
         

    

1. உலக இளைய ோர் வில்வித்ளை சோம்பி ன்ஷிப்பில், இந்தி ோ, 

எத்ைளை ைங்கப்பைக்கங்களை வென்றது? 

அ) 1 

ஆ) 2 

இ) 3  

ஈ) 4 

✓ வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா மூன்று ைங்கப்பைக்கங்கதை 

வென்றுள்ைது. உலக இதைஞர் வில்வித்தை சாம்பியன்சிப் பபாட்டியில், 

இந்திய அணி, 15 பைக்கங்கதை வென்றது. 2021 உலக வில்வித்தை 

இதைஞர் சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியானது பபாலந்தின் வுப ாக்லாவில் 

நதைவபற்றது. 15 பைக்கங்களில், மகளிர் மற்றும் ஆைெர் ‘காம்பவுண்ட்’ 

நிகழ்வு மற்றும் கலப்பு அணி நிகழ்வுகளில் மூன்று ைங்கப்பைக்கங்கதை 

இந்தியா வென்றது. இறுதிப்பபாட்டியில், வபண்கள் அணி துருக்கிதய 

228-216 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி ைங்கப்பைக்கம் வென்றது. 

 

2. ஓரோண்டு முழுவதும் நடைபெறும் அம்ரித் மயகோத்சவ் விைோடி 

விைோ திட்டத்ளை வைோடங்கியுள்ை நிறுெைம் எது? 

அ) AIR  

ஆ) CSIR 

இ) இஸ்ப ா 

ஈ) NITI ஆபயாக் 

✓ அகில இந்திய ொவனாலியானது (AIR) பைசிய மற்றும் பி ாந்திய 

அதலெரிதசகளில் ‘ஆசாதி கா சபர் ஆகாஷ்ொணி பக சாத்’ என்ற 

ைனித்துெமான புதுதமயான திட்ைத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

‘ஆசாதி கா அம்ரித் மபகாத்சவ்’ வகாண்ைாட்ைத்தின் ஒருபகுதியாக அகில 

இந்திய ொவனாலியின் வசய்தி பசதெகள் பிரிவினால், ஓ ாண்டு கால-

த்திற்கு அம்ரித் மபகாத்சவ் வினாடிவினா ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ‘Freedom Cyclothon’ என்ற டைக்கிள் பெரணிடைத் வைோடங்கி 

உள்ை அளமப்பு எது? 

அ) எல்தல பாதுகாப்பு பதை  

ஆ) உள்துதற அதமச்சகம் 

இ) இந்திய விமானப்பதை 

ஈ) டிஆர்டிஓ 

✓ இந்திய விடுைதலயின் 75ஆெது ஆண்டு நிதறதெ முன்னிட்டு, 

எல்தல பாதுகாப்பு பதையின் (BSF) ைதலதம இயக்குநர் SS பைஸ்ொல், 

ஜம்மு-காஷ்மீரின் RS பு ா பகுதியில் இருந்து ‘பிரீைம் தசக்பைாத்ைான்’ 

என்ற தசக்கிள் பப ணிதயத் வைாைக்கிதெத்ைார். 

✓ இந்ைச் தசக்கிள் பப ணி ஜம்மு காஷ்மீர், பஞ்சாப்,  ாஜஸ்ைான் மற்றும் 

குஜ ாத் ஆகிய 4 மாநிலங்கள்/யூனியன் பி பைசங்கதை உள்ைைக்கும். 

புதிய இந்தியா கட்டுைல் இந்தியா, ஆத்மநிர்பார் பா த், ஒப  பா ைம் 

ஒப்பிலா பா ைம் மற்றும் தூய்தமயான கி ாமம் பசுதமயான கி ாமம் 

பற்றிய வசய்திகதை ப ப்புெபை இைன் பநாக்கமாகும். இந்ைச் தசக்கிள் 

பப ணி சுமார் 1993 கிமீட்ைர் தூ த்தை கைந்து வசல்லும். 

 

4. வபோருைோைோர ெைர்ச்சி நிறுெை சங்கத்தின் புதி  ைளலெரோக 

யைர்ந்வைடுக்கப்பட்டெர்  ோர்? 

