங்கிகள் வைங்கிை கடன் ̀ 102.73 லட் ம் சகாடிைாக 

-வும், திரட்டிை படபாசிட் `137.23 லட் ம் சகாடிைாகவும் இருந்தன. 

கடந்த 2020-21 நிதிைாண்டில் வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 5.56  தவீதமு 

-ம், திரட்டிை படபாசிட் 11.4  தவீதமும் உைர்ந்துள்ளதாக இந்திை ரி ர்வ் 

வங்கி பதரிவித்துள்ளது. 

 

 

4. மம 9 – உலக அன்னனயர் நாள். 

 

5. உலகின் மிகப்பபரிை  ரக்குவிமானம்மூலம் உயிர்வளி ஆக்கிககள 

அனுப்பிைது பிரிட்டன் 

உலகின் மிகப்பபரிை  ரக்குவிமானம்மூலம் உயிர்வளி ஆக்கிககள 

இந்திைாவுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக பிரிட்டன் அரசு பதரிவித்துள்ளது.  

இந்திைாவில் கசரானா 2ஆவது அகலயின் தாக்கம் தீவிரமகடந்துள்ளது. 

கசரானா ச ாைாளிகளுக்கு சதகவைான ஆக்சிென் மற்றும் உபகரணங் 

-களுக்கு பற்றாக்குகற ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிகலயில் உலக  ாடுகள் 

இந்திைாவுக்கு பல்சவறு உதவிககள ப ய்து வருகின்றன. 

அவ்வககயில் 18 டன் உயிர்வளி ஆக்கிகள் மற்றும் 1,000 ப ைற்கக 

சுவா  வைங்கிககள இந்திைாவுக்கு அனுப்பிகவத்துள்ளதாக பிரிட்டன் 

பவளியுறவு, காமன்பவல்த் சமம்பாட்டுத்துகற பதரிவித்துள்ளது. இந்த 

உயிர்காக்கும் உபகரணங்கள் ஏற்றப்பட்ட உலகின் மிகப்பபரிை  ரக்கு 

விமானமான அன்டசனாவ்-124 பபல்பாஸ்ட்  கரிலிருந்து புறப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

1. COVID-19 பாதிப்புக்குள்ளான ஆசிய சிங்கங்கள் உள்ள நேரு 

விலங்கியல் பூங்கா அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஆ) தெலங்கானா  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) இராஜஸ்ொன் 

✓ ஹைெராபாத்தில் உள்ள நேரு விலங்கியல் பூங்காவில் உள்ள எட்டு 

ஆசிய சிங்கங்கள் COVID-19 பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளன. இதுநபான்று 

இந்தியாவில் ேஹைதபறுவது இது முென்முஹையாகும். அென் மாதிரிகள், 

தெல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் ஆய்வகத்தில் பரிநொெஹன 

தெய்யப்பட்ைன. நமலும், RT-PCR பரிநொெஹனகளின்நபாதும் அஹவ 

COVID-19 பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருந்ென. இருப்பினும், விலங்குகள் 

மனிெர்களுக்கு இந்நோஹய பரப்புகின்ைன என்பெற்கு எந்ெ ஆொரமும் 

இதுவஹர கண்ைறியப்பைவில்ஹல. 

 

2. வெண்பல்வகாண்ட மூஞ்சூறு இனம் முதன்முமையாக எரிைமல 

தீொன ோர்வகாண்டாம் தீவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தீவு 

அமைந்துள்ள ைாநிலம் / யூனியன் பிரநதசம் எது? 

அ) அந்ெமான் & நிநகாபார் தீவுகள்  

ஆ) நமற்கு வங்கம் 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ோகாலாந்து 

✓ அந்ெமான் & நிநகாபார் தீவுக்கூட்ைத்தில் உள்ள ஒரு தீவான ோர்தகாண் 

-ைாம் தீவில், ஒரு புதிய வஹக பூச்சுண்ணும் பாலூட்டி வஹகஹயச் 

ொர்ந்ெ தவண்பல்தகாண்ை மூஞ்சூறு இனத்ஹெ அறிவியலாளர்கள் க 

-ண்டுபிடித்துள்ளனர். சுண்டெலிகள் நபான்ை இந்ெ மூஞ்சூறு இனம், 

பூச்சிகஹள முென்ஹம உணவாகக்தகாண்ை ஒரு சிறிய உயிரினமாகும்.  

✓ இந்ெ எரிமஹல தீவில் கண்ைறியப்பட்ை முெல் மூஞ்சூறு இனம் இதுவாகு 

-ம். நமலும் இது, இந்தியாவில் கண்ைறியப்பட்ை 12ஆவது தவண்பல் 

தகாண்ை மூஞ்சூறு இனமாகும். 

 

3.இந்தியாவில் 5G வதாழில்நுட்பத்திற்கான நசாதமனகமள ேடத்த 

வதாமலவதாடர்பு நிறுெனங்களுக்கு அனுைதியளிக்கின்ை அமைப்பு 

எது? 

அ) அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துஹை 

ஆ) தொஹலதொைர்புத்துஹை  

இ) TRAI 

ஈ) NITI ஆநயாக் 

✓ இந்தியாவில் 5G தொழில்நுட்பத்திற்கான நொெஹனகஹள ேைத்துெற்கு, 

தொஹலதொைர்பு நிறுவனங்களுக்கு, இந்திய அரசின் தொஹலதொைர்பு 

துஹை அனுமதியளித்துள்ளது. இந்நிறுவனங்கள் ஆறு மாெ காலத்திற்கு 

கிராமப்புை, புைேகர்ப்புை மற்றும் ேகர்ப்புைங்களில் நொெஹனகஹள 

ேைத்துகின்ைன. இதில் உபகரணங்கள் தகாள்முெல் தெய்வெற்கும் 

அஹமப்பெற்குமான 2 மாெ கால அவகாெமும் அைங்கும். 

 

4. UCO அடிப்பமடயிலான உயரி-டீசல் கலந்த டீசலின் முதல் 

விநிநயாகம் அண்மையில் வதாடங்கிமெக்கப்பட்டது. UCO என்ைால் 

என்ன? 

அ) Unused Cooking Oil 

ஆ) Used Cooking Oil  

இ) Unutilized Cooking Oil 

ஈ) நமற்கூறிய எதுவும் இல்ஹல 

✓ பயன்படுத்ெப்பட்ை ெஹமயல் எண்தணய் அடிப்பஹையிலான உயிரி டீெல் 

கலந்ெ டீெலின் முெல் விநிநயாகம் அண்ஹமயில் புது தில்லியில் உள்ள 

இந்தியன் ஆயிலின் திக்ரிக்கலன் விற்பஹன முஹனயத்திலிருந்து தொ 

-ைங்கிஹவக்கப்பட்ைது. இவ்விழாவுக்கு தபட்நராலியம் மற்றும் இயற்ஹக 

எரிவாயு மற்றும் எஃகுத் துஹை அஹமச்ெர் ெர்நமந்திர பிரொன் ெஹலஹம 

ொங்கினார். முன்னொக 2019ஆம் ஆண்டில், தபட்நராலிய மற்றும் 

சுகாொர அஹமச்ெகங்கள், “பயன்படுத்திய ெஹமயல் எண்தணயிலிருந்து 

ெயாரிக்கப்படும் உயரி டீெஹல தகாள்முெல் தெய்ெல்” என்பெற்கான 

ஆர்வத்ஹெ தவளிப்படுத்தின. IOCL, 2021 மார்ச் வஹர 51 KL UCO-

உயிரி டீெஹலப் தபற்றுள்ளது. 

 

5. WHO ஆதரவு அமைப்பான GINA உடன் வதாடர்புமடய நோய் 

எது? 

அ) இரத்ெ நொஹக 

ஆ) ஆஸ்துமா  

இ) காெநோய் 

ஈ) புற்றுநோய் 

✓ உலக ஆஸ்துமா ோளானது ஆஸ்துமாவிற்கான உலகளாவிய முன்தன 

-டுப்பால் (GINA) ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டுள்ளது. இது, உலக ேலவாழ்வு 

அஹமப்பின் ஆெரவில், 1993ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ை ஓர் அஹமப்பு 

ஆகும். உலகளவில் ஆஸ்துமா குறித்ெ விழிப்புணர்ஹவ ஏற்படுத்துவெற் 

-காக ஆண்டுநொறும் உலக ஆஸ்துமா ோள் நம.5ஆம் நெதியன்று 

ஏற்பாடு தெய்யப்படுகிைது. 

✓ “Uncovering Asthma Misconceptions” என்பது ேைப்பாண்டு வரும் இந்ெ 

ோளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும. உலகளவில் 339 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான மக்களுக்கு ஆஸ்துமா இருப்பொக WHO மதிப்பிடுகிைது. 

