 













1. தலித் பந்து திட்டத்ததத் ததொடங்கியுள்ள மொநிலம் எது?

5. இந்தியொ முழுவதும் உள்ள 20 தனியொர் மருத்துவமதெகளொல்

தமற்தகொள்ளப்படும் சுகொதொர தகள்வி ஆய்தவ (Health QUEST)
ததொடக்கி தவத்துள்ளவர் யொர்?

அ) தமிழ்நாடு
ஆ) ததலுங்கானா 

அ) டாக்டர் தக சிவன் 

இ) மத்திய பிரததசம்

ஆ) டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன்

ஈ) சத்தீஸ்கர்

✓

ததலுங்கானா மாநிலத்தின் உசூர்நகர் சட்டமன்றத் ததாகுதியில் உள்ள
சலபள்ளி கிராமத்தில் தலித் பந்து திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

✓

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்குவதன்மூலம்
அவர்களின் வருமானம் ஈட்டும் தசயல்பாட்டடத் ததர்வுதசய்வதற்காக
தலா `10 இலட்சம் நிதியுதவிடய வழங்கி முதலடமச்சர் தக சந்திரதசகர்
ராவ் இத்திட்டத்டத ததாடங்கிடவத்தார். தமலும், ஒரு தனி பாதுகாப்பு
நிதியம் உருவாக்கப்படும். தலித் பந்து சமிதிகள், கிராமம் முதல் மாநில
அளவில் பல்தவறு நிடலகளில் நிறுவப்படும். தமலும் அவற்றிடம், தலித்
பாதுகாப்பு நிதியத்டத நிர்வகிக்கும் தபாறுப்பும் ஒப்படடக்கப்படும்.

இ) மன்சுக் எல் மாண்டவியா
ஈ) டாக்டர் பல்ராம் பார்கவா
✓

2. பிரதொன் மந்திரி கதிசக்தி முன்தெடுப்பில் முதலீடு தசய்யப்படும்
ததொதக எவ்வளவு?

✓

6. கீழ்கொணும் எந்த இந்திய நகரத்தில், உலகின் முதல் நடமொடும்

ஆ) `300 இலட்சம் தகாடி

அருங்கொட்சியகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது?

இ) `200 இலட்சம் தகாடி

அ) தபங்களூரு

ஈ) `100 இலட்சம் தகாடி 

ஆ) மும்டப

பிரதமர் நதரந்திர தமாடி ஆகஸ்ட் 15, 2021 அன்று `100 லட்சம் தகாடி
திட்ட மதிப்பீட்டில் பிரதான் மந்திரி கதிசக்தி முன்தனடுப்டப அறிவித்தார்.
இந்த முன்தனடுப்பு, இந்தியாவில் வாழும் இடளஞர்களுக்கு தவடல
வாய்ப்புகடள உருவாக்கும். இது உட்கட்டடமப்பின் வளர்ச்சி மற்றும்
தமம்பாட்டிற்கும் வழிவகுக்கும். இது புதிய எதிர்கால தபாருளாதார
மண்டலங்களின் சாத்தியக்கூறுகடளயும் அதிகரிக்கிறது.

இ) தகால்கத்தா 
ஈ) தசன்டன

✓

தததி எது?
அ) ஆகஸ்ட் 14 
ஆ) ஆகஸ்ட் 18

தகால்கத்தாவின் டிராம்களுக்குள் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடமாடும்
அருங்காட்சியகத்டத, இந்தியா விடுதடல அடடந்து 75ஆவது ஆண்டு
நிடறடவ முன்னிட்டு தமற்கு வங்க தபாக்குவரத்து மற்றும் வீட்டுவசதி
அடமச்சர் பிர்ஹத் ஹக்கீமால் திறந்துடவத்தார். சுதந்திரப் தபாராட்டம்,
பிரிவிடன மற்றும் 1947 நிகழ்வுகளில் மக்களின் ஒற்றுடம குறித்து
இந்த அருங்காட்சியகம் விளக்குகிறது. இது, டிசம்பர் மாத இறுதி வடர
எஸ்ப்ளதனடில் (மத்திய தகால்கத்தா) காட்சிக்கு டவக்கப்படும். ஜன.1
முதல் நகரின் மற்ற பகுதிகளுக்குச் தசல்லும்.

7. AFC மகளிர் ஆசிய தகொப்தப 2022’க்கு முன்ெதொக இந்திய

இ) ஆகஸ்ட் 21

மகளிர் கொல்பந்து அணியின் ததலதமப் பயிற்சியொளரொக தொமஸ்
தடன்ெர்பி நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இந்நிகழ்தவ நடத்தும் நொடு எது?

ஈ) ஆகஸ்ட் 23

✓

இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி டமயத்தின் (இஸ்தரா) தசயலாளரும்
தடலவருமான டாக்டர் தக சிவன், இந்தியா முழுவதும் 20 தனியார்
மருத்துவமடனகளால் தமற்தகாள்ளப்படும் சுகாதார தகள்வி ஆய்டவ
(Health QUEST - Quality Upgradation Enabled by Space Technology)
முடறயாகத் ததாடங்கிடவத்தார். இந்த ஆய்வின் குறிக்தகாள், மனிதத்
தவறுகடள குடறப்பதும், மருத்துவமடனகளின் அவசர மற்றும் தீவிரச்
சிகிச்டசப் பிரிவுகளில் சுழிய குடறபாடு மற்றும் தரமான தசடவடய
அடடவதும் ஆகும். இந்த ஆய்வு, ISRO’இன் தரநிடலகள் மற்றும் சிறந்த
நடடமுடறகளுக்தகற்ப, நாட்டில் நிலவும் சுகாதார அடமப்பின் தரத்டத
தமம்படுத்துவடத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

அ) `150 இலட்சம் தகாடி

3. உலக நீரழிவுக்கு முந்ததயநிதல நொளொக கதடப்பிடிக்கப்படுகிற

✓



நீரழிவு தநாடயப் பற்றிய விழிப்புணர்டவ பரப்பவும், நீரழிவு தநாயின்
தாக்கத்டத சமன் தசய்யவுமாக, முதல் உலகளாவிய நிகழ்வு, ஆகஸ்ட்.14
அன்று உலக நீரழிவுக்கு முந்டதயநிடல நாளாக நடத்தப்பட்டது. 2021
ஆம் ஆண்டிலிருந்து ததாடங்கி ஆண்டுததாறும் ஆக.14ஆம் தததி அன்று
உலக நீரழிவுக்கு முந்டதயநிடல நாள் கடடப்பிடிக்கப்படும். நீரழிவு
நாளுக்கு 90 நாட்களுக்கு முன்னதாக இந்த நாள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது.
நீரழிவு தநாயின் முன்தனற்றத்டதத்தடுப்பதற்கு 90 நாட்கள் ஆகும்.
இந்தியாவில் வாழும் 9 தகாடி மக்கள், நீரழிவுக்கு முந்டதயநிடலயுடன்
வாழ்கின்றனர். இவர்களுள் கிட்டத்தட்ட 75 சதவீதத்தினர், அடுத்த 5
ஆண்டுகளுக்குள் நீரழிவு தநாயால் பீடிக்கப்படுவார்கள்.

அ) சீனா
ஆ) ஜப்பான்
இ) இந்தியா 
ஈ) ததன் தகாரியா

✓

AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டப இந்தியா – 2022’க்கு முன்னதாக, இந்திய
மகளிர் கால்பந்து அணியின் தடலடமப் பயிற்சியாளராக தாமஸ்
தடன்தனர்பி தபாறுப்தபற்கிறார். AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டப – 2022,
ஜன.20-பிப்.6 வடர இந்தியாவால் நடத்தப்படவுள்ளது.

✓

இந்தியாவின் U-17 உலகக்தகாப்டப அணிக்கான தபாறுப்பில் இருந்த
தடன்னர்பி, ஆசிய தகாப்டப முடிந்தவுடன் அந்தப் பணிக்குத் திரும்புவார்.
2022 AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டப, AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டபயின்
20ஆவது பதிப்பாகும்.

4.ஆயுர்தவதத்தில் உலகின் முதல் உயிரிவங்கி அதமக்கப்படவுள்ள
மொநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது?
அ) உத்தரகாண்ட்

✓

ஆ) உத்தர பிரததசம்

8. அண்தமயில், எந்நொட்டின் கடற்பதடயுடன் இதைந்து, இந்திய

இ) தகாவா

கடற்பதட, ததன்சீெக்கடலில் கூட்டுப்பயிற்சிகதள நடத்தியது?

ஈ) புது தில்லி 

அ) தாய்லாந்து

மத்திய ஆயுஷ் அடமச்சர் சர்பானந்த தசாதனாவால் சமீபத்தில் உலகின்
முதல் ஆயுர்தவத உயிரி வங்கி புது தில்லியில் அடமக்கப்படும் என்று
அறிவித்தார். AIIA என்பது புது தில்லியில் உள்ள ஒரு தபாது ஆயுர்தவத
மருத்துவ மற்றும் ஆராய்ச்சிநிறுவனமாகும். இது ஆயுஷ் அடமச்சகத்தின்
கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனம், பல்தவறு
ஆயுர்தவத துடறகளில் முதுகடல மற்றும் முடனவர் பட்ட படிப்புகடள
வழங்குகிறது.

ஆ) ஜப்பான்









இ) கம்தபாடியா
ஈ) வியட்நாம் 
✓

ததன்சீனக்கடலில் இந்திய கடற்படட கப்பல்கள் பணியமர்த்தப்பட்டு
வருவதன் ததாடர்ச்சியாக, வியட்நாம் கடற்படடயுடன் இருதரப்பு கூட்டு
பயிற்சியில் 2021 ஆகஸ்ட் 18 அன்று இந்திய கடற்படட ஈடுபட்டது. இரு
நாட்டு
கடற்படடகளுக்கு
இடடதயயான
உறடவ
தமலும்



 







வலுப்படுத்துவதற்கும், இந்திய-வியட்நாம் இராணுவ
வலுப்படுத்துவதற்கும் இந்தப் பயிற்சி நடத்தப்பட்டது.
✓


உறவுகடள

தபார் பயிற்சிகள், ஆயுத பயிற்சிகள் மற்றும் தஹலிகாப்டர் தசயல்பாடுகள்
உள்ளிட்டடவ கடல் பிரிவில் நடடதபற்றன. கடந்த பல வருடங்களாக
இருகடற்படடகளுக்கிடடதய நடந்துவரும் ததாடர் உடரயாடல்கள்
அவற்றின் தசயல்பாடுகடள தமம்படுத்தியுள்ளன.

9. தபரிடர் தமலொண்தமத் துதறயில் எந்த நொட்டுடன் இந்தியொ
கூட்டொளியொக, மத்திய அதமச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
அ) ததன் தகாரியா
ஆ) சுவிச்சர்லாந்து
இ) வங்காளததசம் 
ஈ) தநபாளம்
✓

தபரிடர் தமலாண்டம, மீட்பு மற்றும் பாதிப்பு குடறப்பு துடறகளில்
ஒத்துடழப்புடன் தசயல்பட இந்தியா, வங்கததசம் இடடதய கடந்த மார்ச்
மாதம் தசய்யப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு, மத்திய அடமச்சரடவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

✓

இந்த ஒப்பந்தத்தால், இருதரப்பு தபரிடர் தமலாண்டம முடறகளால், இரு
நாடுகளும் பயனடடயும். தபரிடர் தமலாண்டம துடறயில் தயார்நிடல,
நடவடிக்டக, திறன் தமம்பாடு ஆகியவற்டற வலுப்படுத்த உதவும்.

10.எந்த ஆண்டுக்குள், ஏதைகளுக்கு, பல்தவறு திட்டங்களின் கீழ்,
வலுவூட்டப்பட்ட அரிசிதய வைங்க இந்திய அரசு முடிவுசெய்துள்ளது?
அ) 2023
ஆ) 2022
இ) 2025
ஈ) 2024 

✓

2024ஆம் ஆண்டிற்குள் பல்தவறு திட்டங்களின்கீழ் ஏடழகளுக்கு
தசறிவூட்டப்பட்ட அரிசிடய வழங்குவதாக பிரதமர் தமாடி அறிவித்தார்.
இந்தியாவில் ஊட்டச்சத்து குடறபாட்டட தீர்க்கும் தபாருட்டு இந்த முடிவு
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்தவாரு ஏடழக்கும் ஊட்டச்சத்து வழங்குவது
அரசாங்கத்தின் முன்னுரிடமயாகும். ஏடழப்தபண்கள் மற்றும் ஏடழ
குழந்டதகள் மத்தியில் ஊட்டச்சத்து குடறபாடு மற்றும் அத்தியாவசிய
ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாதது அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு தபரும் தடடயாக
உள்ளது என்ற கருத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.







2. பருவநிடல மாற்றத்தால் இந்திய சிறாாா்களுக்கு அதிக அச்சுறுத்தல்
பருவநிடல மாற்றத்தின் விடளவுகளால் இந்தியா, பாகிஸ்தான்,
வங்கததசம், ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய ததற்காசிய நாடுகடளச் தசாா்ந்த
சிறாாா்களுக்கு அதிக அச்சுறுத்தல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக
யுனிதசஃப்
அறிக்டகயில்
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பருவநிடல
மாற்றத்தின் விடளவுகளால் சிறாாா்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்
குறித்து ஐ.நா.வின் யுனிதசஃப் அடமப்பு ஆய்வு தமற்தகாண்டது.
அடதயடுத்து, சிறாாா்களுக்கான பருவநிடல அச்சுறுத்தல் குறியீட்டட
அந்த அடமப்பு முதல் முடறயாக தவளியிட்டது.
பருவநிடல மாற்றத்தால் ஏற்படும் புயல்கள், தவப்பக் காற்றுகள்
உள்ளிட்டவற்றால் சிறாாா்களின் சுகாதாரம், கல்வி, பாதுகாப்புக்கு ஏற்படும்
பாதிப்புகள் குறித்து ஆராய்ந்து அந்தக் குறியீடு தவளியிடப்பட்டுள்ளதாக
யுனிதசஃப் ததரிவித்துள்ளது. சிறாாா்களுக்கு அதிக அச்சுறுத்தல்
காணப்படும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 26-ஆவது இடத்தில்
உள்ளது. பாகிஸ்தான் 14-ஆவது இடத்திலும், வங்கததசம் 15-ஆவது
இடத்திலும், ஆப்கானிஸ்தான் 25-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.
இந்தியாவின் அண்டட நாடுகளான தநபாளம் (51), இலங்டக (61),
பூடான் (111) ஆகியடவ சிறாாா்களுக்குக் குடறந்த அச்சுறுத்தல்
காணப்படும் நாடுகளாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
தவள்ளம், காற்று மாசுபாடு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் சமூக-தபாருளாதார
விடளவுகளால் தபண்களும் சிறாாா்களும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட
வாய்ப்புள்ள 33 நாடுகளில் இந்தியாடவயும் யுனிதசஃப் தசாா்த்துள்ளது.
அடுத்த சில ஆண்டுகளில் சுமாாா் 60 தகாடி இந்தியாா்கள் தண்ணாா்த்
தட்டுப்பாட்டட எதிாா்தகாள்வாா் என்றும், உலகின் தவப்பநிடல 2 டிகிரி
தசல்சியஸுக்கு அதிகமாக உயாா்ந்தால், இந்தியாவில் தவள்ளப்தபருக்கு
நிகழ்வுகள் அடிக்கடி ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் அறிக்டகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உடனடி நடவடிக்டக அவசியம்: அறிக்டக
ததாடாா்பாக யுனிதசஃப் அதிகாரிகள் கூறுடகயில், ‘பருவநிடல
மாற்றத்தின் விடளவுகளால் சிறாாா் எந்த அளவுக்குப் பாதிக்கப்படுவாா்
என்படத அறிந்து தகாள்வதற்கும், அந்தப் பாதிப்புகடளத் தடுப்பதற்கான
நடவடிக்டககடள தமற்தகாள்வதற்கும் இந்த அறிக்டக உதவும்.
வறட்சி, தவள்ளம், காற்று மாசுபாடு ஆகிய தபரிடாா்கள் ததற்காசியாவில்
உள்ள லட்சக்கணக்கான சிறாாா்கடள வீடற்றவாா்களாக மாற்றுவததாடு
அவாா்களின் பட்டினிக்கும் காரணமாக இருக்கும். கதரானா ததாற்று
பரவல் அந்த அச்சுறுத்தடல தமலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. சிறாரின்
எதிாா்காலத்டதப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்டககடள அரசுகள் உடனடியாக
தமற்தகாள்ள தவண்டும்’ என்றனாா்.

3. நாட்டின் மிகப்தபரிய மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின்திட்டம் ததாடக்கம்


1. இந்திய சீன எல்டலயில் 11,000 அடி உயரத்தில் மூலிடகப் பூங்கா
உத்தரகண்டில் இந்தியா-சீனா எல்டலப் பகுதிக்கு அருதக 11,000 அடி
உயரத்தில்
அடமக்கப்பட்டுள்ள
மூலிடகப்
பூங்கா
திறந்துடவக்கப்பட்டது. சதமாலி மாவட்டத்தின் மனா கிராமமானது
இந்திய எல்டலப் பகுதியில் அடமந்துள்ள கடடசி கிராமமாகும்.
புகழ்தபற்ற பத்ரிநாத் தகாயிலுக்கு அருதக இந்த கிராமம் அடமந்துள்ளது.
கடல்மட்டத்திலிருந்து சுமார் 11,000 அடி உயரத்தில் உள்ள அந்த
கிராமத்தில் மூலிடகப் பூங்கா அடமக்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் காடு
வளாா்த்தல் நிதித் திட்டத்தின் கீழ் உத்தரகண்ட் வனத் துடறயால் இந்தப்
பூங்கா அடமக்கப்பட்டது. நாட்டில் மிக உயரத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ள
மூலிடகப் பூங்கா இதுவாகும். அந்தப் பூங்காவானது சனிக்கிழடம
திறந்துடவக்கப்பட்டது. இது குறித்து உத்தரகண்ட் வனத்துடறயின்
தடலடம பாதுகாவலாா் சஞ்சீவ் சதுாா்தவதி கூறுடகயில், ‘‘மூலிடகப்
பூங்கா 4 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இமயமடலயின் உயரமான
பகுதிகளில் காணப்படும் சுமாாா் 40 மூலிடக இனங்கள் பூங்காவில்
வளாா்க்கப்பட்டுள்ளன.
அதில் பல்தவறு மூலிடக இனங்கள் அழியும் நிடலயில் உள்ளடவயாக
சாா்வததச
இயற்டகப்
பாதுகாப்பு
கூட்டடமப்பால்
(ஐயுசிஎன்)
அறிவிக்கப்பட்டடவ. மருத்துவ குணங்கள் நிடறந்த பல்தவறு மூலிடகச்
தசடிகளும் பூங்காவில் வளாா்க்கப்பட்டுள்ளன. பத்ரி துளசி, பத்ரி மரம்,
தபாஜ்பத்ரா மரம், ரித்தி, விருத்தி, ஜீவக், ரிஷ்பக், கதகாலி, பிரம்மகமல்,
நீல்கமல், கூட் உள்ளிட்ட மூலிடககளும் வளாா்க்கப்பட்டுள்ளன’ ’
என்றாாா்.









நாட்டின் மிகப்தபரிய மிதடவ சூரிய சக்தி ஒளிமின் திட்டத்டத ஆந்திர
பிரததச மாநிலம் விசாகப்பட்டினம், சிம்ஹாத்ரி அனல்மின் நிடலயத்தின்
நீாா்த்ததக்கத்தில் ததசிய அனல்மின் கழகம் உருவாக்கியுள்ளது.
25 தமகாவாட் திறன் தகாண்ட இந்தத் திட்டத்டத கடந்த 2018-ஆம்
ஆண்டு மத்திய அரசு அறிவித்தது. ததசிய அனல்மின் கழகத்தின்
மண்டல நிாா்வாக இயக்குநாா் திரு சஞ்சய் மதன் இந்தத் திட்டத்டத
சனிக்கிழடம ததாடக்கி டவத்தாாா். நீாா்த்ததக்கத்தில் சுமாாா் 75 ஏக்காா்
பரப்பளவில், ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்த
தகடுகள் அடமக்கப்பட்டுள்ளன.
சுமாாா் 7,000 வீடுகளுக்கு ஒளியூட்டுவது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்தவாரு
ஆண்டும் குடறந்தபட்சம் 46,000 டன் கரியமில வாயுவின்
பயன்பாட்டடயும் இந்தத் திட்டம் குடறக்கும். தமலும் இதன் மூலம்
ஆண்டிற்கு 1,364 மில்லியன் லிட்டாா் தண்ணாா் தசமிக்கப்படும் என்று
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் 6700 வீடுகளின் தண்ணாா்
ததடவ பூாா்த்தி தசய்யப்படும் என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. யு-20 உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் : நடடப் பந்தயத்தில் அமித்
காத்ரிக்கு தவள்ளி
இருபது வயதுக்கு உள்பட்தடாருக்கான (யு-20) உலக தடகள
சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ஆடவருக்கான 10,000 மீட்டாா் நடடப்
பந்தயத்தில் இந்தியாவின் அமித் காத்ரி (17) தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்று
அசத்தினாாா். பந்தய இலக்டக அவாா் 42 நிமிஷம் 17.94 விநாடிகளில்
எட்டி 2-ஆம் இடம் பிடித்தாாா். தகன்யாவின் தஹரிஸ்தடான் வன்தயானி
(42:10.84) முதலிடமும், ஸ்தபயினின் பால் தமக்ராத் (42:26.11) 3-ஆம்
இடமும் பிடித்தனாா். முன்னதாக, ஃதபடதரஷன் தகாப்டப ஜூனியாா்
ததசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் தவன்றிருக்கும் அமித் காத்ரிக்கு, இது



 









முதல் சாா்வததச தபாட்டியாகும். அந்த ததசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் பந்தய
இலக்டக 40 நிமிஷம் 40.97 விநாடிகளில் எட்டியதத அவரது தனிப்பட்ட
‘தபஸ்ட்’ ஆகும்.
இப்தபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு இது 2-ஆவது பதக்கமாகும். முன்னதாக
கலப்பு ரிதல 4*400 மீட்டாா் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு கடந்த
புதன்கிழடம தவண்கலப் பதக்கம் கிடடத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.







டஷலி சிங். உலக சீனியாா் தடகளப் தபாட்டி நீளம் தாண்டுதலில்
தவண்கலம் தவன்ற அஞ்சு பாபி ஜாாா்ஜின் அகாததமியில் பயிற்சி
தபறுகிறாாா் டஷலி. இப்தபாட்டியில் இந்தியா 2 தவள்ளி, 1 தவண்கலப்
பதக்கத்டத தவன்றுள்ளது.

5. ஆக. 26 முதல் ‘மலபாாா்’ கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சி
நாற்கரக் கூட்டடமப்பு (க்வாட்) நாடுகளான இந்தியா, அதமரிக்கா,
ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான் ஆகியடவ பங்தகற்கும் ‘மலபாாா்’ கூட்டு
கடற்படடப் பயிற்சி வரும் 26-ஆம் தததிமுதல் நடடதபறவுள்ளது.
இந்தியா-அதமரிக்கா கடற்படடகள் பங்தகற்ற மலபாாா் கூட்டுப்
பயிற்சியானது கடந்த 1992-ஆம் ஆண்டுமுதல் ஆண்டுததாறும்
நடடதபற்று வந்தது. கடந்த 2015-இல் இந்தப் பயிற்சியில் ஜப்பான்
இடணந்தது. கடந்த ஆண்டு நடடதபற்ற பயிற்சியில் ஆஸ்திதரலியா
இடணந்தது. நடப்பாண்டுக்கான மலபாாா் கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சி
அதமரிக்காவின் குவாம் தீவில் வரும் 26-ஆம் தததிமுதல் 29-ஆம் தததி
வடர நடடதபறுகிறது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்தியா, அதமரிக்கா, ஜப்பான்,
ஆஸ்திதரலியா
ஆகிய
நாடுகளின்
கடற்படடக்
கப்பல்கள்
பங்தகற்கின்றன.
பயிற்சியில் பங்தகற்பதற்காக இந்திய கடற்படடக் கப்பல்களான
ஷிவாலிக், காட்மாட் ஆகியடவ சனிக்கிழடம குவாம் தீடவ அடடந்தன.
கூட்டுப் பயிற்சி குறித்து இந்தியக் கடற்படடயின் தசய்தித் ததாடாா்பாளாா்
விதவக் மத்வால் கூறுடகயில், ‘‘நாடுகளுக்கு இடடதயயான இயங்கு
தன்டமடய தமம்படுத்தவும், சிறந்த தசயல்முடறகடளக் கற்றுக்
தகாள்ளவும்,
கடல்சாாா்
பாதுகாப்பு
நடவடிக்டககளுக்கான
நடடமுடறகளில் பரஸ்பர புரிதடல வளாா்த்துக் தகாள்ளவும் இந்தப்
பயிற்சி உதவும்.
இந்தியா, ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான், அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகளின்
தபாாா்க்
கப்பல்கள்,
நீாா்மூழ்கிக்
கப்பல்கள்,
தஹலிகாப்டாா்கள்,
ததாடலதூர கடல்சாாா் கண்காணிப்பு விமானம் ஆகியடவ பயிற்சியில்
பங்தகற்கவுள்ளன. கதரானா ததாற்று பரவல் கட்டுப்பாடுகளுக்கு
இடடதயயும் இந்தப் பயிற்சிகள் நடடதபறுவதன் மூலம், கடல்சாாா்
பாதுகாப்பின்மீது ‘க்வாட்’ நாடுகள் தகாண்டுள்ள உறுதித்தன்டம
தவளிப்படுகிறது. தடர, ஆகாயம், நீாா்ப்பகுதிகள், நீருக்கு அடியில் உள்ள
இலக்குகடளத் தாக்கி அழிப்பது ததாடாா்பான தசயல்முடறப் பயிற்சிகள்
தமற்தகாள்ளப்படவுள்ளன. நீாா்மூழ்கிக் கப்பல்கள், ஏவுகடணகடளத்
தாக்கி அழித்தல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளும் தமற்தகாள்ளப்படவுள்ளன.
பயிற்சியில் பங்தகற்கும் ஐஎன்எஸ் ஷிவாலிக், காட்மாட் ஆகியவற்றில்
பல்தவறு
ஆயுதங்களும்
தசன்சாாா்களும்
தபாருத்தப்பட்டுள்ளன.
தஹலிகாப்டாா்கடள சுமந்து தசல்லும் வசதி தகாண்ட இந்த இரண்டு
கப்பல்களும்
இந்தியாவின்
தபாாா்
கட்டடமப்புத்
திறடன
எடுத்துடரக்கும்’ ’
என்றாாா். இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில்
சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், ‘க்வாட்’ கூட்டடமப்பு
நாடுகளின்
கூட்டு
கடற்படடப்
பயிற்சி
நடடதபறவுள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.
6. உலக சம்ஸ்கிருத தினம்: பிரதமாா் வாழ்த்து
உலக சமஸ்கிருத தினத்டத முன்னிட்டு பிரதமாா் நதரந்திர தமாடி
வாழ்த்து ததரிவித்துள்ளாாா். சமஸ்கிருத தமாழியில் சுட்டுடரயில் தமது
வாழ்த்துகடள அவாா் மக்களிடம் பகிாா்ந்துள்ளாாா். கடந்த 1969-ஆம்
ஆண்டு முதல் உலக சம்ஸ்கிருத தினம் ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தததி
தகாண்டாடப்படுகிறது. ஆண்டுததாறும் இந்த நாளில் அந்த தமாழிடய
தமம்படுத்துவதற்கான
கருத்தரங்குகள்
உள்ளிட்ட
நிகழ்ச்சிகள்
நடத்தப்படுகின்றன.
7. உலக தடகளப் தபாட்டி: தவள்ளி தவன்றாாா் டஷலி சிங்
20 வயதுக்குட்பட்தடாாா் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி மகளிாா்
நீளம் தாண்டுகலில் தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்றாாா் இந்தியாவின் டஷலி
சிங். தகன்ய தடலநகாா் டநதராபியில் நடடதபறும் இப்தபாட்டியின் ஒரு
பகுதியாக ஞாயிற்றுக்கிழடம நீளம் தாண்டுதல் தபாட்டி நடடதபற்றது.
இதில் ஸ்வீடன் வீராங்கடன மஜா அஸ்காக் 6.60 மீ தூரம் குதித்து
தங்கப் பதக்கம் தவன்றாாா். இந்தியாவின் டஷலி 6.59 மீ தூரம் குதித்து
தவள்ளி தவன்றாாா். உக்டரன் வீராங்கடன மரியா 6.50 மீ தூரத்துடன்
தவண்கலம் தவன்றாாா். 1 தச.மீ தூரத்தில் தங்கப் பதக்கத்டத இழந்தாாா்
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1. உலக இளைய ோர் வில்வித்ளை சோம்பி ன்ஷிப்பில், இந்தி ோ,

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

எத்ைளை ைங்கப்பைக்கங்களை வென்றது?