அ) ைாக்ைர் மன்பமாகன் சிங் 

ஆ) அமிைாப் காந்த் 

இ) அஜய் தியாகி 

ஈ) என்.பக.சிங்  

✓ 15ஆெது நிதி ஆதணயத்தின் ைதலெர் NK சிங், வபாருைாைா  ெைர்ச்சி 

நிறுென சங்கத்தின் புதிய ைதலெ ாக பைர்ந்வைடுக்கப்பட்ைார். 1992 

முைல் இந்ைச் சங்கத்தின் ைதலெ ாக இருந்ை முன்னாள் பி ைமர் ைாக்ைர் 

மன்பமாகன் சிங்கிற்குப் பிறகு NK சிங் இப்பைவிக்கு ெந்துள்ைார்.  

✓ உைல்நலக் கா ணங்களுக்காக மன்பமாகன் சிங் இந்ைப் பைவியில் 

இருந்து விலகினார். பமம்பட்ை ஆ ாய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்காக இந்ை 

நிறுெனம் பணியாற்றுகிறது. கடந்த 1952ஆம் ஆண்டில் VKRV  ாொல் 

நிறுெப்பட்ை இது, 1958இல்ைான் வசயல்பாட்டுக்கு ெந்ைது. புதுதில்லியின் 

தில்லி பல்கதலக்கழக ெைாகத்தில் இது அதமந்துள்ைது. 

5. இருைரப்பு கடற்பளட பயிற்சி ோை ‘வகோங்கன்-2021’இல், எந்ை 

நோட்யடோடு இடைந்து இந்தி ோ பங்யகற்றுள்ைது? 

அ) இலங்தக 

ஆ) ஆஸ்திப லியா 

இ)  ஷ்யா 

ஈ) ஐக்கிய இ ாச்சியம்  

✓ ஐக்கிய இ ாச்சியத்துைன் இருை ப்பு கைற்பதை பயிற்சியான ‘வகாங்கன்- 

2021’ பயிற்சியில் இந்தியா பங்பகற்றுள்ைது. இங்கிலாந்தின் பபார்ட்ஸ் 

வமௌத்தில், இந்திய கைற்பதை மற்றும் பிரிட்ைனின்  ாயல் கைற்பதைக்கு 

இதைபய இந்ைக் கைற்பதை பயிற்சி நதைவபற்றது. இந்திய கைற்பதை 

மற்றும் பிரிட்ைனின்  ாயல் கைற்பதைக்கு இதைபயயான ெருைாந்தி  

இருை ப்பு பயிற்சியான வகாங்கனில் INS ைபார் பங்பகற்றது. 

✓ இந்திய கைற்பதையும்  ாயல் கைற்பதையும், 2004ஆம் ஆண்டு முைல் 

ஒவ்பொர் ஆண்டும் இப்பயிற்சியிதன நைத்தி ெருகின்றன. 

 

6. உலகின் 50 ‘மோசுபட்ட நகரங்களுள்’ இரண்டோெது மோசுபட்ட 

நகரமோக யைர்வு வசய் ப்பட்டுள்ை இந்தி  நகரம் எது? 

அ) காஜியாபாத்  

ஆ) கான்பூர் 

இ) குருகி ாம் 

ஈ) தில்லி 

✓ பிரிட்டிஷ் நிறுெனமான ஹவுஸ்பிவ ஷ் ையாரித்ை அறிக்தகயின்படி, 

உத்ை பி பைச மாநிலத்தின் காசியாபாத், 2020ஆம் ஆண்டில், உலகின் 

‘50 மாசுபட்ை நக ங்களுள்’ இ ண்ைாெது மாசுபட்ை நக மாக பைர்வு 

வசய்யப்பட்டுள்ைது. இவ்ெறிக்தகயின்படி காஜியாபாத் 106.6µg/m3இல் 

ச ாசரியாக 2.5 துகள் காற்றின் ை க்குறியீட்தை வகாண்டுள்ைது.  