 

6. அண்மையில் எந்தத் நததியில், பன்னாட்டு தீயமைப்பு வீரர்கள் 

ோள் கமடப்பிடிக்கப்பட்டது? 

அ) நம 04  

ஆ) நம 05 

இ) நம 06 

ஈ) நம 07 

✓ மனிெ ெமூகமும் சுற்றுச்சூழலும் பாதுகாப்பாக இருப்பஹெ உறுதிதெய்யும் 

தீயஹணப்பு வீரர்களின் தியாகங்கஹள அங்கீகரிக்கவும் தகளரவிப்பெற் 

-காகவுமாக ஒவ்நவார் ஆண்டும் நம.4 அன்று பன்னாட்டு தீயஹணப்பு 

வீரர்கள் ோள் தகாண்ைாைப்படுகிைது. 

✓ 1999 ஜன.4 அன்று ஆஸ்திநரலியாவில் ஏற்பட்ை தபரும் காட்டுத்தீஹயக் 

கட்டுப்படுத்தும் நபாராட்ைத்தில் உயிரிழந்ெ ஐந்து தீயஹணப்பு வீரர்கஹள 

நிஹனவுகூருவெற்கு ஆெரவாக உலதகங்கும் மின்னஞ்ெல் மூலமாக 

இைம்தபற்ை பரப்புஹரயிஹன அடுத்து நம.4ஆம் நெதிஹய உலதகங்கும் 

தீயஹணப்பு வீரர்கள் ோளாக நிஹனவுகூர முடிவுதெய்யப்பட்ைது. 

 

7.கிழக்கிந்திய கம்வபனியால் முதன்முதலில் நிலக்கரி சுரங்கப்பணி 

நைற்வகாள்ளப்பட்ட இராணிகஞ்ச் நிலக்கரி ெயல் அமைந்துள்ள 

ைாநிலம் எது? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) நமற்கு வங்கம்  

ஈ) பீகார் 

✓ கிழக்கிந்திய கம்தபனியானது நமற்கு வங்க மாநிலத்தின் ொநமாெர் 

ஆற்றின் நமற்குக்கஹரயில் அஹமந்துள்ள இராணிகஞ்ச் நிலக்கரி 

சுரங்கத்தில், கைந்ெ 1774’இல் முென்முஹையாக நிலக்கரி சுரங்கப்பணி 

-ஹயத் தொைங்கியது. ஒவ்தவாரு ஆண்டும் நம.4 அன்று நிலக்கரி 

சுரங்கத்தொழிலாளர்கள் ோள் கஹைப்பிடிக்கப்படுகிைது. 

 

8. பன்னாட்டு உைவு கட்டுப்பாடற்ை ோள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிை 

நததி எது? 

அ) நம 04 

ஆ) நம 06  

இ) நம 08 

ஈ) நம 10 

✓ ேலமான வாழ்க்ஹக முஹைஹய வளர்த்தெடுப்பெற்கும், உணவு 

கட்டுப்பாட்ைால் ஏற்படும் இைர்கள்பற்றிய விழிப்புணர்ஹவ ஏற்படுத்துவெ 

ற்குமாக ஒவ்நவார் ஆண்டும் நம.6 அன்று பன்னாட்டு உணவு கட்டுப்பா 

-ைற்ை ோள் அனுெரிக்கப்படுகிைது. இென் சின்னம் தவளிர் நீலநிை ோைா 

ஆகும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. புகழ்வபற்ை திமரப்பட இயக்குேரும் எழுத்தாளருைான சத்யஜித் 

நர சார்ந்த ைாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) நமற்கு வங்கம்  

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ ெத்யஜித் நர, ஓர் இந்திய திஹரப்பை இயக்குேரும் எழுத்ொளரும் கவியும் 

இெழாசிரியரும் இஹெயஹமப்பாளருமாவார். நமற்கு வங்காள மாநிலத் -

-ஹெச் ொர்ந்ெ அவர், 1965ஆம் ஆண்டில் ‘பத்ம பூஷண்’, 1985’இல் 

‘ொொொநகப் பால்நக’ விருது மற்றும் ‘பாரெ இரத்னா’ ஆகியவற்ஹைப் 

தபற்ைார். அவரது ொெஹனஹய நிஹனவுகூரும் வஹகயில், இந்தியாவி 

-லும் தவளிோட்டிலும் அவரின் நூற்ைாண்டு தகாண்ைாட்ை நிகழ்வுக 

-ஹள ஏற்பாடு தெய்வொக மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அஹமச்ெகம் 

அறிவித்துள்ளது. 

 

10. ‘உலகளாவிய மின்னணு ெணிக அறிக்மக – 2019’இன் 

ைதிப்பீடுகமள’ வெளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது? 

அ) IMF 

ஆ) ADB 

இ) UNCTAD  

ஈ) WTO 

✓ சுவிச்ெர்லாந்தின் தஜனீவாஹவ ெஹலஹமயிைமாகக் தகாண்ை ஐோ 

வர்த்ெக மற்றும் நமம்பாட்டு கூட்ைஹமப்பு (UNCTAD) ’உலகளாவிய 

மின்னணு வணிக அறிக்ஹக – 2019’இன் மதிப்பீடுகஹள’ தவளியிட்டு 

உள்ளது. COVID-19 கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, மின்னணு வணிகம் 

மற்றும் இஹணயவழி சில்லஹை விற்பஹனயில் வியத்ெகு உயர்வு 

ஏற்பட்ைொக அவ்வறிக்ஹக குறிப்பிட்டுள்ளது. 

✓ ஐக்கிய அதமரிக்க ோடுகஹளத்தொைர்ந்து ஜப்பான் & சீனா ஆகியஹவ 

உலகின் ஒட்டுதமாத்ெ மின்னணு வணிக ெந்ஹெயில் தொைர்ந்து 

ஆதிக்கம் தெலுத்துகிைது என்று அவ்வறிக்ஹக நமலும் கூறியுள்ளது. 

 


1. அஸ்ஸாம் முெல்வராக ஹிமந்ெ விஸ்வ ெர்மா இன்று பெவிநயற்பு: 

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் புதிய முெலமைச்சராக ஹிமந்ெ விஸ்வ ெர்மா 

பெவிநயற்கிைார். அஸ்ஸாம் ெட்ைப்நபரஹவக்கு கைந்ெ மாெம் நெர்ெல் 

ேஹைதபற்ைது. அதில் தமாத்ெமுள்ள 126 இைங்களில் பாஜக ெஹலஹமயிலா 

-ன நெசிய ஜனோயகக் கூட்ைணி 75 இைங்களில் தவற்றிதபற்று ஆட்சி 

-ஹயத் ெக்கஹவத்துக் தகாண்ைது. பாஜக மட்டும் 60 தொகுதிகஹளக் 

ஹகப்பற்றியது. கூட்ைணியில் இைம்தபற்றிருந்ெ அஸ்ஸாம் கண பரிஷத் 9 

தொகுதிகளிலும், ஐக்கிய மக்கள் லிபரல் கட்சி 6 தொகுதிகளிலும் தவற்றி 

தபற்ைன.  

 

2. ெமிழ்ோடு அரசின் ெஹலஹம வழக்கறிஞராக R ெண்முகசுந்ெரம் 

தபாறுப்நபற்பு 

ெமிழக அரசின் ெஹலஹம வழக்கறிஞராக R ெண்முகசுந்ெரம் தென்ஹன 

உயர்நீதிமன்ை வளாகத்தில் தபாறுப்நபற்றுக்தகாண்ைார். ெமிழக 

முெல்வராக மு க ஸ்ைாலின் பெவிநயற்ை பிைகு மாநில அளவில் முக்கிய 

பெவிகளில் மாற்ைம் ேஹைதபற்று வருகின்ைன. நமலும், ெமிழக 

முெல்வராக மு க ஸ்ைாலின் பெவிநயற்பெற்கு முன்னொகநவ ெமிழக 

அரசின் ெஹலஹம வழக்கறிஞராக இருந்ெ விஜய ோராயணன் ெனது 

பெவிஹய ராஜிோமா தெய்ொர். இஹெயடுத்து ெமிழக அரசின் ெஹலஹம 

வழக்கறிஞராக ெண்முகசுந்ெரத்ஹெ நியமித்து ஆளுேர் பன்வாரிலால் 

புநராஹித் நேற்று உத்ெரவிட்ைார். இஹெயடுத்து, ெமிழக அரசின் 

ெஹலஹம வழக்கறிஞராக R ெண்முகசுந்ெரம் தென்ஹன உயர்நீதிமன்ை 

வளாகத்தில் தபாறுப்நபற்றுக் தகாண்ைார். 

