 











5.பன்னி புன்னிைக் காப்பகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது?

நகரம் அமைந்துள்ள நகரம் எது?

அ) மிழ்நாடு

அ) ஜப்பான்

ஆ) குஜராத் 

ஆ) சீனா 

இ) வைற்கு வங் ம்

இ) வியட்நாம்

ஈ) ஒடிஸா

✓

க ால்கபாருள் ஆராய்ச்சியாளர் ள் அண்மையில் சான்சிங்டூயில் ஆறு
வவள்விகுண்டங் மளக் ண்டுபிடித் னர். அவ்வவள்விகுண்டங் ளில்
ங் ம் ைற்றும் கவண் ல மு மூடி ள் உட்பட சுைார் ஐந்நூறு மலப்
கபாருட் ள் இருப்ப ா க் கூறப்படுகிறது. கபய்ஜிங்கிலிருந்து க ன்வைற்
-வ 1500 கிவலாமீட்டர் க ாமலவில் அமைந்துள்ள ஒரு பழங் ால சீன
ந ரந் ான் சான்சிங்டுய். இந் க் மலப்கபாருட் ள் சுைார் 3000 ஆண்டு
- ளுக்கு முந்ம யமவ. சீனாவின் இப்பகுதி பண்மடய இராச்சியைான
ஷூவால் ஆளப்பட்டது.

எது?
அ) கசன்மன 

-யுள்ள அமைச்சகம் எது?

ஆ) க ாச்சி

அ) நலவாழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அமைச்ச ம்

இ) மும்மப
ஈ) க ால் த் ா

ஆ) AYUSH அமைச்ச ம் 

✓

இ) க ாழிலாளர் ைற்றும் வவமலவாய்ப்பு அமைச்சகம்
ஈ) கவளியுறவுத்துமற அமைச்ச ம்
AYUSH ைருத்துவ
வல் ளஞ்சிய இமைய ளம் ைற்றும் ஆயுஷ்
சஞ்சீவனி கசயலியின் மூன்றாவது பதிப்மப ைத்திய AYUSH இணைய
-ணைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ அறிமுகம் சசய்து ணைத்தார். ஆயுஷ் ைருத்துவர்
- ள் ைற்றும் கபாது ைக் ளுக்கு உ வும் வம யில் ஆயுஷ் ைருத்துவ
வல் ளஞ்சிய இமைய ளம் அமைந்துள்ளது.

இந்தியர் யார்?
அ) CNR ராவ் 

அ) வராவன் அட்கின்சன்

ஆ) நவரந்திர வைாடி

ஆ) எரிக் ார்வல 

இ) இரகுராம் ராஜன்

இ) JK கரௌலிங்

ஈ) விராத் வ ாலி

ஈ) சல்ைான் ருஷ்டி
“The Very Hungry Caterpillar” என்ற பு ழ்கபற்ற குழந்ம ள் நூமல
எழுதிய எரிக் ார்வல (91) சமீபத்தில் சிறுநீர கசயலிழப்பு ாரைைா
ாலைானார். இந்நூல் உலகின் சிறந் விற்பமனயான நூல் ளுள்
ஒன்றாகும். மு ன்மு லில் 1969ஆம் ஆண்டில் இது கவளியிடப்பட்டது,
இன்றுவமர, எழுபதுக்கும் வைற்பட்ட கைாழி ளில் இந் நூல் கைாழிகபய
-ர்க் ப்பட்டுள்ளது.

✓

‘இந்திய ைாைணி’ விருதுகபற்றவரான வபராசிரியர் CNR ராவ் அவர் ட்கு,
2020ஆம் ஆண்டுக் ான சர்வவ ச எனி விருது வழங் ப்பட்டுள்ளது.

✓

புதுப்பிக் த் க் எரிசக்தி மூலங் ள் ைற்றும் எரிசக்தி வசமிப்பில் னது
அர்ப்பணிப்புமிக் ஆராய்ச்சிக் ா அவருக்கு இவ்விருது வழங் ப்பட்டுள்
-ளது. எரிசக்தி ஆராய்ச்சியின் வநாபல் பரிசா வும் இது ரு ப்படுகிறது.

8. SeHAT OPD என்ற இமையதளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள
ஒன்றிய அமைச்சகம் எது?

4. 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய ரிசர்வ் ேங்கியின் ஆண்டு

அ) நலவாழ்வு அமைச்ச ம்

அறிக்மக, ரிசர்வ் ேங்கியின் எத்தமன ைாத சசயற்பாடுகமள உள்ள
-டக்கியது?
அ) 6

9

ஆ) 9 
இ) 11
ஈ) 12
✓

✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது 2021 ைார்ச்.31ஆம் வ தியுடன் முடிவமடந்
- 2020-21ஆம் நிதியாண்டிற் ான னது ஆண்டறிக்ம மய கவளி
-யிட்டது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஜூமல மு ல் ஜூன் வமரயிலான ால
ட்டத்ம
னது நிதியாண்டா ஏற்றுக்க ாண்டிருந் து.
ஆனால், 2020-21ஆம் நிதியாண்டிலிருந்து ஏப்ரல்-ைார்ச் வமரயிலான
ால ட்டத்ம
னது நிதியாண்டா ரிசர்வ் வங்கி திருத்தியுள்ளது.
எனவவ, 2020-21ஆம் நிதியாண்டிற் ான ஆண்டறிக்ம , இந்திய ரிசர்
-வ் வங்கியின் கசயல்பாடு மள, 2020 ஜூமல மு ல் 2021 ைார்ச்
வமரயிலான ஒன்பது ைா
ாலத்ம ைட்டுவை உள்ளடக்கியுள்ளது.