✓ காஜியாபாத்தை விஞ்சி, சீனாவின் சின்ஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ை 

பஹாைான் நக ம் 110.2µg/m3 என்ற PM2.5 உைன் மிகவும் மாசுபட்ை 

நக மாக உள்ைது. பஹாைானின் இந்ைக் காற்று மாசுபாட்டிற்கு மணல் 

புயல் கா ணமாக அதமந்துள்ைது. அது ைக்லிமகன் பாதலெனத்திற்கு 

அருகில் உள்ைது; அது உலகின் மிகப்வபரிய மணல் பாதலெனமாகும். 

காஜியாபாத்தைப் வபாறுத்ைெத , மாசுபாட்டிற்கான கா ணமாக அந்ை 

நகரின் பபாக்குெ த்து கூறப்படுகிறது. 

 

7. மின்ைணு மற்றும் ைகெல் வைோழில்நுட்ப அளமச்சகத்தின் கீழ் 

உள்ை MyGov, எந்ை அளமப்யபோடு இளைந்து அம்ரித் மயகோத்சவ் 

ஸ்ரீசக்தி புத்ைோக்க செோல் – 2021’ஐத் வைோடங்குகிறது? 

அ) வபண்களுக்கான உலக நிதியம் 

ஆ) வபண்களுக்கான பைசிய அதமப்பு 

இ) வுமன் பார் வுமன் இன்ைர்பநஷனல் 

ஈ) ஐநா வபண்கள் அதமப்பு  

✓ இந்தியாவின் 75ஆெது விடுைதல ஆண்டு நிதறதெக் வகாண்ைாடும் 

ஆசாதி கா அம்ரித் மபஹாத்செத்தைவயாட்டி, மின்னணு மற்றும் ைகெல் 

வைாழினுட்ப அதமச்சகத்தின் கீழுள்ை ‘தமகவ்’ மற்றும் ஐநா வபண்கள் 

அதமப்பு இதணந்து அம்ரித் மபகாத்சவ் ஸ்ரீசக்தி புத்ைாக்க சொல் 2021 

என்றவொன்தற உருொக்கியுள்ைது. 

✓ வபண்களின் முழு திறதன அதைய அெர்களுக்கு அதிகா மளிப்பபை 

இைன் பநாக்கம். வெற்றியாைர்களுக்கு ைலா 5,00,000 ெழங்கப்படும். 

 

8. அண்ளமயில், ஆம்யெயின் விைம்பர தூைரோக நி மிக்கப்பட்டெர் 

 ோர்? 

அ) பிவி சிந்து 

ஆ) நீ ஜ் பசாப் ா 

இ) சுசீலா சானு 

ஈ) சாய்பகாம் மீ ாபாய் சானு  

✓ ஆம்பெ இந்தியா மற்றும் அைன் நியூட்ரிதலட் ையாரிப்புகளின் விைம்ப  

தூை ாக ஒலிம்பியன் தசபகாம் மீ ாபாய் சானுதெ நியமித்துள்ைைாக 

ஆம்பெ நிறுெனம் அறிவித்துள்ைது. மீ ாபாய் சானு, இந்நிறுெனத்தின் 

விைம்ப ங்கதை முன்னிதலப்படுத்துொர். பளுதூக்கும் வீ ாங்கதன 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ஆன சாய்பகாம் மீ ாபாய் சானு, கைந்ை 2020 பைாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கில், 

வபண்கள் 49 கி பிரிவில், வெள்ளிப்பைக்கம் வென்றார். 

 

9. வச ற்ளக நுண்ைறிவில் இ ங்கும் வமய்நிகர் உைவி ோைரோை 

‘ஊர்ஜோ’ளெ அறிமுகம் வசய்துள்ை நிறுெைம் எது? 

அ) இந்துஸ்ைான் வபட்ப ாலியம் 

ஆ) NTPC நிறுெனம் 

இ) பெர் கிரிட் கார்ப்பப ஷன் ஆப் இந்தியா 

ஈ) பா த் வபட்ப ாலியம் கார்ப்பப ஷன் லிட்  

✓ நாட்டின் எண்வணய் & எரிொயு துதறயில் முைல்முதறயாக சதமயல் 

எரிகாற்று உருதைகதை முன்பதிவு வசய்ைல், எரிகாற்று உருதைகதை 

விநிபயாகிக்கும் நிறுெனத்தை மாற்றுைல் உள்ளிட்ை பசதெகளுக்காக 

‘ஊர்ஜா’ என்ற ைகெல்பரிமாற்ற ெசதிதய பா த் வபட்ப ாலிய நிறுெனம் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

✓ ைமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, கன்னைம், மதலயாைம் உள்பை பதிமூன்று 

வமாழிகளில் இந்ைச் பசதெகள் ெழங்கப்படுகின்றன. 