 

 

 

3. நெஹவ அவெர சிகிச்ஹெ! | மருத்துவக் கட்ைஹமப்ஹப வலுப்படுத்துவது 

குறித்ெ ெஹலயங்கம் 

பிரிட்ைனுக்கு ஜி7 ோடுகளின் கூட்ைத்தில் கலந்து தகாள்ள ோன்கு ோள் 

அரசுமுஹைப் பயணம் நமற்தகாண்டிருந்ொர் தவளியுைவுத் துஹை 

அஹமச்ெர் எஸ். தஜய்ெங்கர். அங்நக இந்தியத் தூெரகம் ஒருங்கிஹணத்ெ 

கருத்ெரங்கில் நபசும்நபாது, கைந்ெ 75 ஆண்டுகளாக இந்தியா மருத்துவக் 

கட்ைஹமப்புக்கு நபாதுமான அளவு முெலீடு தெய்யவில்ஹல என்கிை 

எொர்த்ெத்ஹெ ஒப்புக் தகாண்டிருக்கிைார். இப்நபாொவது இது குறித்ெ 

விழிப்புணர்வும், நிஜ நிஹலயும் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு புரியத் 

தொைங்கியிருக்கிைநெ என்கிை அளவில் ெற்று ஆறுெல். 

மருத்துவமும், சுகாொரமும் மாநிலப் பட்டியலில் இைம் தபறுவொல், சில 

மாநில அரசுகள் மருத்துவக் கட்ைஹமப்ஹப நமம்படுத்ொமல் விட்ைென் 

விஹளஹவ தகாள்ஹள நோய்த்தொற்றுக் காலத்தில் ோம் 

எதிர்தகாள்கிநைாம். தபாது சுகாொரத்துக்கு எல்லா மாநில அரசுகளும் 

முன்னுரிஹம வழங்கி கிராமப்புைங்கள் வஹர முஹையான மருத்துவப் 

பாதுகாப்ஹப மக்களுக்கு வழங்கியிருந்ொல், தகாள்ஹள நோய்த்தொற்ஹை 

எதிர்தகாள்வதில் இந்ெ அளவிலான இைர்பாடுகஹள இந்தியா 

ெந்தித்திருக்கத் நெஹவயில்ஹல. 

ோன்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்நப இது குறித்ெ விவாெம் தொைங்கிவிட்ைது. 

2017-இல் நெசிய சுகாொரக் தகாள்ஹக உருவாக்கப்பட்டு, 2025-க்குள் 

மருத்துவத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ஜிடிபி-யில் 2.5%-ஆக அதிகரிக்க 

நவண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்ைது. ஒதுக்கீட்ஹை இரட்டிப்பாக்கி 

பல்நவறு மருத்துவத் நெஹவகளுக்கான கட்ைஹமப்பு வெதிகஹள 

வலுப்படுத்துவதுொன் இலக்கு. பின்ெங்கிய மாவட்ைங்களில் மருத்துவக் 

கல்லூரிகஹள நிறுவுவென் மூலம், சிகிச்ஹெ வெதிகஹள 

அதிகப்படுத்துவதும் மருத்துவர்கள், தெவிலியர்கள் உள்ளிட்ை மருத்துவப் 

பணியாளர்களின் எண்ணிக்ஹகஹய அதிகப்படுத்துவதும் 2017 நெசிய 

சுகாொரக் தகாள்ஹகயின் இலக்குகள். 

தெவிலியர்கள், ெடுப்பூசி வழங்குபவர்கள், தொற்றுநோய் 

கண்காணிப்பாளர்கள், பரிநொெஹனக்கூைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ை 

துஹண மருத்துவப் பணியாளர்கள் மிக அதிகமாக நெஹவப்படுகிைார்கள் 

என்று நெசிய சுகாொரக் தகாள்ஹகயில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ெது. அவெர 

சிகிச்ஹெப் படுக்ஹககள், தீவிர சிகிச்ஹெக் கட்ைஹமப்புகள் ஆகியவற்ஹை 

வலுப்படுத்துவது குறித்தும் குறிப்பிைப்பட்டிருந்ெது. அப்படியிருந்தும்கூை, 

மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு தகாள்ஹள நோய் ொக்கியநபாது எந்ெவிெ 

முன்நனற்ைமும் ஏற்பைவில்ஹல என்கிை நிஹலயில்ொன், 2017 நெசிய 

சுகாொரக் தகாள்ஹக காணப்பட்ைது. 

கைந்ெ 20 ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் சுகாொரத் நெஹவக்கான அரசின் 

நிதி ஒதுக்கீடு ஜிடிபி-யில் 1.5%-க்கும் கீழாகநவ இருந்து வருகிைது. 

பிநரஸில் (4%), சீனா (2.9%), ஈரான் (4.4%), அதமரிக்கா (8.6%) ஆகிய 

ோடுகள் சுகாொரத்துக்கு வழங்கும் முக்கியத்துவத்ஹெ ோம் கவனத்தில் 

தகாள்ளாமல் நபானது துரதிருஷ்ைம். கைந்ெ ஆண்டு தகாஹவட் 19 

தகாள்ஹள நோய்த்தொற்று பரவத் தொைங்கியநபாது இந்தியாவின் 410 

மாவட்ைங்களில் இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரிகள் நெசிய அளவிலான 

ஆய்ஹவ நமற்தகாண்ைனர். தகாஹவட் 19-ஐ எதிர்தகாள்ள எந்ெ அளவுக்கு 

மாவட்ைங்கள் ெயாராக இருக்கின்ைன என்பஹெ அந்ெ ஆய்வு 

முன்னிஹலப்படுத்தியது. 

தீவிர சிகிச்ஹெக்கான வெதிகள், உயிர் காக்கும் உபகரணங்கள், மாவட்ை 

- ொலுகா மருத்துவமஹனகளில் உள்ள படுக்ஹக வெதிகள், அவெர 

ஊர்திகள் உள்ளிட்ை தகாள்ஹள நோய்த்தொற்ஹை எதிர்தகாள்வெற்கான 

அஹனத்து மருத்துவ நெஹவகள் குறித்தும் அந்ெ ஆய்வில் 

புள்ளிவிவரங்கள் நெகரிக்கப்பட்ைன. அப்படியிருந்தும்கூை நபாதிய 

படுக்ஹக வெதிகள் இல்லாமலும், நெஹவக்நகற்ை மருந்துகள் இல்லாமலும், 

குஹைந்ெபட்ெ ஆக்சிஜன் வெதிஹய உறுதிப்படுத்ொமலும் 

இருந்திருக்கிநைாம் என்ைால் அெற்கு கவனக்குஹைவும், தமத்ெனமும்ொன் 

காரணம். 

ெமிழகத்ஹெத் ெவிர, இந்தியாவின் ஏஹனய மாநிலங்களில் மருத்துவக் 

கல்லூரிகள் தபரும்பாலும் தபருேகரங்கஹள சுற்றிநய 

அஹமந்திருக்கின்ைன, குஹைவாகவும் இருக்கின்ைன. புதிய மருத்துவக் 

கல்லூரிகளும், தெவிலியர் கல்லூரிகளும் பின்ெங்கிய 

மாவட்ைங்களில்ொன் தொைங்கப்பை நவண்டும் என்கிை கட்ைாயம் 

இல்லாமல் இருப்பது மிகப் தபரிய குஹைபாடு. பிரின்ஸ்ைன் 

பல்கஹலக்கழகம், 2020 ஏப்ரல் மாெம் ஒரு புள்ளிவிவரத்ஹெ 

தவளியிட்டிருக்கிைது. அென்படி, இந்திய மருத்துவமஹனகளில் 19 லட்ெம் 

படுக்ஹககள் உள்ளன. அதில் 12 லட்ெம் ெனியார் மருத்துவமஹனயில் 

காணப்படுகின்ைன. 10,000 நபருக்கு 16 மருத்துவமஹனப் படுக்ஹககள் 

என்கிை அளவில்ொன் இந்தியா இருக்கிைது. சிறிய அண்ஹை ோைான 

 

 



         

    

இலங்ஹகயில்கூை 10,000 நபருக்கு 42 மருத்துவமஹனப் படுக்ஹககள் 

காணப்படுகின்ைன. 