நோட்யடோடு இடைந்து இந்தி ோ பங்யகற்றுள்ைது?

அ) 1

அ) இலங்தக

ஆ) 2

ஆ) ஆஸ்திப லியா

இ) 3 

இ) ஷ்யா

ஈ) 4

ஈ) ஐக்கிய இ ாச்சியம் 

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.

✓

ஐக்கிய இ ாச்சியத்துைன் இருை ப்பு கைற்பதை பயிற்சியான ‘வகாங்கன்2021’ 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.

2. ஓரோண்டு முழுவதும் நடைபெறும் அம்ரித் மயகோத்சவ் விைோடி

6. உலகின் 50 ‘மோசுபட்ட நகரங்களுள்’ இரண்டோெது மோசுபட்ட

விைோ திட்டத்ளை வைோடங்கியுள்ை நிறுெைம் எது?

நகரமோக யைர்வு வசய் ப்பட்டுள்ை இந்தி

அ) AIR 

அ) காஜியாபாத் 

ஆ) CSIR

ஆ) கான்பூர்

இ) இஸ்ப ா

இ) குருகி ாம்

ஈ) NITI ஆபயாக்

ஈ) தில்லி

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 காலத்திற்கு அம்ரித் மபகாத்சவ் வினாடிவினா ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ைது.

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.

உள்ை அளமப்பு எது?
அ) எல்தல பாதுகாப்பு பதை 
ஆ) உள்துதற அதமச்சகம்
இ) இந்திய விமானப்பதை

7. மின்ைணு மற்றும் ைகெல் வைோழில்நுட்ப அளமச்சகத்தின் கீழ்

ஈ) டிஆர்டிஓ

✓

உள்ை MyGov, எந்ை அளமப்யபோடு இளைந்து அம்ரித் மயகோத்சவ்
ஸ்ரீசக்தி புத்ைோக்க செோல் – 2021’ஐத் வைோடங்குகிறது?

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
யைர்ந்வைடுக்கப்பட்டெர்

ைளலெரோக

ோர்?

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.

அ) ைாக்ைர் மன்பமாகன் சிங்
ஆ) அமிைாப் காந்த்

8. அண்ளமயில், ஆம்யெயின் விைம்பர தூைரோக நி மிக்கப்பட்டெர்

இ) அஜய் தியாகி

✓

✓

ோர்?

ஈ) என்.பக.சிங் 

அ) பிவி சிந்து

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.

ஆ) நீ ஜ் பசாப் ா

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.



நகரம் எது?

✓

3. ‘Freedom Cyclothon’ என்ற டைக்கிள் பெரணிடைத் வைோடங்கி

✓









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
உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அ சுக்கு உத்ை விட்ைது.

நியமிக்க

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 சுைனியாாூா் 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.











 













1. இந்தியாவின் மிகவுயரமான மூலிககப்பூங்கா திறக்கப்பட்டுள்ள

5. எந்த மாநிலத்கதச் ார்ந்த 7 உள்ளூர் உணவுப்பபாருட்ககள,

அ) உத்தரகண்ட் 

மத்திய உணவுப்பதப்படுத்தும் பதாழிற்துகறகள் மற்றும் ஜல் க்தித்
துகற இகணயகமச் ர் பிரகலாத் சிங் பதடல் அறிமுகம் ப ய்தார்?

ஆ) இமாச்சல பிரததசம்

அ) அஸ்ஸாம்

இ) சிக்கிம்

ஆ) மணிப்பூர் 

ஈ) மிதசாரம்

இ) ஒடிஸா

மாநிலம் எது?

✓



உத்தரகண்ட் மாநிலம் சதமாலி மாவட்டத்தின் மனா கிராமத்தில் இந்திய
-சீன எல்லலப்பகுதிக்கு அருதக 11,000 அடி உயரத்தில் அலமக்கப்பட்ட
மூலிலகப்பூங்கா திறந்துலவக்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் காடுவளர்த்தல்
நிதித்திட்டத்தின் கீழ் உத்தரகண்ட் வனத்துலறயால் இந்தப்பூங்கா
அலமக்கப்பட்டது. இமயமலலயின் உயரமான பகுதிகளில் காணப்படும்
சுமார் 40 மூலிலக இனங்கள் இப்பூங்காவில் வளர்க்கப்பட்டுள்ளன.

2. அண்கமயில், முன்னாள் முதல்வர் கல்யாண் சிங் காலமானார்.
அவர் எந்த மாநிலத்தின் முதல்வராக இருந்தார்?

ஈ) மத்திய பிரததசம்
✓

‘இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம்’ திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, மத்திய உணவு
பதப்படுத்தும் சதாழில்கள் மற்றும் ஜல்சக்தித் துலற இலணயலமச்சர்
பிரகலாத் சிங் பதடல், மணிப்பூர் மாநிலத்தின் ஏழு உள்ளூர் உணவுப்
சபாருட்கலள இம்பாலில் அறிமுகம் சசய்து லவத்தார். அலவ, கருப்பரிசி
லட்டு, கருப்பரிசி பழம் & சகாட்லட பிஸ்தகாத்துகள், சூடான மற்றும்
காரமான புஜியா, கதபாக் (சபாறி) கலலவ, மணிப்பூரி கிழங்கு பர்பி,
மூங்கில் தளிர் முரபா மற்றும் அத்தி லட்டு ஆகும்.

✓

இப்சபாருட்கள் மணிப்பூர் உணவுத் சதாழிற்துலறகள் நிறுவன அலடவு
ஆய்வகத் திட்டத்தின்கீழ் TQS குதளாபல், காஜியாபாத்துடன் இலணந்து
10 லட்சம் பட்சஜட் ஒதுக்கீட்டில் உருவாக்கப்பட்டது.

அ) ஹரியானா
ஆ) இராஜஸ்தான்

6. ஐநா பாதுகாப்பு அகவயில், பவளியுறவு அகமச் ர் S பஜய் ங்கர்

இ) உத்தர பிரததசம் 

ஒரு பமாகபல் பதாழில்நுட்ப தளத்கத அறிமுகப்படுத்துவதாக
அறிவித்தார். இந்தத் தளத்தின் பபயர் என்ன?

ஈ) மத்திய பிரததசம்

✓

உத்தரபிரததச மாநில முன்னாள் முதல்வரும் இராஜஸ்தான் மாநில
முன்னாள் ஆளுநருமான கல்யாண் சிங், 2021 ஆகஸ்ட்.21 அன்று தனது
89ஆவது வயதில் இலக்தனாவில் காலமானார். கல்யாண் சிங், 1991இல்
முதல்முலறயாக உபி மாநிலத்தின் முதல்வரானார். 1992ஆம் ஆண்டு
பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதபாது உபி மாநில முதலலமச்சராக பதவி
வகித்தவர் கல்யாண் சிங். அவர், 24 ஜூன் 1991 - 1992 டிச.6 வலர &
1997 சசப்.21 முதல் 1999 நவ.12 வலர முதல்வராக இருந்தார்.

அ) UNITE Peace
ஆ) UNITE Aware 
இ) UNITE X
ஈ) UNITE World

✓

மத்திய சவளியுறவுத்துலற அலமச்சர், S சஜய்சங்கர், ஐக்கிய நாடுகளின்
அலமதிப்பலடயினலரப் பாதுகாக்க உதவுவதற்காக, “UNITE Aware”
சதாழில்நுட்பத்லத அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்தார். நியூயார்க்கில்
உள்ள ஐநா தலலலமயகத்தில், அவர், “சதாழில்நுட்பம் மற்றும் அலமதி
காத்தல்” பற்றிய ஐநா பாதுகாப்பு அலவயின் விவாதத்திற்கு தலலலம
தாங்கியதபாது இந்த அறிவிப்லப சவளியிட்டார்.

✓

“UNITE Aware” என்பது அலமதிப்பலடயினருக்கு தலர-சதாடர்பான
தகவல்கலள வழங்குவதற்காக இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட்ட ஓர்
அலமப்பாகும். இது அப்பலடயினரின் பாதுகாப்லப உறுதிசசய்வதற்காக
உருவாக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்திற்காக இந்தியா $1.64 மில்லியன்
டாலர்கலள சசலவிட்டுள்ளது.

3. ததசிய அனல்மின் கழகமானது பின்வரும் எந்த நகரத்தில், 25

MW திறன்க ொண்ட மிகப்பபரிய மிதகவ த ாலார் PV திட்டத்கத
பதாடங்கியுள்ளது?
அ) காயங்குளம்
ஆ) ஓம்கதரஷ்வர்
இ) இராமகுண்டம்
ஈ) விசாகப்பட்டினம் 

✓

✓

ததசிய அனல்மின் கழகமானது, 25 MW திறன்சகாண்ட மிகப்சபரிய
மிதலவ சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்தத் திட்டத்லத ஆந்திர பிரததசத்தின்
விசாகப்பட்டினத்திலுள்ள அதன் சிம்காத்ரி அனல்மின் நிலலயத்தின்
நீர்த்ததக்கத்தில் உருவாக்கியுள்ளது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு இந்திய
அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட சநகிழ்வுத்தன்லம திட்டத்தின்கீழ் உருவாக்கப்ப
-ட்டுள்ள முதல் சூரியசக்தி திட்டமாகவும் இது அலமந்துள்ளது.
இந்த மிதலவ சூரிய ஆற்றல் திட்டம், நீர்த்ததக்கத்தில் சுமார் 75 ஏக்கர்
பரப்பளவில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 1 லட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட சூரியசக்தி
ஒளிமின்னழுத்த கலங்களிலிருந்து மின்சாரத்லத உருவாக்கும்
திறலன இந்தத் திட்டம் சபற்றுள்ளது.

7.தபார் வானூர்திககள தரடார் அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து பாதுகாக்க,
அதிநவீன ாப் பதாழில்நுட்பத்கத உருவாக்கியுள்ள அகமப்பு எது?
அ) ISRO
ஆ) HAL
இ) DRDO 
ஈ) BHEL

✓

தரடார்மூலம் சசயல்படும் எதிரிநாட்டு ஏவுகலணகளிலிருந்து இந்திய
விமானப்பலடயின் தபார் விமானங்கலள பாதுகாக்க அதிநவீன ‘சாஃப்’
சதாழில்நுட்பத்லத இராணுவ ஆராய்ச்சி & தமம்பாட்டு அலமப்பு (DRDO)
உருவாக்கியுள்ளது. தஜாத்பூரில் உள்ள DRDO ஆய்வகம், புதனவில்
உள்ள DRDO’இன் உயராற்றல் சபாருட்கள் ஆய்வகத்துடன் இலணந்து
இந்த ‘சாஃப்’ காட்ரிட்ஜ் - 118/I சாதனத்லத உருவாக்கியுள்ளது.

✓

தபார் விமானங்களில் சபாருத்தப்படும் இச்சாதனத்தில், சிறு அலுமினியம்
அல்லது துத்தநாகம் பூசப்பட்ட நார் துகள்கள் மில்லியன் கணக்கில்
அலடக்கப்பட்டிருக்கும். தீப்பிழம்புடன் இது தபார் விமானங்களிலிருந்து
சவளிதயறி காற்றில் பறக்கும்தபாது, தலசர்மூலம் சசயல்படும் எதிரி
நாட்டு ஏவுகலணகலள திலசதிருப்பும். இதன்மூலம் தாக்குதலில்
இருந்து தபார் விமானங்கள் தப்பிக்க முடியும்.

4. மதம் அல்லது நம்பிக்ககயின் அடிப்பகடயிலான வன்முகறச்

ப யல்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்ககள நிகனவுகூரும் பன்னாட்டு
நாள் அனு ரிக்கப்படுகிற தததி எது?
அ) 23 ஆகஸ்ட்
ஆ) 22 ஆகஸ்ட் 
இ) 20 ஆகஸ்ட்
ஈ) 24 ஆகஸ்ட்
✓

மதம் / நம்பிக்லகயின் அடிப்பலடயிலான வன்முலறச் சசயல்களினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்கலள நிலனவுகூரும் பன்னாட்டு நாள் ஆக.22 அன்று
ஐநா’ஆல் அனுசரிக்கப்பட்டது. மதம் / நம்பிக்லக சார்ந்த வன்முலறச்
சசயல்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தார்க்கும்
சபாருந்தக்கூடிய சட்டத்தின்படி ஆதரவு மற்றும் உதவிலய நல்குவதன்
முக்கியத்துவத்லத இந்த நாள் நிலனவுகூருகிறது. இது முதன்முதலில்
2019’இல் அதிகாரப்பூர்வமாக அனுசரிக்கப்பட்டது.









8. அண்கமயில், பதாகலயுணர்திறன் ப யற்ககக்தகாள் தரவு
பகிர்வில் ஒத்துகழப்பு நல்குவதற்காக, எந்த அகமப்பு, தங்களுக்குள்
ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ககபயழுத்திட்டுக்பகாண்டது?
அ) G20

ஆ) BIMSTEC

இ) BRICS 

ஈ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம்



 









✓

பிதரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் சதன்னாப்பிரிக்கா (BRICS)
ஆகியலவ சதாலலயுணர்திறன் சசயற்லகக்தகாள் தரவு பகிர்வில்
ஒத்துலழப்பு நல்குவதற்கான ஓர் ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டன.

✓

BRICS விண்சவளி முகலமகளின் குறிப்பிட்ட சதாலலயுணர்திறன்
சசயற்லகக்தகாள்களின் சமய்நிகர் விண்மீன் சதாகுப்லப உருவாக்கும்
தநாக்கில் இந்த ஒப்பந்தம் லகசயழுத்திடப்பட்டது. இதன்மூலம் அந்தந்த
தலரநிலலயங்கள் தரலவப்சபறும். இந்த ஒப்பந்தம், இந்தியா BRICS
தலலலமயின்கீழ் உள்ள இச்சமயத்தில் லகசயழுத்திடப்பட்டுள்ளது.

9. நகடபாகத பபாறியியல் மற்றும் அறிவார்ந்த தபாக்குவரத்து
அகமப்புகளுக்காக பின்வரும் எந்த நிறுவனத்துடன் மத்திய ாகல
தபாக்குவரத்து & பநடுஞ் ாகல அகமச் கம் ஒத்துகழத்துள்ளது?
அ) ஐஐடி சமட்ராஸ் 
ஆ) ஐஐடி காந்திநகர்
இ) ஐஐடி பம்பாய்
ஈ) ஐஐடி தில்லி
✓

✓

நலடபாலத (pavement) சபாறியியல் மற்றும் அறிவார்ந்த தபாக்குவரத்து
அலமப்புகளுக்காக இந்திய அரசின் சாலல தபாக்குவரத்து மற்றும்
சநடுஞ்சாலல அலமச்சகத்துடன் (MoRTH) சமட்ராஸ் ஐஐடி நிறுவனம்
கூட்டிலணகிறது. புதுலமயான நலடபாலதசபாருட்கள் மற்றும் சதாழில்
நுட்பங்கள், லஹட்ரஜன் மின்கலத்தில் இயங்கும் தபாக்குவரத்து,
தானியங்கி வாகன வலகப்பாடு, புதிய கட்டண அலமப்புகள், நிகழ்வு
தமலாண்லம அலமப்புகள், பயணிகளின் தகவலலமப்புகள், FastTAG
தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் தபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு தவிர தபாக்குவரத்து
உருவகப்படுத்துதல் ஆகியலவ இதிலடங்கும்.
சநடுஞ்சாலல சபாறியியல் துலறயில் MoRTH’ஆல் பரிந்துலரக்கப்பட்ட
அதிகாரிகள் உட்பட 8-10 மாணவர்களுக்கு சமட்ராஸ் IIT நிறுவனம்,
பயிற்சியளிக்கும்.

10. உலக மனிதாபிமான நாள் ககடபிடிக்கப்படுகிற தததி எது?
அ) ஆகஸ்ட் 19 
ஆ) ஆகஸ்ட் 21
இ) ஆகஸ்ட் 23
ஈ) ஆகஸ்ட் 25

✓

✓

அலனத்து முரண்பாடுகளுக்கும் எதிராக மனிதகுலத்திற்கு தசலவ
சசய்ய எண்ணும் அலனவரின் தியாகங்கலளயும் சகௌரவிக்கும்
வலகயில், ஐநா அலவ, ஆகஸ்ட்.19ஆம் தததிலய உலக மனிதாபிமான
நாளாகக் சகாண்டாடுகிறது. “#TheHumanRace: a global challenge for
climate action in solidarity with people who need it the most” என்பது
நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும்.
கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில் ஐநா சபாது அலவயால் இந்நாள் முலறயாக
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னர், 2009 ஆகஸ்ட்.19 அன்று முதன்முலறயாக
நிலனவுகூரப்பட்டது.


1. தமிழகத்தில் 6 புதிய மாநகராட்சிகள்
தமிழ்நாட்டிலுள்ள உள்ளாட்சி அலமப்புகலள ஒருங்கிலணத்து தமலும்
6 புதிய மாநகராட்சிகள் உருவாக்கப்படும் என்று தபரலவயில் நகராட்சித்
துலற அலமச்சர் KN தநரு அறிவித்தர்.
தாம்பரம், காஞ்சிபுரம், கும்பதகாணம், கரூர், கடலூர், சிவகாசி ஆகிய
நகராட்சிகலளயும் அதலனச் சுற்றி அலமந்துள்ள பகுதிகலளயும்
ஒருங்கிலணத்தும் மாநகராட்சிகள் உருவாக்கப்படும் என அறிவித்தார்.
நகராட்சித் துலற மானியக் தகாரிக்லக மீதான விவாதத்துக்குப் பதில்
அளித்து அலமச்சர் தக.என்.தநரு சவளியிட்ட அறிவிப்புகள்: 2011ஆம்
ஆண்டு மக்கள்சதாலக கணக்சகடுப்பின்படி நகர்ப்புற மக்கள்சதாலக
48.45 சதவீதம் ஆகும். 2021ஆம் ஆண்டு தற்தபாலதய சூழலில் சமாத்த
மக்கள்சதாலகயில் நகர்ப்புற மக்கள்சதாலக சுமார் 53 சதவீதமாக
உயர்ந்துள்ளது எனக் கருதப்படுகிறது. அதனால், மாநகராட்சிகள் மற்றும்
நகராட்சிகலள ஒட்டியுள்ள நகர்ப்புறத் தன்லமதயாடு உள்ள பகுதிகலள















நகர்ப்புறங்கதளாடு இலணத்து ததலவயான கட்டலமப்பு வசதிகள்
ஏற்படுத்துவது இன்றியலமயாததாகக் கருதப்படுகிறது.
தற்தபாதுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகலளச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்,
நகர்ப்புறத்தன்லம, மக்கள்சதாலக அடர்த்தி, ஆண்டு வருமானம்,
சபாருளாதார முக்கியத்துவம் உள்ளிட்ட பல்தவறு காரணிகளின்
அடிப்பலடயிலும் நகர்ப்புறமாக மாறி வரும் பகுதிகளிலும் நகரத்துக்கு
இலணயான அடிப்பலட வசதிகலள அளித்திடும் தநாக்கிலும்
உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் தரம் உயர்த்தப்படுகிறது.
தாம்பரம், பல்லாவரம், சசம்பாக்கம், பம்மல், அனகாபுத்தூர் ஆகிய
நகராட்சிகள் மற்றும் அதலனச் சுற்றி அலமந்துள்ள தபரூராட்சிகள்
மற்றும் ஊராட்சிகலளயும் ஒன்றிலணத்து ஒரு மாநகராட்சியாக
அலமக்கப்படும். தமலும், காஞ்சிபுரம், கும்பதகாணம், கரூர், கடலூர்
மற்றும் சிவகாசி ஆகிய நகராட்சிகள் அதலனச் சுற்றி வளர்ச்சி
அலடந்துள்ள
உள்ளாட்சி
அலமப்புகலள
ஒன்றிலணத்து
மாநகராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தப்படும்.
4 மாநகராட்சிகள் விரிவாக்கம்: திருச்சி, நாகர்தகாவில், தஞ்சாவூர், ஓசூர்
ஆகிய மாநகராட்சிகளும், சசங்கல்பட்டு, பூவிருந்தவல்லி, மன்னார்குடி
ஆகிய நகராட்சிகளும் அவற்லறச் சுற்றியுள்ள வளர்ச்சியலடந்துள்ள
தபரூராட்சிகலளயும், ஊராட்சிகலளயும் ஒன்றிலணத்து விரிவாக்கம்
சசய்யப்படும்.
புதிய நகராட்சிகள்: பள்ளப்பட்டி, திட்டக்குடி, மாங்காடு, குன்றத்தூர்,
நந்திவரம் - கூடுவாஞ்தசரி, சபான்தனரி, திருநின்றவூர், தசாளிங்கர்,
இடங்கனசாலல, தாரமங்கலம், திருமுருகன்பூண்டி, கூடலூர், காரமலட,
கருமத்தம்பட்டி, மதுக்கலர, வடலூர், தகாட்டக்குப்பம், திருக்தகாவிலூர்,
உளுந்தூர்தபட்லட, அதிராம்பட்டினம், மானாமதுலர, சுரண்லட,
களக்காடு, திருச்சசந்தூர், சகால்லன்தகாடு, முசிறி, லால்குடி ஆகிய
தபரூராட்சிகள் அதன் அருதக வளர்ச்சியலடந்துள்ள ஊராட்சிகலள
ஒன்றிலணத்து நகராட்சிகளாக மாற்றப்படும்.
தமலும், புஞ்லச புகளூர் மற்றும் புகளூர் ஆகிய 2 தபரூராட்சிகலளயும்
இலணத்து புகளூர் நகராட்சியாக அலமக்கப்படும்.
உறுப்பினர்கள் பதவிக்காலம்: தரம் உயர்த்தப்படும் அல்லது விரிவாக்கம்
சசய்யப்படும்தபாது
மாநகராட்சிகள்
மற்றும்
நகராட்சிகளுடன்
இலணக்கப்படும் ஊராட்சிகளில் ஏற்கனதவ ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட (அ)
ததர்ந்சதடுக்கப்படுகின்ற உறுப்பினர்கள் சதாடர்ந்து அவர்களது பதவிக்
காலம் முடியும் வலர அப்பதவிகளிதலதய சதாடர்வார்கள்.
சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அலமப்பின் பதவிக்காலம் முடிவலடயும்தபாது
இலணக்கப்படும் பகுதிகள் புதிதாக உருவாக்கப்படும் (அ) விரிவாக்கம்
சசய்யப்படும் நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சியின் முழுலமயான
ஆளுலமக்கு உட்படுத்தப்படும் என்றார் அலமச்சர் K N தநரு.
சமாத்தம் 21 மாநகராட்சிகள்
தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனதவ 15 மாநகராட்சிகள் உள்ளன. மாநகராட்சிகள்
விவரம் (மாநகராட்சிகள் சதாடங்கப்பட்ட காலம் அலடப்புக்குறிக்குள்
அளிக்கப்பட்டுள்ளது):
சசன்லன (1688), மதுலர (1971), தகாயம்புத்தூர் (1981), திருச்சி (1994),
தசலம் (1994), திருசநல்தவலி (1994), திருப்பூர் (2008), ஈதராடு (2008),
தவலூர் (2008), தூத்துக்குடி (2008), தஞ்சாவூர் (2014), திண்டுக்கல்
(2014), நாகர்தகாவில் (2019), ஓசூர் (2019), ஆவடி (2019) ஆகிய
மாநகராட்சிகள் உள்ளன. இத்துடன் புதிய ஆறு மாநகராட்சிகலளயும்
தசர்த்து மாநகராட்சிகளின் எண்ணிக்லக 21ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதில்
சசன்லன மட்டும் சபருநகர மாநகராட்சியாக உள்ளது.
2. இந்தியாவின் கதரானா
பரிதசாதலனயில் சவற்றி

தடுப்பூசி

‘ஹக்தகா19’:

முதல்கட்ட

கதரானா தநாய் எதிர்ப்பு சக்திலயத் தூண்டுகின்ற, பாரம்பரிய
முலறயில் உருவான ‘ஹக்தகா19 (HGCO 19) தடுப்பூசியின் முதல்கட்ட
பரிதசாதலனலய மத்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அலமப்பு (DCGI)
ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளது. ‘ஹக்தகா19’ பாதுகாப்பானது, சசல்லத்தக்கது,
தடுப்பூசி ஆய்வில் பங்தகற்றவர்கள் தநாய் எதிர்ப்பாற்றலலக்
சகாண்டுள்ளனர் என்று சதரிவித்து டிசிஜிஐ நிபுணர் குழு அனுமதிலய
வழங்கியுள்ளது.
மத்திய அறிவியல் சதாழில்நுட்ப அலமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள உயிரி
சதாழில்நுட்பத் துலற தன்னுலடய உயிரி சதாழில்நுட்ப சதாழிலக
ஆய்வு உதவி கவுன்சில் என்கிற லாப தநாக்கமற்ற சபாதுத் துலற
நிறுவனத்லத அலமத்துள்ளது.



 









இந்த நிறுவனம் கதரானா பாதுகாப்புக்கான இயக்கத்தில் புதணலவ
தசர்ந்த சஜன்தனாவா பதயா பார்மசூட்டிகல்ஸ் என்கிற தனியார் மருந்து
நிறுவனத்துடன் இலணந்து, தடுப்பூசி தயாரிப்பு ஆய்வுகலள
தமற்சகாண்டது. இதற்கு மத்திய உயிரிசதாழில்நுட்பத்துலற நிதியுதவி
அளித்தது. இந்த ‘ஹக்தகா19’ தடுப்பூசி மற்ற தடுப்பூசிகலளவிட
தவறுபட்டது. ‘mRNA’ அடிப்பலடயில் இந்திய பாரம்பரிய முலறயில்
தநாய் எதிர்ப்பு சக்திலய உடலில் தூண்டும்விதமான தடுப்பூசிலய
உருவாக்குவதற்கான
ஆய்லவ
தமற்சகாண்டு,
முதல்கட்ட
பரிதசாதலனயில் சவற்றி சபற்றுள்ளது. இதற்கு அசமரிக்காலவச் தசர்ந்த
சஹச்டிடி பதயா கார்ப்பதரஷன் நிறுவனமும் உதவ முன்வந்துள்ளது.
இந்தத் தடுப்பூசிக்கு ‘ஹக்தகா19’ எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தடுப்பூசிக்கான முதல்கட்ட ஆய்லவ பரிசீலலன சசய்து ஏற்றுக்
சகாண்ட மத்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அலமப்பு, இத்தடுப்பூசிக்கான
2ஆம், 3ஆம் கட்ட ஆய்வுகலள தமற்சகாள்ளவும் அனுமதி அளித்துள்ளது.
3. இந்தியாவின் தலலலமயில் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் முக்கியக்
கூட்டங்கள்
இந்தியாவின் தலலலமயில் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் 3 முக்கியக்
கூட்டங்கள் நலடசபற்றதாகவும், அந்தக் கூட்டங்கள் வாயிலாக உறுப்பு
நாடுகளின் கருத்துகள் முழுலமயாகப் சபறப்பட்டதாகவும் ஐ.நா.வுக்கான
இந்தியத் தூதர் டி.எஸ்.திருமூாூா்த்தி சதரிவித்துள்ளார். ஐ.நா. பாதுகாப்பு
கவுன்சிலில் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான தலலலமப் சபாறுப்லப இந்தியா
வகித்து வருகிறது. கவுன்சிலின் தலலலமப் சபாறுப்லப ஏற்றபிறகு
கடல்சாாூா் பாதுகாப்பு, அலமதிப்பலட, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஆகிய
தலலப்புகளில் 3 முக்கியக் கூட்டங்கலள இந்தியா நடத்தியது.
இன்னும் 1 வாரத்தில் இந்தியாவின் தலலலமப் சபாறுப்பு நிலறவலடய
உள்ள சூழலில், ஐ.நா.வுக்கான இந்திய தூதர் டி எஸ் திருமூர்த்தி சசய்தி
நிறுவனத்துக்கு அளித்த தபட்டியில் கூறியதாவது:
இந்தியாவின் தலலலமயில் நடத்தப்பட்ட முக்கியக் கூட்டங்களின்
வாயிலாக பல்தவறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. ஒவ்சவாரு கூட்டத்திலும்
ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் 15 உறுப்பு நாடுகள் சதரிவித்த
முழுலமயான கருத்துகளும் சபற்றுக் சகாள்ளப்பட்டன. 3 முக்கியக்
கூட்டங்கள் வாயிலாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் அலனத்தும்
ஐ.நா.வின் எதிர்கால நடவடிக்லககளுக்கு முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.
இந்தக் கூட்டங்களில் அலனத்து நாடுகளுடன் கலந்தாதலாசித்து
ஆவணங்கலள இந்தியா தயாரித்துள்ளது.