 

10. ஹியரோஷிமோ நோள் அனுசரிக்கப்படுகிற யைதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 6  

ஆ) ஆகஸ்ட் 7 

இ) ஆகஸ்ட் 10 

ஈ) ஆகஸ்ட் 15 

✓ கைந்ை 1945ஆம் ஆண்டில் ஹிப ாஷிமாவில் அணுகுண்டு வீசப்பட்ைைால் 

ஏற்பட்ை பப ழிவு மற்றும் மனிை இனத்திற்கு நிகழ்ந்ை துன்பங்கதை 

நிதனவுகூரும் பநாக்பகாடு ஒவ்பொர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.6ஆம் பைதி 

அன்று ஹிப ாஷிமா நாள் கதைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

✓ இந்ை ஆண்டு (2021), இந்த அணுகுண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்ை 76ஆெது 

ஆண்ைாகும். அணுகுண்ைால் ைாக்கப்பட்ை முைல் நக ம் இதுொகும். 

முதறபய ஆகஸ்ட்.6 மற்றும் 9ஆம் பைதிகளில், ஹிப ாஷிமா நக த்தில் 

வீசப்பட்ை ‘தி லிட்டில் பாய்’ மற்றும் நாகசாகி நகரில் ‘தி ஃபபட் பமன்’ 

என்ற 2 அணுகுண்டுகதையும் உருொக்கியது அவமரிக்காொகும். 

 


1.  ாணுெத்தில் 5 வபண் அதிகாரிகளுக்கு ‘கர்னல்’ பைவி உயர்வு 

இந்திய  ாணுெத்தில் பல்பெறு பதைப் பிரிவுகளில் பணியாற்றி 

குறிப்பிட்ை கால ெத யைதெப் பூாூா்த்தி வசய்ை 5 வபண் அதிகாரிகளுக்கு 

காூா்னல் அந்ைஸ்துக்கான பைவி உயாூா்தெ முைல் முதறயாக இந்திய 

 ாணுெம் திங்கள்கிழதம ெழங்கியுள்ைது. இந்திய  ாணுெத்தில் 

வபண்களுக்கான நி ந்ை ப் பணி அமாூா்வு ஏற்படுத்ைப்பட்ைதைவயாட்டி, 

இந்ை பாலின சமத்துெத்தை  ாணுெம் நதைமுதறப்படுத்தியுள்ைது. 

ஆண் ஆதிகாரிகளுக்கு மட்டுபம நி ந்ை ப் பணி அமாூா்வு பயிற்சி 

பை ாடூன் பபான்ற  ாணுெ அகாவைமியில் (ஐஎம்ஏ) வகாடுக்கப்படும். 

இந்ை நிதலயில் இந்திய  ாணுெத்தில் வபண்களுக்கு ைற்பபாது குறுகிய 

காலப் பணியமாூா்வு பயிற்சி வசன்தன பபான்ற  ாணுெ அதிகாரிகள் 

பயிற்சி அகாவைமியில் (ஓடிஏ) நதைவபறுகிறது. ஆண் அதிகாரிகளுக்கு 

இதணயாக  ாணுெத்தில் மருத்துெம்,  ாணுெ நீதிபதி, 

ெழக்குத ஞாூா்கள், கல்விப் பிரிவுகளில் பணியாற்றும் வபண்களுக்கு 

மட்டுபம காூா்னல் அந்ைஸ்துக்கு பமலான பைவி உயாூா்வு ெழங்கப்பட்டு 

ெ ப்படுகிறது. மருத்துெத் துதற வபண்  ாணுெ அதிகாரிகள் வஜன ல் 

அந்ைஸ்து ெத  பைவி உயாூா்வு வபற்று புகழ்வபற்றுள்ைனாூா். 