ைத்திய உவர்நீர் மீன்வளர்ப்பு நிறுவனைானது மிழ்நாட்டின் கசன்மன
-யில் அமைந்துள்ளது. இந் நிறுவனம் இந்திய வவளாண் ஆராய்ச்சிக்
ழ த்தின்கீழ் கசயல்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் இந்நிறுவனம், மவரல்
கநர்வஸ் கநக்வராசிஸ் எனும் வநாய்க் ான ஓர் உள்நாட்டு டுப்பூசிமய
உருவாக்கியுள்ளது. இந்வநாய், பல்வவறு மீனினங் மளப்பாதிக்கும் ஒரு
மவரஸ் வநாயாகும்.

7. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான எனி விருது ேழங்க் சகௌரவிக்கப்பட்ட

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

✓

பன்னி புன்னிலக் ாப்ப ம் என்பது குஜராத் ைாநிலத்தின் ட்ச் ைாவட்டத்
-தில் அமைந்துள்ள வறண்ட புல்கவளிச் சூழலமைப்பு ஆகும். வ சிய
பசுமைத் தீர்ப்பாயைானது அண்மையில் இந் ப் பிராந்தியத்தில் உள்ள
அமனத்து ஆக்கிரமிப்பு மளயும் ஆறுைா ாலத்திற்குள் அ ற்ற வவண்
-டும் என உத் ரவிட்டது. அ ற் ான கூட்டுக்குழு ஒரு கசயல்திட்டத்ம
உருவாக் வவண்டும் என்றும் அது உத் ரவிட்டது.

6. ைத்திய உேர்நீர் மீன்ேளர்ப்பு நிறுேனம் அமைந்துள்ள இடம்

2. ைருத்துே தகேல் களஞ்சிய இமையதளத்மத அறிமுகப்படுத்தி

✓



1.அண்மையில் 6 வேள்விகுண்டங்கள் கண்டறியப்பட்ட சான்சிங்டு

ஈ) வட க ாரியா

✓









ஆ) பாது ாப்பு அமைச்ச ம் 
இ) நிதி அமைச்ச ம்
ஈ) வர்த்

அமைச்ச ம்

✓

ஒன்றிய பாது ாப்பு அமைச்ச ைானது SeHAT OPD இமைய ளத்ம
அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. அது ஆயு ப்பமட வீரர் ள், முன்னாள் இராணு
-வத்தினர் ைற்றும் அவர் ளது குடும்ப உறுப்பினர் ளுக்கு க ாமல
ைருத்துவ வசமவ மள வழங்குவம வநாக் ைா க்க ாண்டுள்ளது.

✓

SeHAT என்பது “Services e-Health Assistance & Tele-consultation”
என்பம க் குறிக்கிறது, பாது ாப்பு அமைச்சகத்தின் வமலத் ளைான
https://sehatopd.in/’இல் பதிவுகசய்துக ாள்வ ன்மூலம் இச்வசமவமயப்
கபறமுடியும்.



 











9. ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகளுக்குப் (USA) பிறகு 20 வகாடி தடுப்பூசி
சசலுத்திய இரண்டாேது நாடு எது?
அ) சீனா
ஆ) பிவரஸில்
இ) இத் ாலி
ஈ) இந்தியா 

✓

ஐக்கிய அகைரிக் நாடு ளுக்குப் (USA) பிறகு இருபது வ ாடி டுப்பூசி
கசலுத்திய இரண்டாவது நாடா இந்தியா ஆகியுள்ளது. இந் ச் சா மன
-மய, இந்தியா, 130 நாட் ளில் அமடந்துள்ளது. மு லிடத்தில் உள்ள
அகைரிக் ா, 124 நாட் ளில் 20 வ ாடிமய எட்டியது.

✓

45 வயதிற்கு வைற்பட்டவர் ளில் 34 சதவீதத்துக்கும் அதி ைாவனார்
ஒருமுமறயாவது டுப்பூசி வபாடப்பட்டுள்ள ா ஒன்றிய நலவாழ்வு
அமைச்ச ம் கூறியுள்ளது.

10. “The Eclipse and After” என்ற திருவிழாமேத் சதாடங்கியுள்ள
ைத்திய அமைச்சகம் எது?
அ)

வல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்ச ம் 

ஆ) உள்துமற அமைச்ச ம்
இ) கவளியுறவுத்துமற அமைச்சகம்
ஈ) எரிசக்தி அமைச்ச ம்

✓

ைத்திய
வல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்ச ம், “The Eclipse and After”
என்ற திமரப்பட விழாமவத் க ாடங்கியுள்ளது. இதில் கபண் ள் குறித்
திமரப்படங் ளும் அடங்கும். இமவ, 2021 வை.28-30 வமர இமைய
வழியில் திமரயிடப்படுகின்றன. இவ்விழாவில் சைத்துவமின்மை ைற்று
-ம் அநீதியிலிருந்து கவளிவரும் கபண் ளின் ம மள விவரிக்கும்
10 திமரப்படங் ளின் க ாகுப்பு இடம்கபற்றுள்ளது.