அநெநபால, இந்தியாவிலுள்ள அவெர சிகிச்ஹெ படுக்ஹககள் தவறும் 

95,000 மட்டுநம. அதில் 59,000 ெனியார் மருத்துவமஹனகளில் 

காணப்படுகின்ைன. தவன்டிநலட்ைர்கஹள எடுத்துக்தகாண்ைால் 47,000 

தவன்டிநலட்ைர்களில் 29,000 ெனியார் மருத்துவஹனகளில்ொன் 

காணப்படுகின்ைன. முஹையான திட்ைமிைலும், தொஹலநோக்குப் 

பார்ஹவயும் இல்லாமல் நபானென் விஹளவுொன் இது. வீட்டில் இருக்கும் 

ேஹக ேட்டுகஹளயும், வங்கியில் இருக்கும் நெமிப்புகஹளயும், அஹெயாச் 

தொத்துகஹளயும் விற்று ெனியார் மருத்துவமஹனயில் சிகிச்ஹெ தபை 

நவண்டிய நிஹலக்கு தபாதுமக்கள் ெள்ளப்பட்டிருக்கிைார்கள். தபாது 

மருத்துவமஹனகளின் எண்ணிக்ஹகஹய அதிகரிப்பதும், கிராமங்கள் 

வஹர மருத்துவக் கட்ைஹமப்ஹப வலுப்படுத்துவதும் எந்ெ அளவுக்கு 

அத்தியாவசியம் என்பஹெ தகாள்ஹள நோய்த்தொற்று ேமக்கு 

கற்றுக்தகாடுத்திருக்கிைது. 

 

4. இந்திய ராணுவ வரலாற்றில் ‘காலாட் பஹை நபாலீஸ்’ பிரிவில் 83 

தபண்கள் முெல் முஹை நெர்ப்பு 

வரலாற்றில் முென் முஹையாக இந்திய ராணுவத்தின் ‘காலாட் பஹை 

நபாலீஸ்' பிரிவில் (மிலிட்ைரி நபாலீஸ்) 83 தபண்கள் நெர்க்கப் 

பட்டுள்ளனர். இந்திய ராணுவத்தில் காலாட் பஹை, விமானப்பஹை, 

கைற்பஹை ஆகிய 3 பிரிவுகள் உள்ளன. இந்ெப் பஹைகளில் 

நெர்ந்தெடுக்கப்பட்ை சில பிரிவுகளில் மட்டும் 1990-களில் தொைங்கி 

தபண்கள் பணியமர்த்ெப்பட்டு வருகின்ைனர். எனினும், களப்பணிகளில் 

அவர்கஹள ஈடுபடுத்ொமல் ‘அதிகாரி நிஹல' பெவிகளில் மட்டுநம 

தபண்கள் நியமனம் தெய்யப்பட்டு வருகிைார்கள். இவ்வாறு 9 

ஆயிரத்துக்கும் நமற்பட்ை தபண்கள் ேம் ோட்டின் முப்பஹைகளில் 

பணியாற்றுகின்ைனர். 

இந்நிஹலயில், வரலாற்றில் முென்முஹையாக இந்திய ராணுவத்தின் 

அதிகாரி நிஹல பெவி அல்லாெ ‘காலாட்பஹை நபாலீஸ்' பிரிவில் 83 

தபண்கள் நெர்க்கப்பட்டுள்ளனர். 61 வாரங் கள் கடுஹமயான பயிற்சிக்கு 

பிைகு தபங்களூருவில் ேஹைதபற்ை நிகழ்ச்சியில் அவர்கள் முஹைப்படி 

ராணுவத்தில் இஹணக்கப்பட்ைனர். இனி ஆண்டுக்கு 52 தபண்கள் வீெம் 

தமாத்ெம் 800 நபஹர 'காலாட்பஹை நபாலீஸ்' பிரிவில் இஹணக்க 

ராணுவம் திட்ைமிட்டுள்ளது குறிப்பிைத்ெக்கது. 

 

5. குஹைந்ெ விஹலயில் திைன்மிக்க தவன்டிநலட்ைர்: இஸ்நரா ொெஹன 

மிகக் குஹைந்ெ விஹலயில் 3 வஹகயான தவன்டிநலட்ைர்கஹள இந்திய 

விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனம் (இஸ்நரா) வடிவஹமத்து ொெஹன 

பஹைத்துள்ளது. தகாநரானா தொற்று அதிகரித்துள்ள நிஹலயில், பல 

மாநிலங்களில் தவன்டிநலட்ைர், ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகளின் நெஹவ 

அதிகரித்து வருகிைது. இஹவ தவளிோடுகளில் இருந்து இைக்குமதி 

தெய்யப்படுகின்ைன. இந்நிஹலயில் இஸ்நரா நிறுவனம் குஹைந்ெ 

தெலவில் 3 வஹக தவன்டிநலட்ைர்கஹள வடிவஹமத்துள்ளது. இநெநபால 

குஹைந்ெவிஹல ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகஹளயும் ெயாரித்துள்ளது. 

திருவனந்ெபுரத்தில் தெயல்படும் இஸ்நராவின் விக்ரம் ொராபாய் 

விண்தவளி ஆய்வு ஹமயத்தின் இயக்குனர் நொம்ோத் கூறியொவது: ஒரு 

தவன்டிநலட்ைர் ெற்நபாது ரூ.5 லட்ெத்துக்கு விற்கப்படுகிைது. ோங்கள் 

பிராணா, வாயு, ஸ்வாஸ்ொ ஆகிய 3 வஹகயான தவன்டிநலட்ைர்கஹள 

வடிவஹமத்துள்நளாம். இஹவ ெர்வநெெ ெரத்தில் 

உருவாக்கப்பட்டிருப்பஹெ மருத்துவர்கள் உறுதி தெய்துள்ளனர். இந்ெ 

தவன்டிநலட்ைஹர ஒரு லட்ெம் ரூபாயில் வாங்க முடியும். 

தவன்டிநலட்ைர் ெவிர குஹைந்ெ விஹல ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகஹளயும் 

வடிவஹமத்துள்நளாம். அடுத்ெ ஒரு மாெத்துக்குள் வர்த்ெகரீதியாக புதிய 

தவன்டிநலட்ைர், ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகள் உற்பத்தி துவங்கும். இவ்வாறு 

அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

 

 

 



         

    

1. துவரை, உளுந்து மற்றும் பாசிப்பயறு ஆகியரவ எந்த வரை 

முதன்ரம பயிர்ைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டுைளாகும்? 

அ) முன்பட்டப்பயிர்  

ஆ) பின்பட்டப்பயிர் 

இ) பங்குனிப்பட்டப்பயிர் 

ஈ) மேற்கூறிய எதுவுமில்லை 

✓ ேலைக்காைத்தில் விலைக்கப்படும் பயிர்கலை இந்தியாவில் முன்பட்டப் 

பயிர்கள் என்று அலைக்கிறார்கள். அலை மகாலட அல்ைது பருைேலை 

காைப்பயிர்கள் என்றும் அலைக்கப்படுகின்றன. தைன்மேற்கு பருைேலை 

காைத்தில் ஜூலை ோை முைல் ேலையின் தைாடக்கத்மைாடு முன்பட்டப் 

பயிர்கள் விலைக்கப்படுகின்றன. 

✓ துைலை, உளுந்து ேற்றும் பாசிப்பயறு ஆகியலை இந்ைப் பருைத்தில் 

விலைக்கப்படுகிற முைன்லே பருப்பு ைலககைாகும். பருப்பு ைலககள் 

உற்பத்தியில் ைன்னிலறவுதபற மைைாண் அலேச்சகம் அண்லேயில் 

ஒரு சிறப்பு முன்பட்டப் பயிர்கள் உத்திலய ைகுத்துள்ைது. 

 

2. ைாலநிரல நடவடிக்ரை தடமியின் பகுப்பாய்வின்படி, 2100’க்குள் 

உலை வவப்பநிரல எவ்வளவுக்கு அதிைரிக்கும்? 

அ) 0.5% 

ஆ) 1.5% 

இ) 2.4%  

ஈ) 3.0% 

✓ 2100ஆம் ஆண்டைவில் உைகம் 2.4°C தைப்பேலடயும் என காைநிலை 

நடைடிக்லக ைடமியின் பகுப்பாய்வு கூறியுள்ைது. இது உைகைாவிய 

நடைடிக்லக அல்ைாை தைப்பநிலைலயவிட 0.2°C மட்டுமம குலறைாகு 

-ம். ஆனால், கடந்த 2016’இல் லகதயழுத்திடப்பட்ட காைநிலை ோற்றம் 

தைாடர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்ைத்தின்கீழ் ஒப்புக்தகாள்ைப்பட்ட 1.5°C இைக் 

-லகவிட இம்ேதிப்பீடு மிக அதிகோக உள்ைது. 

✓ 1.5°C இைக்கானது இன்னமும் சாத்தியமே என்று அைன் அறிக்லக 

பரிந்துலைத்துள்ைது; ஆனால் அைற்கு முக்கிய நாடுகளின் நடைடிக்லக 

மைலைப்படுகிறது. 

 

3. COVID-19 தடுப்பூசிைளுக்ைான அறிவுசார் வசாத்து பாதுைாப்ரபத் 

தள்ளுபடி வசய்வதில் வதாடர்புரடய அமைப்பு எது? 