4. சதாடங்கியது தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்: இன்று முதல் தபாட்டிகள்
ஆரம்பம்
ஜப்பானின் தடாக்கிதயா நகரில் 16-ஆவது பாராலிம்பிக் தபாட்டி
சசவ்வாய்க்கிழலம
அதிகாரப்பூாூா்வமாகத்
சதாடங்கியது.
வரும்
சசப்டம்பாூா் 5-ஆம் தததி வலர 13 நாள்களுக்கு நலடசபறவுள்ள
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இந்த பாராலிம்பிக்கில், விலளயாட்டுப்
தபாட்டிகள் புதன்கிழலமயிலிருந்து சதாடங்குகின்றன. தடாக்கிதயாவில்
உள்ள ததசிய லமதானத்தில் சசவ்வாய்க்கிழலம மாலல நலடசபற்ற
சதாடக்க நிகழ்ச்சியில் சாூா்வததச பாராலிம்பிக் கமிட்டி (ஐபிசி) தலலவாூா்
ஆன்ட்ரூ பாாூா்சன்ஸ், ஜப்பான் அரசாூா் நருஹிதடா, ஜப்பான் பிரதமாூா்
தயாஷிஹிதட
சுகா
உள்ளிட்ட
முக்கியப்
பிரமுகாூா்கள்
கலந்துசகாண்டனாூா்.
சதாடக்க நிகழ்ச்சியானது, எண்ண இயலாத துன்பங்களுக்கு
இலடதயயும் உயரப் பறக்கும் வலகயில் மாற்றுத்திறனாளிகள்
தமற்சகாள்ளும் முயற்சிகலள சித்தரிக்கும் வலகயில், ‘எங்களுக்கும்
சிறகுள்ளது’
என்ற கருத்துருலவ அடிப்பலடயாகக் சகாண்டு
நடத்தப்பட்டது. நடனம் உள்ளிட்ட கலல நிகழ்ச்சிகளும் அலதச் சாாூா்ந்தத
இருந்தன. நிகழ்ச்சியானது, பாராலிம்பிக் தபாட்டியாளாூா்களின் பலத்லத
பிரதிபலிக்கும் வலகயிலான காசணாலி திலரயிடப்பட்டதில் இருந்து
சதாடங்கியது. அலதத் சதாடாூா்ந்து கவுன்ட்டவுன் நலடசபற்று, அதன்
நிலறவில் பாராலிம்பிக் தபாட்டி சதாடங்கியலத குறிக்கும் வலகயில்
லமதானத்திலிருந்து வாணதவடிக்லககள் நிகழ்த்தப்பட்டன. அதன்
பிறகு ஐபிசி தலலவாூா், அரசாூா் நருஹிதடா ஆகிதயாாூா் தமலடயில்
ததான்ற, பாராலிம்பிக் தபாட்டி சதாடங்கியதாக அரசாூா் நருஹிதடா
அதிகாரப்பூாூா்வமாக அறிவித்தாாூா். அலதத் சதாடாூா்ந்து ஜப்பாலனச்
தசாூா்ந்த பாராலிம்பிக் மல்யுத்த சாம்பியன் காவ்ரி இதசா உள்பட 6 தபாூா்
ஜப்பான் சகாடிலய தமலடக்கு ஏந்தி வந்தனாூா். அதன் பிறகு
சகாடிதயற்றப்பட்டது.
பின்னாூா் பங்தகற்பு நாடுகளின் அணிவகுப்பு, அகதிகள் குழுவிலிருந்து
சதாடங்கியது. அதில் இஸ்தரல் அணியினலர ஒரு வழிகாட்டி நாய்
அணிவகுத்து நடத்தி வந்தது அலனவரின் கவனத்லதயும் ஈாூா்ப்பதாக
இருந்தது.
தலிபான்கள்
ஆதிக்கத்தால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஆதரவளிக்கும் வலகயில், அந்நாட்டின் ததசியக்
சகாடியும் அணிவகுப்பில் ஏந்தி வரப்பட்டது. அப்தபாது லமதானத்தில்
கூடியிருந்தவாூா்கள் பலமான கரசவாலி மூலம் அதற்கு வரதவற்பு
சதரிவித்தனாூா். நடப்பு அரசியல் சூழல் காரணமாக அந்நாட்டிலிருந்து
தபாட்டியாளாூா்கள் பங்தகற்க முடியாமல் தபானது குறிப்பிடத்தக்கது.

உறுப்பு நாடுகளின் ததலவகள், பிரச்லனகள் உள்ளிட்ட அலனத்தும்
அந்த ஆவணங்களில் இடம்சபற்றுள்ளன. கூட்டங்களில் இந்தியா
முன்சனடுத்த கலந்தாதலாசலன யுக்திலய அலனத்துத் தரப்பினரும்
வரதவற்றனாூா். இந்தியாவின் தலலலமயில் நலடசபற்ற 3 முக்கியக்
கூட்டங்களும் சவற்றி சபற்றன. நாடுகள் வரதவற்பு: கடந்த 9-ஆம் தததி
பிரதமாூா் நதரந்திர தமாடி தலலலமயில் நலடசபற்ற கடல்சாாூா் பாதுகாப்பு
சதாடாூா்பான கூட்டம் பல்தவறு வழிகளில் சிறப்புவாய்ந்தது. இந்தியப்
பிரதமாூா் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்துக்குத் தலலலம தாங்கியது
அதுதவ முதல் முலற.

இந்தியா...

கடல்சாாூா் பாதுகாப்புக்சகன பிரத்தயகமாக நடத்தப்பட்ட முதல் கூட்டமும்
அதுதவ. கடல்சாாூா் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் சபற்று வரும் சூழலில்
நடத்தப்பட்ட
அக்கூட்டத்துக்குப்
பல்தவறு
நாடுகள்
வரதவற்பு
சதரிவித்தன. முக்கிய விவகாரத்தில் அலனத்துத் தரப்பினரின்
கருத்துகளும் அந்தக் கூட்டத்தின் வாயிலாகப் சபறப்பட்டன.

இதனால் நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் ததசியக் சகாடிலய குண்டு எறிதல்
வீராூா் ததக் சந்த் ஏந்திச் சசன்றாாூா். எனினும், பரிதசாதலனயில்
மாரியப்பன், விதனாத் குமாருக்கு சதாற்று பாதிப்பு இல்லல எனத்
சதரியவந்ததால் அவாூா்கள் தபாட்டியில் பங்தகற்பதில் தலடயில்லல
என்று அணி நிாூா்வாகம் சதரிவித்தது.

தீாூா்மானம் நிலறதவற்றம்: அலமதிப்பலட, பயங்கரவாத எதிாூா்ப்பு
ஆகியலவ சதாடாூா்பான கூட்டங்கள் சவளியுறவுத் துலற அலமச்சாூா்
எஸ்.சஜய்சங்காூா் தலலலமயில் நலடசபற்றன. உலகம் முழுவதும்
அலமதிலய ஏற்படுத்துவதற்கு இந்தியா சதாடாூா்ந்து லகசகாடுத்து
வருகிறது. அலமதிப் பலடகளுக்கு அதிக எண்ணிக்லகயிலான
வீராூா்கலள இந்தியா அனுப்பி வருகிறது.

பாராலிம்பிக் தபாட்டியானது 57 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும்
தடாக்கிதயா நகரில் நடத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம், பாராலிம்பிக்
தபாட்டிலய இரு முலற நடத்திய முதல் நகரம் என்ற சபருலமலய
தடாக்கிதயா சபற்றுள்ளது. 4,403 - தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்கில்
பங்தகற்கும்
தபாட்டியாளாூா்கள்
எண்ணிக்லக.
கடந்த
ரிதயா
பாராலிம்பிக்கில் பங்தகற்தறாாூா் எண்ணிக்லகலய விட (4,328) இது
அதிகமாகும். 2,550 ஆண் தபாட்டியாளாூா்கள்/ 1,853 சபண்
தபாட்டியாளாூா்கள். 22/540 - இந்த பாராலிம்பிக்கில் சமாத்தம் 22
விலளயாட்டுகளில் 540 பிரிவுகளில் தபாட்டிகள் நலடசபறுகின்றன.

அலமதிப் பலடயினருக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படும் குற்றங்களுக்கு உரிய
தண்டலன சபற்றுத் தரும் தநாக்கிலான தீாூா்மானம் இந்தியா சாாூா்பில்
நிலறதவற்றப்பட்டது. பயங்கரவாத எதிாூா்ப்பு விவகாரத்தில் அலனத்து
நாடுகளும் ஒருங்கிலணந்து சசயல்பட தவண்டுசமன சிறப்புக்
கூட்டத்தில் முடிசவடுக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் தலலலமயில் ஐ.நா.
பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் சிரியா, சலபனான், தசாமாலியா,
மியான்மாூா், தயமன் உள்ளிட்ட நாடுகளில் நிலவும் சூழல் குறித்தும்
விவாதிக்கப்பட்டது என்றாாூா் அவாூா்.









சதாடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் சாாூா்பில் 5 தபாட்டியாளாூா்கள்,
6 அதிகாரிகள் என 11 தபாூா் பங்தகற்றனாூா். முன்னதாக, இந்தியாவின்
அணிவகுப்பில் தமிழக உயரம் தாண்டுதல் வீராூா் மாரியப்பன் ததசியக்
சகாடிலய ஏந்திச் சசல்வதாக இருந்தது. எனினும், விமானத்தில்
வரும்தபாது மாரியப்பனுடன் சநருங்கிய சதாடாூா்பில் இருந்த நபருக்கு
கதரானா சதாற்று இருப்பது உறுதி சசய்யப்பட்டலத அடுத்து,
முன்சனச்சரிக்லகயாக மாரியப்பனும், அவருடன் இருந்த வட்டு எறிதல்
வீராூா் விதனாத் குமாரும் தனிலமப்படுத்தப்பட்டனாூா்.

5. நியூயார்க்கின் முதல் சபண் ஆளுநர் பதவிதயற்பு
அசமரிக்காவின் நியூயார்க் மாகாணத்திற்கு முதல் சபண் ஆளுநராக
தகத்தலீன் தஹாக்கல் (Kathleen Hogle) அவர்கள் பதவிதயற்றார்.
அசமரிக்காவிலுள்ள நியூயாாூா்க் மாகாணத்தின் முதல் சபண் ஆளுநராக
தகத்தலீன்
தஹாக்கல்
(Kathleen
Hogle)
சசவ்வாய்க்கிழலம



 















பதவிதயற்றுக் சகாண்டாாூா். 62 வயதாகும் அவாூா், 16 மாதங்களுக்கு
ஆளுநாூா் சபாறுப்லப வகிப்பாாூா். இதுவலர ஆளுநராக இருந்து வந்த
ஆண்ட்ரூ குவாதமா மீது அடுக்கடுக்காக பாலியல் புகாாூா்கள் எழுந்தலதத்
சதாடாூா்ந்து அவாூா் பதவிலய ராஜிநாமா சசய்தாாூா்.
அதலனத் சதாடாூா்ந்து, அந்தப் பதவிக்கு தகத்தலீன் தஹாக்கல் (Kathleen
Hogle) ததாந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளாாூா். அவலரயும் தசாத்து, தற்தபாது
அசமரிக்காவின் 9 மாகாணங்களில் சபண்கள் ஆளுநாூா்களாக
உள்ளனாூா். இது, அந்த நாட்டில் இதுவலர இல்லாத அதிகபட்ச
எண்ணிக்லகயாகும்.











 













1. பின்வரும் எந்த மாநிலத்திலிருந்து, இந்தியாவிலலலய முதன்

5. ததாறலயுைரி & புவியியல் தகவலறமப்பு அடிப்பறடயிலான

அ) உத்தரகண்ட் 

தைறவப்பயன்படுத்தி MGNREGA திட்டத்தின் புதிய தேயல்பாடுகறள
திட்டமிட உதவும் தளத்தின் தபயர் என்ன?

ஆ) இமாச்சல பிரததசம்

அ) பூமி இராசி

இ) சிக்கிம்

ஆ) மதத்

ஈ) மிதசாரம்

இ) யுக்தாரா 

முறையாக ஓர் அரியவறக மந்தாறை இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

✓

‘Cephalanthera erecta var. oblanceolata’ என்ற ஓர் அரியவகக மந்தாகர
இனம், இந்தியாவிதலதய முதன்முகறயாக உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின்
சதமாலி மாவட்டத்தில் 1870 மீ உயரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
BSIஇன் 6 மாதத்திற்கு ஒருமுகற வவளிவரும் இதழான வெலும்தபாவில்
இந்திய தாவரங்களின் புதிய இனங்கள்பற்றிய ஆய்வுக்கட்டுகர
வவளியிடப்பட்டுள்ளது. தமலும், இந்திய மந்தாகர இனங்கள் குறித்த
தகவல்ககளக்வகாண்ட வதாகுதிகள் விகரவில் வவளியிடப்படவுள்ளது.

ஈ) இ-சனத்
✓

‘யுக்த்தாரா’ திட்டத்தின் கீழ் வதாடங்கப்பட்டுள்ள புதிய புவிசார் திட்டமிடல்
இகையதளம், வதாகலயுைர்வு மற்றும் புவியியல் தகவல் கருவி (GIS)
அடிப்பகடயிலான தகவல்மூலம் மகாத்மா காந்தி ததசிய ஊரக தவகல
வாய்ப்பு திட்டத்தின் (MGNREGA) புதிய வசயல்பாடுககள திட்டமிட உதவும்.

✓

பல்தவறு ததசிய ஊரக தமம்பாட்டு திட்டங்களின்கீழ் உருவாக்கப்பட்ட
ஜிதயாதடக் (நிழற்படம் & காவைாளிகள் அடங்கிய புவியியல் இடங்கள்)
தகவல்கள் களஞ்சியமாக இந்தப் புவிசார் திட்டமிடல் இகையதளம்
வசயல்படும். இதில் மகாத்மா காந்தி ததசிய ஊரக தவகலவாய்ப்பு
திட்டம், வசாட்டுநீர்ப்பாசனத்திட்டம், ததசிய தவளாண் தமம்பாட்டு திட்டம்
குறித்த தகவல்கள் நிழற்படங்களுடன் இருக்கும்.

2. வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அதிலவக இறையலேறவயிறன
வழங்குவதற்காக, கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்துடன், யுனிவர்ேல்
ேர்வீஸ் ஆப்ளிலகஷன் பண்ட் கூட்டுலேர்ந்துள்ளது?
அ) BSNL 

6.உள்நாட்டிலலலய தயாரிக்கப்பட்ட லபார் விமானம், பீைங்கி எதிர்ப்பு

ஆ) MTNL

✓



இ) ஏர்வடல்

ஏவுகறைகறள ‘ARMY-2021’இல் இந்தியா அறிமுகஞ்தேய்தது.
கீழ்கண்ட எந்த நாட்டில், ‘ARMY-2021’ நறடதபறுகிைது?

ஈ) வி

அ) இந்தியா

வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு அதிதவக இகைய தசகவ வபறுவதற்கு,
யுனிவர்சல் சர்வீஸ் ஆப்ளிதகசன் பண்ட் (USOF) BSNL நிறுவனத்துடன்
ஒப்பந்தம்வசய்தது. இதன்மூலம் அகர்தலாவுக்கு இகைய இகைப்புக்கு
10 ஜிபிபிஎஸ் பன்னாட்டு அகலவரிகச, காக்ஸ் பஜார் வழியாக வங்க
ததசத்தின் BSCCL நிறுவனத்திடமிருந்து வாடகக அடிப்பகடயில்
வபறப்படுகிறது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், தமற்கண்ட பன்னாட்டு அகல
வரிகசகய, மூன்றாண்டுகளுக்கு வாடககக்குப்வபற, பிஎஸ்என்எல்
நிறுவனத்துக்கு, USOF நிதியுதவி அளிக்கும். இதன்மூலம் வடகிழக்குப்
பகுதி மக்கள் அதிதவக இகைய இகைப்புடன் பல இ-தசகவககள
வபறுவர்.

ஆ) ரஷ்யா 
இ) இஸ்தரல்
ஈ) அவமரிக்கா

✓

மாஸ்தகா பிராந்தியத்தில் ெகடவபறும் பன்னாட்டு இராணுவ-வதாழில்
நுட்ப மன்றமான ‘ARMY-2021’இல் இந்தியா தனது உள்ொட்டுப்தபார்
விமானமான LCA ததஜஸ், பீரங்கி எதிர்ப்பு வழிகாட்டும் ஏவுககைகள்,
அர்ஜுன் முதன்கம தபார் பீரங்கி (MK1A) ஆகியவற்கற அறிமுகம் வசய்தது.

✓

ஆகஸ்ட்.22-28 வகர மாஸ்தகாவின் குபின்காவில் ெகடவபறும்
பன்னாட்டு இராணுவ-வதாழில்நுட்ப மன்றமான ‘ARMY-2021’இல்
DRDO பங்தகற்கிறது. DRDO என்பது இந்திய காட்சியரங்கின் ஒருபகுதி
ஆகும். அங்கு அதிெவீன பாதுகாப்பு வதாழில்நுட்பங்களும் அகமப்புகளும்
இந்திய பாதுகாப்புத் வதாழில்களான தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிவடட் (GSL),
ஆயுதத் வதாழிற்சாகலகள் மற்றும் பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிவடட் (BEML)
ஆகியவற்றுடன் இகைந்து காட்சிப்படுத்தப்படும்.

3. ததன்சீனக்கடலில் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் எதிர்ப்புப்பயிற்சிறயத் ததாட
-ங்கியுள்ள நாடு எது?
அ) ஜப்பான் 
ஆ) சீனா

✓

இ) சிங்கப்பூர்

7. ேமீபத்தில், 34 தேயற்றகக்லகாள்கறள விண்ணில் தேலுத்திய

ஈ) இந்ததாதனசியா

அறமப்பு எது?

ஜப்பான் இராணுவ அகமச்சகத்தின் ஓர் அண்கமய அறிக்ககயின்படி,
ஜப்பானின் கடல்சார் தற்காப்புப்பகட வதன்சீனக்கடலில் நீர்மூழ்கிக்
கப்பல் எதிர்ப்புப் பயிற்சிககளத் வதாடங்கியுள்ளது. இந்தப் பயிற்சியில்,
உலங்கூர்தி விமானந்தாங்கி மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் உட்பட மூன்று
கப்பல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. முழு வதன்சீனக்கடகலயும் உரிகம
தகாரும் சீனா, அங்கு வசயற்ககத்தீவுககள அகமத்து அதில் இராணுவ
புறக்காவல் நிகலயங்ககள நிறுவியுள்ளது. வதன்சீனக்கடகல சீனா
இராணுவமயமாக்குவதாக அவமரிக்கா குற்றஞ்சாட்டி வருகிறது.

அ) ISRO
ஆ) ஸ்தபஸ் X
இ) NASA
ஈ) ஒன்வவப் 

✓

4. ேமீபத்தில், COVID ததாற்ைால் கடுறமயாக பாதிக்கப்பட்லடாருக்கு
உதவுவதற்காக COVIDஆல் பாதிக்கப்பட்லடாருக்கான வாழ்வாதாை
ஆதைவுத் திட்டத்றத அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது?
அ) மணிப்பூர் 

8. தெர்மனியில் பயிலவிரும்பும் மாைவர்களுக்காக டிஜிட்டல் &

ஆ) புதுச்தசரி

உடனடி தடுக்கப்பட்ட கைக்றக ததாடங்கியுள்ள வங்கி எது?

இ) மகாராஷ்டிரா

அ) சிட்டி வங்கி

ஈ) ஒடிஸா
✓

மணிப்பூரில் COVIDஆல் கடுகமயாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி
வழங்குவதற்காக, COVIDஆல் பாதிக்கப்பட்தடாருக்கான வாழ்வாதார
ஆதரவுத்திட்டத்கத மணிப்பூர் முதல்வர் என் பீரன் சிங் வதாடங்கினார்.
இத்திட்டத்தின்கீழ் 6,276 பயனாளிகளுக்கு ஒரு பயனாளருக்கு `2500
வீதம் வமாத்தமாக `1.56 தகாடி வழங்கப்பட்டது.



பாரதி குழுமத்தின் ஆதரவில் இயங்கும் தாழ்புவி சுற்றுப்பாகத (LEO)
வசயற்ககக்தகாள் தகவல் வதாடர்பு நிறுவனமான ஒன்வவப்,
கபக்தகானூர் விண்வவளி ஏவுதளத்திலிருந்து அரியான்ஸ்தபஸ்மூலம்
34 வசயற்ககக்தகாள்ககள விண்ணில் ஏவியகத உறுதிவசய்துள்ளது.
OneWeb’இன் ‘ஐந்து முதல் 50’ திட்டத்கத வவற்றிகரமாக முடித்தகதத்
வதாடர்ந்து இந்த ெடவடிக்கக தமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம்
ஒன்வவபின் வசயற்ககக்தகாள்ககள 288ஆக மாற்றியுள்ளது.







ஆ) ICICI வங்கி வஜர்மனி 
இ) டாய்ச் வங்கி
ஈ) பாரத வங்கி
✓

வஜர்மனியில் பயில விகழயும் மாைவர்களுக்காக டிஜிட்டல் மற்றும்
உடனடி தடுக்கப்பட்ட கைக்கக வதாடங்குவதாக ICICI வங்கி வஜர்மனி
அறிவித்துள்ளது. தடுக்கப்பட்ட கைக்கு (Blocked Account) என்பது ஒரு



 









சிறப்பு வகக வங்கிக்கைக்காகும்; அதில் மாைவர்கள், ஒரு இருப்பு
உறுதிப்படுத்தல் சான்றிதகழ (Balance Confirmation Certificate (BCC))
வபறுவதற்காக குறிப்பிட்ட அளவு பைத்கத கவத்திருக்க தவண்டும்.
வஜர்மனியில் மாைவ விசா வபறுவதற்கு இந்தக் கைக்கு கட்டாயமாகும்.
இக்கைக்கு, மாைவர்களுக்கு வஜர்மனியில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு
ெடப்பு
கைக்கக
வழங்குகிறது.
இது,
உலகில்
எங்கும்
பயன்படுத்தக்கூடிய விசா பற்றட்கடயுடன் வருகிறது.

9. லதசிய லவளாண் ேந்றதயில் (eNAM) வர்த்தகத்தில் முன்னிலை
வகிக்கும் மாநிலம் எது?
அ) தமிழ்ொடு
ஆ) இராஜஸ்தான் 
இ) தமற்கு வங்கம்
ஈ) தகரளா
✓

ததசிய தவளாண் சந்கதயில் வர்த்தகத்தில் முன்னிகல வகிக்கும்
மாநிலமாக இராஜஸ்தான் உருவவடுத்துள்ளது. தவளாண்வபாருட்களின்
இ-வர்த்தகத்கத ஊக்குவிப்பதற்காக அகனத்து தனித்தனி வர்த்தக
உரிமங்ககளயும் ஒருங்கிகைந்த உரிமமாக மாற்ற அனுமதித்த முதல்
மாநிலம் இராஜஸ்தான் ஆகும். தற்தபாதுவகர, வமாத்தம் 37346
வர்த்தகர்கள்
ஒருங்கிகைந்த
உரிமதாரர்
வர்த்தகர்களாக
பணியாற்றுகின்றனர்.







வாயிலாக தங்கள் வதாகககயயும் விட கூடுதலாக 50% மீட்புத்
வதாகககய விவசாயிகள் வபறுவார்கள்.
தற்தபாகதய கரும்பு பருவம் 2020-21 இல் ரூ. 91,000 தகாடி மதிப்பில்
2,976 லட்சம் டன் கரும்புககள சர்க்ககர ஆகலகள் வகாள்முதல்
வசய்துள்ளன. இதுவகரயிலான வகாள்முதலில் இந்த எண்ணிக்கக
மிகவும் அதிகமானது. குகறந்தபட்ச ஆதரவு விகலயில் வெல்லுக்கு
அடுத்தபடியாக கரும்பு அதிகளவில் வகாள்முதல் வசய்யப்பட்டுள்ளது.
கரும்பு பருவம் 2021-22- ல் கரும்பின் உற்பத்தி அதிகரிக்கக்கூடும்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சுமார் 3,088 லட்சம் டன் கரும்புகள்
சர்க்ககர ஆகலகளால் வகாள்முதல் வசய்யப்படக்கூடும். கரும்பு
விவசாயிகளுக்கு
சுமார்
ரூ.
1,00,000
தகாடி
கிகடக்கும்.
விவசாயிகளுக்கு உகந்த ெடவடிக்கககளின் வாயிலாக, உரிய
காலத்தில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கான வதாகக அவர்களுக்கு
வழங்கப்படுவகத அரசு உறுதி வசய்யும்.
கரும்பு பருவம் 2021-22 இல் (அக்தடாபர் 1, 2021 முதல் அமலுக்கு
வருகிறது) சர்க்ககர ஆகலகள் விவசாயிகளிடமிருந்து வகாள்முதல்
வசய்யும் கரும்புகளுக்கு, அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நியாயமான மற்றும்
லாபகரமான விகலயில் கரும்புகள் வழங்கப்படும். சுமார் 5 தகாடி கரும்பு
விவசாயிகள் மற்றும் அவர்ககளச் சார்ந்ததாரின் வாழ்வாதாரத்தில்
வபரும் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் முக்கிய தவளாண் அடிப்பகடயிலான
துகறயாக கரும்புத் துகற விளங்குகிறது. சுமார் 5 லட்சம்
பணியாளர்கள் சர்க்ககர ஆகலகளில் தெரடியாக பணியாற்றுவததாடு
ஏராளமாதனார், தவளாண் வதாழில் மற்றும் தபாக்குவரத்து சார்ந்த
பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

10. அண்றமயில், அதமரிக்க ேட்டமன்ைத்தின் தங்கப்பதக்கம் தபற்ை
முதல் இந்தியர் யார்?

2. அவமரிக்கா: சராசரி வருவாயில் இந்திய வம்சாவளியினர் முதலிடம்

அ) தெதாஜி சுபாஷ் சந்திர தபாஸ்
ஆ) மகாத்மா காந்தி 
இ) பகத் சிங்
ஈ) B R அம்தபத்கர்

✓

நியூயார்க் காங்கிரஸ் வபண்மணி கதராலின் மாதலானி, ‘மகாத்மா’
காந்திக்கு, அவமரிக்க சட்டமன்றத்தின் தங்கப்பதக்கத்கத, அவரது இறப்பி
-ற்குப்பின் வழங்குவதற்காக, அவமரிக்க பிரதிநிதிகள் சகபயில்
அதற்கான சட்டத்கத மீண்டும் அறிமுகம்வசய்தார். அகிம்கசமுகறகளின்
மூலம் அவராற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்
-படுகிறது. அவர், அவமரிக்காவின் மிகவுயர்ந்த குடிமகன் விருதான
காங்கிரஸ் தங்கப்பதக்கத்கத வபறும் முதல் இந்தியர் ஆவார்.