1. ஆறு அதிநவீன நீர்மூழ்கிக்
திட்டத்துக்கு அனுைதி

ப்பல்

யாரிக்

ரூ.50 ஆயிரம் வ ாடி

‘புராஜக்ட் 75 இந்தியா’ என்ற கபயரில் அதிநவீன நீர்மூழ்கிக்
ப்பல் மளத் யாரிக்கும், `50,000 வ ாடி ைதிப்புள்ள திட்டத்துக்கு
பாது ாப்புத் துமற அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் மலமையில் நமடகபற்ற,
இராணுவ ளவாடங் ள் க ாள்மு ல் வுன்சில் கூட்டத்தில் ஒப்பு ல்
வழங் ப்பட்டது. இம யடுத்து, மும்மபயில் அரசுக்கு கசாந் ைான
ைஸா ான் ப்பல் ட்டுந் ளம் ைற்றும் னியார் நிறுவனைான L&T’க்கு
விமரவில் ஒப்பந் ம் அளிக் ப்படவுள்ளது.
இந் இரண்டு நிறுவனங் ளும் கவளிநாடு ளின் க ாழில்நுட்பத்துடன்
இந்தியாவிவலவய 6 அதிநவீன நீர்மூழ்கிக் ப்பல் மள யாரிக்கும்.
ைஸா ான் – L&T இமைந்து ரஷ்யா, பிரான்ஸ், கஜர்ைனி, ஸ்கபயின்,
க ன்க ாரியா ஆகிய ஐந்து நாடு ளில் ஏ ாவது ஒரு நாட்டின் நிறுவனத்
-துடன் க ாழில்நுட்ப ஒப்பந் ம் வைற்க ாண்டு ஒன்றிய அரசுக்கு
அறிக்ம அளிக்கும் என்று பாது ாப்புத்துமற வட்டாரங் ள் க ரிவித் ன.
2. நடப்பு நிதியாண்டுக் ான கபாருளா ார வளாா்ச்சி
இருக்கும்: முந்ம ய ணிப்மப குமறத் து ஆாா்பிஐ

9.5%-ஆ

நடப்பு 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் கபாருளா ார வளாா்ச்சி 9.5
ச வீ ைா
இருக்கும் என்று இந்திய ரிசாா்வ் வங்கி (ஆாா்பிஐ)
ணித்துள்ளது. முன்பு கபாருளா ார வளாா்ச்சி 10.5 ச வீ ைா இருக்கும்
என்று ணித்திருந் நிமலயில், வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமல
பரவல் ாரைைா ைதிப்பீட்மட ஆாா்பிஐ குமறத்துள்ளது. இந்திய ரிசாா்வ்
வங்கியின் நிதிக் க ாள்ம க் குழுக் கூட்டம் ஆளுநாா் சக்தி ாந்
ாஸ்
மலமையில் நமடகபற்றது. அக்கூட்டத்தில் எடுக் ப்பட்ட முக்கிய
முடிவு ள் குறித்து அவாா் கசய்தியாளாா் ளிடம் கவள்ளிக்கிழமை
கூறிய ாவது:
டந் ஆண்டில் வரானா க ாற்று பரவல் ாரைைா கபாருளா ார
வளாா்ச்சி சரிமவச் சந்தித் து. எனினும்,
டந்
2020-21-ஆம்
நிதியாண்டின் இரண்டாவது அமரயாண்டில் நாட்டின் கபாருளா ாரம்
மீண்டும் மீளத் க ாடங்கியது. பல்வவறு துமற ள் வளாா்ச்சிப் பாம க்குத்