அ) WHO 

ஆ) UNICEF 

இ) WTO  

ஈ) FAO 

✓ COVID ைடுப்பூசிகளுக்கு அறிவுசார் தசாத்துக்கள் பாதுகாப்லபத் ைள்ளுபடி 

தசய்ைது குறித்து பை நாடுகள் உைக ைர்த்ைக அலேப்லப (WTO) 

அணுகியுள்ைன. அண்லேயில், COVID-19 ைடுப்பூசிகளுக்கு அறிவுசார் 

தசாத்துக்கள் பாதுகாப்லபத் ைள்ளுபடி தசய்ைைற்கான ஆைைலை ஐக்கிய 

அதேரிக்க நாடுகள் அறிவித்ைது. உைக ைணிக அலேப்பில் ைள்ளுபடி 

தைாடர்பான மபச்சுைார்த்லைகலை அதேரிக்கா தைாடரும். அலனத்து 

164 உைக ைணிக அலேப்பின் உறுப்பினர்களும் ைலைவுக்கு உடன்பட 

மைண்டும், மேலும் எந்ை ஒரு உறுப்பினரும் அலை ேறுக்கைாம். 

 

4.சமீப வசய்திைளில் இடம்வபற்ற DDoS தாக்குதலுடன் வதாடர்புரடய 

துரற எது? 

அ) இைாணுைம் 

ஆ) இலையதைளி பாதுகாப்பு  

இ) கடல்சார் பயிற்சி 

ஈ) உைவியல் 

✓ மசலை ேறுப்பு தாக்குதல் (DDoS) என்பது ஒரு கணினிமயா அல்ைது 

ைலையலேப்மபா ைரும் மசலைலய / ைைங்கலை அைன் தேய்யான 

பயனர்கள் அணுகாைண்ைம் முடக்க மேற்தகாள்ைப்படும் தீயமுயற்சி 

ஆகும். அைசாங்கம், நாடாளுேன்றம், பல்கலைகள் ேற்றும் ஆைாய்ச்சி 

நிறுைனங்கள் உட்பட தபல்ஜியம் முழுைதும் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட 

அலேப்புகளின் ைலைத்ைைங்கலை ஒரு தபரிய DdoS ைாக்குைல் பாதித்ை 

-து. 

✓ மே.4 அன்று தைாடங்கிய இந்த DDoS ைாக்குைல், நாட்டின் கல்வி நிறுை 

-னங்கள் ேற்றும் அைசாங்க மசலைகளுக்கான இலைய மசலைலய 

ைைங்கும் தபல்தனட் நிறுைனத்லை குறிலைத்ைது. 

 

5. NASA’இன் பார்க்ைர் சூரிய ஆய்வுக்ைலமானது எந்தக்கைாளின் 

வளிமண்டலத்தில் இயற்ரையான கைடிகயா சமிக்ரைரயக் ைண் 

-டறிந்தது? 

அ) தசவ்ைாய் 

ஆ) தைள்ளி  

இ) பூமி 

ஈ) வியாைன் 

✓ NASA’இன் பார்க்கர் மசாைார் ஆய்வுக்கலமானது தைள்ளியின் மேல் 

ைளிேண்டைத்தில் பறக்கும்மபாது இயற்லகயான மைடிமயா சிக்னலைக் 

கண்டறிந்ைது. ஏறக்குலறய கடந்ை முப்பது ஆண்டுகளில் தைள்ளியின் 

ைளிேண்டைத்தின் அைவீடு தசய்யப்பட்ட முைல் முைல் மநைடி அைவீடு 

இதுைாகும். இது, அந்ைக்மகாளின் கடந்ைகாை சித்ைரிப்பிலிருந்து மிகவும் 

வித்தியாசோக தைரிகிறது. தைள்ளியின் மேல் ைளிேண்டைம் நிலறய 

ோற்றங்களுக்குள்ைாகிறது, எனமை இது பூமியிலிருந்து ோறுபடுகிறது. 

 

6. இந்திய அைசு மற்றும் LIC’க்கு வசாந்தமான எந்த வங்கியின் உத்தி 

-சார் முதலீட்டிற்கு CCEA ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ) ைட்சுமி விைாஸ் ைங்கி 

ஆ) IDBI ைங்கி  

இ) HDFC ைங்கி 

ஈ) பஞ்சாப் ேற்றும் ேகாைாஷ்டிைா கூட்டுறவு ைங்கி 

✓ பிைைேர் மோடி ைலைலேயிைான தபாருைாைாை விைகாைங்களுக்கான 

அலேச்சைலைக்குழு (CCEA) IDBI ைங்கியில் நிர்ைாகக் கட்டுப்பாட்லட 

ோற்றுைமைாடு உத்திசார் முைலீடு தசய்ைைற்கான அைன் தகாள்லக 

ரீதியான ஒப்புைலையும் ைைங்கியுள்ைது. எவ்ைாறாயினும், இந்திய அைசு 

ேற்றும் LIC ஆகியைற்றால் ஒதுக்கப்பட மைண்டிய பங்குைாைர்களின் 

அைைானது இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியுடன் (RBI) கைந்ைாமைாசித்து 

பரிைர்த்ைலன சமயத்தில் தீர்ோனிக்கப்படும். 

 

7. மானஸ் பிஹாரி வர்மா யார்? 

அ) அைசியல்ைாதி 

ஆ) ைானூர்தி அறிவியைாைர்  

இ) சமூக ஆர்ைைர் 

ஈ) ேருத்துைர் 

✓ புகழ்மிக்க ைானூர்தி அறிவியைாைைான ‘பத்ேஸ்ரீ’ ோனஸ் பிஹாரி ைர்ோ, 

அண்லேயில் ோைலடப்பால் காைோனார். அைருக்கு ையது 78. நாட்டின் 

முைல் இைகு இைக மபார் ைானூர்தியான ‘மைஜாஸின்’ மூலையாகச் 

தசயல்பட்டைர் இைர். முன்னாள் குடியைசுத்ைலைைர் Dr APJ அப்துல் 

கைாமுடன் இவர் தநருக்கோக பணியாற்றியுள்ைார். 

 

8. அண்ரமச் வசய்திைளில் இடம்வபற்ற, “வசயல் திட்டம் - 2030” 

என்பரத எந்த நாட்கடாடு இரைந்து இந்தியா ஏற்றுக்வைாண்டது? 

அ) சீனா  

ஆ) USA 

இ) UK  

ஈ) ஜப்பான் 

✓ இந்தியப்பிைைேர் நமைந்திை மோடி ேற்றும் பிரிட்டிஷ் பிைைேர் மபாரிஸ் 

ஜான்சன் ஆகிமயாருக்கு இலடயிைான ஒரு தேய்நிகர் இருைைப்பு 

சந்திப்பின்மபாது, இந்தியாவும், இங்கிைாந்தும் கூட்டாக ‘தசயல் திட்டம் - 

2030’ஐ ஏற்றுக்தகாண்டன. இந்ைச் தசயல் திட்டத்லை ஒரு விரிைான 

உத்திசார் கூட்டாண்லேக்கு உயர்த்துைைாக 2 நாட்டு ைலைைர்களும் 

உறுதியளித்ைனர். ஓர் ஒருங்கிலைந்ை கட்டற்ற ைர்த்ைக ஒப்பந்ைத்லை 

உருைாக்கும் மநாக்கத்துடன் ஒரு விரிைான ைர்த்ைக கூட்டாண்லே 

-லய மேற்தகாள்ைைாகவும் அைர்கள் அறிவித்ைனர். 

 

 

 

 

 

2.4% 

 

 

 



         

    

9. 2020-21 நிதியாண்டில் MGNREGA திட்டத்தின்கீழ் அதிை எண் 

-ணிக்ரையிலான மக்ைளுக்கு கவரல வழங்கிய மாநிலம் எது? 

அ) உத்ைை பிைமைசம் 

ஆ) மேற்கு ைங்கம்  

இ) பீகார் 

ஈ) ேத்திய பிைமைசம் 

✓ மேற்கு ைங்க மாநிலமானது 11.8 மில்லியன் ேக்களுக்கு, MGNREGA 

திட்டத்தின்கீழ், 2020-21 நிதியாண்டில் மைலை ைைங்கியுள்ைது. இது, 

நாட்டிமைமய மிகவுயர்ந்ை எண்ணிக்லகயாகும். இைலன தசயல்படுத்ை 

சுோர் `10,403.13 மகாடி நிதிலய அம்ோநிைம் பயன்படுத்தியுள்ைது.  

✓ இத்திட்டத்திற்கு நிதி தசைைழிப்பதில், உத்ைை பிைமைசம் ேற்றும் ஆந்திை 

பிைமைசத்திற்கு அடுத்ை நிலையில் மேற்கு ைங்க ோநிைம் உள்ைது. 2021 

ஏப்ைலில் சுோர் 27.3 மில்லியன் குடும்பங்கள் MGNREGA திட்டத்தின் 

கீழ் மைலை தபற்றுள்ைன. 