ஆனால் பபாரில்,  ாணுெ ஆபப ஷன் பிரிவுகளில் இருக்கும் வபண் 

அதிகாரிகளுக்கும் நி ந்ை  பணி அமாூா்வு இல்லாை நிதலயில், இந்ை 

பகாரிக்தககள் எழுந்ைன. கைந்ை பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பப 

உச்சநீதிமன்றத்தில் வபண்  ாணுெ அதிகாரிகளிைமிருந்து இைற்கான 

பகாரிக்தககள் ெந்ைன. பமலும், முப்பதைகளில், ைத ப்பதை பபான்ற 

பிரிவுகளிலும் இதுபபான்ற பகாரிக்தககள் ெலுத்ைது. இது வைாைாூா்பாக 

 ாணுெ நடுொூா் மன்றங்களிலும், உச்ச நீதி மன்றங்களிலும் ெழக்கு 

நதைவபற்றது. இறுதியாக கைந்ை ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1 - ஆம் பைதியும், 

பின்னாூா் நைப்பு ஆண்டு மாாூா்ச் மாைமும் குறுகிய காலப் பணியமாூா்வில் 

பசாூா்க்கப்பட்ை  ாணுெ வபண் அதிகாரிகளுக்கும் ைகுதியின் 

அடிப்பதையில் நி ந்ை ப் பணி அமாூா்வு அதிகாரிகைாக நியமிக்க 

உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அ சுக்கு உத்ை விட்ைது. 

இைன்அடிப்பதையில் குறுகிய காலப் பயிற்சி வபற்ற வபண் அதிகாரிகளின் 

உைல் ைகுதி உள்ளிட்ை பல்பெறு ைகுதிகளின் அடிப்பதையில் 

நானூறுக்கும் பமற்பட்ை வபண் அதிகாரிகள் நி ந்ை ப் பணி அமாூா்வில் 

பசாூா்க்கப்பட்ைனாூா். பமலும், இதுபபான்று பசாூா்க்கப்பட்ை வபண் 

அதிகாரிகளின் பணிக் கால ெத யைவு அடிப்பதையில் பைவி உயாூா்வு 

அளிக்கவும் பாதுகாப்புத் துதற முடிவெடுத்துள்ைது. இதுெத  

அதிகபட்சம் வலப்டினன்ட் காூா்னல் ெத  வபண் அதிகாரிகள் பைவி 

உயாூா்வு வபற்றனாூா். முைல் முதறயாக வபண் அதிகாரிகளில், சிக்னல் 

பதைப்பிரிதெச் பசாூா்ந்ை வலப். காூா்னல் சங்கீைா சாூா்ைானா, எலக்ட் ானிக், 

வமக்கானிக்கல் மற்றும் இன்ஜினியரிங் (இஎம்இ) பதைப் பிரிதெச் 

பசாூா்ந்ை வலப். காூா்னல்கள் பசானியா ஆனந்த் மற்றும் நவ்னீத் துக்கல், 

இன்ஜினியாூா்ஸ் பதைப் பிரிதெச் பசாூா்ந்ை வலப்டினன்ட் காூா்னல்கள் ரீனு 

கன்னா மற்றும் ரிட்சா சாஹாூா் ஆகிபயாாூா் காூா்னல் பைவிக்கு 

பைாூா்ந்வைடுக்கப்பட்டுள்ைைாக பாதுகாப்புத் துதற திங்கள்கிழதம 

அறிவித்துள்ைது. 

இந்திய  ாணுெத்தில் இந்ை 5 வபண் அதிகாரிகளும் 26 ஆண்டு கால 

பணிதய நிதறவு வசய்ைைதைவயாட்டி கால ெத யைவுக்கு பமலாக 

(தைம் ஸ்பகல்) பணியாற்றிய இொூா்களின் பசதெக்கு ஆறுைலாக இந்ை 

காூா்னல் பைவி ெழங்க, முன்னைாக இந்திய  ாணுெத்தின் பைாூா்வு 

ொரியம் ஆய்வு வசய்து அனுமதித்ைது. இருபது ஆண்டு பசதெக்குள் 

ைகுதி வபறும் வபண் அதிகாரிகளுக்கு பைாூா்வு நிதல அந்ைஸ்தும் இனி 

ெழங்கப்படும் என்றும்  ாணுெ ெட்ைா ங்களில் கூறப்படுகிறது. 