திரும்பின. அந் வளாா்ச்சிமயத் க் மவப்ப ற் ான நடவடிக்ம மள
வைற்க ாள்ள வவண்டிய அவசியம் ற்வபாது ஏற்பட்டுள்ளது. வரானா
க ாற்று பரவல் ாரைைா கபாருளா ாரத்துக்கு ஏற்பட்ட ாக் த்ம க்
குமறப்ப ற் ான நடவடிக்ம ளில் க ாடாா்ந்து வனம் கசலுத் ப்படும்.
இத் ம ய இக் ட்டான சூழலில், ைத்திய அரசு அதி அளவில் டன்
கபறுவம க் குமறக்கும் வநாக்கில், ைத்திய அரசின் நிதிப் பத்திரங் மள
வாங்குவ ற் ான திட்டத்ம ஆாா்பிஐ அைல்படுத்தி வருகிறது.
அத்திட்டத்தின்படி நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல், வை ைா ங் ளில் ரூ.1
லட்சம் வ ாடி ைதிப்பிலான நிதிப் பத்திரங் மள வாங்குவ ற்குத்
திட்டமிடப்பட்டிருந் து. நடப்பு வை ைா த்தில் ரூ.40,000 வ ாடி
ைதிப்பிலான நிதிப் பத்திரங் ள் வாங் ப்படவுள்ளன. இத்திட்டத்ம
வைலும் நீட்டிக் ஆாா்பிஐ முடிகவடுத்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் 2ஆவது ாலாண்டில் ரூ.1.2 லட்சம் வ ாடி ைதிப்பிலான ைத்திய அரசின்
நிதிப் பத்திரங் மள ஆாா்பிஐ வாங் வுள்ளது. பைவீக் ம்: நடப்பு 202122-ஆம் நிதியாண்டில் பைவீக் ம் 5.1 ச வீ ைா இருக்கும் என்று
ணிக் ப்பட்டுள்ளது. உைவுப் கபாருள் ளின் விமல அதி ரிப்பு,
கபாதுமுடக் த் ால் விநிவயா த்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு உள்ளிட்டமவ
ாரைைா பைவீக் ம் அதி ரித்துக் ாைப்பட வாய்ப்புள்ளது.
பைவீக் த்ம
நிாா்ையிக் ப்பட்ட
இலக் ான
2
மு ல்
6
ச வீ த்துக்குள் ட்டுக்குள் மவப்ப ற் ான நடவடிக்ம மள ஆாா்பிஐ
க ாடாா்ந்து வைற்க ாண்டு வருகிறது. பைப்புழக் த்ம அதி ரிக் ...:
வரானா க ாற்று பரவல் ாரைைா
டும் பாதிப்மபச் சந்தித்துள்ள
சுற்றுலா, விடுதி ள், விைானப் வபாக்குவரத்து உள்ளிட்ட துமற ளுக்கு
டன் வழங்குவ ற் ா வங்கி ள் ரூ.15,000 வ ாடி டன் கபறுவ ற்கு
அனுைதி அளிக் ப்பட்டுள்ளது. இந் வசதிமய அடுத் ஆண்டு ைாாா்ச் 31ஆம் வ தி வமர வங்கி ள் பயன்படுத்திக் க ாள்ள முடியும். சிறு, குறு,
நடுத் ர க ாழில் நிறுவனங் ளுக்குக் டனளிக்கும் வநாக்கில் இந்திய
சிறு க ாழில வளாா்ச்சி வங்கிக்கு (எஸ்ஐடிபிஐ) ரூ.16,000 வ ாடி நிதி
வழங் வும்
கூட்டத்தில்
முடிகவடுக் ப்பட்டது.
இது
நிதி
நிறுவனங் ளுக்கு ஏற்க னவவ வழங் முடிகவடுக் ப்பட்ட ரூ.50,000
வ ாடிக்கு
கூடு லா
வழங் ப்படும்.
இந்
நடவடிக்ம ள்
கபாருளா ாரத்தில் பைப்புழக் த்ம அதி ரிக்கும்.
வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமல பரவல் ாரைைா பாதிப்பு மளச்
சந்தித்துள்ள க ாழில் நிறுவனங் மள மீட்கடடுக்கும் வநாக்கில்
அந்நிறுவனங் ள்
வங்கி ளில்
கபற்றுள்ள
டன் ளுக் ான
ைறுசீரமைப்புத் திட்டத்ம ஆாா்பிஐ அறிவித்துள்ளது. ரூ.50 வ ாடி வமர
டன்நிலுமவ
மவத்துள்ள
நிறுவனங் ளுக்கும்
அத்திட்டம்
விரிவுபடுத் ப்படுகிறது. குமறவான பாதிப்பு: டந் ஆண்டில் வரானா
க ாற்றின் மு ல் அமல பரவியவபாது நாடு முழுவதும் கபாதுமுடக் ம்
அைல்படுத் ப்பட்டது. அ ன் ாரைைா நாட்டின் கபாருளா ாரம் கபரும்
பாதிப்மபச் சந்தித் து. ஆனால், வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமல
பரவலின்வபாது
ளாா்வு ளுடன்கூடிய
கபாதுமுடக் வை
அைல்படுத் ப்பட்டது. அ ன்
ாரைைா
கபாருளா ாரத்தில் கபரிய
அளவுக்கு பாதிப்பு இருக் ாது என்வற நம்புகிவறாம்.
வரானா க ாற்று பரவல் ாரைைா கபாருளா ாரத்தில் ஏற்படும்
ாக் ங் ள் குறித்து ஆாா்பிஐ க ாடாா்ந்து ண் ாணித்து வருகிறது.
கபாருளா ாரத்ம
மீட்கடடுப்ப ற் ான
நடவடிக்ம ள்
வைற்க ாள்ளப்பட்டு
வருகின்றன.
கபாருளா ாரத்தில்
நிதி
ஸ்திரத் ன்மைமய ஏற்படுத்துவதில் ஆாா்பிஐ உறுதியுடன் உள்ளது.
வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமலயில் பாதிப்பும் உயிரிழப்பு ளும்
அதி ரித் ன் ாரைைா கபாருளா ாரம் இயல்பு நிமலக்குத் திரும்பும்
சூழல் சற்று ாை ைமடந்துள்ளது. ஜிடிபி வளாா்ச்சி: நாட்டின் கைாத்
உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) நடப்பு நிதியாண்டில் 9.5 ச வீ ைா
இருக்கும். நடப்பு நிதியாண்டின் மு ல் ாலாண்டில் 18.5 ச வீ ைா வும்
2-ஆவது ாலாண்டில் 7.9 ச வீ ைா வும், 3-ஆவது ாலாண்டில் 7.2
ச வீ ைா வும், இறுதி ாலாண்டில் 6.6 ச வீ ைா வும் ஜிடிபி வளாா்ச்சி
இருக்கும் என்று ணிக் ப்பட்டுள்ளது.
டந் ஏப்ரல் ைா ம் நமடகபற்ற நிதிக் க ாள்ம க் குழுக் கூட்டத்தின்
வபாது
ஜிடிபி
வளாா்ச்சி
10.5
ச வீ ம்
இருக்கும்
என்று
ணிக் ப்பட்டிருந் து. ஆனால், அ ற்குப் பிறகு வரானா க ாற்று பரவல்,
ந ரங் ள் க ாடங்கி கிராைங் ள் வமர அதி ரித்துக் ாைப்பட்ட ால்
ற்வபாது ஜிடிபி வளாா்ச்சி ைதிப்பீடு குமறக் ப்பட்டுள்ளது. அமனத்து
நாள் ளிலும் வசமவ: வ சிய பைப் பரிவாா்த் மனக் ழ ம் வழங்கி
வரும் என்ஏசிகெச் பைப் பரிவாா்த் மன வசமவ, ஆ ஸ்ட் 1-ஆம் வ தி
மு ல் வாரத்தின் அமனத்து நாள் ளிலும் அளிக் ப்படும். இ ன்மூலம்
ஒவர வநரத்தில் பலருக்கு பைப் பரிவாா்த் மன மள வைற்க ாள்ள
முடியும். ஊதியம் அளிப்பது, ஓய்வூதியம் வழங்குவது, மின்சாரக்
ட்டைம் வசூலிப்பது, டன் ளுக் ான வமை மள வசூலிப்பது