1. 2021-22-ஆம் ஆண்டுக்கான கரும்புப் பருவத்தில் சர்க்ககர
ஆகலகள், கரும்புக்கு அளிக்கதவண்டிய நியாயமான மற்றும்
லாபகரமான விகலகய நிர்ையிக்க மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல்
கரும்பு விவசாயிகளின் ெலகனக் கருத்தில் வகாண்டு, 2021-22
கரும்புப் பருவத்திற்கு (அக்தடாபர் -வசப்டம்பர்) சர்க்ககர ஆகலகள்
அளிக்கும் கரும்புக்கான நியாயமான மற்றும் லாபகரமான விகலக்கு
(எஃப் ஆர் பி) பிரதமர் திரு ெதரந்திர தமாடி தகலகமயிலான,
வபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அகமச்சரகவக் குழு
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்படி கரும்பின் எஃப் ஆர் பி, அடிப்பகட மீட்பு
விகிதம் 10% உடன் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 290 வழங்கப்படும். மீட்பு
விகிதம் 10%க்கு தமல் அதிகரித்தால் ஒவ்வவாரு சதவிகிதத்திற்கும்
ஒவ்வவாரு குவின்டாலுக்கும் 0.1% அதிகமாக அதாவது குவிண்டால்
ஒன்றுக்கு ரூ. 2.90 கூடுதல் வதாகக அளிக்கப்படும்.
விகிதம் குகறய தெரிட்டால், ஒவ்வவாரு குவிண்டாலுக்கும் 0.1%
குகறவாக, அதாவது எஃப் ஆர் பி விகலயிலிருந்து ரூ. 2.90 குகறவாக
வழங்கப்படும். 9.5%க்கு குகறவாக உள்ள சர்க்ககர ஆகலகளுக்கு
விகல குகறக்கப்படாது என்ற முடிவின் மூலம் விவசாயிகளின்
ெலகன பாதுகாப்பதில் அரசின் ஆக்கபூர்வமான அணுகுமுகற
வவளிப்படுகிறது. அத்தககய விவசாயிகள் கரும்பு பருவம் 2021- 22 இல்
குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 275.50 வபறுவார்கள். தற்தபாகதய கரும்பு
பருவம் 2020-21 இல் இந்தத் வதாகக ரூ. 270.75 ஆக உள்ளது. கரும்பு
பருவம் 2021-22 க்கான உற்பத்தித் வதாகக, குவிண்டால் ஒன்றுக்கு
ரூ. 155 ஆகும். 10% மீட்பு விகிதத்துடன் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 290
என்ற இந்த எஃப் ஆர் பி, உற்பத்தி வதாகககயவிட 87.1% அதிகம். இதன்









அவமரிக்காவில் சராசரி குடும்ப வருவாய் மற்றும் கல்லூரிப்
பட்டதாரிகளின் எண்ணிக்ககயில் ஒட்டுவமாத்த அவமரிக்காா்ககள
இந்திய வம்சாவளியினர் விஞ்சியுள்ளனர். இதுகுறித்து அந்த ொட்டில்
அண்கமயில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள்வதாகக கைக்வகடுப்பு புள்ளி
விவரங்கள் வதரிவிப்பதாவது:
அவமரிக்காவில் வசிக்கும் இந்தியர்கள், அந்த ொட்டின் குடியுரிகம வபற்ற
இந்தியர்கள் மற்றும் அங்கு பிறந்த இந்திய வம்சாவளியினரின் சராசரி
குடும்ப வருவாய் 1,23,700 டாலராக (சுமார் `91.78 இலட்சம்) உள்ளது.
கல்லூரி பட்டதாரிகளில் 79% தபர் இந்திய வம்சாவளிகயச் தசர்ந்தவர்க
-ளாக உள்ளனர். இதன்மூலம், குடும்ப வருவாய் மற்றும் கல்லூரிக்
கல்வியில் ஒட்டுவமாத்த அவமரிக்கர்ககள இந்திய வம்சாவளியினர்
விஞ்சியுள்ளனர்.
கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் ஆசியர்களாக அகடயாளம் காைப்படும்
ெபர்களின் எண்ணிக்கக மூன்று மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. தற்தபாது
ொட்டின் ொன்கு வபரிய இனக் குழுக்களில் ஆசியர்கள் மிக தவகமாக
வளர்ச்சியகடந்து வரும் குழுவினராக ஆகியுள்ளனர். அவமரிக்காவில்
தற்தபாது சுமார் 40 லட்சம் இந்தியர்கள் வசிக்கின்றனர். அவர்களில் 16
லட்சம் தபர் நுகழவு இகசவு வபற்று அந்த ொட்டில் வசிப்பவர்கள். 14
லட்சம் தபர் அவமரிக்கக் குடியுரிகம வபற்றவர்கள். 10 லட்சம் தபர் அந்த
ொட்டிதலதய பிறந்தவர்கள் ஆவர்.
அந்தப் பிரிவினரின் சராசரி குடும்ப வருமானமான 1,23,700 டாலர்கள்,
ொடுதழுவிய சராசரி குடும்ப வருவாயான 63,922 டாலகரவிட இரு
மடங்காகும். அறிக்ககயின்படி, ொடு முழுவதும் சராசரியாக 34 சதவிகித
-த்தினர் பட்டம் வபற்றுள்ள நிகலயில், இந்திய வம்சாவளியினரில் 79%
தபர் கல்லூரிகளில் பட்டம்வபற்றுள்ளவர்களாக உள்ளனர். சராசரி குடும்ப
வருவாயில் இந்திய வம்சாவளியினருக்கு அடுத்தபடியாக கதவான்
வம்சாவளியினரும் ($97,129), 3ஆமிடத்தில் பிலிப்பின்ஸ் ொட்டவர்களும்
($95,000) உள்ளனர் என்று அந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் வதரிவிக்கின்றன.
3. BSF புதிய இயக்குெராக பங்கஜ் சிங் நியமனம்
எல்கலப் பாதுகாப்புப் பகட (BSF) இயக்குெர் வஜனரலாக மூத்த ஐபிஎஸ்
அதிகாரி பங்கஜ் சிங் (58) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முப்பது ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு இதத பதவிகய இவரின் தந்கத பிரகாஷ் சிங் வகித்தது
குறிப்பிடத்தக்கது.
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் 1988ஆம் ஆண்டு பிரிகவச் தசர்ந்த பங்கஜ்
சிங், ஆக.31ஆம் தததி BSF இயக்குெராகப் பதவிதயற்றுக்வகாள்வார் என
அதிகாரபூர்வ உத்தரவில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் தில்லியிலுள்ள
BSF தகலகமயகத்தில் சிறப்பு இயக்குெர் வஜனரலாக பணியாற்றி
வருகிறார். தற்தபாது BSF இயக்குெர் வஜனரலாக இந்ததா-திவபத்



 















எல்கலப் பாதுகாப்பு காவல் பகட இயக்குெர் S S ததஸ்வால் கூடுதல்
வபாறுப்பு வகித்துவருகிறார். அவர் ஓய்வுவபறவுள்ளகதவயாட்டி புதிய
இயக்குெர் வஜனரலாக பங்கஜ் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பங்கஜ் சிங்கின் தந்கத பிரகாஷ் சிங், 1993-94’இல் BSF இயக்குெர்
வஜனரலாகப் பணிபுரிந்தார். காவல்துகறயில் பல சீர்திருத்தங்ககள
அறிமுகப்படுத்தியதற்காக அறியப்படும் பிரகாஷ் சிங்கிற்கு பத்மஸ்ரீ விருது
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ததா-திவபத் எல்கலக் காவல் பகடயின் புதிய
தகலவராக தமிழ்ொட்டின் 1988ஆம் ஆண்டு பிரிகவச் தசர்ந்த ஐபிஎஸ்
அதிகாரி சஞ்சய் அதராரா, காவல் ஆராய்ச்சி & தமம்பாட்டுப் பிரிவு புதிய
தகலவராக பாலாஜி வத்சவா ஆகிதயாகர ெடுவைரசு நியமித்துள்ளது.
4. இந்தியா - கஜகஸ்தான் 5ஆம் கட்டகூட்டுப்பயிற்சி 30’இல் வதாடக்கம்
இந்தியா-கஜகஸ்தான் ொடுகளுக்கு இகடதயயான ஐந்தாவது கட்ட
இராணுவ கூட்டுப்பயிற்சி ஆக.30ஆம் தததி வதாடங்குகிறது. இராணுவ
ராஜதந்திர ெடவடிக்கககள் மற்றும் கஜகஸ்தானுடனான வளர்ந்துவரும்
உறகவ வலுப்படுத்தும் ெடவடிக்ககயாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
கஜகஸ்தானில் உள்ள ஆயிஷா பிபியில் இருக்கும் பயிற்சி நிகலயத்தில்
வசப்.11 வகர ெடக்கவுள்ள இக்கூட்டுப்பயிற்சியில், இந்தியா-கஜகஸ்தான்
ொடுகளுக்கு இகடதயயான இருதரப்பு உறகவ வலுப்படுத்தும்
விதத்தில் இருொட்டு ராணுவங்களும் பயிற்சிககள தமற்வகாள்ளும்.
பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ெடவடிக்ககககள தமற்வகாள்ளுதல் குறித்து
இந்தியா மற்றும் கஜகஸ்தான் ராணுவத்தினருக்கு இந்தக் கூட்டு
ெடவடிக்ககயின்தபாது பயிற்சியளிக்கப்படும். இந்தியா & கஜகஸ்தான்
இராணுவங்களுக்கு இகடதய நிலவிவரும் பரஸ்பர ெம்பிக்கக, கூட்டு
வசயல்பாடு மற்றும் சிறந்த ெகடமுகறககளப் பகிர்தல் ஆகியவற்கற
இந்தப் பயிற்சி வலுப்படுத்தும் என்று மத்திய அரசு வவளியிட்டுள்ள
வசய்திக்குறிப்பில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. முதல் தங்கத்கத ஆஸ்திதரலியா வவன்றது
தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக் தபாட்டியில் முதல் விகளயாட்டுப் தபாட்டிகள்
வதாடங்கிய நிகலயில், முதல் தங்கப்பதக்கத்கத ஆஸ்திதரலிய
கசக்கிளிங் வீராங்ககன வபய்ஜ் கிதரதகா வவன்றார்.
மகளிருக்கான கசக்கிளிங் தபாட்டியில் ‘C1-3’ 3000 மீ பிரிவில் வபய்ஜ்
கிதரதகா 3 நிமிஷம் 50.81 விொடிகளில் இலக்கக எட்டி முதலிடம்
பிடித்தார். சீனாவின் வாங் ஜியாவ்வமய் 3 நிமிஷம் 54.97 விொடிகளில்
வந்து வவள்ளியும், வஜர்மனியின் வடனிஸ் ஷின்ட்லர் 3 நிமிஷம் 55.12
விொடிகளில் வந்து வவண்கலமும் வவன்றனர். கிதரதகாவுக்கு இது
முதல் பாராலிம்பிக் பதக்கமாகும். தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்கில் முதல்
ொளில் 7 விகளயாட்டுகளில் 24 பதக்க தபாட்டிகள் ெகடவபற்றன.











 













மின்மைற்றி நின யங்கனள தில்லி-ெண்டிகர் சைடுஞ்ொன யில்
அதிகளவில் பாரத மிகுமின் நிறுவைம் நிறுவியிருப்பதால், இந்தியாவின்
முதல் மின்ொர வாகைங்களுக்கு மதாைனையாை சைடுஞ்ொன யாக
அது உருவாகி இருக்கிறது.

1. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், செயற்கக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி
மற்றும் புத்தாக்க கமயம் திறக்கப்பட்டுள்ளது?
அ) சென்னை
ஆ) னைதராபாத் 

✓

இ) திருவைந்தபுரம்
ஈ) சபங்களூரு

✓

✓

னைதராபாத் இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவைத்தில் அனைக்கப்பட்டுள்ள
செயற்னக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி ைற்றும் புத்தாக்க னையத்னத ைத்திய
கல்வியனைச்ெர் தர்மைந்திர பிரதான் திறந்துனவத்தார். சபாருண்ை
அறிவியல் ைற்றும் உம ாகவியற்சபாறியியல் துனறயின் கட்டடம், உயர்
செயல்திறன்சகாண்ட கணினி னையம் ைற்றும் உயர்-சதளிவுத்திறன்
சகாண்ட எ க்ட்ரான் நுண்மணாக்கி வெதி ஆகியவற்னறயும் அவர்
திறந்துனவத்தார்.
செயற்னக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி ைற்றும் புத்தாக்க னையைாைது
ஜப்பான் பன்ைாட்டு ஒத்துனைப்பு நிறுவைத்துடன் (JICA) இனணந்து
அனைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வகத்னத நிறுவுவதற்காக ைனிசவல்
சடக்ைா ஜி சொல்யூஷன்சுடன் பல்கன ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.



கர்ைால் ஏரி விடுதியில் அனைந்துள்ள சூரிய ஆற்றல் மின்ொர வாகை
மின்மைற்றி நின யத்னத ைத்திய கைரக சதாழிற்ொன கள் அனைச்ெர்
டாக்டர் ைமகந்திரைாத் பாண்மட காசணாலிமூ ம் திறந்துனவத்தார்.

5. உலகளவில் கிரிப்தடா ஏற்றலில் இந்தியாவின் தரநிகல என்ன?
அ) முத ாவது
ஆ) இரண்டாவது 
இ) மூன்றாவது
ஈ) ைான்காவது
✓

2. 2021 உலக தடகள U20 ொம்பியன்ஷிப்கப நடத்துகிற நாடு எது?
அ) காைா
ஆ) சகன்யா 

பிளாக்செயின் தரவுதளைாை செயிைாலிசிஸின்படி, 2021 உ களாவிய
கிரிப்மடா ஏற்றல் குறியீட்டில் (Crypto Adoption), உ களவில் கிரிப்மடா
ஏற்றலில் வியத்ைாமிற்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா இரண்டாம் இடத்தில்
உள்ளது. கிரிப்மடா ஏற்றலில் உள்ள முதல் 5 ைாடுகளுமை ஆசியானவச்
மெர்ந்தனவதான். உ களவில் 47,000 பயைர்கனள அந்த நிறுவைம்
ஆய்வுசெய்தது. இந்தியாவில், 30% மபர் தாங்கள் கிரிப்மடாகரன்ஸிகள்
னவத்திருப்பதாக கூறிைர். அந்த அறிக்னகயின்படி, பிட்காயின் என்பது
இந்தியாவில் மிகவும் பிரப ைாை ைாணயைாகும். அனதத் சதாடர்ந்து
ரிப்பிள், எத்மதரியம் ைற்றும் பிட்காயின் மகஷ் ஆகியனவ உள்ளை.

இ) சதன்ைாப்பிரிக்கா

6. அடிகம வர்த்தகம் & அதன் ஒழிப்பிகன நிகனவுகூருவதற்கான

ஈ) ஜனைக்கா

✓

பன்னாட்டு நிகனவு நாளாக அனுெரிக்கப்படுகிற தததி எது?

2021 உ க தடகள U20 ொம்பியன்ஷிப், உ க ஜூனியர் ொம்பியன்ஷிப்
என்றும் அனைக்கப்படுகிறது; இது சகன்யாவின் னைமராபியில் உள்ள
ையாமயா வினளயாட்டு வளாகத்தில் 2021 ஆகஸ்ட் 17 முதல் 22 வனர
நடைபெறுகிறது. U20 ொம்பியன்ஷிப் என்ெது ஜூனியர் ொம்பியன்ஷிப்
ஆக தகுதிசபறுவதற்காை ஒரு ெர்வமதெ தடகள மபாட்டியாகும்.

அ) ஆகஸ்ட்.20
ஆ) ஆகஸ்ட்.21
இ) ஆகஸ்ட்.22
ஈ) ஆகஸ்ட்.23 

✓

3. உலக சகாசு நாளாக ககடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது?
அ) ஆகஸ்ட்.18
ஆ) ஆகஸ்ட்.20 
இ) ஆகஸ்ட்.22
ஈ) ஆகஸ்ட்.24

✓

✓

ைம ரியாவிற்காை காரணங்கள் ைற்றும் அனத எவ்வாறு தடுப்பது
என்பது பற்றிய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்த ஆண்டுமதாறும் ஆகஸ்ட்.20
அன்று உ க சகாசு ைாள் கனடபிடிக்கப்படுகிறது. ைம ரியாவால்
ஏற்படும் மைாய்க்கு எதிராை மபாராட்டத்தில் சுகாதார அதிகாரிகள், அரசு
ொரா நிறுவைங்கள் ைற்றும் பிற அனைப்புகளின் முன்சைடுப்புகனள
முன்னின ப்படுத்துவதற்காக இந்த ைாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது.
ஒவ்மவார் ஆண்டும் உ க சகாசு ைாளன்று, சகாசுக்களால் ஏற்படும்
மைாய்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. “Reaching the
zero-malaria target” என்பது ைடப்பாண்டு (2021) வரும் உ க சகாசு
ைாளுக்காைக் கருப்சபாருளாகும். கடந்த 1897ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ்
ைருத்துவர் ெர் சராைால்ட் ராஸ், சபண் சகாசுக்கள் ைனிதர்களினடமய
ைம ரியானவ பரப்புகின்றை என்று கண்டுபிடித்த நிகழ்னவயும் இந்த
ைாள் நினைவுகூர்கிறது. 1902’இல், ராஸ், ைருத்துவத்திற்காை மைாபல்
பரினெ சவன்றார் ைற்றும் அனதப்சபற்ற முதல் பிரித்தானியர் ஆைார்.

7. சென்கன நாளாக ககடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது?
அ) ஆகஸ்ட்.22 
ஆ) ஆகஸ்ட்.24
இ) ஆகஸ்ட்.25
ஈ) ஆகஸ்ட்.27

✓

அ) ஆகஸ்ட்.21 

மின்தனற்ற நிகலயம் திறக்கப்பட்டகத அடுத்து, எந்த சநடுஞ்ொகல,
இந்தியாவின் முதல் மின்-வாகனத்துக்குகந்த சநடுஞ்ொகலயாக
மாறியுள்ளது?

இ) ஆகஸ்ட்.24
ஈ) ஆகஸ்ட்.26
✓

இ) தில்லி-சஜய்ப்பூர் சைடுஞ்ொன
ஈ) தில்லி-மீரட் சைடுஞ்ொன
ைத்திய கைரக சதாழிற்ொன கள் அனைச்சின் FAME-1 (இந்தியாவில்
மின்ொர ைற்றும் க ப்பு வாகைங்களுக்கு வினரவில் ைாறுதல் ைற்றும்
உற்பத்தி) திட்டத்தின்கீழ் சூரிய ஆற்றல் அடிப்பனடயி ாை வாகை



ஆ) ஆகஸ்ட்.22



ஆ) தில்லி-மும்னப சைடுஞ்ொன

✓



2021 ஆகஸ்ட்.22 அன்று சென்னை தைது 382ஆவது பிறந்தைானளக்
சகாண்டாடியது. 1639 ஆக.22 அன்று, ைதராெப்பட்டணம் கிராைத்னத
கிைக்கிந்திய நிறுவைம் விெயைகரப்மபரரசிடமிருந்து வாங்கியது.
சென்னை ைானளக்சகாண்டாடும் கருத்து 2004இல் உருவாக்கப்பட்டது.

8. உலக மூத்த குடிமக்கள் நாள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது?

4.கர்னால் ஏரி உல்லாெ விடுதியில் முதல் தொலார் மின்ொர வாகன

அ) தில்லி-ெண்டிகர் சைடுஞ்ொன

ஐைா அனவயாைது ஆண்டுமதாறும் ஆக.23 அன்று “அடினை வர்த்தகம்
& அதன் ஒழிப்பினை நினைவுகூருவதற்காை பன்ைாட்டு நினைவு
ைாளாக” அனுெரிக்கிறது. சகாடூரைாை ைனடமுனற அல் து முனறயாை
இைசவறியால் ைனிதாபிைாைைற்ற முனறயில் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து
ைக்களின் நினைவாக இந்த ைாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1791’இல்
செயிண்ட்-சடாமிங்குவில், அடினைத்தைத்னத முடிவுக்குக் சகாண்டுவர
க கம் செய்த ஆண்கள் ைற்றும் சபண்களின் நினைனவ இந்த ைாள்
சகௌரவிக்கிறது.





வமயாதிகர்கனளப் பாதிக்கும் பிரச்சினைகள் ைற்றும் மூத்மதாருக்காை
ஆதரவு, ைரியானத ைற்றும் பாராட்டு ைற்றும் அவர்களின் ொதனைகனள
அங்கீகரிப்பது பற்றிய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்காக உ க மூத்த
குடிைக்கள் ைாள், ஆகஸ்ட்.21 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 1990 டிெ.14
அன்று ஐைா சபாது அனவயால் இந்ைாள் அறிவிக்கப்பட்டது.



 











உச்ெநீதிைன்றத்தில் தன னை நீதிபதினயயும் மெர்த்து 34 நீதிபதிகள்
பணியாற்ற அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அ) ைாக்கி

முதல் சபண் தன னை நீதிபதி வாய்ப்பு:

ஆ) ைல்யுத்தம்

உச்ெநீதிைன்றத்தின் முதல் சபண் தன னை நீதிபதியாகும் வாய்ப்பு
நீதிபதி பி வி ைாகரத்ைாவுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் 2027ஆம் ஆண்டு
செப்டம்பர் முதல் சுைார் 1 ைாதத்துக்குத் தன னை நீதிபதியாகப்
பணியாற்ற வாய்ப்புள்ளது.

இ) நீளந்தாண்டுதல்
ஈ) கால்பந்து 
முன்ைாள் இந்திய கால்பந்து வீரர் O ெந்திரமெகரன் 2021 ஆகஸ்ட்.24
அன்று தைது 86ஆவது வயதில் சகாச்சியில் கா ைாைார். 1960 மராம்
ைற்றும் 1964 மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கில் பங்மகற்ற இந்திய அணியில்
ெந்திரமெகரன் இருந்தார். 1962ஆம் ஆண்டு ஜகார்த்தாவில் ைனடசபற்ற
ஆசிய வினளயாட்டுப் மபாட்டியில் தங்கம் சவன்ற இந்திய அணியின்
உறுப்பிைராகவும், அமத ஆண்டு சடல் அவிவில் ைனடசபற்ற ஆசியக்
மகாப்னபயில் சவள்ளியும் சபற்றார். 1963 ெந்மதாஷ் மகாப்னபனய
சவன்ற ைகாராஷ்டிரா அணியின் மகப்டைாகவும் அவர் இருந்தார்.

10. சதாற்றுதநாய் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் முன்தனற்றத்கத
அச்சுறுத்துகிறது எனக்குறிப்பிடும், “ஆசியா & பசிபிக் 2021’க்கான
முக்கிய சுட்டிகள்” என்ற அறிக்கககய சவளியிட்டுள்ள நிறுவனம்
எது?
அ) உ க வங்கி
ஆ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 
இ) பன்ைாட்டுச் செ வாணி நிதியம்
ஈ) ஐைா வளர்ச்சித் திட்டம்

✓



இந்தியாகவ எந்த விகளயாட்டில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார்?

9. அண்கமயில் காலமான O ெந்திரதெகரன், ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்,

✓



ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் ஒரு புதிய அறிக்னகயின்படி, வளர்ந்துவரும்
ஆசிய ைாடுகளில், கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும்பெோது, மதாராயைாக 75
முதல் 80 மில்லியனுக்கும் அதிகைாை ைக்கனள COVID-19 சதாற்று,
தீவிர வறுனையில் தள்ளியுள்ளது. ‘ஆசியா & பசிபிக்-2021க்காை முக்கிய
சுட்டிகள்’, COVID-19 சதாற்று ஆசியானவ அச்சுறுத்துவதாகவும், நீடித்த
வளர்ச்சி இ க்குகளின் கீழ் முக்கியைாை இ க்குகனள மைாக்கி பசிபிக்
முன்மைறுவதாகவும் கூறுகிறது. பசி, ை வாழ்வு ைற்றும் கல்வி
மபான்றவற்றிலும் முன்மைற்றம் தனடபட்டுள்ளது.


1. உச்ெநீதிைன்றத்துக்கு 9 புதிய நீதிபதிகள் நியைைம்
தன னை நீதிபதி NV ரைணா தன னையி ாை சகாலீஜியத்தின்
பரிந்துனரனய ஏற்று, உச்ெநீதிைன்றத்துக்கு 9 புதிய நீதிபதிகனளக்
குடியரசுத்தன வர் இராம்ைாத் மகாவிந்த் நியமித்துள்ளார்.
புதிய நீதிபதிகளில் ஒருவராை பி வி ைாகரத்ைா, வரும் 2027ஆம்
ஆண்டில் ைாட்டின் முதல் சபண் தன னை நீதிபதியாகப் பணியாற்ற
வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தற்மபாது 10 நீதிபதி பதவியிடங்கள் காலியாக
உள்ள நின யில், 3 சபண்கள் உள்பட 9 மபனர புதிய நீதிபதிகளாக
நியமிக்குைாறு தன னை நீதிபதி NV ரைணா தன னையி ாை உச்ெ
நீதிைன்ற சகாலீஜியம் ைத்திய அரசுக்கு பரிந்துனரத்திருந்தது. அந்தப்
பரிந்துனரனய ஏற்ற ைத்திய ெட்டத்துனற அனைச்ெகம், புதிய
நீதிபதிகளின் நியைைத்னத உறுதிசெய்து அதிகாரபூர்வ அறிக்னகனய
சவளியிட்டது. அவர்களது நியைைக் கடிதத்தில் குடியரசுத் தன வர்
இராம்ைாத் மகாவிந்த் னகசயழுத்திட்டார்.
அதன்படி, கர்ைாடக உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி அபய் ஸ்ரீநிவாஸ்
ஒகா, குஜராத் உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி விக்ரம் ைாத், சிக்கிம்
உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி ஜிமதந்திர குைார் ைமகஷ்வரி, மகரள
உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி சிடி ரவிகுைார், சென்னை உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி
எம் எம் சுந்தமரஷ் ஆகிமயார் உச்ெநீதிைன்றத்தின் புதிய நீதிபதிகளாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர். உச்ெநீதிைன்றத்தின் புதிய நீதிபதிகளில் பி வி
ைாகரத்ைா (கர்ைாடக உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி), ஹிைா மகாலி
(சத ங்காைா உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி), சப ா எம் திரிமவதி
(குஜராத் உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி) ஆகிமயார் சபண்கள் ஆவர்.
உச்ெநீதிைன்றத்தில் தற்மபாது இந்திரா பாைர்ஜி ைட்டுமை சபண்
நீதிபதியாக
உள்ளார்.
புதிதாக
மூன்று
சபண்
நீதிபதிகள்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனதயடுத்து இந்த எண்ணிக்னக 4ஆக அதிகரிக்கும்.









நீதிபதியாகும் வைக்குனரஞர்:
மூத்த வைக்குனரஞரும் முன்ைாள் கூடுதல் சொலிசிட்டர் சஜைரலுைாை
பி எஸ் ைரசிம்ைா உச்ெநீதிைன்றத்தின் புதிய நீதிபதியாக நியைைம்
செய்யப்பட்டுள்ளார். வைக்குனரஞர் ெங்கத்திலிருந்து உச்ெநீதிைன்ற
நீதிபதியாக
மைரடியாக
நியைைம்
செய்யப்பட்டுள்ள
6ஆவது
வைக்குனரஞர் இவர் ஆவார். நீதிபதி ைாகரத்ைாவின் ஓய்வுக்குப் பிறகு,
அடுத்த தன னை நீதிபதியாகும் வாய்ப்பு பி எஸ் ைரசிம்ைாவுக்கு உள்ளது.
அவரது பதவிக்கா ம் ஓராண்டுக்கும் அதிகைாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
2. கீைடி அகைாய்வில் தந்தத்திைா ாை பகனட கண்சடடுப்பு
கீைடியில் ைனடசபற்றுவரும் 7ஆம் கட்ட அகைாய்வில், தந்தத்தில்
செய்யப்பட்ட பகனட கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, தமிைக சதால்லியல்
துனற அலுவ ர்கள் சதரிவித்துள்ளைர். சிவகங்னக ைாவட்டம் கீைடி,
அகரம், சகாந்தனக, ைணலூர் ஆகிய பகுதிகளில் 7ஆம்கட்ட அகைாய்வுப்
பணிகள் ைனடசபற்று வருகின்றை. இதற்காக, அகரத்தில் 8 குழிகள்,
ைணலூரில் 3 குழிகள், சகாந்தனகயில் 5 குழிகள், கீைடியில் 9 குழிகள்
மதாண்டப்பட்டுள்ளை.
இதில், சுடுைண் முத்தினர, உனற கிணறுகள், காதணிகள், முதுைக்கள்
தாழி, கருப்பு சிவப்பு பானை ஓடுகள், பைங்கா ைக்கள் பயன்படுத்திய
சபாருள்கள் எை ஏராளைாை சதால்சபாருள்கள் கண்சடடுக்கப்பட்டு
உள்ளை. இந்நின யில், கீைடியில் ைனடசபற்று வரும் அகைாய்வில்
தந்தத்திைா ாை பகனட அண்னையில் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சதால்லிய ாளர்கள் சதரிவித்தது:
கீைடி உள்ளிட்ட 4 பகுதிகளில் செப்டம்பர் ைாதம் வனர அகைாய்வுப்
பணிகள் ைனடசபறும். அமதமைரம், இந்த ஆய்வில் கண்சடடுக்கப்படும்
சதால்சபாருள்கள் அனைத்தும் ஆவணப்படுத்தும் பணிகள் மும்முரைாக
ைனடசபற்று வருகின்றை. கீைடி அகைாய்வில், தந்தத்தில் செய்யப்பட்ட
அைகிய மவன ப்பாடு சகாண்ட ெதுர வடிவி ாை பகனட
கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பகனடயில் ஒவ்சவாரு பக்கத்தின் முகங்களும் ஒரு புள்ளினயச் சுற்றி
2 வட்டக் கீறல்கள் முத்தினரயிடப்பட்டுள்ளை. மிக மைர்த்தியாக ஒன்றன்
மைல் ஒன்றாக வனரயப்பட்டுள்ள இப்பகனடயாைது, 4 புறமும் 1.5 செமீ
அளவுனடயதாகவும், 4 கி எனடயுனடயதாகவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூ ம், பைங்கா ைக்கள் சபாழுதுமபாக்குக்காக பகனட ஆடும்
பைக்கத்னத வைக்கைாகக் சகாண்டிருக்க ாம் என்றைர்.
3. தமிழ்ைாட்டில் பத்து புதிய அரசு கன , அறிவியல் கல்லூரிகள்: அரசு
அறிவிப்பு
தமிழ்ைாடு முழுவதும் 10 இடங்களில் புதிய அரசு கன ைற்றும் அறிவியல்
கல்லூரிகள் சதாடங்கப்படும் என்று தமிைக அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிைக
ெட்டப்மபரனவ பட்சஜட் கூட்டத்சதாடரில் ஒவ்சவாரு துனற வாரியாக
ைானியக் மகாரிக்னக மீதாை விவாதம் ைனடசபற்று வருகிறது. ஆக.26
அன்று உயர்கல்வி ைற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துனற ைானியக் மகாரிக்னக
மீதாை விவாதம் ைனடசபற்றது.
இதில் உயர்கல்வித்துனற ொர்பில் சவளியாை அறிவிப்பு: “தமிழ்ைாட்டின்
அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் சீராை உயர்கல்வி வைங்குவதற்கும்,
ைாணவர் மெர்க்னக விகிதாச்ொரத்னத அதிகப்படுத்துவதற்கும், 10 புதிய
அரசு கன ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகனளத் சதாடங்குவதற்கும் வரவு
செ வுத்திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கீழ்காணும்
இடங்களில் புதிய கல்லூரிகள் சதாடங்கப்படும்.
விருதுைகர் - திருச்சுழி, கள்ளக்குறிச்சி - திருக்மகாவிலூர், ஈமராடு தாளவாடி, திண்டுக்கல் - ஒட்டன்ெத்திரம், திருசைல்மவலி - ைானூர்,
திருப்பூர் - தாராபுரம், தருைபுரி - ஏரியூர், புதுக்மகாட்னட - ஆ ங்குடி,
மவலூர் - மெர்க்காடு ஆகிய இடங்களில் புதிய இருபா ர் அரசு கன
ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளும், திருவாரூர் - கூத்தாைல்லூரில் புதிய
அரசு ைகளிர் கன ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரியும் சதாடங்கப்படும்”.
இவ்வாறு உயர்கல்வித்துனற அறிவிப்பு சவளியிட்டுள்ளது.