 

10.“உைவு வநருக்ைடிைள்-2020” குறித்த சர்வகதச அறிக்ரைரய 

தயாரித்துள்ள அரமப்பு எது? 

அ) UNCTAD 

ஆ) UNEP 

இ) UNWTO 

ஈ) GNAFC  

✓ “உைவு தநருக்கடிகள்-2020” குறித்ை சர்ைமைச அறிக்லக சமீபத்தில் 

தைளியிடப்பட்டது. அது, உைவு தநருக்கடிகளுக்கு எதிைான உைகைாவி 

-ய ைலையலேப்பால் ையாரிக்கப்பட்டைாகும். இது, தீவிை பசியின் மூை 

காைைங்களுக்கு தீர்வுகாண்பைற்காக தசயல்பட்டுைரும் ஒரு சர்ைமைச 

கூட்டணியாகும். இந்ை அறிக்லக, உைதகங்கிலும் உள்ை உைவு தநரு 

-க்கடிகளுக்கு பங்களிக்கும் காைணிகலை பகுப்பாய்வு தசய்கிறது.  

✓ மேலும், COVID தைாற்றுமநாய் எவ்ைாறு தநருக்கடிலய மோசோக்கும் 

என்பலையும் இந்ை அறிக்லக விைக்குகிறது. 

 


1. ஒரு மகாடி மபர் பயன்படுத்திய மைசிய டிஜிட்டல் நூைகம்: ேத்திய கல்வி 

அலேச்சகம் ைகைல் 

மைசிய டிஜிட்டல் நூைகத்தில் உள்ை நூல்கள், ஒலி, காதைாலி பாடங்கள் 

உள்ளிட்டைற்லற ஒரு மகாடிக்கும் அதிகோன ோைைர்கள், ஆசிரியர்கள் 

பயன்படுத்தியுள்ைனர். புத்ைகங்கள், காதைாலி பாடங்கள் என சுோர் 4.89 

மகாடி ைைவுகளுடன், பள்ளி, கல்லூரி ோைைர்களுக்காக ேத்திய அைசு 

மைசிய டிஜிட்டல் நூைகத்லை அலேத்ைது. ைமிழ், ஆங்கிைம், ேலையாைம், 

இந்தி உள்ளிட்ட 11 தோழிகளில் இந்ை நூைகம் தசயல்படுகிறது. 

பள்ளிக்கல்வி, CBSE மைர்வுகளுக்கான ையாரிப்பு, தபாறியியல், அறிவியல், 

ோனுடவியல், இைக்கியம், சட்டம், மேைாண்லே உள்ளிட்ட பல்மைறு 

பிரிவுகளில் பாடங்கள், ஆைாய்ச்சியாைர்களின் ஆய்ைறிக்லக உள்ளிட்ட 

60’க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகைாக டிஜிட்டல் நூைகத்தில் ைைவுகள் உள்ைன. 

இந்ை டிஜிட்டல் நூைகத்லை ஐஐடி காைக்பூர் ைடிைலேத்ைது. 

இந்நிலையில், மைசிய டிஜிட்டல் நூைகத்தில் உள்ை புத்ைகம், ஆய்ைறிக்லக, 

ஆடிமயா ேற்றும் காதைாலி பாடங்கள் உள்ளிட்டைற்லற ஒரு மகாடிக்கும் 

அதிகோன ோைைர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆயாச்சியாைர்கள் பார்லையிட்டுப் 

பயனலடந்துள்ைைாக ேத்திய கல்வி அலேச்சகம் தைரிவித்துள்ைது. இந்ை 

மின்னணு நூைகத்லைப் பயன்படுத்திக் தகாள்ை விரும்புமைார் 

https://ndl.iitkgp.ac.in/ என்ற இலைய முகைரிக்குள் நுலைந்து, ைங்கலை 

டிஜிட்டல் உறுப்பினைாகப் பதிவு தசய்துதகாள்ை மைண்டும். பின்னர், 

அைர்களுக்கான பயனர் ஐடி, கடவுச்தசால் ைைங்கப்படும். அலைப் 

பயன்படுத்தி, மின்னணு புத்ைகங்கலைப் பதிவிறக்கம் தசய்து தகாள்ைைாம். 

 

2. உைகப் பட்டியலில் மூன்று ைமிைகப் பல்கலைக்கைகங்கள் 

QS உைகப்பல்கலைக்கைகப் பட்டியலில் 29 இந்தியக்கல்லூரிகள் இடம் 

பிடித்துள்ைன. இதில் பம்பாய் இந்தியத் தைாழில்நுட்பக் கைகம் மைசிய 

அைவில் முைலிடத்லையும் உைக அைவில் 172ஆைது இடத்லையும் பிடித்து 

உள்ைது. 

தபங்களூரு இந்திய அறிவியல் கைகம் மைசிய அைவில் இைண்டாம் 

இடத்லையும் தில்லி இந்திய தைாழில்நுட்பக் கைகம் மூன்றாம் இடத்லையும் 

தசன்லன இந்தியத் தைாழில்நுட்பக் கைகம் நான்காம் இடத்லையும் (உைக 

அைவில் 275ஆமிடம்) பிடித்துள்ைன. 

ைமிழ்நாட்லடச்சார்ந்ை அண்ைா பல்கலைக்கைகமும் மைலூர் தைாழில்நுட் 

-பக் கல்லூரியும் இந்ைப் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ைன. 

 

3. மசதி ததரியுமா? 

மே.2: தடாைண்மடா பல்கலையில் ைமிழிருக்லக உறுதியானலை கனடா 

நாடாளுேன்றம் அதிகாைபூர்ைோக அறிவித்ைது. 

மே.4: ஊடகங்களில் பணிபுரிமைார் முன்கைப் பணியாைர்கைாகக் கருைப் 

-படுைார்கள் என்று ைமிழ்நாடு முைைலேச்சைாகப் தபாறுப்மபற்கவிருந்ை மு 

க ஸ்டாலின் அறிவித்ைார். 

மே.4: ேகாத்ோ காந்தியின் ைனிச்தசயைாைைாக இருந்ை வி கல்யாைம் 

(98), சமூக ஆர்ைைர் டிைாபிக் ைாேசாமி (87) ஆகிமயார் காைோனார்கள்.  

மே.5: இந்தியாவில் முைன்முலறயாக லஹைைாபாத் விைங்குக்காட்சியகத் 

-தில் எட்டுச்சிங்கங்களுக்கு கமைானா தைாற்று உறுதியானது. 

மே.5: மேற்குைங்க முைைலேச்சைாக ேம்ைா பானர்ஜி தைாடர்ந்து மூன்றாம் 

முலறயாகப் பைவிமயற்றார். 

மே.5: கமைானா பைைலையடுத்து IPL கிரிக்தகட் தைாடலை ஒத்திலைப்பைா 

-க இந்திய கிரிக்தகட் கட்டுப்பாட்டு ைாரியம் அறிவித்ைது. 

மே.6: உைக அைவில் ைற்மபாது ஏற்படும் கமைானா பாதிப்பில் 46 சைவீைம் 

இந்தியாலைச் சார்ந்ைது என்று உைக சுகாைாை நிறுைனம் அறிவித்ைது. 

மே.6: ICC தடஸ்ட் ைைைரிலசயில் முைல் பத்து இடங்களுக்குள் நுலைந்ை 

முைல் இந்திய விக்தகட் கீப்பர் என்கிற தபருலேலய ரிஷப் பந்த் தபற்றார்.  

மே.7: ைமிழ்நாட்டின் முைைலேச்சைாக திமுக ைலைைர் மு.க. ஸ்டாலினும், 

அைமைாடு 33 அலேச்சர்களும் பைவிமயற்றனர். புதுச்மசரி யூனியன் 

பிைமைச முைைலேச்சைைாக NR காங்கிைஸ் ைலைைர் N ைங்கசாமி நான்காம் 

முலறயாகப் பைவிமயற்றார். 

கமைானா தைாற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ை முன்னாள் அட்டர்னி தஜனைல் 

மசாலி தசாைாப்ஜி (91) - மே 1, முன்னாள் பிைைேர் சைண் சிங்கின் ேகனும் 

ேத்திய முன்னாள் அலேச்சருோன அஜித் சிங் (82) - மே 6, நலகச்சுலை, 

குைச்சித்திை நடிகர் பாண்டு (74) - மே 6 ஆகிமயார் உயிரிைந்ைனர். 

 

 

 

 



         

    

1. கால்வாய் தீவுகள் என்பது ஆங்கில கால்வாயில் உள்ள ஒரு தீவுக் 

கூட்டமாகும். எவ்விருநாடுகளுக்கு இடடயே அடவ அடமந்துள்ள 

-ன? 