 











உள்ளிட்ட வசமவ ள் இனி எளி ாகும் என்றாாா் ஆளுநாா் சக்தி ாந்
ாஸ்.
3. ைாநில மலமை குற்றவியல் வழக் றிஞரா அசன் மு ைது ஜின்னா
நியைனம் :
கசன்மன உயர் நீதிைன்றத்தில் புதிய அரசு வழக் றிஞர் ள்
நியமிக் ப்பட்டு வருகின்றனர். ஏற்க னவவ உயர் நீதிைன்ற அரசு
மலமை வழக் றிஞரா ஆர்.சண்மு சுந் ரம் நியமிக் ப்பட்டுள்ளார்.
ற் ாலி ைா 23 வபர் அரசு வழக் றிஞர் ளா நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிமலயில் கசன்மன உயர்நீதிைன்றத்தில் மிழ அரசின் ைாநில
மலமை குற்றவியல் வழக் றிஞரா
திருவாரூர் ைாவட்டம்
அத்திக் மடமய
வசர்ந் அசன்
மு ைது
ஜின்னா
(44)
நியமிக் ப்பட்டுள்ளார்.

4. வ ரளாமவச் வசர்ந் நபர் ‘உல ம் மலகீழா வபாகிறது’
என்ற மலப்பில் எடுத் ஒராங்குட்டான் பும ப்படத்துக்கு சர்வவ ச
விருது
வ ரளாமவச் வசர்ந்
ாைஸ் விஜயன் என்பவர் எடுத் ப் பும ப்படம்
ஒன்று சர்வவ ச விரும ப் கபற்றுள்ளது. அந் ப் பும ப்படத்தில்
ஓராங்குட்டான்
ஒன்று
ைரத்ம
அமைத் ப்படி
மலகீழா
க ாங்கிக்க ாண்டு இருப்பதுவபால் இருக்கிறது. அ ற்கு வைவல, ைரத்தின்
இமல ள், வானம் க ரிகின்றன. ‘உல ம் மலகீழா ப் வபாகிறது’
என்று கபயரிடப்பட்ட இந் ப் பும ப்படத்துக்கு வநச்சர் டிடிஎல் என்ற
சர்வவ ச அமைப்பு 2021ம் ஆண்டுக் ான சிறந்
பும ப்படக்
மலஞருக் ான விரும வழங்கியுள்ளது.
‘இந் ப் பும ப்படத்ம ஒருவர் எளிதில் டந்து கசல்ல முடியாது’ என்று
வநச்சர் டிடிஎல் க ரிவித்துள்ளது. இந் ப் பும ப்படம் பார்ப்பவமர ஒரு
ைம் குழப்பத்துக்கு ஆட்படுத்தும். ஒராங்குட்டான்
மலகீழா
க ாங்கிக்க ாண்டிருப்பது
வபால்
வ ான்றச்
கசய்யும்.
ஆனால்,
ஒராங்குட்டான் மலக்கீழா க ாங் வில்மல. ைரத்தின் இமல ளும்,
வானமும் நீரில் பிரதிபலிக்கின்றன. வ ரளாமவச் வசர்ந் ாைஸ் விஜயன்
ற்வபாது
னடா நாட்டில் வசித்து வருகிறார். வன விலங்கு மள
பும ப்படம் எடுப்பதில் மிகுந் ஆர்வம் க ாண்டவர்.
வபார்னியா தீவுக்குச் கசன்றவபாது, அவருக்கு இப்படி ஒரு ாட்சிமய
பும ப்படைா எடுக் வ ான்றியிருக்கிறது. அ ற் ா நீர் நடுவவ இருக்கும்
ைரத்ம வ ர்வு கசய்துள்ளார். அந் ைரத்தில் ஏறி நின்று, அந் ப் பகுதிக்கு
வழக் ைா
வரும்
ஓராங்குட்டானுக் ா
ாத்திருந் ார்.
அவர்
எதிர்பார்த் படி ஒராங்குட்டான் அந் ைரத்துக்கு வந்து ஏறியது. அந் க்
ைத்ம லாப்பூர்வைா படம் பிடித்துள்ளார் ாைஸ். 8000 க்கு வைற்பட்ட
படங் ள் இடம்கபற்ற அந் ப் வபாட்டியில், ாைஸ் விஜயனின் இந் ப்
பும ப்படம் விருது கபற்றுள்ளது. 1,500 பவுண்ட் விருதுத் க ாம யா
அவருக்கு வழங் ப்பட்டிருக்கிறது.