 









4. செப்.1 முதல் அனைத்து வாகைங்களுக்கும் 5 ஆண்டுகளுக்காை
காப்பீடு கட்டாயம்: உயர்நீதிைன்றம் உத்தரவு
செப்.1ஆம் மததி முதல் விற்கப்படும் அனைத்து வாகைங்களுக்கும் ‘பம்பர்
டூ பம்பர்’ என்ற அடிப்பனடயில் 5 ஆண்டுகளுக்குக் காப்பீடு செய்வனதக்
கட்டாயைாக்க
மவண்டும்
எை
சென்னை
உயர்நீதிைன்றம்
உத்தரவிட்டுள்ளது. ஒமகைக்கல்லில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்
ைாதம் ைடந்த ொன விபத்தில் ைரணைனடந்த ெனடயப்பன் என்பவரின்
குடும்பத்திைர், இைப்பீடு மகட்டு ஈமராடு மைாட்டார் வாகை விபத்து
இைப்பீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் வைக்குத் சதாடர்ந்தைர்.







இதில், 4 ைாடுகளின் மபார் கப்பல்கள், விைாைங்கள், சைலிகாப்டர்கள்
ஆகியனவ பங்மகற்று சிக்க ாை பயிற்சிகளில் ஈடுபடுகின்றை. இந்திய
கடற்பனட தைது ஐ என் எஸ் சிவாலிக் மபார்க்கப்பல், நீர்மூழ்கி தகர்ப்பு
கப்ப ாை ஐ என் எஸ் கட்ைட், கடல்ொர் உளவு விைாைம் ஆகியவற்னற
பயிற்சியில் பங்மகற்க னவத்துள்ளது.
26-08-2021 – ‘தமிழ்த்பதன்றல்’ திரு. வி. க’இன் 138ஆவது பிறந்தைாள்.

இந்த வைக்னக விொரித்த தீர்ப்பாயம், ெனடயப்பன் குடும்பத்துக்கு 14
ட்ெத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய் இைப்பீடு வைங்க உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இனத எதிர்த்து, ‘நியூ இந்தியா அஷுரன்ஸ்’ நிறுவைம், சென்னை உயர்
நீதிைன்றத்தில் வைக்குத் சதாடர்ந்தது. அந்த வைக்னக ஆக.26 அன்று
நீதிபதி எஸ் னவத்தியைாதன் விொரித்தார். வாகைத்திற்காை ஓட்டுைர்
ைற்றும் உரினையாளர் என்ற அடிப்பனடயில் ைட்டுமை வாகைத்துக்குக்
காப்பீடு எடுக்கப்பட்டதாகவும், ஓட்டுைர் அல் ாத ஒருவர் இறப்புக்கு ஒரு
ட்ெ ரூபாய் ைட்டுமை இைப்பீடு வைங்க முடியுசைை காப்பீட்டு நிறுவைம்
சதரிவித்தது.
ெனடயப்பன் வாகை ஓட்டுைராக அனடயாளப்படுத்தப்பட்டு இருந்தாலும்
விபத்து ைடந்தமபாது அவர் வாகைத்னத இயக்கவில்ன என்றும், அவர்
ெம்பளம் சபற்றதற்காை ஆதாரங்கள் இல்ன
என்றும், காப்பீட்டு
நிறுவைம் தரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. இவற்னற ஏற்றுக்சகாண்ட
நீதிபதி னவத்தியைாதன், ஈமராடு தீர்ப்பாய உத்தரனவ ரத்து செய்து
உத்தரவிட்டார். அமதெையம் புதிய வாகைத்னத வாங்கும்மபாது அது
எவ்வாறு செயல்படும் என்று சதரிந்துசகாள்வதில் ஆர்வம் காட்டுபவர்கள்,
காப்பீடு ைனடமுனறகனள முழுனையாகத் சதரிந்து சகாள்வதில்ன
எை மவதனை சதரிவித்தார்.
வாகைங்கள் வாங்குபவர்களுக்கு காப்பீடு சதாடர்பாை விவரங்கனள
முழுனையாகத் சதரிவிப்பதில்ன
என்று விற்பனையாளர்கனளக்
குற்றம் ொட்டிைார். வரும் செப்டம்பர் 1-ம் மததி முதல் விற்கப்படும்
அனைத்துப் புதிய வாகைங்களுக்கும் பம்பர் டூ பம்பர் என்ற
அடிப்பனடயில், வாகை உரினையாளர், ஓட்டுைர், பயணி எை
அனைவனரயும் உள்ளடக்கும் வனகயில், ஐந்து ஆண்டுகளுக்குக்
காப்பீடு செய்வனதக் கட்டாயைாக்க மவண்டும் எை உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இது சதாடர்பாக, காப்பீட்டு நிறுவைங்களுக்குத் தமிைக அரசின்
மபாக்குவரத்துத் துனற கூடுதல் தன னைச் செய ாளர் உரிய
உத்தரவுகனளப் பிறப்பிக்க மவண்டும் எைவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
நீதிைன்ற உத்தரனவ நினறமவற்றியது சதாடர்பாக, செப்டம்பர் 30-ம்
மததி அறிக்னக தாக்கல் செய்ய மவண்டுசைைவும் தமிைக அரசுக்கு
நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
5. காெ மைாய் தடுப்பு கூட்டுக் குழுவின் தன வராக ைத்திய அனைச்ெர்
ைன்சுக் ைாண்டவியா சபாறுப்மபற்பு
ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ப ை அனைச்ெர் ைன்சுக் ைாண்டவியா,
காெமைாய் தடுப்பு குழுவின் தன வராக சபாறுப்மபற்றுக்சகாண்டார்.
2024ஆம் ஆண்டு வனர அனைச்ெர் இந்த சபாறுப்னப வகிப்பார். ஐக்கிய
ைாடுகளின் காெமைாய் இ க்னக 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் அனடயவும்,
2030ஆம் ஆண்டிற்குள் காெமைாய்க்கு முற்றுப்புள்ளி னவக்கும் னைல்
கல் தருணத்னத அனடயவும், காெமைாய் தடுப்பு கூட்டு செய கம்,
கூட்டாளிகள் ைற்றும் காெமைாய் ெமூகத்தின் முயற்சிகனள அவர்
முன்சைடுத்துச் செல்வார்.
6. அசைரிக்கா, இந்தியா உள்ளிட்ட 4 ைாடுகளின் ை பார் கூட்டு மபார்
பயிற்சி சதாடங்கியது
ை பார் கூட்டு மபார் பயிற்சி, கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு சதாடங்கியது.
அப்மபாது, அசைரிக்கா, இந்தியா ஆகிய இரு ைாடுகளின் கடற்பனடகள்
ைட்டும் பங்மகற்றை. பின்ைர், ஜப்பானும், ஆஸ்திமரலியாவும் இதில்
இனணந்தை. மைற்கண்ட 4 ைாடுகளும் ‘குவாட்’ ைாடுகள் என்று
அனைக்கப்படுகின்றை. ஆண்டுமதாறும் ைடக்கும் ‘குவாட்’ ைாடுகளின்
ை பார் கடற்பனட கூட்டு மபார் பயிற்சி சதாடங்கியது. குவாட் ைாட்டு
கடற்பகுதியில் 4 ைாட்களுக்கு இப்பயிற்சி ைடக்கிறது.
இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீைாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து
வருவதால், அது சுதந்திரைாை, சவளிப்பனடயாை பிராந்தியைாக
நீடிக்கும்வனகயில், 4 ைாடுகளும் ஒத்துனைப்னப அளிப்பதற்காக, இந்த
பயிற்சி ைடக்கிறது. அசைரிக்க கடற்பனட இதற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.











 











1.நுண்நிதி ஊக்கத்த ொகக & நிவொரணத்திட்டத்க அறிவித்துள்ள


✓

மொநிலம் எது?
அ) புதுச்சேரி
ஆ) சிக்கிம்
இ) அஸ்ஸாம் 
ஈ) தெலுங்கானா

✓

அஸ்ஸாம் நுண்நிதி ஊக்கத்தொகக & நிவாரணத் திட்டம் (AMFIRS),
2021’ஐ தேயல்படுத்துவெற்காக 37 நுண்நிதி நிறுவனங்களுடனான
ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்தில் அஸ்ஸாம் அரசு ககதயழுத்திட்டுள்ளது.
COVID-19 காலத்தில் நல்ல கடன் ஒழுக்கத்கெ தொடர்ந்து பராமரிக்க
உெவுவெற்காக, அஸ்ஸாமில் உள்ள நுண்கடன் வாங்குசவார்க்கு நிதி
நிவாரணம் வழங்குவகெ இந்ெத் திட்டம் சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.
இத்திட்டம் வாடிக்ககயாளர்கள் ெங்களின் கடகன, தொடர்ந்து திருப்பிச்
தேலுத்துவதில் ஊக்கமளிக்கும்.

2. குஜரொத்தில் உள்ள ஒரு த ொகுதியில் இயற்கக எரிகொற்கைக்
கண்டுபிடித் நிறுவனம் எது?

பசுகம எஃகு என்றும் அகழக்கப்படும் புகெபடிவமற்ற எஃகு ெயாரித்ெ
உலகின் முெல் நாடு சுவீடன் ஆகும். இந்ெப் பசுகம எஃகு HYBRIT
தொழில்நுட்பத்ொல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இென் முெல் விநிசயாகம்
சவால்சவா AB’க்கு சோெகன முகறயில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ெ
முயற்சி 2016ஆம் ஆண்டு முெல் தேயல்பாட்டில் இருந்துவருகிறது. முழு
அளவிலான உற்பத்தி 2026 முெல் தொடங்கும். இவ்வறிக்கககளின்படி,
சகாக்கிங் நிலக்கரிக்கு மாற்றாக கஹட்ரஜகன பயன்படுத்துவது, எஃகு
ெயாரிப்பில் இருந்து குகறந்ெபட்ேம் 90% உமிழ்கவக்குகறக்கும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

6. 20 வயதுக்குட்பட்கடொருக்கொன உலக டகள சொம்பியன்ஷிப்பில்,
தபண்கள் நீளந் ொண்டு லில் தவள்ளி தவன்ைவர் யொர்?
அ) தீபிகா குமாரி
ஆ) பிரியங்கா சகாஸ்வாமி
இ) சீமா புனியா
ஈ) கஷலி சிங் 

✓

அ) ரிகலயன்ஸ் தபட்சராலியம்
ஆ) சவொந்ொ 
இ) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பசரஷன்
ஈ) எண்தணய் மற்றும் இயற்கக எரிகாற்று நிறுவனம்

✓



சவொந்ொ நிறுவனமானது குஜராத்தில் உள்ள ஒரு இயற்கக எரிவாயு
தொகுதிகய திறந்ெ ஏக்கர் உரிமக்தகாள்ககமூலம் கண்டறிந்துள்ளது.
இந்ெ வாயு மற்றும் தேறிவு வயகல (தஜயா) கண்டுபிடித்ெொக, DGH &
தபட்சராலியம் & இயற்கக எரிவாயு அகமச்ேகத்திடம் அந்ெ நிறுவனம்
தெரிவித்ெது. இது குஜராத்தின் பரூச் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதியில்
துகளயிடப்பட்டு கண்டறியப்பட்டது.

ஆக.22 அன்று கநசராபியில் நடந்ெ உலக ெடகள 20 வயதுக்குட்பட்ட
ோம்பியன்ஷிப் சபாட்டிகளில் 6.59 மீட்டர் பாய்ச்ேலில் தபண்கள் நீளம்
ொண்டுெலில் கஷலி சிங் தவள்ளிதவன்றார். சுவீடனின் மஜா அஸ்காக்
(6.60 மீ) விட ஒரு தேன்டிமீட்டர் குகறவாகப் பாய்ந்து அவர் ெங்கத்கெ
இழந்ொர். மும்முகறத் ொண்டலில் அஸ்காக் ெங்கம் தவன்றார். இந்ெ
உலக ோம்பியன்ஷிப் சபாட்டிகளில், இந்தியா மூன்று பெக்கங்களுடன்
(2 தவள்ளி மற்றும் 1 தவண்கலம்) சபாட்டிகய நிகறவு தேய்ெது. எட்டு
ெங்கம் உட்பட 16 பெக்கங்களுடன் தகன்யா முெலிடத்தில் உள்ளது.

7. சொகலகளிலும் சீரற்ை நிலப்பரப்பிலும் பயன்படுத் க்கூடிய
கமொட்டொர் தபொருத் ப்பட்ட சக்கர நொற்கொலிகய வடிவகமத்துள்ள
நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆசயாக்

3. இந்தியொவின் மு ல் புககககொபுரம் திைக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது?

ஆ) ஐஐடி தமட்ராஸ் 

அ) தகால்கத்ொ

இ) டிஆர்டிஓ
ஈ) ஐஐடி பம்பாய்

ஆ) தில்லி 

✓

இ) மும்கப
ஈ) தபங்களூரு

✓

இந்தியாவின் முெல் புகக சகாபுரத்கெ தில்லியின் கன்னாட் இடத்தில்
முெலகமச்ேர் அரவிந்த் தகஜ்ரிவால் திறந்துகவத்ொர். சோெகன
முகறயிலான இந்ெத் திட்டம், தவற்றியகடந்ொல், சமலும் பல புகக
சகாபுரங்கள் நிறுவப்படும். நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் காற்று மாசுபாட்கடக்
குகறத்து, காற்றிகன தூய்கமயாக்குகிறது. இந்ெ ஆய்வு ஐஐடி தில்லி
மற்றும் ஐஐடி பம்பாயால் சமற்தகாள்ளப்படும். இரண்டு நிறுவனங்களும்
திட்டத்திற்கான தொழில்நுட்ப ஆசலாேகர்களாக இருக்கும்.

8. இந்தியொவில் உள்ள குழந்க கள் பருவநிகல தநருக்கடியொல்
அதிக ஆபத்திலுள்ள ொக அறிக்கக தவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது?
அ) UNICEF 

4. மணிப்பூரின் புதிய ஆளுநரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யொர்?

ஆ) உலக வங்கி

அ) ெமிழிகே தேௌந்ெரராஜன்

இ) உலக நலவாழ்வு அகமப்பு

ஆ) இல கசணேன் 

ஈ) NITI ஆசயாக்

இ) ஹரிஹரன் ராஜா ேர்மா
ஈ) L முருகன்
✓

குடியரசுத்ெகலவர் இராம்நாத் சகாவிந்த் ஆக.22 அன்று ெமிழ்நாட்டின்
மூத்ெ பாஜக ெகலவர் இல கசணேகன மணிப்பூரின் புதிய ஆளுநராக
நியமித்ொர். இந்ெ மாெ தொடக்கத்தில், நஜ்மா தஹப்துல்லா ஓய்வுதபற்ற
பிறகு, மணிப்பூர் ஆளுநர் பெவி காலியாகசவ இருந்ெது. ஆக.10 அன்று
தஹப்துல்லா ஓய்வு தபற்றார்; அசெ நாளில், ெற்காலிக தபாறுப்பு, சிக்கிம்
ஆளுநர் கங்கா பிரோத்திடம் தகாடுக்கப்பட்டது.

✓

யுனிதேப்பின் புதிய அறிக்ககயின்படி, இந்தியாவில் உள்ள குழந்கெகள்
பருவநிகல தநருக்கடியால் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர். இந்த
அறிக்ககயின்படி, குழந்கெகள் அதிகம் ஆபத்திலிருக்கும் 4 தெற்காசிய
நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். காலநிகல மாற்றம் அவர்களின்
உடல்நலம், கல்வி மற்றும் பாதுகாப்கப அச்சுறுத்துகிறது. பாகிஸ்ொன்,
வங்கசெேம், ஆப்கானிஸ்ொன் மற்றும் இந்தியா ஆகிய 4 தெற்காசிய
நாடுகளின் குழந்கெகள் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர்.

✓

பாகிஸ்ொன் 14ஆவது இடத்திலும், வங்கசெேம் 15ஆவது இடத்திலும்,
ஆப்கானிஸ்ொன் 25ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 26ஆவது இடத்திலும்
உள்ளது. சநபாளம் 51ஆவது இடத்திலும், இலங்கக 61ஆம் இடத்திலும்,
பூடான் 111ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.

✓

வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில், இந்தியர்கள் ‘கடுகமயான ெண்ணீர்
பற்றாக்குகறகய’ ேந்திக்க சநரிடும். அசெ சநரத்தில், உலகளாவிய
தவப்பநிகல 2° தேல்சியஸாக அதிகரித்ெபின் இந்தியாவின் நகர்ப்
புறங்களில் திடீர் தவள்ளப்தபருக்கும் கணிேமாக அதிகரிக்கும். சமலும்,
கடந்ெ 2020’இல், உலகின் மாசுபட்ட காற்று உள்ள 30 நகரங்களில் 21

5. புக படிவமற்ை எஃகு யொரித் உலகின் மு ல் நொடு எது?
அ) தஜர்மனி
ஆ) இந்தியா
இ) ரஷ்யா
ஈ) சுவீடன் 



இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (ஐஐடி) தமட்ராஸ் ஒரு சமாட்டார் ேக்கர
நாற்காலிகய வடிவகமத்துள்ளது. அெகன ோகலகளிலும் சீரற்ற நிலப்
பரப்பிலும் பயன்படுத்ெப்படலாம். ‘நிசயாசபால்ட்’ என்ற தபயரிலான மின்
கலம்மூலம் இயக்கப்படும் இவ்வாகனம், மணிக்கு 25 கிமீ சவகத்தில்
பயணிப்பசொடு ஒரு முகற முழு முன்சனற்றம் தேய்ொல் 25 கிமீ வகர
தேல்லும். இந்ெ வாகனம் ‘நிசயாசமாஷன்’ என்ற துளிர்நிறுவனம்மூலம்
வணிகமயமாக்கப்பட்டுள்ளது.









 









9. கவளொண்சொர்ந்

2. முகாம்களில் உள்ள மின்வேதி, கழிப்பிட வேதி, குடிநீாா் வேதி சபான்ற
அடிப்பகட வேதிககள சமம்படுத்திட ரூ.30 சகாடி ஒதுக்கப்படும். இகெத்
ெவிர, ஆண்டுசொறும் இதுசபான்ற வேதிககளச் தேய்துெர இலங்ககத்
ெமிழாா் வாழ்க்ககத் ெர சமம்பாட்டு நிதியாக ரூ.5 சகாடி ஒதுக்கீடு
தேய்யப்படும்.

ஆ) மணிப்பூர்
இ) அருணாச்ேல பிரசெேம் 
ஈ) நாகாலாந்து
✓

அருணாச்ேல பிரசெே மாநில அகமச்ேரகவயானது கடன்வேதியுடன்
கூடிய இரண்டு திட்டங்களுக்கு ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. அது விவோயம்
ோர்ந்ெ துகறகளில் `300 சகாடி அளவுக்கு முெலீடு தேய்ய உெவும்.

✓

2021-22 நிதியாண்டில் விவோயத்திற்காக ஆத்மநிர்பார் கிருஷி திட்டம்
& சொட்டக்ககலக்காக ஆத்ம நிர்பார் பக்வானி திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு
மாநில அரசு ெலா `60 சகாடி மானியங்ககள ஒதுக்கியுள்ளது. கடன்
வேதியுடன் கூடிய இத்திட்டங்கள் 3 கூறுககளக்தகாண்டிருக்கும்.
அகவ வங்கி கடன்கள், மானியம் மற்றும் பயனாளிகளின் பங்களிப்பு
ஆகும். உழவர்கள், சுய-உெவிக் குழுக்கள் & உழவர் உற்பத்தியாளர்
அகமப்புகளுக்கு இந்ெத் திட்டங்கள் கிகடக்கும்.

10. COVID த ொற்றின் கொரணமொக கணவகன இழந் மகளிர்க்கு
உ வுவ ற்கொக, “மிஷன் வத்சல்யொ” என்ை சிைப்புத் திட்டத்க
த ொடங்கியுள்ள மொநிலம் எது?
அ) மகாராஷ்டிரா 
ஆ) சகரளா
இ) தில்லி
ஈ) ஜார்க்கண்ட்

✓



நடத்ெப்பட்ட
ஆய்வுகளின்
தவளியிடப்படுகின்றன.

அ) சிக்கிம்

✓



நகரங்கள் இந்தியாவில் இருந்ென. இந்ெ கண்டுபிடிப்புகள் யுனிதேப்பின்
“The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s
Climate Risk Index (CCRI)” என்ற அறிக்ககயில் தவளியிடப்பட்டன. CCRI
என்பது குழந்கெகள்மீது கவனம் தேலுத்தி தவளிவந்ெ யுனிதேப்பின்
முெல் அறிக்ககயாகும்.

துகைகளுக்கு கடன்வசதியுடன்கூடிய இரு
திட்டங்களுக்கு ஒப்பு ல் அளித்துள்ள மொநிலம் எது?

✓



மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு COVID-19 சநாயால் கணவகன இழந்ெ
தபண்களுக்கு உெவுவெற்காக, “மிஷன் வத்ேல்யா” என்ற சிறப்புத்
திட்டத்கெத் தொடங்கியது. இந்ெத் திட்டம் அதுசபான்ற தபண்களுக்கு
பல சேகவகள் மற்றும் 18 நன்கமககள ஒசர கூகரயின்கீழ் வழங்கும்.
இது ககம்தபண்களுக்காக பிரத்சயகமாக வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்ெத் திட்டத்தின்கீழ், ேஞ்கே காந்தி நிரெர் சயாஜனா மற்றும் கர்குல்
சயாஜனா சபான்ற திட்டங்கள் தபண்களுக்கு பயனளிக்கும். இத்திட்டம்
மகளிர் & குழந்கெகள் சமம்பாட்டுத்துகறயால் தேயல்படுத்ெப்படுகிறது.
இந்ெத் துகறகயச் ோர்ந்ெ அதிகாரிகள், குழந்கெகள் சமம்பாட்டுத் திட்ட
அலுவலர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் பிரிவு
அலுவலர்கள் அந்ெப் தபண்களுக்கு சேகவககள வழங்குவெற்காக
அவர்களின் வீடுகளுக்சக தேல்வர்.


1. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா் சமம்பாடுக்கு ரூ.317 சகாடியில் 10
புதிய நல திட்டங்கள்: முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
முகாம்களில் வசிக்கும் இலங்ககத் ெமிழாா்களின் சமம்பாட்டுக்காக
ரூ.317 சகாடியில் பத்து புதிய நலத் திட்டங்ககள முெல்வாா்
மு.க.ஸ்டாலின், தவள்ளிக்கிழகம அறிவித்ொாா். ேட்டப் சபரகவயில் விதி
110-ன் கீழ் அவாா் புதிய அறிவிப்புககளச் தேய்ொாா். இதுகுறித்து, முெல்வாா்
மு.க.ஸ்டாலின் படித்ெளித்ெ அறிக்கக:
1983-ஆம் ஆண்டு முெல் இதுவகர 3 லட்ேத்து 4 ஆயிரத்து 269
இலங்ககத் ெமிழாா்கள் ெமிழகத்துக்கு வந்துள்ளனாா். அவாா்களில் 18
ஆயிரத்து 944 குடும்பங்ககளச் சோா்ந்ெ 58 ஆயிரத்து 822 சபாா்
முகாம்களில் ெங்க கவக்கப்பட்டுள்ளனாா். அவாா்கள் 29 மாவட்டங்களில்
அகமந்துள்ள 108 முகாம்களில் ெங்க கவக்கப்பட்டுள்ளனாா்.
சமலும், 13,540 குடும்பங்ககளச் சோா்ந்ெ 34,087 சபாா் காவல்
நிகலயங்களில் பதிவு தேய்து, தவளிப் பதிவில் வசித்து வருகிறாாா்கள்.
கடந்ெ சில ஆண்டுகளாக இலங்ககத் ெமிழாா்களின் முகாம்களில்
அடிப்பகட வேதிகள் ஏதுமின்றி இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இென்படி









அடிப்பகடயில்

புதிய

அறிவிப்புகள்

1. இலங்ககத் ெமிழாா்களின் முகாம்களில் மிகவும் பழுெகடந்ெ
நிகலயில் உள்ள 7,469 வீடுகள் ரூ.231.54 சகாடியில் புதிொகக் கட்டித்
ெரப்படும். இதில் முெல்கட்டமாக 3,510 புதிய வீடுகள் கட்ட நிகழாண்டில்
ரூ.108.81 சகாடி நிதி ஒதுக்கீடு தேய்யப்படும்.

3. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்களின் குழந்கெகளுக்கு கல்வி
உெவித் தொகக ஏற்தகனசவ அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்ெத் தொகக
உயாா்த்ெப்படும். அென்படி, பல்வகக தொழில்நுட்பக் கல்லூரி
(பாலிதடக்னிக்) படிப்புக்கு ரூ.10 ஆயிரம், இளநிகல ககல மற்றும்
அறிவியல் படிப்புக்கு ரூ.12 ஆயிரம், இளநிகல தொழில்ோாா்ந்ெ
படிப்புகளுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் அளிக்கப்படும். இெற்காக ரூ.1.25 சகாடி
ஒதுக்கப்படும்.
4. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழ் இகளஞாா்களின் சவகலவாய்ப்புத்
திறகன சமம்படுத்ெ பயிற்சி அளிக்கப்படும். ஐந்ொயிரம் இகளஞாா்களின்
பயிற்சிக்கு ரூ.10 சகாடி ஒதுக்கீடு தேய்யப்படும்.
5. முகாம்களில் உள்ள 300 சுயஉெவிக் குழுக்களுக்கு சுழல்நிதியாக
ஒவ்தவாரு குழுவுக்கும் ெலா ரூ.1.25 லட்ேம் அளிக்கப்படும். கடந்ெ
ஆண்டு சொா்ந்தெடுக்கப்பட்ட 321 குழுக்களுக்கு ஏற்தகனசவ
அளிக்கப்பட்ட தொககயுடன் ரூ.75 ஆயிரம் கூடுெலாக வழங்கப்படும்.
6. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்களுக்கு வழங்கப்படும் மாொந்திர
உெவித் தொகக இனி குடும்பத் ெகலவருக்கு ரூ.1,500 ஆகவும், இெர
தபரியவாா்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயாகவும், 12 வயதுக்கு உட்பட்ட
குழந்கெகளுக்கு ரூ.500 ஆகவும் உயாா்த்தி அளிக்கப்படும்.
7. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்களுக்கு விகலயில்லாெ எரிவாயு
இகணப்பு, இலவே அடுப்பு அளிக்கப்படும். சமலும், குடும்பத்துக்கு 5
எரிவாயு உருகளக்குத் ெலா ரூ.400 வீெம் மானியம் அளிக்கப்படும்.
முகாம் வாழ் ெமிழாா்களுக்கு கிசலா 57 கபோ வீெம் மாெந்சொறும் 20
கிசலா அரிசி ெற்சபாது வழங்கப்படுகிறது. இனி அரிசி விகலயில்லாமல்
அளிக்கப்படும்.
8. சகா-ஆப்தடக்ஸ் மூலம் ஆகடகளும், சபாாா்கவகளும் வழங்கும்
திட்டத்துக்கான தொகக குடும்பத்துக்கு ரூ.3,473 ஆக உயாா்த்தி
அளிக்கப்படும்.
9. முகாம் வாழ் ெமிழாா்களுக்கு ரூ.1,296 விகலயில் ேகமயல்
பாத்திரங்கள் வழங்கப்படும். தமாத்ெமாக இலங்ககத் ெமிழாா்களின்
சமம்பாட்டுக்தகன ரூ.317.40 சகாடி மதிப்பில் புதிய திட்டங்கள்
தேயல்படுத்ெப்படும் என முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்ொாா்.
இலங்ககத் ெமிழாா் நலன் காக்க ஆசலாேகனக் குழு
ெமிழ்நாட்டில் வாழும் இலங்ககத் ெமிழாா்கள் நலன்ககளக் காத்திடவும்,
உரிய ஆசலாேகனககள வழங்கிடவும் ெனியாக குழு அகமக்கப்படும்
என்று முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்ொாா். இதுகுறித்து, சபரகவ 110ன் கீழ் அவாா் தவளியிட்ட அறிவிப்பு:
முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்கள், தவளிப்பதிவில் உள்ளவாா்களுக்கு
உரிய உெவிகள் அளிக்கவும், அடிப்பகட வேதிககள சமம்படுத்ெவும்,
குடியுரிகம வழங்குெல், அவாா்களில் இலங்கக திரும்பும் அகதிகளுக்குத்
ெகுந்ெ ஏற்பாடுகள் தேய்ெல் சபான்ற நீண்டகாலத் தீாா்கவ கண்டறிந்திட
ஆசலாேகனக் குழு அகமக்கப்படும்.
இந்ெக் குழுவில் சிறுபான்கமயினாா் நலன் மற்றும் தவளிநாடுவாழ்
ெமிழாா் நலத் துகற அகமச்ோா், நாடாளுமன்ற உறுப்பினாா், ேட்டப்
சபரகவ உறுப்பினாா் ெலா ஒருவாா், தபாதுத் துகறச் தேயலாளாா்,
மறுவாழ்வுத் துகற இயக்குநாா், பிற அரசு உயாா் அலுவலாா்கள், அரசு ோரா
உறுப்பினாா்கள், முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா் பிரதிநிதி,
தவளிப்பதிவில் வசிக்கக் கூடிய அகதிகளுக்கான பிரதிநிதி ஆகிசயாாா்
இடம்தபற்றிருப்பாா் என்று முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்ொாா்.