அ) பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து  

ஆ) பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி 

இ) பிரான்ஸ் மற்றும் கனடா 

ஈ) இத்தாலி மற்றும் ஜெர்மனி 

✓ கால்வாய் தீவுகள் என்பது ஆங்கில கால்வாயில் அமமந்துள்ள ஒரு தீவுக் 

கூட்டமாகும். அது பிரான்சிற்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இமடயே அமமந்து 

உள்ளது. பிரான்ஸின் நார்மண்டி கடற்கமரயிலிருந்து 22 கியலாமீட்டர் 

ஜதாமலவில் அது அமமந்துள்ளது. அவற்றில் ஜெர்சியின் ஜபய்லிவிக் 

மற்றும் குர்ன்சியின் ஜபய்லிவிக் ஆகிே இரு தீவுகளும் பிரிட்டிஷ் அரச 

சார்புநிமலயில் உள்ளன. இரண்டாம் எலிசஜபத் யபரரசிமே அவர்கள் 

தங்கள் மாகாணத் தமலவராக அங்கீகரிக்கிறார்கள். அந்தத் தீவுகளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் சர்வயதச உறவுகளுக்கும் இங்கிலாந்துதான் ஜபாறுப்பு.  

✓ அண்மமயில், அறுபது பிஜரஞ்சு மீன்பிடி படகுகள் ஜெர்சி தீவுகமள 

முற்றுமகயிட்டன. அமதத்ஜதாடர்ந்து இங்கிலாந்தில் இருந்து இரண்டு 

ராேல் கடற்பமடக் கப்பல்கள் அங்கு அனுப்பப்பட்டன. 

 

2. அண்டமயில் எந்த மாநிலத்தின் வீட்டுவசதி ஒழுங்குமுடை 

சட்டத்டத அரசிேலடமப்பிற்கு எதிரானது என உச்சநீதிமன்ைம் 

தீர்ப்பளித்தது? 

அ) யகரளா 

ஆ) யமற்கு வங்கம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ஆந்திர பிரயதசம் 

✓ யமற்கு வங்க மாநிலத்தின் வீட்டுவசதி ஒழுங்குமுமற சட்டம் – 2017’ஐ 

நடுவணரசின் நிமலச்ஜசாத்து (ஒழுங்குமுமற மற்றும் யமம்பாடு) சட்டத் 

-துக்கு (RERA) யநரடி முரணாக இருப்பதால் இது ‘அரசிேலமமப்பிற்கு 

எதிரானது’ என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

✓ இந்தத் தீர்ப்பின்படி, RERA’இன் 88 மற்றும் 89 பிரிவுகள், மாநிலங்கள் 

தங்களுக்கு ஜசாந்தமான மற்றும் நடுவணரசுக்கு இமணோன சட்டத் 

-மத உருவாக்க மமறமுகமாக அனுமதிக்கவில்மல. 

 

3. உலகின் மிகப்பபரிே அந்துப்பூச்சிோன இராட்சத மர அந்துப்பூச்சி, 

பபாதுவாக கீழ்காணும் எந்த நாட்டில் காணப்படுகிைது? 

அ) ெப்பான் 

ஆ) இந்திோ 

இ) ஆஸ்தியரலிோ  

ஈ) சீனா 

✓ இராட்சத மர அந்துப்பூச்சிதான் உலகின் மிகப்ஜபரிே அந்துப்பூச்சிோகும். 

அதன் இறக்மககள் சுமார் 23 ஜசமீ நீலமுமடேது. Endoxyla cinereus 

என்ற அறிவிேல் ஜபேர்ஜகாண்ட அமவ யகாசியட குடும்பத்மதச் சார்ந்த 

-மவோகும். இவ்வமக அந்துப்பூச்சி ஜபாதுவாக ஆஸ்தியரலிோ மற்றும் 

நியூசிலாந்தில் காணப்படுகிறது. ஆஸ்தியரலிோவில் உள்ள குயின்ஸ்லா 

-ந்து பள்ளியில் 25 ஜசமீ வமர இறக்மககள்ஜகாண்ட ஒரு ஜபரிே அந்து 

-ப்பூச்சி அண்மமயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மிகக்குறுகிே வாழ்க்மக 

சுழற்சிமேக் ஜகாண்டுள்ள அமவ இனச்யசர்க்மக மற்றும் முட்மடயிட்ட 

பிறகு இறப்ஜபய்துகின்றன. 

 

4.சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ை லார்ட்ஸ் பரசிஸ்டன்ஸ் ஆர்மியுடன் 

பதாடர்புடடே நாடு எது? 

அ) UK 

ஆ) உகாண்டா  

இ) மநஜீரிோ 

ஈ) ஈரான் 

✓ லார்ட்ஸ் ஜரசிஸ்டன்ஸ் ஆர்மி என்பது ஒரு கிளர்ச்சிக் குழுவாகும். வடக்கு 

உகாண்டா, ஜதன் சூடான், மத்திே ஆப்பிரிக்க குடிேரசு & காங்யகா மக்க 

ளாட்சிக் குடிேரசு உள்ளிட்ட ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அது ஜசேல்படுகிறது.  

✓ அண்மமயில் ஒரு முக்கிே தீர்ப்பில், உகாண்டாமவச்யசர்ந்த முன்னாள் 

யபாராளித் தமலவமரயும், லார்ட்ஸ் ஜரசிஸ்டன்ஸ் ஆர்மி தளபதிமேயும் 

யபார்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்களில் 

ஈடுபட்டதற்காக, பன்னாட்டு குற்றவிேல் நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு 25 

ஆண்டுகள் சிமறத்தண்டமன விதித்துள்ளது. 

 

5.மாதாந்திர ‘உணவு விடலக்குறியீடட’ பவளியிடுகிை நிறுவனம் 

எது? 

அ) NITI ஆயோக் 

ஆ) நிதி அமமச்சகம் 

இ) உணவு மற்றும் உழவு அமமப்பு  

ஈ) ஆசிே வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐநா அமவயின் உணவு மற்றும் யவளாண் அமமப்பு உணவு விமலக் 

குறியீட்மட ஜவளியிடுகிறது. அது தானிேங்கள், எண்ஜணய் வித்துக்கள், 

பால் ஜபாருட்கள், இமறச்சி மற்றும் சர்க்கமர ஆகிேவற்றின் மாதாந்திர 

விமல ஏற்ற இறக்கங்கமள அளவிடுகிறது. சமீபத்திே உணவு விமலக் 

குறியீட்டில், உலக உணவு விமலகள், ஏப்ரல் மாதத்தில் ஜதாடர்ச்சிோக 

11ஆவது மாதமாக 120.9 புள்ளிகளாக அதிகரித்தன. இது 2014 யம முதல் 

இந்தக் குறியீட்டின் மிகவுேர்ந்த ஏற்றமாகும். இந்த நிறுவனத்தின்படி, 

சர்க்கமரயின் விமல உேர்யவ மற்றமவகளின் விமல உேர்வுக்கு 

முக்கிே காரணமாக அமமந்துள்ளது. 

 

6. அண்டமயில் பதலங்கானா அரசாங்கத்தால் தடடபசய்ேப்பட்ட 

‘கிடளயபாயசட்’ என்ைால் என்ன? 

அ) கமளக்ஜகால்லி  

ஆ) உரம் 

இ) பூச்சிக்ஜகால்லி 

ஈ) பூஞ்மசக்ஜகால்லி 

✓ ‘கிமளயபாயசட்’ என்பது ஒரு கமளக்ஜகால்லிோகும். இது கமளகமளக் 

ஜகால்லவும், குறிப்பாக பருத்தி பண்மணகளில் பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

பயிர்களுக்கு இமணோக வளரும் அகன்ற கமளகள் மற்றும் புற்கமள 

ஜகால்லவும் இது பேன்படுகிறது. இந்த இரசாேனத்தின் பரவலான 

பேன்பாடு (குறிப்பாக பருத்தியில்) மண்மண மாசுபடுத்துவயதாடு, மனித 

-ர்களுக்கு உடல்நலக்யகடுகமளயும் ஏற்படுத்துவதால், சர்ச்மசக்குரிே 

கமளக்ஜகால்லிோன ‘கிமளயபாயசட்’ மீது ஜதலங்கானா மாநில அரசு 

ஜமாத்தத் தமடவிதித்துள்ளது. 

 

7.கீழ்காணும் எந்தத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனம், மிகச்சிறிே மற்றும் 

ஆற்ைல்வாய்ந்த 2 நாயனா மீ நுண்சில்டல உருவாக்கியுள்ளது? 