ஒாா்க்ஷாப் பிரிவில், திருச்சி கபான்ைமல ஒாா்க்ஷாப்-க்கு சான்றி ழ்
வழங் ப்பட்டுள்ள
என
க ற்கு
ரயில்வவ
கசய்திக்குறிப்பில்
க ரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
5. 2025-ம் ஆண்டுக்குள் கபட்வராலுடன் 20% எத் னால்
சுற்றுச்சூழமலப் பாது ாக் பிர ைர் நவரந்திர வைாடி உறுதி

லப்பு:

வரும் 2025-ம் ஆண்டுக்குள் கபட்வராலுடன் 20 ச வீ எத் னால்
வசர்க் ப்படும்.
இ ன்மூலம்
சுற்றுச்சூழல்
பாது ாக் ப்படும்.
விவசாயி ளின் வருவாய் கபருகும் என்று பிர ைர் நவரந்திர வைாடி
க ரிவித்துள்ளார். உல சுற்றுச் சூழல் தினம் வநற்று க ாண்டாடப்பட்டது.
இம கயாட்டி ைத்திய சுற்றுச்சூழல், கபட்வராலிய துமற சார்பில்
நடத் ப்பட்ட விழாவில் பிர ைர்வைாடி ாகைாலி வாயிலா பங்வ ற்றார்.
அப்வபாது, கபட்வராலில் எத் னாமல லப்பது க ாடர்பான நிபுைர் ளின்
திட்ட அறிக்ம மய பிர ைர் கவளியிட்டார். வைலும் நாடு முழுவதும்
எத் னால் பயன்பாட்மட ஊக்குவிக் இ-100 என்ற திட்டத்ம அவர்
க ாடங்கி மவத் ார். விழாவில் பிர ைர் நவரந்திர வைாடி வபசிய ாவது:
21-ம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் எத் னால் பயன்பாடு அதி ரிக் ப்படும்.
இ ன்மூலம் சுற்றுச்சூழல் வைம்படும். விவசாயி ளின் வருவாய் கபருகும்.
வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 20 ச வீ எத் னால் பயன்பாட்மட
முழுமையா அைலுக்கு க ாண்டு வர இலக்கு நிர்ையிக் ப்பட்டிருந் து.
ற்வபாது 2025-ம் ஆண்டுக் குள்வளவய இலக்ம
எட்ட முடிவு
கசய்துள்வளாம்.
டந்
2014-ம் ஆண்டில் 1.5 ச வீ
எத் னால்,
கபட்வராலுடன் வசர்க் ப்பட்டது. ற்வபாது 8.5 ச வீ த்ம எட்டியுள்வளாம்.
வரும் 2025-ம் ஆண்டுக்குள் 20 ச வீ த்ம எட்டுவவாம்.
டந் 2013-14-ம் ஆண்டில் 38 வ ாடி லிட்டர் எத் னாமல க ாள்மு ல்
கசய்வ ாம். இப்வபாது 320 வ ாடி லிட்டர் எத் னாமல க ாள்மு ல்
கசய்கிவறாம். இ ன் மூலம் நாடு முழுவதும் ரும்பு விவசாயி ள் கபரிதும்
பலன் அமடந்து வருகிறார் ள். எத் னால் உற்பத்திமய நாடு முழுவதும்
விரிவுபடுத் திட்டமிட்டுள்வளாம். இந்தியாவின் முயற்சியால் சர்வவ ச
வசாலார் கூட்டணி உருவாக் ப்பட்டுள்ளது. ஒரு சூரியன், ஓர் உல ம்,
ஒவர மின் ட்டமைப்பு என்ற க ாள்ம யுடன் இந் கூட்டணிமய
அமைத்துள்வளாம். பூமியின் சுற்றுச்சூழமல பாது ாப்பதில் சிறப்பா
கசயல்படும்
மு ல்
10
நாடு ளின்
வரிமசயில்
இந்தியா
இடம்கபற்றிருக்கிறது.
டந்
6 ஆண்டு ளில் சூரிய மின் சக்தி உற்பத்தி 15 ைடங்கு
அதி ரித்துள்ளது. புதுப்பிக் த் க் எரிசக்திமய அதி ம் உற்பத்தி கசய்யும்
மு ல் 5 நாடு ளில் இந்தியா இடம் பிடித்துள்ளது. ாற்று ைாசுமவக்
ட்டுப்படுத் நீர்வழிப் வபாக்குவரத்துக்கு முன்னுரிமை அளிக் ப்படுகிறது.
நாட்டின் 18 ந ரங் ளில் கைட்வரா ரயில் இயக் ப்படுகிறது. இ ன் மூலம்
கபாது வபாக்குவரத்ம பயன்படுத்துவவாரின் எண்ணிக்ம அதி ரித்து
வருகிறது. டந் 2014-ம் ஆண்டுக்கு முன்பு 7 விைான நிமலயங் ளில்
ைட்டுவை சூரிய மின் சக்திமய உற்பத்தி கசய்யும் வசதி இருந் து.
இப்வபாது 50 விைான நிமலயங் ளில் சூரிய மின் சக்தி உற்பத்தி
மையங் ள் அமைக் ப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பிர ைர் வைாடி வபசினார்.