2. ெமிழக ஆளுநருக்கு கூடுெல் தபாறுப்பு
ெமிழக ஆளுநாா் பன்வாரிலால் புசராஹித்துக்கு பஞ்ோப் மாநில
ஆளுநராகவும், ேண்டீகாா் யூனியன் பிரசெே நிாா்வாகியாகவும் கூடுெல்
தபாறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இெற்கான உத்ெரகவ குடியரசுத்



 









ெகலவாா் ராம்நாத் சகாவிந்த் தவள்ளிக்கிழகம பிறப்பித்துள்ளாாா்.
இதுதொடாா்பாக குடியரசுத் ெகலவாா் மாளிகக அறிக்ககயில்
கூறியிருப்பொது: ெமிழக ஆளுநாா் பன்வாரிலால் புசராஹித்துக்கு பஞ்ோப்
மாநில ஆளுநாா் தபாறுப்பு கூடுெலாக அளிக்கப்படுகிறது. பஞ்ோப் ஆளுநாா்
பணியிடத்துக்கு முகறயான மாற்று ஏற்பாடுகள் தேய்யப்படும் வகர,
அம்மாநில ஆளுநாா் பணிககள ெமிழக ஆளுநாா் கூடுெலாக கவனிப்பாாா்.
சமலும், ேண்டீகாா் யூனியன் பிரசெே நிாா்வாகியாகவும் பன்வாரிலால்
புசராஹித் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாாா் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னொக, பஞ்ோப் மாநில ஆளுநராகவும், ேண்டீகாா் நிாா்வாகியாகவும்
வி.பி.சிங் பத்சனாாா் இருந்ொாா் என்பது குறிப்பிடத்ெக்கது. 1940 ஆம்
ஆண்டு பிறந்ெ பன்வாரிலால் புசராஹித், ெமிழகத்தின் 14-வது
ஆளுநராக, 2017-ம் ஆண்டு தேப்டம்பாா் மாெம் தபாறுப்சபற்றாாா். அெற்கு
முன்பு அவாா் அஸ்ஸாம் மாநில ஆளுநராகப் பெவி வகித்ொாா். முன்னொக,
மகாராஷ்டிர மாநிலம், நாகபுரி மக்களகவ தொகுதியிலிருந்து இரு முகற
காங்கிரஸ் ோாா்பாகவும், ஒருமுகற பாஜக ோாா்பாகவும் அவாா்
சொா்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாாா்.
3. அதிக கண்காணிப்பு சகமரா உள்ள நகரங்கள்: உலகளவில்
மூன்றாமிடத்கெ பிடித்ெ தேன்கன
உலகம் முழுவதும் அதிக கண்காணிப்பு சகமராக்கள் தபாருத்ெப்பட்ட
நகரங்களில், தேன்கன மூன்றாமிடத்கெ பிடித்துள்ளது. தேன்கன
தபருநகரத்தின் பாதுகாப்கப பலப்படுத்தும் வககயில் காவல்துகற
பல்சவறு நடவடிக்ககககள எடுத்து வருகிறது. இென் விகளவாக
கடந்ெ 2017ஆம் ஆண்டு முெல் குற்றத் ெடுப்பு நடவடிக்ககயின் ஒரு
பகுதியாக ரயில் நிகலயங்கள், சபருந்து நிகலயங்கள், வழிபாட்டு
ெலங்கள், மாாா்க்தகட்டுகள், தபாதுஇடங்கள், ோகலகள், தெருக்கள்
ஆகியவற்றில் கண்காணிப்பு சகமரா தபாருத்ெப்பட்டு வருகிறது.
இதில் ெனியாாா் நிறுவனங்கள், தபாதுமக்கள் பங்களிப்புடன் நகாா்
முழுவதும் கண்காணிப்பு சகமரா தபாருத்ெப்பட்டு வருகின்றன.
‘மூன்றாவது கண்’ என்ற தபயரில் தபாதுமக்களிடம் கண்காணிப்பு
சகமரா தபாருத்தும்படி காவல்துகற தீவிர விழிப்புணாா்வு பிரோரத்தில்
ஈடுபட்டது. இென் காரணமாக 50 மீட்டருக்கு ஒரு சகமரா உள்ளது.
இென் அடுத்ெ இலக்காக 25 மீட்டருக்கு ஒரு சகமரா தபாருத்தும்
பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனாா். நான்கு ஆண்டுகளாக
காவல்துகற
எடுத்து
வரும்
நடவடிக்ககயின்
காரணமாக,
தேன்கனயில் இப்சபாது 2.60 லட்ேம் கண்காணிப்பு சகமராக்கள்
உள்ளன. நகாா் முழுவதும் கண்காணிப்பு சகமராக்களின் பாாா்கவ
பரந்து, விரிந்து இருப்பதினால் ெங்கச் ேங்கிலி பறிப்பு 48
ேெவீெம்,தகாள்கள 24 ேெவீெம்,அடிெடி 11 ேெவீெம், குகறந்துள்ளொக
காவல்துகற ெரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இசெசபால தேல்லிடப்சபசி
பறிப்பும் தபருமளவு குகறந்துள்ளொக கூறப்படுகிறது.
அசெசபால காவல்துகறயின் பணிச்சுகமகயயும் தபருமளவில்
கண்காணிப்பு சகமரா குகறத்துள்ளது. முக்கியமாக 80 ேெவீெத்துக்கும்
சமற்பட்ட குற்ற வழக்குகளில் துப்பு துலக்குவெற்கு கண்காணிப்பு
சகமராசவ உெவுவொக காவல்துகறயினாா் தெரிவிக்கின்றனாா்.
மூன்றாவது நகரம்: இந்நிகலயில் ‘சபாாா்ஃபஸ் இந்தியா‘ நிறுவனம்
உலகம் முழுவதும் அதிக கண்காணிப்பு சகமராக்கள் தபாருத்ெப்பட்ட 20
நகரங்கள் குறித்ெ பட்டியகல தவளியிட்டுள்ளது. இந்ெ பட்டியலில் தில்லி,
லண்டன், தேன்கன ஆகியகவ முெல் 3 இடங்ககள பிடித்துள்ளன
சமலும் இப் பட்டியலில் இந்தியாவில் தில்லி, தேன்கன, மும்கப ஆகிய
3 நகரங்கள் மட்டுசம இடம் பிடித்துள்ளன. உலகளவில் அதிகளவில்
கண்காணிப்பு சகமரா தபாருத்ெப்பட்ட நகரங்களில் முெலிடத்கெ
பிடித்திருக்கும் தில்லியில் 2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 1,826
கண்காணிப்பு சகமராக்கள் இருப்பொகவும் அந்ெ நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
இரண்டாமிடத்தில் இருக்கும் லண்டனில் 2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு
1,138 கண்காணிப்பு சகமராக்களும், மூன்றாமிடத்கெ பிடித்திருக்கும்
தேன்கனயில் 2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 609 கண்காணிப்பு
சகமராக்கள் இருப்பொக அந்ெ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்ெப்
பட்டியலில் மும்கப 18ஆவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்ெ நகரத்தில்.2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 157 கண்காணிப்பு
சகமராக்கள் இருப்பொக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளவில் அதிக
கண்காணிப்பு
சகமராக்கள்
உள்ள
நகரங்களில்
தேன்கன
மூன்றாமிடத்கெ
பிடித்திருப்பது,
தேன்கன
தபருநகர
காவல்துகறயினரிடம் மகிழ்ச்சிகய ஏற்படுத்தியுள்ளது.















4. எல்ஐசியின் ‘ஆனந்ொ’ தேயலி அறிமுகம்
எல்ஐசி நிறுவன முகவாா்களுக்கான ‘ஆனந்ொ’ என்ற தேல்லிடப்சபசி
தேயலி அண்கமயில் அறிமுகம் தேய்யப்பட்டது. எல்ஐசியின் ெகலவாா்
எம்.ஆாா்.குமாாா், சமலாண்கம இயக்குநாா்கள் முசகஷ் குமாாா் குப்ொ,
ராஜ்குமாாா், சித்ொாா்த்ொ தமாஹந்தி மற்றும் மூத்ெ அதிகாரிகள்
முன்னிகலயில் காதணாலி வாயிலாக இந்ெ தேயலி அறிமுகம்
தேய்யப்பட்டது. இந்ெச் தேயலி மூலம் முகவாா் அல்லது புது வணிகம்
ோாா்ந்சொாா் மூலமாக ஆயுள் காப்பீட்டு முன்தமாழிவாளரின் ஆொாா்
மூலம் சக.ஒய்.சியின் அங்கீகாரம் தபற்று ஆயுள் காப்பீட்கடப் தபற முடியும்.
இென் மூலம் வாடிக்ககயாளாா்ககள முகவாா்களால் தொடாா்பு
தகாள்ளவும் முடியும். சமலும் இதில் தொடக்கம் முெல் முடிவு வகர ஆயுள்
காப்பீடு தபறுவது குறித்ெ விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. 3 மாவட்டங்களில் புதிய சவளாண்கமக் கல்லூரிகள்: அரசு
அறிவிப்பு
3 மாவட்டங்களில் புதிய சவளாண்கமக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும்
என்று சவளாண்கம மற்றும் உழவர் நலத்துகற அகமச்ேர்
எம்.ஆர்.சக.பன்னீர்தேல்வம் தெரிவித்துள்ளார். ெமிழக ேட்டப்சபரகவ
பட்தஜட் கூட்டத் தொடரில் ஒவ்தவாரு துகற வாரியாக மானியக்
சகாரிக்கக மீொன விவாெம் நகடதபற்று வருகிறது. இன்று (ஆக.28)
சவளாண்கம மற்றும் உழவர் நலத்துகற மானியக் சகாரிக்கக மீொன
விவாெம் நகடதபற்றது.
இதில் சவளாண் துகற ோர்பில் தவளியான அறிவிப்பு:
''சவளாண் கல்வியின் முக்கியத்துவம் கருதி, கரூர் மாவட்டம்,
நாகப்பட்டினம் (கீழ்சவளூர்), சிவகங்கக (தேட்டிநாடு) ஆகிய மூன்று
மாவட்டங்களில் ரூ.30 சகாடி மதிப்பில் அரசு சவளாண்கமக்
கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும். ெற்சபாது, சவளாண் கல்வி மற்றும்
சவளாண் ஆராய்ச்சியின் செகவ அதிகரித்துள்ளது. இெகனக் கருத்தில்
தகாண்டு, சவளாண் நிதிநிகல அறிக்ககயில் கிருஷ்ணகிரியில்
புதியொக அரசுத் சொட்டக்ககலக் கல்லூரி தொடங்க அறிவிக்கப்பட்டது.
சவளாண் கல்வியின் முக்கியத்துவம் கருதி, 2021-2022ஆம் ஆண்டில்,
கரூர் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கீழ்சவளூாா், சிவகங்கக
மாவட்டத்தில் தேட்டிநாடு ஆகிய இடங்களில் மூன்று புதிய அரசு
சவளாண்கமக் கல்லூரிகள் தொடங்குவெற்கு மாநில அரசு ெலா ரூ.10
சகாடி வீெம் தமாத்ெம் ரூ.30 சகாடி நிதிகய ஒதுக்கும்''. இவ்வாறு
சவளாண்கம மற்றும் உழவர் நலத்துகற அறிவித்துள்ளது.
6. அகதிகள் முகாகம மறுவாழ்வு முகாம் என தபயர் மாற்றம்:
அரோகண தவளியீடு
இலங்ககத் ெமிழாா் அகதிகள் முகாம் என்பது இனி இலங்ககத் ெமிழாா்
மறுவாழ்வு முகாம்கள் என அகழப்பெற்கான அரோகணகய ெமிழக
அரசு தவளியிட்டுள்ளது. சவளாண்கம, கால்நகட, மீன்-பால் வளத்
துகறகள் மானியக் சகாரிக்கக மீது ேனிக்கிழகம நகடதபற்ற
விவாெத்தின் சபாது முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் சபசுககயில், இலங்கக
அகதிகள் முகாம் இனி, இலங்ககத் ெமிழாா் மறுவாழ்வு முகாம் என
அகழக்கப்படும். ஏதனன்றால் அவாா்கள் ஆெரவற்றவாா்கள் அல்ல. நாம்
அவாா்களுக்குத் துகணயாக இருக்கிசறாம். அந்ெ உணாா்வுடன்
அகதிகள் முகாம் என்று அகழக்காமல் இலங்ககத் ெமிழாா் மறுவாழ்வு
முகாம் என்று அகழக்க அரசு ஆகணயிட்டுள்ளொக முெல்வாா்
மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்ொாா்.
இந்நிகலயில், இலங்கக ெமிழர் அகதிகள் முகாம், இலங்கக ெமிழர்
மறுவாழ்வு முகாம்கள் என அகழப்பெற்கான தபயர் மாற்றத்திற்கான
அரோகணகய ெமிழக அரசு தவளியிட்டுள்ளது. இலங்கக ெமிழர்
மறுவாழ்வு முகாம்களில் பழுெகடந்துள்ள 7469 வீடுககள கட்டித்ெரவும்,
குடிநீர் வேதி மற்றும் ோகல வேதி உள்ளிட்ட அடிப்பகட வேதிககள
சமம்படுத்ெவும்
ரூ.30
சகாடி
ஒதுக்கீடு
தேய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுசொறும் வாழ்க்கக ெரம் சமம்பாடு நிதியாக ரூ.5 சகாடி, 300
சுய உெவிக்குழுக்களுக்கு சுழல்நிதி மற்றும் ேமுொய முெலீட்டு நிதியாக
ரூ.6.16 சகாடி, விகலயில்லா எரிவாயு இகணப்பு மற்றும் எரிவாயு
உருகள மானியத்திற்காக ரூ.10.50 சகாடி ஒதுக்கீடு, கல்வி உெவித்
தொகக, இகளஞர்களுக்கு சவகலவாய்ப்பு, குடிநீர் வேதி, ோகல வேதி,
கழிப்பிட வேதி உள்ளிட்ட அடிப்பகட வேதிகள் என ரூ. 317 சகாடிக்கு
அறிவிப்பு தவளியிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ெக்கது.



 









7. ‘BH’ தொடாா் வாகனப் பதிதவண் முகற அறிமுகம்
பணி நிமித்ெமாக தவவ்சவறு மாநிலங்களில் அடிக்கடி குடிதபயாா்சவாாா்
ெங்கள் வாகனங்களுக்கு ‘பிதஹச்’ தொடரில் அகமந்ெ பதிதவண்
முகறகயப் பயன்படுத்திக் தகாள்ளலாம் என்று மத்திய அரசு
அறிவித்துள்ளது. வாகனங்கள் பதிவு தேய்யப்படும் மாநிலங்ககள
அடிப்பகடயாகக் தகாண்டு அவற்றுக்கான எண்கள் வழங்கப்பட்டு
வருகின்றன. மத்திய அரசு அதிகாரிகள், தபாதுத்துகற நிறுவனங்கள்
உள்ளிட்டவற்றில் பணியாற்றுசவாாா் பணி நிமித்ெமாக அடிக்கடி சவறு
மாநிலங்களுக்கு இடம்தபயர சவண்டிய நிகலகம உள்ளது.
அவ்வாறான
சூழலில்,
இடம்தபயரும்
மாநிலத்துக்குச்
தேன்ற
ஓராண்டுக்குள் ேம்பந்ெப்பட்ட மாநிலத்தில் வரி தேலுத்தி புதிய வாகனப்
பதிதவண்கணப் தபற சவண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. வாகனத்கெ
சவறு மாநிலத்தில் மறுபதிவு தேய்வெற்கு ஏற்தகனசவ பதிவு
தேய்யப்பட்ட மாநிலத்தில் இருந்து ெகடயில்லாச் ோன்று தபற்று வழங்க
சவண்டியுள்ளது.
இந்ெ நகடமுகறகய எளிொக்கும் சநாக்கில், ‘பிதஹச்’ என்ற பாரத்
தொடாா் அடிப்பகடயிலான வாகனப் பதிதவண்ககள மத்திய அரசு
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
மாநிலங்கள்,
யூனியன்
பிரசெேங்கள்
ஆகியவற்றுக்கு இகடசய அடிக்கடி குடிதபயாா்சவாாா் ெங்கள்
வாகனங்களுக்கு
‘பிதஹச்’
தொடாா்
அடிப்பகடயிலான
பதிதவண்கணப் தபற்றுக் தகாள்ளலாம். இந்ெ முகறயில், வாகனம்
முெலில் பதிவு தேய்யப்படும் ஆண்டு (இரு இலக்கம்)-பிதஹச்வாகனத்துக்கான 4 இலக்க எண்-இரு ஆங்கில எழுத்துகள் என்ற
வரிகேயில் வாகனப் பதிதவண் அகமயும் என்று மத்திய ோகலப்
சபாக்குவரத்து அகமச்ேகம் தெரிவித்துள்ளது.
இத்ெககய
பதிதவண்கணக்
தகாண்ட
வாகனங்கள்
மாநிலங்களுக்கிகடசய எளிதில் குடிதபயர முடியும் என்று அகமச்ேகம்
தவளியிட்டுள்ள அறிக்ககயில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘பிதஹச்’ தொடாா்
அடிப்பகடயில் பதிவு தேய்வெற்கு, வாகனத்தின் விகலகயப் தபாருத்து
8 முெல் 12 ேெவீெம் வகர வரி விதிக்கப்படும் என்றும் அகமச்ேகம்
தெரிவித்துள்ளது.
டீேகல
எரிதபாருளாகப்
பயன்படுத்தும்
வாகனங்களுக்குக்
கூடுெலாக 2
ேெவீெ
வரியும்,
மின்ோர
வாகனங்களுக்கு 2 ேெவீெம் குகறவான வரியும் விதிக்கப்படும் என்று
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய வாகனப் பதிதவண் முகற தேப்டம்பாா் 15ஆம் செதி முெல் அமல்படுத்ெப்படவுள்ளது.
8. ெஞ்ோவூரில் ரூ.25 சகாடியில் கால்நகட தீவனம் ெயாரிக்கும்
தொழிற்ோகல
ெஞ்ோவூாா் மாவட்டம் புதுக்குடியில் ரூ.25 சகாடியில் கால்நகட தீவனம்
ெயாரிக்கும் தொழிற்ோகல நிறுவப்படும் என்று பால்வளத்துகற
அகமச்ோா் ோ.மு.நாோா் அறிவித்ொாா். ேட்டப்சபரகவயில் பால்வளத்துகற
மானியக் சகாரிக்கக மீொன விவாெத்துக்குப் பதில் அளித்து அகமச்ோா்
ோ.மு.நாோா் தவளியிட்ட அறிவிப்பு: ெற்சபாது மாெம் ஒன்றுக்கு 10 ஆயிரம்
தமட்ரிக் டன் கால்நகட தீவனம் தகாள்முெல் தேய்யப்பட்டு பால்
உற்பத்தியாளாா்களுக்கு மாவட்டக் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளாா்கள்
ஒன்றியங்கள் மூலமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில், ஈசராட்டில்
உள்ள கால்நகட தீவன ஆகலயிலிருந்து 3,500 தமட்ரிக் டன்
கால்நகட தீவனமும், இெர கூட்டுறவு அகமப்புகளின் மூலம் 6,500
தமட்ரிக் டன் கால்நகட தீவனமும் தகாள்முெல் தேய்யப்பட்டு
விநிசயாகிக்கப்படுகிறது.
ெஞ்ோவூாா், புதுக்சகாட்கட, சிவகங்கக, மதுகர, திண்டுக்கல் மற்றும்
இெர மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளாா்கள் ஒன்றிய பால்
உற்பத்தியாளாா்கள் பயன்தபறும் வககயில் ெஞ்ோவூாா் மாவட்டம்
புதுக்குடியில் நாதளான்றுக்கு 100 தமட்ரிக் டன் உற்பத்தித் திறனில்
கால்நகட தீவனம் ெயாரிக்கும் தொழிற்ோகல ரூ.25 சகாடி மதிப்பீட்டில்
நிறுவப்படும். சேலம் பால் பண்கணயில் நாதளான்றுக்கு 2 தமட்ரிக் டன்
அளவில் நீட்டிக்கப்பட்ட காலக்தகடுவுடன் கூடிய இனிப்பு இல்லாெ
பால்சகாவா ெயாரிக்கும் நவீன மற்றும் தொடாா்ச்சியான உற்பத்திக்கான
இயந்திரங்களுடன் கூடிய அலகு ரூ.8 சகாடி மதிப்பில் நிறுவப்படும்.
பால் தபாருள்கள், சிப்பம் கட்டும் தபாருள்கள் மற்றும் மூலப்
தபாருள்களுக்கான ஆய்வுக்கூடம், ஆராய்ச்சி மற்றும் உருவாக்கம்
மற்றும் நுண்ணுயிரியல் பகுப்பாய்வுக்கான ஆய்வுக்கூடம் ஆகியன
அம்பத்தூாா் பால்பண்கணயில் ரூ.10 சகாடி மதிப்பீட்டில் நிறுவப்படும்.
தொடக்க பால் உற்பத்தியாளாா்கள் கூட்டுறவு ேங்கத்துக்கு பால் வழங்கும்
பால் உற்பத்தியாளாா்கள் பயன்தபறும் வககயில் அவாா்கள் வழங்கும்
பாலிகன பகுப்பாய்வு தேய்து, உடசன பாலின் ெரம் மற்றும் பாலின்















மதிப்புக்கு ரசீது வழங்க 453 பால் பகுப்பாய்வு கருவிகள் ரூ.2.26 சகாடி
மதிப்பில் வழங்கப்படும்.
கால்நகடகளுக்கு அவேர சிகிச்கே: கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளாா்
ேங்கங்களில் பால் வழங்குகின்ற, பால் உற்பத்தியாளாா்களுகடய
கறகவ மாடுகளுக்கு இலவே சிகிச்கே இனப்தபருக்க வேதி மற்றும்
அவாா்களுக்கு தூய முகறயில் பால் உற்பத்தி பயிற்சி, ேமச்சீாா் தீவனம்,
ொது உப்புக் கலகவ, பசுந்தீவனத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் கறகவ
மாடுகள் பராமரிப்பு பற்றிய ஆசலாேகனகள் ஆகியன வழங்குவெற்காக
கால்நகட மருத்துவ வழித்ெடங்களில் 162 கால்நகட மருத்துவ
ஆசலாேகாா்ககள ரூ.6.80 சகாடி திட்டமதிப்பில் ஒப்பந்ெ அடிப்பகடயில்
நியமிக்க நடவடிக்கக எடுக்கப்படும் என்றாாா்.
9. கரூாா், நாகப்பட்டினம், சிவகங்ககயில் சவளாண்கம கல்லூரிகள்
கரூாா், நாகப்பட்டினம், சிவகங்கக ஆகிய இடங்களில் 3 புதிய அரசு
சவளாண்கம கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும் என்று அத்துகறயின்
அகமச்ோா் எம்.ஆாா்.சக.பன்னீாா்தேல்வம் அறிவித்ொாா். சவளாண் துகற
மானியக் சகாரிக்கக மீொன விவாெத்துக்குப் பதில் அளித்து அகமச்ோா்
எம்.ஆாா்.சக.பன்னீாா்தேல்வம் தவளியிட்ட அறிவிப்புகள்: சவளாண்
கல்வியின் முக்கியத்துவம் கருதி 2021-22-இல் கரூாா் மாவட்டம்,
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கீழ்சவளூாா், சிவகங்கக மாவட்டத்தில்
தேட்டிநாடு ஆகிய இடங்களில் 3 புதிய அரசு சவளாண்கம கல்லூரிகள்
துவங்குவெற்கு மாநில அரசு ெலா ரூ.10 சகாடி வீெம் தமாத்ெம் ரூ.30
சகாடி நிதியிகன ஒதுக்கும்.
அரியலூாா், தேங்கல்பட்டு, கிருஷ்ணகிரி, காஞ்சிபுரம், ராமநாெபுரம்,
புதுக்சகாட்கட, செனி, விருதுநகாா் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் உள்ள 200
ஆதிதிராவிட, பழங்குடியின விவோயிகளின் நலன்களுக்காக ெமிழக
வரலாற்றில் முெல்முகறயாக 2021-22-இல் நிலத்ெடி நீாா் பாதுகாப்பான
குறுவட்டங்களின் ஆழ்துகள அல்லது குழாய் கிணறுகள் அகமத்து
மின்வேதியுடன் மின்சமாட்டாாா் தபாருத்தி, நுண்ணீாா் பாேன வேதிகள்
100 ேெவீெ மானியத்தில் சமற்தகாள்ளப்படும். இெற்காக ரூ.12 சகாடி நிதி
தேலவிடப்படும்.
உழவாா்
உற்பத்தியாளாா்
நிறுவனங்களின்
தபாருள்ககளச் ேந்கெப்படுத்ெ தேன்கன, சகாயம்புத்தூாா், மதுகர,
திருச்சி, சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் ரூ.8 சகாடி தேலவில் 50 சிறப்பு
அங்காடிகள் அகமக்கப்படும்.
சவளாண் விகளதபாருள்ககளச் சேமிக்க விவோயிகளுக்கு உெவும்
வககயில் திருப்பூாா் பூளவாடி, புதுக்சகாட்கட சிெம்பரவிடுதி, நாமக்கல்
எருகமப்பட்டி, ஈசராடு பாா்கூாா் ஆகிய இடங்களில் 250 தமட்ரிக் டன்
தகாள்ளளவு உள்ள சேமிப்புக் கிடங்குகள் ரூ.2 சகாடி தேலவில்
கட்டப்படும்.
தநய்ெல் பூங்கா: 2021-22-இல் நாகூரில் தநய்ெல் பாரம்பரிய பூங்கா
3.06 தஹக்சடரில் ரூ.2 சகாடி நிதியில் மீன்வளம் மற்றும் மீனவ
நலத்துகறயின் ஒருங்கிகணப்புடன் அகமக்கப்படும். இது இளம்
ெகலமுகறயினருக்கு
பண்கடய
ெமிழாா்களின்
பண்பாட்கட
எடுத்துகரக்கும் வககயில் தேயல்படும்.
2021-22-இல் 100 தபண் விவோயிகளுக்கு, ஒருவருக்கு ரூ.1 லட்ேம்
என்கிற விகிெத்தில் குடிகே தொழிலாக குகறந்ெ பரப்பிலான காளான்
உற்பத்திக்கூடம் அகமத்திட மானியம் வழங்க மகளிாா் திட்டத்துடன்
இகணந்து ரூ.1 சகாடி தேலவிடப்படும். நிலமில்லாெ விவோயத்
தொழிலாளாா்ககள
தொழில்
முகனசவாாா்களாக
உருவாக்கும்
வககயில் 2021-22-இல் 1,077 நபாா்களுக்கு 6 மாெ கால உகறவிடத்
சொட்ட தொழில்நுட்பவியலாளாா் பயிற்சி ரூ.1.77 சகாடி நிதியிலும், 3
ஆயிரம் நபாா்களுக்கு பூங்தகாத்து, பூ அலங்காரம் தேய்ெல், நுண்ணீாா்
பாேன அகமப்புகள் நிறுவுெல் மற்றும் பராமரித்ெல், செனீ வளாா்ப்பு
குறித்ெ 30 நாள் பயிற்சிகள் ரூ.1.69 சகாடி நிதியிலும் அரசு
சொட்டக்ககலப் பண்கணகளில் வழங்கப்படும். இந்ெப் பயிற்சியில்
தபண் தொழிலாளாா்களுக்கு முன்னுரிகம வழங்கப்படும்.
சவளாண் தபாறியியல் பட்டயப் படிப்பு: சவளாண் இயந்திரங்கள்
தொடாா்பான அடிப்பகட கல்வியிகன பரவலாக்கும் வககயில் 202122-இல் திருச்சி குமுளூாா் சவளாண்கம தபாறியியல் கல்லூரி மற்றும்
ஆராய்ச்சி நிகலயத்தில் 2 ஆண்டு சவளாண்கம தபாறியியல் பட்டயப்
படிப்பு ரூ.1 சகாடி நிதியில் தொடங்கப்படும். இந்ெப் படிப்பில் ஆண்டுக்கு
40 மாணவாா்கள் அனுமதிக்கப்படுவாா். இென் மூலம் கிராமப்புற
மாணவாா்களுக்கான
சவகலவாய்ப்பு
உயரும்
என்பதுடன்
விவோயிகளின் சவளாண் இயந்திரங்ககள அவரவாா் பகுதியிசலசய
பழுதுபாாா்க்க இயலும்.