இத்ைதகய பைாூா்வு நிதல அதிகாரிகபை பிரிபகடியாூா்,  ாணுெ 

வஜன லாகவும் பைவு உயாூா்வு வபறவும் ொய்ப்புக் கிதைக்கும். இனி 

எதிாூா்காலத்தில் வபண்களுக்கான நி ந்ை  பணி அமாூா்வு பயிற்சியும் 

வைாைங்கப்படும் எனவும் பாதுகாப்புத் துதற ெட்ைா ங்கள் வைரிவித்ைன. 

 

2. ரூ.6 லட்சம் பகாடி மதிப்பிலான வசாத்துகதைப் பணமாக்கும் திட்ைம் 

வைாைக்கம் 

மத்திய அ சுக்குச் வசாந்ைமான ரூ.6 லட்சம் பகாடி மதிப்பிலான 

வசாத்துகதைப் பணமாக்கும் திட்ைத்தை மத்திய நிதியதமச்சாூா் நிாூா்மலா 

சீைா ாமன் வைாைக்கிதெத்ைாாூா். சாதலகள்,  யில்பெ, மின்சா ம் 

உள்ளிட்ை பல்பெறு துதறகளில் மத்திய அ சுக்குச் வசாந்ைமாக உள்ை 

ரூ.6 லட்சம் பகாடி மதிப்பிலான வசாத்துகதைப் பணமாக்குெைற்கான 

ெழிமுதறகள் அைங்கிய திட்ைத்தை நிதியதமச்சாூா் நிாூா்மலா சீைா ாமன் 

திங்கள்கிழதம வைாைக்கி தெத்ைாாூா். அப்பபாது அொூா் கூறுதகயில், 

‘‘வசாத்துகதைப் பணமாக்கும் நைெடிக்தக என்பது அெற்தற விற்பைல்ல. 

வசாத்துகளின் உரிதம அதனத்தும் மத்திய அ சு ெசபம இருக்கும். 

அபை பெதையில், அந்ைச் வசாத்துகதைத் திறம்பைப் பயன்படுத்தி நிதி 

தி ட்டும் நைெடிக்தககள் பமற்வகாள்ைப்படும். 

நாடு முழுெதும் மத்திய அ சுக்குச் வசாந்ைமாக உள்ை வசாத்துகதைப் 

பணமாக்கும் நைெடிக்தகயின் மூலமாக ரூ.6 லட்சம் பகாடிதயத் தி ட்ை 

முடியும் என்று மதிப்பிைப்பட்டுள்ைது. இந்ைத் திட்ைமானது 2024-25-ஆம் 

நிதியாண்டு ெத  வசயல்படுத்ைப்பைவுள்ைது. இவ்ொறு புதிய ெழிகளில் 

நிதிதயத் தி ட்டுெைன் ொயிலாக உள்கட்ைதமப்பு ெசதிகதை 

பமம்படுத்ை முடியும். பல்பெறு மக்கள் நலத் திட்ைங்கதையும் 

வசயல்படுத்ை முடியும். இத்திட்ைத்தின் ொயிலாக அ சின் வசாத்துகதைத் 

ைனியாாூா் நிறுெனங்கள் பயன்படுத்ை அனுமதி அளிக்கப்பட்டு, அ சு-

ைனியாாூா் பங்களிப்பு ொயிலாக சமூகப் வபாருைாைா  ெைாூா்ச்சி ஏற்படுெது 

உறுதி வசய்யப்படும். இத்திட்ைத்தின் ொயிலாக மக்களின் 

ொழ்க்தகத்ை மும் உயரும்’’ என்றாாூா். 

அ சின் வசாத்துக்கதைப் பணமாக்குெது வைாைாூா்பாக 2021-22-ஆம் 

நிதியாண்டின் நிதிநிதல அறிக்தகயில் வைரிவிக்கப்பட்டிருந்ைது. 