5. 72 ரயில் நிமலயங் ளுக்கு ஐஎஸ்ஓ சான்றி ழ்
சுற்றுச்சூழல்
வைலாண்மைமயச்
கசயல்படுத்திய ற் ா ,
க ற்கு
ரயில்வவயில் 72 ரயில் நிமலயங் ளுக்கு ஐஎஸ்ஓ 14001 சான்றி ழ்
வழங் ப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரயில்வவயில் பசுமை முயற்சி மள
அதி ப்படுத்துவ ற் ா , இந்திய ரயில்வவ-இந்திய க ாழில் கூட்டமைப்பு
இமடவய புரிந்துைாா்வு ஒப்பந் ம்
டந்
2016-ஆம் ஆண்டு
ம கயழுத் ானது. இ ன்பிறகு, ரயில்வவயில் பசுமை நடவடிக்ம
தீவிரப்படுத் ப்பட்டது. இந் நடவடிக்ம யால், 30 பணிைமன ள், 7
உற்பத்தி நிறுவனங் ள், 8 வலாவ ா பணிைமன ள், ஒரு ஸ்வடாாா்ஸ்
டிப்வபா ஆகியமவ ‘கிரீன்வ ா’ சான்றி ழ் கபற்றுள்ளன. இது விர, 19
ரயில்வவ நிமலயங் மளப் பசுமையா
ைாற்றிய ற் ா
சான்றி ழ்
வழங் ப்பட்டுள்ளது. 600-க்கும் வைற்பட்ட ரயில் நிமலயங் ளில் டந் 2
ஆண்டு ளில் சுற்றுச்சூழல் வைலாண்மைமயச் கசயல்படுத்திய ற் ா
ஐஎஸ்ஓ 14001சான்றி ழ் வழங் ப்பட்டுள்ளது. இதுவமர கைாத் ம் 718
நிமலயங் ள் அமடயாளம் ாைப்பட்டுள்ளன.
க ற்கு
ரயில்வவயில்
சுற்றுச்சூழல்
வைலாண்மைமயச்
கசயல்படுத்திய ற் ா
72
ரயில்
நிமலயங் ளுக்கு
ஐஎஸ்ஓ
14001சான்றி ழ் வழங் ப்பட்டுள்ளது. கசன்மன ரயில்வவ வ ாட்டத்தில் 19,
திருவனந் புரம் வ ாட்டத்தில் 17, பாலக் ாடு வ ாட்டத்தில் 15, ைதுமர
ரயில்வவ வ ாட்டத்தில் 8, திருச்சி வ ாட்டத்தில் 7, வசலம் வ ாட்டத்தில் 6
ரயில் நிமலயங் ளும் என்று கைாத் ம் 72 ரயில் நிமலயங் ள் அடங்கும்.
இது விர, வ சிய எரிசக்தி பாது ாப்பு விருது நி ழ்ச்சியில், ரயில்வவ









6. பன்னாட்டு நிறுவனங் ளின் வரி ஏய்ப்மபத்
ஒப்பந் ம்

டுக்கும் வரலாற்று

பன்னாட்டு நிறுவனங் ள் வரி ஏய்ப்பு கசய்வம த் டுக்கும் சாா்வவ ச வரி
சீாா்திருத் ங் மள வைற்க ாள்வ ற் ான வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்
ஒப்பந் த்தில் உலகின் மி ப் கபரிய 7 பைக் ார நாடு ள் சனிக்கிழமை
ம கயழுத்திட்டன. இதுகுறித்து அவசாசிவயட்டட் பிரஸ் கசய்தி நிறுவனம்
க ரிவித்துள்ள ாவது: க ாழில் வளாா்ச்சியில் முன்னணி வகிக்கும் 7
நாடு ளின் கூட்டமைப்பான ஜி-7 அமைப்பின் 46-ஆவது ைாநாடு
பிரிட்டனின் ாாா்ன்வால் ைா ாைம், பாாா்பிஸ் வப ந ரில் வரும் 11 மு ல்
13-ஆம் வ தி வமர நமடகபறவிருக்கிறது. அ ற்கு முன்ன ா , அ ன்
உறுப்பு நாடு ளின் நிதியமைச்சாா் ள் ைாநாடு மலந ாா் லண்டனில்
இரண்டாவது நாளா சனிக்கிழமை நமடகபற்றது.
இதில், அகைரிக் ா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், கஜாா்ைனி, னடா, இத் ாலி,
ஜப்பான் ஆகிய நாடு ளின் நிதியமைச்சாா் ள் பங்வ ற்றனாா். அந்
ைாநாட்டில், பன்னாட்டு நிறுவனங் ள் நியாயைான முமறயில் வரி
கசலுத்துவம உறுதி கசய்யும் வம யில் வரி விதிப்பு சீாா்திருத் ங் மள
வைற்க ாள்வ ற் ான சாா்வவ ச ஒப்பந் ம் ம கயழுத் ானது. வரானா
கநருக் டியால் நாடு ள் கபாருளா ார கநருக் டியில் சிக்கித் விக்கும்
இந் ச் சூழலில், வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக் இந் ஒப்பந் த் ால் நாடு ளுக்கு
ணிசைான வரி வருவாய் கிமடக்கும் என்று எதிாா்பாாா்க் ப்படுகிறது.
இந் ஒப்பந் ம் அைலுக்கும் வந் ால், அவைஸான், கூகுள் வபான்ற மி ப்