 









திருப்பூரில் விகெச் ோன்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் ோன்றளிப்பு துகற
ோாா்பில் 2021-22-இல் புதிொக விகெ பரிசோெகன நிகலயம்
அகமக்கப்படும். 2021-22-இல் சகாயம்புத்தூரில் இயங்கி வரும்
விகெச் ோன்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் ோன்றளிப்பு துகறயின் ெகலகம
அலுவலகம் மாநிலத்தின் ெகலநகரான தேன்கனக்கு மாற்றப்படும்
என்றாாா்.
10. 34 மாநிலங்கள், யூனியன் பிரசெேங்களில் ‘ஒசர நாடு; ஒசர குடும்ப
அட்கட’ திட்டம்
நாட்டில் உள்ள 34 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசெேங்களில் ‘ஒசர
நாடு; ஒசர குடும்ப அட்கட’ திட்டம் தேயல்படுத்ெப்பட்டுள்ளொக மத்திய
அரசு தெரிவித்துள்ளது. செசிய உணவுப் பாதுகாப்பு ேட்டத்தின் கீழ்
ெகுதியான குடும்பங்களுக்கு நியாய விகலக் ககடகள் வாயிலாக
மானிய விகலயில் உணவு ொனியங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இெற்காக ஒவ்தவாரு மாநிலமும் குடும்ப அட்கடககள விநிசயாகித்து
வருகின்றன. அந்ெ அட்கடககளப் பயன்படுத்தி ேம்பந்ெப்பட்ட
மாநிலத்தில் மட்டுசம உணவு ொனியங்ககளப் தபறும் சூழல் நிலவி
வந்ெது. இந்நிகலயில், குடும்ப அட்கடககளப் தபற்ற புலம்தபயாா்
தொழிலாளாா்கள் உள்ளிட்சடாாா் நாட்டில் உள்ள எந்ெ நியாய விகலக்
ககடயிலும் உணவு ொனியங்ககளப் தபற்றுக் தகாள்ளும் சநாக்கில்
‘ஒசர நாடு; ஒசர குடும்ப அட்கட’ திட்டத்கெ மத்திய அரசு
அறிமுகப்படுத்தியது.
இத்திட்டத்தில் இதுவகர 34 மாநிலங்களும் யூனியன் பிரசெேங்களும்
இகணந்துள்ளொக
மத்திய
உணவுத்
துகற
அகமச்ேகம்
தெரிவித்துள்ளது. சமற்கு வங்கம் ஆகஸ்டிலும், தில்லி கடந்ெ
ஜூகலயிலும் இத்திட்டத்கெ அமல்படுத்தின. அஸ்ஸாம், ேத்தீஸ்காா்
மாநிலங்கள் மட்டும் இத்திட்டத்கெ இன்னும் தேயல்படுத்ெவில்கல.
விகரவில் அவ்விரு மாநிலங்களும் ‘ஒசர நாடு; ஒசர குடும்ப அட்கட’
திட்டத்கெச் தேயல்படுத்தும் என்று மத்திய அகமச்ேகம் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடாா்பாக அகமச்ேகம் தவளியிட்ட அறிக்ககயில், ‘இத்திட்டத்தின்
கீழ் மாெந்சொறும் ேராேரியாக 2.2 சகாடி குடும்ப அட்கடொராா்கள்
பலனகடந்து வருகின்றனாா். கடந்ெ 2019-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முெல்
இத்திட்டத்தின் கீழ் சுமாாா் 40 சகாடி முகற உணவு ொனியங்கள்
விநிசயாகிக்கப்பட்டுள்ளன.
பிகாாா் (10.14 சகாடி முகற), ஆந்திரம் (6.92 சகாடி முகற), ராஜஸ்ொன்
(4.56 சகாடி முகற) ஆகிய மாநிலங்களில் அதிக முகற உணவு
ொனியங்கள் விநிசயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. குடும்ப அட்கடகளுடன்
ஆொாா் எண்கண இகணத்ெது, நியாய விகலக் ககடகளில்
மின்னணு இயந்திரத்தின் வாயிலாக உணவுப் தபாருள்ககள
விநிசயாகிப்பது ஆகிய நகடமுகறகளின் வாயிலாக இத்திட்டம்
தவற்றிகரமாகச்
தேயல்படுத்ெப்பட்டு
வருகிறது’
என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
11. ரூ.188 சகாடியில் புதிய சராந்துக் கப்பல் ‘விக்ரகா’ : நாட்டுக்கு
அாா்ப்பணித்ொாா் அகமச்ோா் ராஜ்நாத் சிங்
இந்தியக் கடசலாரக் காவல் பகடயின் சராந்துப் பணிக்காக சுமாாா்
ரூ.188 சகாடி தேலவில் கட்டகமக்கப்பட்ட ‘விக்ரகா’
எனப்
தபயரிடப்பட்ட அதிநவீன கப்பகல தேன்கனயில் ேனிக்கிழகம
நகடதபற்ற நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத் துகற அகமச்ோா் ராஜ்நாத் சிங்
நாட்டுக்கு அாா்ப்பணித்ொாா். தேன்கனகய அடுத்ெ காட்டுப்பள்ளியில் எல்
அன் டி நிறுவனத்தின் கப்பல் கட்டும் ெளம் உள்ளது. இங்கு கடற்பகட,
கடசலாரக் காவல் பகடக்குத் செகவயான சராந்துக் கப்பல்கள்,
அதிநவீன இகடமறிக்கும் படகுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. கடந்ெ
2015-ஆம் ஆண்டு 7 சராந்துக் கப்பல்கள் ெயாரிப்பெற்கான
ஒப்பந்ெத்கெ எல் அன் டி நிறுவனத்திற்கு பாதுகாப்பு அகமச்ேகம்
வழங்கியது. இதில் விக்ரம், வீரா, விஜயா, வராக, வரத், வஜ்ரா ஆகிய 6
சராந்துக் கப்பல்கள் ஏற்கனசவ கடசலாரக் காவல் பகடயிடம்
ஒப்பகடக்கப்பட்டு பணியில் ஈடுபடுத்ெப்பட்டு வருகின்றன.
இெகனயடுத்து சுமாாா் ரூ.188 சகாடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு ‘விக்ரகா’
எனப் தபயரிடப்பட்ட புதிய சராந்துக் கப்பல் கடந்ெ ஆண்டு அக்.5-இல்
கடசலாரக் காவல் பகடயிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டு முெல் முகறயாக கடல்
நீரில் இறக்கி தவள்சளாட்டம் விடப்பட்டது. கடந்ெ 10 மாெங்களாக
இக்கப்பலில் நவீன ஆயுெங்கள், தொகலத் தொடாா்புக் கருவிகள்
உள்ளிட்ட பல்சவறு கட்டகமப்பு வேதிகள் சமற்தகாள்ளப்பட்டு வந்ெது.
இென்பிறகு கடசலாரக் காவல் பகடயில் முகறப்படி இகணக்கப்படும்
நிகழ்ச்சி தேன்கனத் துகறமுகத்தில் ேனிக்கிழகம நகடதபற்றது.















கடசலாரக் காவல் பகட ெகலகம இயக்குநாா் சக.நடராஜன்
ெகலகமயில் நகடதபற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராகக்
கலந்து தகாண்ட பாதுகாப்புத் துகற அகமச்ோா் ராஜ்நாத் சிங் ’விக்ரகா’
-கவ முகறப்படி நாட்டுக்கு அாா்ப்பணித்ொாா். பின்னாா் கப்பலின் தபயாா்
பலகககய அகமச்ோா் திறந்து கவத்ொாா்.
கப்பலின்
சிறப்பம்ேங்கள்:
கடசலாரக்
காவல்
பகடயில்
இகணக்கப்பட்டுள்ள ’விக்ரகா’ 2,200 தமட்ரிக் டன் எகடயும், 98
மீட்டாா் நீளமும், 15 மீட்டாா் அகலமும் தகாண்ட இக்கப்பல் மணிக்கு
அதிகபட்ேமாக 26 கடல் கமல் சவகத்தில் தேல்லக் கூடியது. சமலும்
ககரக்குத் திரும்பாமல் சுமாாா் 5,000 கடல் கமல் தூரம் பயணிக்கும்
வககயில் பல்சவறு நவீன கட்டகமப்பு வேதிகள் ஏற்படுத்ெப்பட்டுள்ளன.
இதில் தஹலிகாப்டாா் இறங்கும் வேதி உள்ளது. சமலும் மாசுக்
கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள், கண்காணிப்புக் கருவிகள் அதிநவீன ரக
துப்பாக்கிகள், கடல் வழித்ெடத்கெ துல்லியமாகக் காட்டும் கருவிகள்
உள்ளிட்டகவ
அகமக்கப்பட்டுள்ளன.
11
அதிகாரிகள்,
110
பணியாளாா்கள் உள்ளிட்ட 121 பகட வீராா்களுடன் பயணிக்க
உள்ள ’விக்ரகா’ - வின் உத்செே ஆயுள் காலம் சுமாாா் 25 ஆண்டுகள்
ஆகும்.
12. ரயில் பயணிகள் குகறககள தெரிவிக்க - ‘ரயில் மொத்' புதிய தேயலி
அறிமுகம் :
மதுகர ரயில்சவ சகாட்ட நிர்வாகம் தவளியிட்டுள்ள தேய்திக்குறிப்பு:
ரயில் பயணிகளின் புகார்கள் மற்றும் ஆசலாேகனகள் மீது உடனடி
நடவடிக்கக எடுக்க ‘ரயில் மொத்’ (MADAD - Mobile Application for
Desired Assistance During travel) என்ற தேல்சபான் தேயலி
அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது.
பயணிகள்
ெங்களது
புகார்ககள
தொகலசபசி, இகணயெளம், ேமூக ஊடகம் வாயிலாக பதிவு
தேய்கின்றனர். இகவ அகனத்கெயும் ஒருங்கிகணத்து உடனடி
நடவடிக்ககக்காகசவ 24 மணி சநரமும் தேயல்படும் தேயலி
அறிமுகப்படுத்ெப் பட்டுள்ளது. ெமிழ் உட்பட 12 தமாழிகள் மூலம் இந்ெ
தேயலிகய பயன்படுத்ெலாம்.
இந்ெ தேயலிகய இகணயெளம், குறுஞ்தேய்தி, ேமூக ஊடகம் மற்றும்
உெவி எண் 139 மூலம் அணுகலாம். இென்மூலம் பாதுகாப்பு, மருத்துவ
உெவி,
விபத்து
பற்றிய
ெகவல்கள்,
மாற்றுத்திறனாளிகள்,
தபண்களுக்கான உெவிகள், தபாதுப்புகார், லஞ்ேப்புகார், பார்ேல் ேரக்கு
சபாக்குவரத்து பற்றிய விோரகண, ஐஆர்சிடிசி ரயில்கள் விவரங்கள்,
ஏற்தகனசவ அளித்ெ புகாரின் நிகலகய பற்றியும் அறிந்து தகாள்ளலாம்.
இந்ெ தேயலிகய பயன்படுத்ெ முடியாெ காலங்களில் ரயில் பயணச்சீட்டு
பரிசோெகர், நிகலய அதிகாரி, பணியில் உள்ள ரயில்சவ பாதுகாப்புப்
பகட மற்றும் ரயில்சவ காவலர்ககள தொடர்பு தகாள்ளலாம். இவ்வாறு
அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

13. கீழடி அகழாய்வில் ொனியக் தகாள்கலன் கண்தடடுப்பு
சிவகங்கக மாவட்டம், கீழடியில் நகடதபற்று வரும் அகழாய்வில்
ொனியக் தகாள்கலன் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளொக ெமிழக தொல்லியல்
துகற அலுவலாா்கள் தெரிவித்துள்ளனாா். சிவகங்கக மாவட்டம், கீழடி,
அகரம், தகாந்ெகக, மணலூாா் ஆகிய பகுதிகளில் 7 -ஆம் கட்ட
அகழாய்வுப் பணிகள் கடந்ெ பிப்ரவரி மாெம் முெல் நகடதபற்று
வருகின்றன. இதில் சுடுமண் முத்திகர, உகற கிணறுகள், காெணிகள்,
ெந்ெத்தினாலான பககட, முதுமக்கள் ொழி, கருப்பு சிவப்பு பாகன
ஓடுகள், பழங்கால மக்கள் பயன்படுத்திய புழங்குப் தபாருள்கள்
உள்ளிட்ட ஏராளமான தொல் தபாருள்கள் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இெனிகடசய, கீழடியில் நகடதபற்று வரும் அகழாய்வில் சிவப்பு
நிறத்திலான சுடுமண்ணால் ஆன ொனியக் தகாள்கலன் அண்கமயில்
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அகழாய்வுப் பணி சமற்தகாள்ளும்
தொல்லியலாளாா்கள் ேனிக்கிழகம கூறியது : கீழடியில் நகடதபற்று
வரும் 7 ஆம் கட்ட அகழாய்வில் கடந்ெ ஆகஸ்ட் 8 ஆம் செதி பணி
சமற்தகாள்ளும் சபாது 348 தே.மீ ஆழத்தில் தபரிய வாய்ப்பகுதி
தகாண்ட சுடுமண் பாகனயின் ஒரு பகுதி கண்தடடுக்கப்பட்டது.
தொடாா்ந்து, அசெ பகுதியில் ஆய்வு சமற்தகாண்டதில் 30 தே.மீ விட்டமும்,
60 தே.மீ உயரமும், 2 தே.மீ. ெடிமனும் தகாண்ட முழு பாகனயாக
அண்கமயில் தவளிக்தகாணரப்பட்டுள்ளது. இந்ெ பாகன அழகிய
சவகலப்பாடுகளுடன் அகமயப் தபற்றுள்ளது. சமலும், இென் தவளிப்புற
கமயப்பகுதியில் கயிறு சபான்ற வடிவகமப்பு தேய்யப்பட்டுள்ளது.
இெகன பழங்கால மக்கள் ொனியங்ககள சேமித்து கவப்பெற்கு
ொனியக் தகாள்கலனாக பயன்படுத்தி இருக்கலாம் என்றனாா்.



 











1. ‘ஆனந்தா’ என்ற திறன்பேசி செயலியய அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ள


✓

நிறுவனம் எது?
அ) பாரத வங்கி
ஆ) பணியாளர் வருங்கால வவப்பு நிதியம்
இ) இந்திய அஞ்சல்துவை
ஈ) இந்திய ஆயுள்காப்பீட்டு கழகம் 

✓

✓

உலகளவில், ‘மிகவும் விரும்பப்படும் உற்பத்தி வமயங்கள்’ பட்டியலில்,
இந்தியா, அபமரிக்காவவ விஞ்சி இரண்டாவது இடத்வதப் பிடித்துள்ளது.
முதலிடத்தில் சீனா உள்ளது. இதற்கு முக்கியமான காரணம், உற்பத்தி
பசலவு மிகவும் குவைவாக இருப்பதுதான் என, ‘குஷ்வமன் & வவக்பீல்டு’
நிறுவனம் பதரிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டில், அபமரிக்கா இரண்டாவது
இடத்திலும், இந்தியா மூன்ைாமிடத்திலும் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

5. காெப ாயாளிகளில் கடுயையான COVID-19 நியலயைகளின்

ஆத்மநிர்பார் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, LIC முகவர்கள் வாடிக்வகயாள
-ர்கவள பல்வவறு காப்பீடுகளில் வசர்க்கும்வபாது காகிதம் இல்லாமல்
மின்னணு முவையிவலவய அவர்களின் விவரங்கவளப் பபற்று
சமர்ப்பிக்கும் வவகயில் ‘ஆனந்தா’ பசயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Atma Nirbhar Agents New-business Digital Application என்பதின்
சுருக்கந்தான் ‘ANANDA’.
இப்புதிய பசயலிமூலம் வாடிக்வகயாளர்களின் விவரங்கவள ஆதார்
எண் அடிப்பவடயில் உறுதிபசய்யவும், காகிதத்தில் விண்ணப்பப் படிவம்
இல்லாமல் மின்னணு முவையிவலவய விண்ணப்பங்கவளப் பபைவும்
முகவர்களால் முடியும். இதன்மூலம் அவர்களின் பணி விவரவில்
முடிவவதாடு, அதிக வாடிக்வகயாளர்கவள பபைவும் முடியும்.



தாக்கத்யத ஆய்வு செய்ய, எந்த நிறுவனத்துடன், ேபயாசடக்னாலஜி
துயற ஒத்துயைத்துள்ளது?
அ) BRICS 
ஆ) G20
இ) G7
ஈ) BIMSTEC
✓

2. சுஜலாம் என்ற பிரச்சாரத்தைத் சதாடங்கியுள்ள அயைச்ெகம் எது?
அ) நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அவமச்சகம்
ஆ) ஜல் சக்தி அவமச்சகம் 
இ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அவமச்சகம்

அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அவமச்சகத்தின் உயிரி பதாழில்நுட்பத்
துவை, BRICS நாடுகளுடன் ஒருங்கிவணந்து, காசவநாயால்
பாதிக்கப்பட்ட வநாயாளிகளிவடவய தீவிர COVID-19 பதாற்றின் தாக்கம்
குறித்து ஆய்வுபசய்வதற்காக SARS–CoV2 NGS–BRICS கூட்டவமப்வப
பசயல்படுத்தி வருகிைது. சிைந்த வநாய் வமலாண்வமக்காக COVID-19
பதாற்ைால் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது பாதிக்கப்படாத நுவரயீரல் காசவநாய்
வநாயாளிகளில் இவணவநாய் குறித்த தகவவல இந்த ஒருங்கிவணந்த
ஆய்வு வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அவமச்சகம்

6. ஆப்கானிஸ்தான் சதாடர்ோன ஆபலாெயனகளுக்காக நிரந்தர

✓

விடுதவலயின் அம்ரித் மவகாத்சவ் பகாண்டாட்டங்களின் ஒருபகுதியாக
100 நாள் ‘சுஜலாம்’ பிரச்சாரத்வத ஆக.25 அன்று நடுவண் ஜல் சக்தி
அவமச்சகம் பதாடங்கியுள்ளது.

அ) ரஷ்யா 

✓

கழிவுநீர் வமலாண்வமவய கிராம அளவில் வமற்பகாண்டு, திைந்த
பவளி மலங்கழித்தலற்ை கிராமங்கவள அதிகளவில் உருவாக்குவவத
இப்பிரச்சாரம் வநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 10 இலட்சம் குட்வடகவள
அவமப்பது உள்பட, கிராமங்களில் கழிவு & கழிவுநீர் வமலாண்வமக்கு
வதவவயான உட்கட்டவமப்வப உருவாக்குவதில் கவனம் பசலுத்துவ
-வதாடு மட்டுமில்லாமல் நீர்நிவலகளின் நீடித்த வமலாண்வமவயயும்
இந்தப் பிரச்சாரம் கருத்தில்பகாள்ளும்.

இருதரப்பு பெனயல உருவாக்குவதற்காக, இந்தியா, எந் ாட்படாடு
ஒப்புக்சகாண்டுள்ளது?
ஆ) ஈரான்
இ) சீனா
ஈ) அபமரிக்கா

✓

3. EASE 3.0’இன்கீழ், அடிப்ேயட செயல்திறனில் இருந்து சிறந்த
முன்பனற்றத்திற்கான விருயத சவன்ற வங்கி எது?

7. வங்கி ைற்றும் நிதி பைாெடிகளுக்கான ஆபலாெயனக் குழுவின்

அ) கனரா வங்கி

தயலவராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்?

ஆ) பஞ்சாப் வநஷனல் வங்கி

அ) பத்மஜா சுந்துரு

இ) இந்தியன் வங்கி 

ஆ) SS மல்லிகார்ஜுன ராவ்

ஈ) யூனியன் வபங்க் ஆஃப் இந்தியா

✓

✓

ஆப்கானிஸ்தான் பதாடர்பான ஆவலாசவனகளுக்கு நிரந்தர இருதரப்பு
வசனவல உருவாக்க இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்புக்பகாண்டுள்ளன.
1996-2001’க்கு இவடயில், காபூலில் இஸ்லாமியக் குழு கவடசியாக
ஆட்சியில் இருந்தவபாது இந்தியா, ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் ஆகியவை
தலிபான் எதிர்ப்பு கூட்டணியின் முக்கிய ஆதரவாளர்களாக இருந்தன.

பதாழில்நுட்பம் சார்ந்த, எளிவமயான மற்றும் கூட்டு வங்கியியலுக்கான
2021-22ஆம் ஆண்டுக்கான பபாதுத்துவை வங்கிகள் சீர்திருத்த
பசயல்திட்டம் – EASE 4.0 என்னும் நான்காம் பதிப்வப மத்திய நிதி &
பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அவமச்சர் நிர்மலா சீதாராம் பவளியிட்டார்.

இ) T M பாசின் 
ஈ) ஹஸ்முக் ஆதியா

✓

2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான பபாதுத்துவை வங்கிகள் சீர்திருத்த பசயல்
திட்டம் – EASE 3.0’இன் வருடாந்திர அறிக்வகவயயும் பவளியிட்ட
அவர், EASE 3.0 வங்கிகள் சீர்திருத்த குறியீட்டில் சிைந்து விளங்கிய
வங்கிகவள பகௌரவிப்பதற்கான விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியிலும்
பங்வகற்ைார். பாரத வங்கி, பவராடா வங்கி மற்றும் இந்திய யூனியன்
வங்கி ஆகியவவ EASE 3.0 வங்கிகள் சீர்திருத்த குறியீட்டில் சிைந்து
விளங்கியதற்கான பரிசுகவளப் பபற்ைன. இந்தியன் வங்கி, EASE 3.0’
இன்கீழ், அடிப்பவட பசயல்திைனிலிருந்து சிைந்த முன்வனற்ைத்திற்கான
விருவத பவன்ைது

மத்திய விஜிபலன்ஸ் கமிஷன்மூலம் வங்கி & நிதிவமாசடிகளுக்கான
ஆவலாசவனக்குழுவின் தவலவராக TM பாசின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
2 ஆண்டுகாலத்திற்கு அவர் இப்பதவியிலிருப்பார். `50 வகாடிக்கும்
அதிகமான வங்கி வமாசடிகவள ஆராய்ந்து அதற்கு பபாருத்தமான
நடவடிக்வககவள பரிந்துவரப்பதற்காக இக்குழு உருவாப்பட்டது.

8. ேயனர்கள், தடுப்பூசி செலுத்திக்சகாள்ள முன்ேதிவு செய்வதற்காக,
சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ே ல அயைச்ெகத்துடன் கூட்டுபெர்ந்துள்ள
நிறுவனம் எது?
அ) வாட்ஸ்ஆப் 
ஆ) டுவிட்டர்

4. குஷ்பைன் & பவக்பீல்டின் நடப்பாண்டுக்கான (2021) உலக

உற்ேத்தி அோயக்குறியீட்டின்ேடி, உலகில் அதிகம் விரும்ேப்ேடும்
உற்ேத்தித் தளங்களில் இந்தியாவின் தரநியல என்ன?
அ) முதலாவது

ஆ) இரண்டாவது 

இ) மூன்ைாவது

ஈ) நான்காவது









இ) படலிகிராம்
ஈ) கூகிள்
✓

சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அவமச்சகத்துடன் வாட்ஸ்ஆப் கூட்டு
வசர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம் வாட்ஸ்ஆப்பில், MyGov பகாவரானா உதவி
எண்ணுக்கு ‘Book Slot’ என அனுப்புவதன்மூலம் தடுப்பூசி பசலுத்திக்
பகாள்ள முன்பதிவு பசய்துபகாள்ளவியலும். வமலும் தடுப்பூசி பசலுத்திக்



 









பகாண்டாதற்கான சான்றிதவழயும் வாட்ஸ்ஆப்பில் இருந்து பதிவிைக்கம்
பசய்யும் வசதியும் ஏற்கனவவ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

9. எந்த ைாநிலத்தின் திட்டமிடல் துயறயுடன் இயைந்து, இந்தியக்
குடியரசுத்துயைத்தயலவர்
சதாடங்கினார்?

‘தடுப்பூசி

இந்தியா’

திட்டத்யதத்

அ) உத்தர பிரவதசம்
இ) ஆந்திர பிரவதசம்
ஈ) கர்நாடகா 
இந்தியக்குடியரசுத்துவணத்தவலவர், M பவங்வகயா, ஆக.24 அன்று
‘தடுப்பூசி இந்தியா’ திட்டத்வதத் பதாடங்கிவவத்தார். இந்தத் திட்டத்வத
பபங்களூரில் ‘கிவ்விங் இந்தியா’ அைக்கட்டவள & நீடித்த இலக்குகள்
ஒருங்கிவணப்பு வமயம் ஏற்பாடு பசய்தன. இது கர்நாடக மாநில அரசின்
திட்டமிடல் துவையுடன் இவணந்து CSIR’இன் கீழ் பதாடங்கப்பட்டது.
இந்தியா தனது COVID-19 தடுப்பூசி திட்டத்வத 2021 ஜனவரி.16 அன்று
பதாடங்கியது.



41 வயதான பிஎஸ்எப் வீரரான விவனாத்குமாாா் வட்டு எறிதல் எஃப் 52
பிரிவில் 19.91 தூரம் எறிந்து பவண்கலப் பதக்கத்வத வகப்பற்றினாாா்.
விவனாத்குமாரும் புதிய ஆசிய சாதவனவய பவடத்தாாா். பவள்ளிப்
பதக்கம் பவன்ை பவினா பவடல், நிஷாத்குமாாா், பவண்கலம் பவன்ை
விவனாத்குமாாா் உள்ளிட்வடாருக்கு தவலவாா்கள் உள்பட பல்வவறு
தரப்பினாா் பாராட்டுகவள பதரிவித்துள்ளனாா்.

வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (என்பிஎஸ்) இவணவதற்கான உச்ச
வயது வரம்பு 65-லிருந்து 70-ஆக உயாா்த்தப்பட்டுள்ளது. வதசிய
ஓய்வூதியத் திட்டத்வத ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுவை-வளாா்ச்சி
ஆவணயம் (பிஎஃப்ஆாா்டிஏ) பசயல்படுத்தி வருகிைது. அத்திட்டத்தில்
இவணவது, திட்டத்தின் பலன்கவளப் பபறுவது உள்ளிட்டவவ
பதாடாா்பான
மாற்ைப்பட்ட
விதிமுவைகவள
பிஎஃப்ஆாா்டிஏ
பவளியிட்டுள்ளது.

ஈ) 27-31 ஆகஸ்ட்

அதன்படி, வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இவணவதற்கான அதிகபட்ச
வயது வரம்பு 65-லிருந்து 70-ஆக உயாா்த்தப்பட்டுள்ளது. குவைந்தபட்ச
வயது வரம்பு 18-ஆகவவ நீடிக்கிைது. இந்தியாா்கள், பவளிநாட்டில்
வசிக்கும் இந்தியாா்கள் ஆகிவயாாா் 75 வயது வவர வதசிய ஓய்வூதியத்
திட்டத்தில் வசமித்து வவக்க முடியும் என்று பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது
பதாடாா்பாக பிஎஃப்ஆாா்டிஏ பவளியிட்டுள்ள அறிக்வகயில், ‘ஓய்வூதியத்
திட்டத்தில் இவணவவாரின் வசமிப்புத் பதாவக எந்த வவகயில் முதலீடு
பசய்யப்பட வவண்டும் என்பவதப் பபாருத்து முதலீட்டு சதவீதம்
மாறுபடும். 65 வயவதக் கடந்வதாாா் வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில்
இவணயும்வபாது, ஏற்பகனவவ தீாா்மானிக்கப்பட்ட பசாத்துகளில்
(ஆட்வடா சாய்ஸ்) 15 சதவீதம் வவர மட்டுவம முதலீடுகவள வமற்பகாள்ள
முடியும்.