பல்பெறு துதறகளின் கீழுள்ை வசாத்துகதைப் பணமாக்குெது குறித்து 

நீதி ஆபயாக் ஆ ாய்ந்து அறிக்தக ையாரித்துள்ைது. வசன்தன, பபாபால், 

ொ ாணசி, ெபைாை ா உள்ளிட்ை 25 விமான நிதலயங்கள், 40 

 யில்பெ நிதலயங்கள், 15  யில்பெ அ ங்கங்கள்,  யில்பெ காலனிகள் 

ஆகியெற்றில் ைனியாாூா் முைலீடுகதை ஈாூா்ப்பைற்கான நைெடிக்தககள் 

இத்திட்ைத்தின் ொயிலாக பமற்வகாள்ைப்பைவுள்ைன. 

 

3. பசதி வைரியுமா? 

ஆக.13: பழம்வபரும் தசெ மைங்களில் ஒன்றான மதுத  ஆதீனத்தின் 

292-ெதுகுரு மகாசன்னிைானமான அருணகிரி நாை ஞானசம்பந்ை 

பைசிக ப மாச்சாரியார் உைல் நலக் குதறொல் காலமானார். 

 

 



         

    

ஆக.14: ஆகஸ்ட் 14ஆம் பைதி பைசப் பிரிவிதன நிதனவு தினமாக 

அனுசரிக்கப்படும் என்று பி ைமர் நப ந்தி  பமாடி அறிவித்ைார். 

ஆக.14: 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ைமிழ்நாட்டின் சிறந்ை 

மாநக ாட்சிக்கான முைல்ெர் விருதுக்கு ைஞ்சாவூர் மாநக ாட்சி 

பைர்ொனது. சிறந்ை நக ாட்சியாக உைகமண்ைலம், பபரூ ாட்சியாக 

திருச்சியில் உள்ை கல்லக்குடி பைர்ொயின. 

ஆக.15: ஆப்கானிஸ்ைானிலிருந்து அவமரிக்கா உள்ளிட்ை பநட்பைா 

நாட்டுப் பதைகள் விலகத் வைாைங்கிய நிதலயில், 20 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு ைதலநகர் காபூதல ைாலிபான்கள் தகப்பற்றினர். ஆப்கன் அதிபர் 

அஷ் ப் கனி வெளிநாட்டுக்குத் ைப்பிபயாடினார். 

ஆக.15: நாட்டின் 75-ெது சுைந்தி  தின பெை விழாதெவயாட்டி வைல்லி 

வசங்பகாட்தையில் பி ைமர் நப ந்தி பமாடியும் வசன்தன வசயின்ட் 

ஜார்ஜ் பகாட்தையில் ைமிழ்நாடு முைல்ெர் மு.க.ஸ்ைாலினும் பைசியக் 

வகாடிதய ஏற்றினார்கள். 

ஆக.15: அதனத்து சாதியினரும் அர்ச்சக ாகலாம் திட்ைத்தின்படி இந்து 

அறநிதலயத் துதற கட்டுப்பாட்டில் உள்ை பகாயில்களில் பணியாற்ற 

பல்பெறு சாதிகதைச் பசர்ந்ை 58 பபருக்கு பணி நியமன ஆதணகதை 

முைல்ெர் மு.க.ஸ்ைாலின் ெழங்கினார். 

ஆக.16: 2020ஆம் ஆண்டில் உலகின் 50 மாசுபட்ை நக ங்களின் 

பட்டியலில் சீனாவின் பஹாைான் முைலிைத்தையும் இந்தியாவின் 

காசியாபாத் இ ண்ைாமிைத்தையும் பிடித்ைன. தூய்தமயான 

நக ங்களின் பட்டியலில் ஆஸ்திப லியாவின் ஜூட்புரி முைலிைத்தைப் 

பிடித்ைது. 

ஆக.18: சுபைாகு எனும் புதிர் விதையாட்தை உருொக்கிய ஜப்பாதனச் 

பசர்ந்ை மகி காஜி காலமானார். இெர், சுபைாகு விதையாட்டின் ைந்தை 

என்றதழக்கப்படுகிறார். 

ஆக.20: உச்ச நீதிமன்றத்துக்குப் புதிைாக ஒன்பது நீதிபதிகதை நியமிக்க 

மத்திய அ சுக்கு வகாலீஜியம் பரிந்துத  வசய்ைது. 

 

 