 















கபரிய பன்னாட்டு க ாழில்நுட்ப நிறுவனங் ளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்
என்று கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து சுட்டுமர (ட்விட்டாா்) வமல ளத்தில்
கவளியிட்டுள்ள விடிவயா பதிவில் பிரிட்டன் நிதியமைச்சாா் ரிஷி சுனக்
கூறிய ாவது:
சாா்வவ ச வரி விதிப்பு முமறயில் சீாா்திருத் ம் வைற்க ாள்வது க ாடாா்பா
பல ஆண்டு ளா வபச்சுவாாா்த்ம நமடகபற்று வந் து. இந் நிமலயில்,
இதுக ாடாா்பான வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக் ஒப்பந் த்ம ஜி-7 நாடு ளின்
நிதியமைச்சாா் ள் எட்டியுள்ளனாா். ற்வபாம ய நவீன க ாழில்நுட்ப
யு த்துக்கு ஏற்ற வம யிலான வரி சீாா்திருத் ங் மள வைற்க ாள்ள அந்
ஒப்பந் ம் வழிவகுக்கும் என்றாாா் அவாா். கபாருளா ாரத்தில் பின் ங்கிய
நாடு ளுக்கு வரானா டுப்பூசி மள வழங்கி உ வ வவண்டும் என்று
ஜி-7 நாடு ளுக்கு கநருக் டி அதி ரித்து வருகிறது. வைலும், பருவநிமல
ைாற்றத்ம க் ட்டுப்படுத்துவ ற் ான நடவடிக்ம ளுக்கு நிதியளிக்
வவண்டிய ட்டாயத்தில் அந் அமைப்பின் உறுப்பு நாடு ள் உள்ளன.
இந் ச் சூழலில், அமைப்பின் 46-ஆவது ைாநாடு வரும் கவள்ளிக்கிழமை
க ாடங் விருக்கிறது என்று அவசாசிவயட்டட் பிரஸ் கசய்தி நிறுவனம்
க ரிவித்துள்ளது. உலகின் மி ப் கபரிய பைக் ார நாடு ள்
வைற்க ாண்டுள்ள இந் சாா்வவ ச வரி சீாா்திருத் ஒப்பந் த்ம பிற
நாடு ளும் பின்பற்ற வவண்டிய
ட்டாயம் உருவா லாம் என்று
கூறப்படுகிறது. எ ற் ா
இந்
சீாா்திருத் ம்? பல்வவறு நாடு ளில்
கசயல்பட்டு வரும் மி ப் கபரிய நிறுவனங் ளுக்கு வரி விதிப்பதில்,
அரசு ள் நீண்ட ாலைா சவாமல சைாளித்து வருகின்றன.
வல் க ாழில்நுட்பப் புரட்சி ஏற்பட்டு, மி ப் பிரம்ைாண்டைான பன்னாட்டு
க ாழில்நுட்ப நிறுவனங் ள் உருவானம த் க ாடாா்ந்து, இந் ச் சவால்
வைலும் அதி ரித் து. ற்வபாம ய நிமலயில், மி ப் கபரிய பன்னாட்டு
நிறுவனங் ள் எல்லா நாடு ளிலும் க ாழில் கசய் ாலும், மி க் குமறந்
க ாழில்வரி விதிக்கும் நாடு ளில் ஒரு கிமளமயத் திறந்து அங்கு
ங் ளது லாபத்ம அறிவிக் முடியும். அ ன் மூலம், பிற நாடு ளில் கபற்ற
லாபத்ம யும் அந் நாட்டில் ைக்கு ாட்டி, குமறந் க ாழில் வரிமயக்
அந் நிறுவனங் ள் கசலுத்தி வருகின்றன. இ ற்கு சட்டப்பூாா்வைா எந் த்
மடயும் இல்மல. இ னால், அந் நிறுவனங் ள் கபருைளவில் க ாழில்
கசய்து லாபம் ஈட்டும் நாடு ளுக்கு உரிய வரி கிமடக் ாைல் வபாகிறது.
இ ற்கு முற்றுப்புள்ளி மவக்கும் வநாக்கிவலவய சாா்வவ
வரி
சீாா்திருத் த்ம
வைற்க ாள்வ ற் ான ஒப்பந் த்ம
ஜி-7 நாடு ள்
ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ஒப்பந்
அம்சங் ள்... - நிறுவனங் ள் எந்
நாட்டில் கசயல்பட்டு
லாபமீட்டுகிறவ ா, அந் லாபத்துக் ான வரிமய அந் நாட்டில் ான்
கசலுத் வவண்டும். - குமறந் பட்சம் 10 ச வீ ம் லாபமீட்டும் எல்லா
பன்னாட்டு நிறுவனங் ளுக்கும் இந்
விதிமுமற கபாருந்தும் நாடு ளிமடவய க ாழில் வரி விதிப்பில் ஏற்றத் ாழ்வு மள மளயும்
வம யில், சாா்வவ ச குமறந் பட்ச க ாழில் வரி 15 ச வீ ைா
நிாா்ையிக் ப்படவவண்டும்.
‘‘இந் ஒப்பந் ம் அைலுக்கும் வந் ால், அவைஸான், கூகுள் வபான்ற மி ப்
கபரிய பன்னாட்டு க ாழில்நுட்ப நிறுவனங் ளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்
என்று கூறப்படுகிறது.’’