உலக நீர் வாரம் என்பது ஸ்டாக்வஹாம் பன்னாட்டு நீர் நிறுவனத்தால்
(SIWI) கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு முதல் உலகளாவிய நீர் பிரச்சவனகள்
மற்றும் பன்னாட்டு வளர்ச்சி பதாடர்பான சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகாணும்
வநாக்கத்துடன் ஏற்பாடு பசய்யப்படுகிை வருடாந்திர நிகழ்வாகும். உலக
நீர் வாரம், 2021 ஆக.23-27 வவர ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த
ஆண்டின் (2021) நிகழ்வு முற்றிலும் பமய்நிகரான முவையில் ஏற்பாடு
பசய்யப்பட்டுள்ளது. “Building Resilience Faster” என்பது 2021 உலக நீர்
வாரத்திற்கான கருப்பபாருளாகும்.

பசாத்துகள் மீதான முதலீடுகவள ஓய்வூதியதாராா்கவள முடிவு பசய்தால்
(ஆக்டிவ் சாய்ஸ்), அதில் 50 சதவீதம் வவரயிலான பதாவகவய முதலீடு
பசய்ய முடியும். 65 வயவதக் கடந்தவாா்கள் வதசிய ஓய்வூதியத்
திட்டத்தில் இவணந்தால், குவைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிைவக
திட்டத்வத விட்டு பவளிவயை முடியும். திட்டத்தில் இருந்து பவளிவயறும்
ஓய்வூதியதாராா்கள், குவைந்தபட்சம் 40 சதவீதத் பதாவகவய எதிாா்கால
ஓய்வூதியத்துக்காக வவத்துக் பகாண்டு மீதத்பதாவகவய ஒவர
தவவணயில் பபற்றுக் பகாள்ளலாம்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.



3. முறிந்த எலும்வப விவரவாக இவணக்கும் ஆராய்ச்சி: கும்மிடிப்பூண்டி
மாணவாா் சாதவன

10. உலக தண்ணீர் வாரைானது ஆகஸ்ட் ைாதத்தில் எத்பததியில்
இருந்து எத்பததி வயர ஏற்ோடு செய்யப்ேட்டது?
அ) 19-23 ஆகஸ்ட்
ஆ) 23-27 ஆகஸ்ட் 
இ) 20-26 ஆகஸ்ட்

✓



2. வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இவணய வயது வரம்பு அதிகரிப்பு

ஆ) பதலங்கானா

✓



1. வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக்: ஒவர நாளில் இந்தியாவுக்கு 2 பவள்ளி, 1
பவண்கலம்
வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக் வபாட்டியில் ஒவர நாளில் இந்தியா 2 பவள்ளி,
1 பவண்கலப் பதக்கங்கவள வகப்பற்றியது. ஒலிம்பிக் வபாட்டிகவளத்
பதாடாா்ந்து பாராலிம்பிக் வபாட்டிகள் நவடபபறுவது வழக்கம். அதன்படி
வடாக்கிவயா நகரில் தற்வபாது பாராலிம்பிக் வபாட்டிகள் நடந்து
வருகின்ைன. பமாத்தம் 4,400-க்கு வமற்பட்ட வீராா், வீராங்கவனகள்
கலந்து பகாண்டுள்ளனாா். இந்தியா சாாா்பில் தமிழகத்தின் தங்கவவலு
மாரியப்பன்
உள்பட
54
வபாா்
பாராலிம்பிக்
வபாட்டியில்
பங்வகற்றுள்ளனாா்,.
இந்நிவலயில் ஞாயிற்றுக்கிழவம மகளிாா் வடபிள் படன்னிஸ் கிளாஸ் 4
பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பவினா பபன் பவடல் 0-3 என்ை
வகம் கணக்கில் உலகின் நம்பாா் ஒன் நிவல வீராங்கவன சீனாவின்
யிங் ஸூவிடம் வதால்வியவடந்து பவள்ளிப் பதக்கத்வத வகப்பற்றினாாா்.
வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக் வபாட்டியில் இந்தியா பவன்ை முதல்
பதக்கமாகவும், வடபிள் படன்னிஸ் விவளயாட்டில் இந்தியாவின் முதல்
பதக்கமாகவும் இது அவமந்தது.
உயரம் தாண்டுதல்-நிஷாத் குமாாா்:
ஆடவாா் உயரம் தாண்டுதல் டி47 பிரிவில் 21 வயவத ஆன இந்திய வீராா்
நிஷாத் குமாாா் 2.06 மீட்டாா் குதித்து புதிய ஆசிய சாதவனயுடன்
பவள்ளிப் பதக்கத்வதக் வகப்பற்றினாாா். ஹிமாசலபிரவதசம் ஆம்ப்
நகவரச் வசாா்ந்த நிஷாத் குமாாா் தங்கள் விவசாய நிலத்தில் புற்கவள
பவட்டும் வபாது அந்த இயந்திரத்தில் வலது வகவய இழந்தாாா் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
வட்டு எறிதல்-விவனாத் குமாாா்:









கும்மிடிப்பூண்டிவயச் வசாா்ந்த உயிரியல் பதாழில்நுட்ப இறுதியாண்டு
மாணவாா், முறிந்த எலும்புகவள 15 நாள்களுக்குள் ஒட்ட வவக்கும்
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு, பவற்றி பபற்றுள்ளாாா். கும்மிடிப்பூண்டிவய
வசாா்ந்த பாஸ்கரன்-லதா தம்பதியின் மகன் வவத்தியநாதன் (21). இவாா்
தஞ்வச சாஸ்த்ரா நிகாா்நிவல பல்கவலக்கழகத்தில் உயிரியல்
பதாழில்நுட்பப் படிப்பில் இறுதி ஆண்டு படித்து வருகிைாாா். இவாா்
உயிரியல் பதாழில்நுட்பத் துவையில் வமற்பகாண்ட ஆராய்ச்சி குறித்த
அறிக்வக, பலரின் கவனத்வத ஈாா்த்து வருகிைது. எலும்பு முறிவு
சிகிச்வசயில், முறிந்த எலும்புகள் ஒன்றுகூட, ஒரு மாதம் முதல் மூன்று
மாதங்கள் வவர கால அவகாசம் வதவவப்படும். இதனால் ஏற்படும்
சிரமங்கவளத் தவிாா்க்க, முறிந்த எலும்புகள் விவரந்து கூடுவதற்கான
ஆராய்ச்சிவய வவத்தியநாதன் வதாா்வு பசய்தாாா்.
இவரது ஆராய்ச்சியின் பலனாக, எலும்புகவள விவரந்துகூட வவக்கும்
‘கய்வடாசன்’ என்ை பவயா பாலிமருடன், பதாற்று பாதிப்பு ஏற்படாமல்
இருக்க சில்வாா் நாவனா துகள்கள் கலந்து தயாரித்த கலவவவய,
முறிந்த எலும்புகளுக்கு இவடவய நிரப்ப வவண்டும். அப்படி பசய்தால்,
முறிந்த எலும்புகள், 15 நாள்களுக்குள் ஒன்றுகூடும் என ஆராய்ச்சி
அறிக்வகவய 2020-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், பல்கவலக்கழகத்தில்
வவத்தியநாதன் சமாா்ப்பித்தாாா். அவரது ஆராய்ச்சிவய, மத்திய அரசின்
உயிரியல் பதாழில்நுட்பத் துவை அங்கீகரித்தது. இவதயடுத்து, 2021ஆம் ஆண்டின் இளம் சாதவனயாளாா் விருதான இன்ஸ்டிட்டியூட் ஆப்
ஸ்காலாா்ஸ் விருதிவன வழங்கியது.
அவதத் பதாடாா்ந்து பாக்ஸ் க்ளூஸ் மற்றும் ஜி நியூஸ் இவணந்து, 2021ஆம் ஆண்டின் ‘இந்தியா பிவரம் குவாலிட்டி எஜுவகஷன்’ விருதிவன
வவத்தியநாதனுக்கு வழங்கியது. இந்த உயிரியல் பதாழில்நுட்பக்
கண்டுபிடிப்பால், அவருக்கு விருதுகளும் பாராட்டுகளும் பதாடாா்ந்து
குவிந்து வருகின்ைன.



 















1. நடப்பாண்டுக்கான (2021) காசநநாய் தடுப்புக் கூட்டுக் குழுவின்

5. ‘பகாடுப்பனவு உட்கட்டலைப்பு நைம்பாட்டு நிதித்திட்டம்’ என்பது

தலைவராக பபாறுப்நபற்ற நாடு எது?

எந்த நிறுவனத்தின் முன்பனடுப்பாகும்?

அ) ஐக்கிய இராச்சியம்

அ) NPCI

ஆ) ஆஸ்திரரலியா

ஆ) RBI 

இ) இந்தியா 

இ) NASSCOM

ஈ) வங்காளரேசம்

ஈ) DSCI

✓

மத்திய சுகாோரம் & குடும்பநல அமமச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, காச
ரநாய் ேடுப்புக்கூட்டுக்குழுவின் ேமலவராக பபாறுப்ரபற்றுக்பகாண்டார்.
2024ஆம் ஆண்டு வமர அமமச்சர் இந்ேப்பபாறுப்மப வகிப்பார்.

✓

ஐநா’இன் காசரநாய் இலக்மக 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் அமடயவும்,
2030ஆம் ஆண்டிற்குள் காசரநாய்க்கு முற்றுப்புள்ளி மவக்கும் மமல்கல்
ேருணத்மே
அமடயவும்,
காசரநாய்
ேடுப்புக்கூட்டுச்பசயலகம்,
கூட்டாளிகள் மற்றும் காசரநாய் சமூகத்தின் முயற்சிகமள அவர்
முன்பெடுத்துச் பசல்வார்.

✓

2. “Accelerating India: 7 Years of Modi Government” என்ற நூலின்

‘பகாடுப்பெவு உட்கட்டமமப்பு ரமம்பாட்டு நிதித்திட்டம்’ என்பது இந்திய
ரிசர்வ் வங்கியின் முயற்சியாகும். இது `345 ரகாடி மதிப்பில் போடங்கப்
பட்ட திட்டமாகும். ஆண்டுரோறும் 30 லட்சம் புதிய டச் பாயிண்டுகமள
அடுக்கு-3 முேல் அடுக்கு-6 வமரயிலாெ மமயங்களில் டிஜிட்டல்
பகாடுப்பெவுகளுக்காக உருவாக்க ரவண்டும் என்பது இேன் ரநாக்கம்
ஆகும். 1ஆவது மற்றும் 2ஆவது மமயங்களில் PM SV நிதி திட்டத்தின்
கீழ்
உள்ள
வீதிரயார
விற்பமெயாளர்களுக்கு
விற்பமெ
முமெயங்களில் (POS) உட்கட்டமமப்மப விரிவுபடுத்தும் திட்டத்மே
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அண்மமயில் விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

6. அண்லையில் பதன்சீனக்கடலில், எந்த நாட்டுடன் இலைந்து,

ஆசிரியர்/பதாகுப்பாசிரியர் யார்?

இந்திய கடற்பலட, பயிற்சிய ொன்றை நடத்தியது?

அ) K J அல்ரபான்ஸ் 

அ) பிலிப்மபன்ஸ் 

ஆ) கும்மெம் இராஜரசகரன்

ஆ) மரலசியா

இ) A P அப்துல்லாகுட்டி

இ) ோய்லாந்து

ஈ) A N இராோகிருஷ்ணன்

✓

முன்ொள் மத்திய அமமச்சர் K J அல்ரபான்ஸ், “இந்தியாமவ
முன்ரெற்றுேல்: நரரந்திர ரமாடி அரசின் 7 ஆண்டுகள்” என்ற ேமது
நூமல பிரேமர் ரமாடியிடம் வழங்கிொர்.

✓

இந்திய நிர்வாகத்தின் 25 துமறகள் குறித்ே இந்ே நூலில், 28 புகழ்மிக்க
எழுத்ோளர்களின் 25 கட்டுமரகள் இடம்பபற்றுள்ளெ. இது ரமாடி
அரசின் சாேமெகளின் ஆவணமாகும்.

ஈ) இந்ரோரெசியா

✓

இந்திய கடற்பமட மற்றும் பிலிப்மபன்ஸ் கடற்பமட இமடரய,
பிலிப்மபன்ஸ் கடல்பகுதியில், கடல்சார் கூட்டு பயிற்சி நடக்கிறது. இதில்
இந்திய கடற்பமடயின் ஐஎன்எஸ் ரன்விஜய், ஐஎன்எஸ் ரகாரா ஆகிய 2
ரபார்க்கப்பல்கள் பங்ரகற்கின்றெ.

✓

ரமற்கு பசிபிக் கடல்பகுதியில் பணியில் ஈடுபடுத்ேப்பட்டுள்ள இந்ே 2
ரபார்க்கப்பல்களும், பிலிப்மபன்சு கடற்பமடயின் BRP ஆன்டனிரயா
லுொ என்ற ரபார்க்கப்பலுடன், ரமற்கு பிலிப்மபன்ஸ் கடல்பகுதியில்
கடல்சார் கூட்டு பயிற்சியில் ஈடுபடுகின்றெ. இேன்மூலம் பிலிப்மபன்ஸ்
கடற்பமடயுடன் இருேரப்பு உறவுகள் ஒருங்கிமணக்கப்படும்.

3. பபண்கள் பதாழில்முலனவு தளம் என்பது கீழ்காணும் எந்த
நிறுவனத்தின் முன்பனடுப்பாகும்?
அ) NITI ஆரயாக் 

7. ைாநிைத்தில் உள்ள நீர்நிலைகள் ைற்றும் பூங்காக்கலள மீட்டு

ஆ) ஐநா பபண்கள் அமைப்பு

உருவொக்கம் யெய்வதற்காக `300 நகாடி நிதி ஒதுக்கியுள்ள ைாநிைம்
எது?

இ) மகளிர் & குழந்மேகள் ரமம்பாட்டு அமமச்சகம்
ஈ) NASSCOM

✓

நாடு முழுவதும் உள்ள பபண்கள் போழில்முமெரவாருக்கு அதிகாரம்
அளிக்கும் வமகயில் NITI ஆரயாக்கும், CISCOஉம் மகளிர் போழில்
முமெவு ேளத்தின் அடுத்ே கட்டத்மே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளெ.

✓

WEP Nxt எெப்பபயரிடப்பட்டுள்ள இத்ேளம், சிஸ்ரகாவின் போழினுட்பம்
மற்றும் பணி அனுபவத்ோல் நாடு முழுவதுமுள்ள பபண்களால் நடத்ேப்ப
-டும் வர்த்ேகங்களின் எண்ணிக்மகமய அதிகரிக்க உேவிகரமாக
இருக்கும். இந்ேத் ேளம் NITI ஆரயாக்மூலம் கடந்ே 2018 மார்ச்.8 அன்று
முமறயாக போடங்கப்பட்டது.

4. “Shared Destiny-2021” என்ற பாதுகாப்புப் பயிற்சிலய நடத்த
திட்டமிட்டுள்ள நாடு எது?
அ) சீொ 
ஆ) ோய்லாந்து
இ) பாகிஸ்ோன்
ஈ) மங்ரகாலியா
✓

சீொ, பாகிஸ்ோன், மங்ரகாலியா மற்றும் ோய்லாந்தின் ராணுவத்திெர்
“Shared Destiny-2021” பாதுகாப்புப் பயிற்சி என்ற பபயரில் பன்ொட்டு
அமமதிகாக்கும் பயிற்சியில் பங்ரகற்போகக் கூறப்படுகிறது. இப்பயிற்சி
அடுத்ே மாேம் சீொவின் மத்திய பெொன் மாகாணத்தில் மக்கள்
விடுேமல ராணுவத்ோல் நடத்ேப்படவுள்ளது. இந்ே நான்கு நாடுகளும்
பங்ரகற்கும் முேல் பன்ொட்டு அமமதிகாக்கும் ரநரடிப்பயிற்சி இது
ஆகும். இந்ேப் பாதுகாப்பு பயிற்சி சீொவில் பசப்.6-15 வமர நமடபபற
உள்ளது.









அ) ேமிழ்நாடு 
ஆ) ரகரளா
இ) மத்திய பிரரேசம்
ஈ) கர்நாடகா

✓

ேமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமமப்புகளில் உள்ள நீர்நிமலகள்
மற்றும் பூங்காக்கள் மீட்கப்பட்டு, `300 ரகாடி மதிப்பீட்டில் அேன்
வசதிகள் ரமம்படுத்ேப்படும். ரமலும், `100 ரகாடி பசலவில் நகர்ப்புற
ஏமழகளின் வாழ்வாோரத்மே ரமம்படுத்துவேற்காக நகர்ப்புற ஊதிய
ரவமலவாய்ப்பு திட்டத்மே அரசு பசயல்படுத்தும்.

✓

இந்ேத் திட்டமாெது நகர்ப்புற ஏமழகமள பூங்காக்கள், விமளயாட்டு
மமோெங்கள், மமழநீர் வடிகால்கள், சாமலகள், கட்டடங்கள் மற்றும்
நீர்நிமலகளுக்கு புத்துயிர் அளித்ேல்ரபான்ற பபாதுச்பசாத்துக்கமள
உருவாக்குேல் மற்றும் பராமரிப்பதில் ஈடுபடமவப்பேன்மூலம் ரவமல
வாய்ப்மப வழங்குகிறது. நகர்ப்புற நிர்வாக அமமச்சர் KN நேரு, “நமக்கு
நாரம” திட்டத்திற்கு, `300 ரகாடி ஒதுக்கீடு பசய்வோக அறிவித்துள்ளார்.
இத்திட்டத்தின்கீழ், பபருநகர பசன்மெ மாநகராட்சி உட்பட அமெத்து
மாநகராட்சிகளிலும் நீர்நிமலகள் மீட்கப்பட்டு அங்கு புதிய பூங்காக்கள்
அமமக்கப்படும்.

8. 2021 - பாதுகாப்பான நகரங்கள் குறியீட்டின்படி, அறுபது உைக

நகரங்களுள், உைகின் பாதுகாப்பான நகரைாக நதர்வு பசய்யப்பட்ட
நகரம் எது?
அ) ரடாக்கிரயா

ஆ) சிட்னி

இ) ொங்காங்

ஈ) ரகாபன்ரெகன் 



 
✓









படன்மார்க் நாட்டின் ேமலநகரமாெ ரகாபன்ரெகன், அறுபது உலக
நகரங்களுள் உலகின் பாதுகாப்பாெ நகரமாக பபயரிடப்பட்டுள்ளது.
ரகாபன்ரெகன், நூற்றுக்கு 82.4 மதிப்பபண்கமளப்பபற்றது. இந்ே
நகரம், நகர்ப்புற பாதுகாப்மப அளவிடும் EIU குறியீட்டின் நான்காவது
பதிப்பில் முன்னிமல வகிக்கிறது. யங்ரகான் 39.5 மதிப்பபண்ணுடன்
குறியீட்டின் கடனிமலயில் உள்ளது. புது தில்லி 56.1 மதிப்பபண்ணுடன்
48ஆவது இடத்திலும், மும்மப 54.4 மதிப்பபண்ணுடன் ஐம்போவது
இடத்திலும் உள்ளது. இந்ேக்குறியீடு முேன்முேலில் 2015ஆம் ஆண்டில்
பவளியிடப்பட்டது. 2021ஆம் ஆண்டில், நகரங்கள் டிஜிட்டல், சுகாோரம்,
உட்கட்டமமப்பு, ேனிப்பட்ட மற்றும் சுற்றுசூழல் உள்ளிட்ட 76 பாதுகாப்பு
அம்சங்களின் அடிப்பமடயில் ேரவரிமசப்படுத்ேப்பட்டெ.

9. “கார்பன் பவளிநயற்றைற்ற நபாக்குவரத்துக்கான அலைப்பிறை”
கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்துடன் இலைந்து NITI ஆநயாக்
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
அ) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிதியம்
ஆ) உலக பபாருளாோர மன்றம்
இ) உலக வளங்கள் நிறுவெம் 
ஈ) பன்ொட்டு வளர்ச்சி மமயம்
✓

✓

இந்தியாவில் கார்பன் பவளிரயற்றம் இல்லாே ரபாக்குவரத்துக்காெ
அமமப்மப நிதிஆரயாக் மற்றும் உலக வளங்கள் இந்திய மமயம் (WRI)
ஆகியமவ கூட்டாக இமணந்து போடங்கியுள்ளெ. ஆசியாவுக்காெ
NDC-ரபாக்குவரத்து முயற்சித் திட்டத்தின் (NDC-TIA) ஒருபகுதியாக
இந்ே அமமப்பு போடங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆசியாவின் ரபாக்குவரத்துத் துமறயில் கார்பன் பவளிரயற்றத்மேக்
குமறப்பமே ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. NDC-TIA என்பது கார்பன்
பவளிரயற்றமில்லா ரபாக்குவரத்துக்காெ ஒருங்கிமணந்ே விரிவாெ
அணுகுமுமறமய ஊக்குவிக்கும் கூட்டுத் திட்டமாகும். இதில் சீொ,
இந்தியா மற்றும் வியட்நாம் உள்ளிட்ட ஏழு நிறுவெங்கள் உள்ளெ.







அவர் பவன்றரே பாராலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுேலில் இந்தியாவுக்கு
கிமடத்ே முேல் பேக்கமாகும். அவருக்கு இது முேல் பாராலிம்பிக் ரபாட்டி
என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது.
ஈட்டி எறிேல்: ஆடவர் ஈட்டி எறிேலில் ‘எப்64’ பிரிவில் சுமித் அன்டில் (23)
உலக சாேமெமய 3 முமற முறியடித்து ேங்கம் பவன்றார். மற்பறாரு
பிரிவாெ ‘எப்46’இல் ரேரவந்திர ஜஜ்ஜரியா (40) பவள்ளியும், சுந்ேர் சிங்
குர்ஜர் (25) பவண்கலமும் பவன்றெர். சுமித் அன்டில் ேெது முேல்
பாராலிம்பிக்கிரலரய ேங்கம் பவன்றுள்ளார். ஏற்பகெரவ 2 முமற
ேங்கம் பவன்ற ஜஜ்ஜரியாவுக்கு இந்ே பவள்ளி இது 3ஆவது பேக்கம்.
ரிரயா பாராலிம்பிக்கிரலரய களம்கண்ட சுந்ேர் சிங், ரபாட்டிக்காக
ரிப்ரபார்டிங் பசய்வதில் ோமேமாெோல் அப்ரபாது ேகுதிநீக்கம்
பசய்யப்பட்டார். ேற்ரபாது பவண்கலம் பவன்று அமே ஈடு பசய்துள்ளார்.
இத்துடன் பாராலிம்பிக் ஈட்டி எறிேலில் இந்தியாவுக்கு 3 ேங்கம் உள்பட
7 பேக்கங்கள் கிமடத்துள்ளெ.
வட்டு எறிேல்: ஆடவர் வட்டு எறிேலில் ‘எப்56’ பிரிவில் ரயாரகஷ்
கதுனியா (24) பவள்ளி பவன்றார். பாராலிம்பிக்கிற்காக பயிற்சியாளரர
இல்லாே நிமலயில் ஓராண்டாகத் ேயாராகி சமளக்காமல் பேக்கம்
பவன்றுள்ளார் ரயாரகஷ். 2019 உலக பாரா ேடகள சாம்பியன்ஷிப்பில்
பவண்கலம் பவன்றேன்மூலம் ரடாக்கிரயா பாராலிம்பிக்கிற்கு ேகுதி
பபற்றிருந்ோர்.
2. வங்க எழுத்ோளர் புத்ேரேவ் குொ காலமாொர்
புகழ்பபற்ற வங்கபமாழி எழுத்ோளராெ புத்ேரேவ் குொ (85) சமீபத்தில்
காலமாொர். ‘மதுகரி’, ‘ஜங்கல்மொல்’, ‘ரசாரராய்ரபடி’ உள்ளிட்ட பல
சிறந்ே வங்கபமாழி நூல்களின் ஆசிரியராவார் அவர். இயற்மக மீது
அதிக ஈடுபாடு பகாண்டிருந்ே புத்ேரேவ் குொ ேெது பமடப்புகளுக்காக
ஆெந்ே புரஸ்கார், சிரராமண் புரஸ்கார் உள்ளிட்ட பல விருதுகமளப்
பபற்றுள்ளார்.

3. குத்துச்சண்மட: இந்தியாவுக்கு 3 ேங்கம் உள்பட 9 பேக்கம்

10. நக்சலியத்லத எதிர்த்து சுக்ைா ைாவட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டு
உள்ள 32 பபண் ஊழியர்கலளக்பகாண்ட பலடக்கு பபயர் என்ன?
அ) துர்கா ஃமபட்டர் 
ஆ) பத்ரா ஃமபட்டர்
இ) நாரி ஃமபட்டர்
ஈ) ரேவி ஃமபட்டர்

✓

நக்சல்களால் பாதிப்பமடந்ே சுக்மா மாவட்டத்தில் நக்சலிசத்மே எதிர்த்து
32 பபண் ஊழியர்கள் அடங்கிய ‘துர்கா ஃமபட்டர்’ என்ற பபயரிலாெ
பமட அமமக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

இந்ேப்பமட உருவாக்கப்பட்டேன் பின்ெணியில் பாலிெ சமத்துவத்மே
ஊக்குவிப்பே எண்ணம் உள்ளது. இந்ேப் பமடப்பிரிவில் உள்ரளார்க்கு
ஒரு மாேகாலத்திற்கு கமாண்ரடா பணிக்காெ பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
ஆஷா பசன், இந்ே ‘துர்கா ஃமபட்டரின்’ ேமலவராக இருப்பார்.

துமபயில்
நமடபபற்ற
ஆசிய
இமளரயார்
குத்துச்சண்மட
சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா 3 ேங்கம், 6 பவள்ளி எெ 9 பேக்கங்கள்
பவன்றது.
ஆடவருக்காெ இறுதிச்சுற்றில் 51 கிரலா பிரிவில் விஷ்வாமித்ர ரசாங்ேம்
4-1
என்ற
கணக்கில்
உஸ்பபகிஸ்ோனின்
குஸிரபாரயவ்
அஹ்மத்ரஜாமெ பவன்றார். 80 கிரலா பிரிவில் விஷால் 5-0 என்ற
கணக்கில் கிர்ஜிஸ்ோனின் அக்மரோவ் சன்ஸாமர வீழ்த்திொர்.
மகளிருக்காெ 54 கிரலா பிரிவில் ரநொ 3-2 என்ற கணக்கில்
கஜகஸ்ோனின் ஐஷாகுல் யலுபரயவாமவ ரோற்கடித்ோர். எனினும்,
ஆடவர் பிரிவில் விஷ்வநாத் சுரரஷ் (48 கிரலா), வன்ஷாஜ் (63.5
கிரலா), பஜய்தீப் ராவத் (71 கிரலா) ஆகிரயாரும், மகளிர் பிரிவில்
நிரவதிோ (48 கிரலா), ேமன்ொ (50 கிரலா), சிம்ரன் (52 கிரலா)
ஆகிரயாரும் இறுதிச்சுற்றில் ரோல்விகண்டு பவள்ளி பபற்றெர்.


1. பாராலிம்பிக்கில் இந்தியா பேக்க மமழ: ஒரர நாளில் 2 ேங்கம், 2
பவள்ளி, 1 பவண்கலம்
ரடாக்கிரயா பாராலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு ஒரர நாளில் 2 ேங்கம், 2
பவள்ளி, 1 பவண்கலம் எெ 5 பேக்கங்கள் கிமடத்ேெ. இமேயடுத்து
இந்ே பாராலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு இதுவமர கிமடத்ே பேக்கங்களின்
எண்ணிக்மக 7ஆக அதிகரித்துள்ளது. 2016 ரிரயா பாராலிம்பிக்கில் 4
பேக்கங்கள் கிமடத்ேரே அதிகபட்சமாக இருந்ே நிமலயில், ேற்ரபாது
இந்ே பாராலிம்பிக்கில் இந்திய ரபாட்டியாளர்கள் புதிய உச்சத்மே
எட்டியுள்ளெர். இப்பேக்க எண்ணிக்மக இன்னும் உயர வாய்ப்புள்ளது.
துப்பாக்கி சுடுேல்: மகளிருக்காெ துப்பாக்கி சுடுேலில் (ஆர்-2) 10 மீட்டர்
ஏர் மரபிள் ஸ்டான்டிங் எஸ்பெச்1-இல் அவனி பலகாரா (19) ேங்கம்
பவன்றார். பாராலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்காக ேங்கம் பவன்ற முேல்
வீராங்கமெ என்ற பபருமமமய அவர் பபற்றுள்ளார். பாராலிம்பிக்கில்
இந்தியாவுக்காக ேங்கம் பவன்ற 4ஆவது ரபாட்டியாளார் அவனியாவார்.