அ) குவால்காம் 

ஆ) IBM  

இ) AMD 

ஈ) சாம்சங் 

✓ IBM, 2-நாயனா மீ நுண்சில்மல உருவாக்கியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

அது இதுவமரயில் உருவாக்கப்பட்ட நுண்சில்லுகளியலயே மிகச்சிறிே 

மற்றும் ஆற்றல்வாய்ந்த நுண்சில்லாகும். கணினி சில்லுகமள அடிப்ப 

-மடோகக்ஜகாண்டு இேங்கிவரும் தற்கால சாதனங்கள், ஜபரும்பாலும் 

10-நாயனா மீ அல்லது 7-நாயனா மீ ஜசேல்முமற ஜதாழில்நுட்பத்மதப் 

பேன்படுத்துகின்றன. சில நிறுவனங்கள் 5-நாயனாமீட்டர் சில்லுகமள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. குமறந்த எண்ணானது சில்லின் யமம்பட்ட 

தன்மமமேக் குறிக்கின்றது. 

 

8. குடைந்த ஹீயமாகுயளாபின் மற்றும் சிவப்பு இரத்த அணுக்கடள 

உள்ளடக்கிே இரத்தக்யகாளாறின் பபேர் என்ன? 

அ) இரத்தயசாமக 

ஆ) தாலசீமிோ  

இ) லுயகமிோ 

ஈ) ஹீயமாபிலிோ 

✓ ரத்தத்தில் ஹீயமாகுயளாபின் குமறபாட்டால் ஏற்படும் யநாய் தாலசீமிோ. 

ஆண்டுத ாறும் யம.8 அன்று உலக தாலசீமிோ நாள் அனுசரிக்கப்படுகி 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

-றது. இந்த மரபணுக்யகாளாறு யநாோல் பாதிக்கப்பட்ட யநாோளிகளின் 

அல்லல்கமள நிமனவுகூருவயத இந்நாளின் யநாக்கமாகும்.  

✓ “Addressing Health Inequalities Across the Global Thalassemia 

Community” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான 

கருப்பபாருளாகும். 

 

9.நடப்பாண்டின் பன்னாட்டு பசவிலிேர் நாளுக்கான கருப்பபாருள் 

என்ன? 

அ) Nurses: A Voice to Lead – Safe Motherhood 

ஆ) Nurses A Voice to Lead – Health is a Human Right 

இ) Nurses: Working with the Poor; Against Poverty 

ஈ) Nurses: A Voice to Lead - A vision for future healthcare  

✓ 1974 ெனவரி மாதத்தில் நவீன ஜசவிலிேர் முமறமே உருவாக்கிே 

இங்கிலாந்மதச் யசர்ந்த ஃபுயளாரன்ஸ் மநட்டிங்யகலின் பிறந்தநாமள 

நிமனவுகூரும் வமகயில், ஆண்டுயதாறும் யம.12 அன்று பன்னாட்டு 

ஜசவிலிேர் நாள் ஜகாண்டாடப்படுகிறது. ஜசவிலிேர்கள், சமூகத்திற்கு 

ஆற்றும் பங்களிப்மப சிறந்த முமறயில் நிமனவுகூருவதற்காக இந்த 

நாள் யதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டது. 

 

10. 1998’இல் பபாக்ரானில் நடத்தப்பட்ட அணுசக்தி யசாதடனகளி 

-ன் சாதடனடேக் குறிக்கும் வடகயில், யம.11 அன்று இந்திோவில் 

பகாண்டாடப்படுகிை சிைப்பு நாள் எது? 

அ) யதசிே அணுவாற்றல் நாள் 

ஆ) யதசிே ஜதாழில்நுட்ப நாள்  

இ) யதசிே அணுவாயுத நாள் 

ஈ) ஜபாக்ரான் நாள் 

✓ கடந்த 1998ஆம் ஆண்டில் இராெஸ்தானின் ஜபாக்ரானில் இந்திோ தனது 

அணுசக்தி யசாதமனகமள நடத்திே நாமளக் குறிக்கும் வமகயில், 

ஒவ்யவார் ஆண்டும் யம.11 அன்று இந்திோவில் யதசிே ஜதாழில்நுட்ப 

நாள் ஜகாண்டாடப்படுகிறது. இந்திோ தனது முதல் அணுசக்தி 

பரியசாதமனமே 1974’இல் “சிரிக்கும் புத்தர்” என்ற ஜபேரில் நடத்திேது.  

✓ கடந்த 1998’இல் ‘ஆபயரஷன் சக்தி’ என்ற ஜபேரில், அடுத்த அணுசக்தி 

திட்டம் யமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. Dr. APJ அப்துல் கலாம், யம.11 அன்று அணு 

ஆயுத பரியசாதமனகமள யமற்ஜகாண்ட அறிவிேல் குழுவுக்கு தமல 

-மமதாங்கினார். தற்யபாது, அணுவாயுத திட்டத்மத மவத்திருக்கும் 

உலகின் எட்டு நாடுகளுள் இந்திோவும் ஒன்றாக உள்ளது. 

 


1. நாள்யதாறும் 1 லட்சம் உணவுப் ஜபாட்டலங்கள் 

இந்துசமே அறநிமலேத்துமற சார்பில் அரசு மருத்துவமமனகளில் COVID 

யநாோளிகள் உள்ளிட்யடாருக்கு நாள்யதாறும் 1 இலட்சம் உணவுப்ஜபாட்ட 

-லங்கள் வழங்கப்படும் என அறநிமலேத்துமற அமமச்சர் பி யக யசகர் 

பாபு ஜதரிவித்தார். இந்துசமே அறநிமலேத்துமறக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 

சுமார் 38,661 யகாவில்களுள் 754’இல் அன்னதானத்திட்டம் ஜசேல்படுத்த 

-ப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. நாடு முழுவதும் 9 மருத்துவமமனகளில் NLC சார்பில் உயிர்வளி 

ஆமலகள் 

இந்திோ முழுவதும் 9 அரசு மருத்துவமமனகளில் உயிர்வளி (ஆக்சிென்) 

உற்பத்தி ஆமலகமள நிறுவவுள்ளதாக NLC இந்திோ நிறுவனம் 

அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, NLC தனது மின் திட்டங்கமளச் ஜசேல்படுத்தி 

வரும் தமிழ்நாடு, இராெஸ்தான், உத்தர பிரயதசம், ஒடிஸா யபான்ற மாநில 

-ங்களில், சமூக ஜபாறுப்புணர்வுத்திட்டத்தின்கீழ் இந்த ஆமலகமள 

அமமக்கிறது. 

 

 

 

3. அடுத்த ஆண்டு இந்திோவின் ஜபாருளாதர வளர்ச்சி 10.1%ஆக இருக்கும்: 

ஐநா 

அடுத்த ஆண்டு இந்திோவின் ஜபாருளாதார வளாா்ச்சி 10.1 சதவீதமாக 

இருக்கும் என்று ஐநா ஜதரிவித்துள்ளது. ஐநா’இன் உலக ஜபாருளாதார 

சூழல் மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகள் அறிக்மக புதுப்பிக்கப்பட்டு 

ஜவளியிடப்பட்டது. அந்த அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: இந்த ஆண்டு 

இந்திோவின் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5 சதவீதமாக இருக்கும். அடுத்த 

ஆண்டு அதன் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி 10.1%ஆக இருக்கும். இந்த ஆண்டு 

சீனாவின் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி 8.2%ஆக இருக்கும். வரும் 2022ஆம் 

ஆண்டு அந்நாட்டின் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி பின்னமடமவச் சந்தித்து 5.8 

சதவீதமாக இருக்கும். அடுத்த ஆண்டு சீனாமவ முந்திச்ஜசன்று யவகமாக 

வளரும் ஜபாருளாதாரத்மத ஜகாண்ட நாடாக இந்திோ உருஜவடுக்கும். 

இந்திோவில் இதுவமர 100’இல் 10 யபர் என்ற விகிதத்தில் தடுப்பூசி 

ஜசலுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அஜமரிக்காவில் 100’இல் 68.2ஆகவும், 

ரஷிோவில் 100’இல் 12.4ஆகவும் உள்ளது என்று உள்ளது. 

 

4. யகரள ‘இரும்புப் ஜபண்மணி’ யக ஆர் ஜகௌரி காலமானார் 

யகரளத்தில் ‘இரும்புப்ஜபண்மணி’ என்று அறிேப்பட்டவரும் முதுஜபரும் 

கம்யூனிஸ்ட் தமலவருமான யக ஆர் ஜகௌரி (102) திருவனந்தபுரத்தில் 

காலமானார். ‘ஜகௌரிேம்மா’ என்று அமனவராலும் அமழக்கப்பட்ட அவர் 

யகரளத்தில் கம்யூனிஸ்ட் இேக்கத்மத நிறுவிேவர்களில் ஒருவர். 

 

 

 

 



         

    

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.  

 

 

 



         

    

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. 

 

 


