 













1. PM KUSUM திட்டத்தின்கீழ் ஆஃப்-கிரிட் ச ோலோர் பம்புகளை

5. டிஜிட்டல் விவ ோேத்ளத முன்வனடுப்பதற்கோக பின்வரும் எந்த

அ) பீகார்

நிறுவனத்துடனோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில், சவைோண் மற்றும்
விவ ோயிகள் நல அளமச் கம் ளகவேழுத்திட்டுள்ைது?

ஆ) இராஜஸ்தான்

அ) சிஸ்தகா

இ) ஹரியானா 

ஆ) நிஞ்சாகார்ட்

ஈ) மத்திய பிரததசம்

இ) ITC லிட்

நிறுவுவதில், நோட்டிசலசே முதலிடத்தில் உள்ை மோநிலம் எது?

✓



2020-21ஆம் ஆண்டில் ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்ட சமாத்த 15,000 பம்புகளில்
14,418 பம்புகளை நிறுவி, பிரதான் மந்திரி கிசான் உர்ஜா சுரக்ஷா இவம்
உத்தன் மகாபியான் (PM KUSUM) கீழ் ஆஃப்-கிரிட் தசாலார் பம்புகளை
நிறுவுவதில் ஹரியானா நாட்டிதலதய முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ைது.

ஈ) தமதல உள்ை அளனத்தும் 
✓

2. சதசிே வன திேோகிகள் நோள் களடபிடிக்கப்படுகிற சததி எது?
அ) சசப்டம்பர்.14

டிஜிட்டல் விவசாயத்ளத முன்சனடுத்துச் சசல்வதற்காக தனியார்
நிறுவனங்களுடன் 5 புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்களில் தவைாண் மற்றும்
உழவர்கள் நல அளமச்சகம் ளகசயழுத்திட்டுள்ைது. இத்திட்டங்களின்
அடிப்பளடயில், எப்பயிளர விளைவிக்கலாம், எந்த வளக விளதளயப்
பயன்படுத்தலாம், அதிக மகசூளலப் சபறுவதற்காக என்ன சசயல்
முளறகளைப் பின்பற்றலாம் உள்ளிட்டளவ குறித்த விவரமான
முடிவுகளை விவசாயிகள் எடுக்க இயலும்.

ஆ) சசப்டம்பர்.10

6.கதிரிேக்கத்தரளவப்வபறக்கூடிே புவி கண்கோணிப்பு வ ேற்ளகக்

இ) சசப்டம்பர்.15

சகோளை விண்ணில் வ லுத்திே நோடு எது?

ஈ) சசப்டம்பர்.11 

✓

சசப்.11 அன்று ததசிய வன தியாகிகள் நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 2013
ஆம் ஆண்டில், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அளமச்சகம் அறிவித்த பிறகு,
இந்த நாள் அதிகாரப்பூர்வமாக நளடமுளறக்கு வந்தது. கடந்த 1730’இல்
இதத தததியில், பலரறியா சகஜார்லி படுசகாளல நடந்தளதக் குறிக்கும்
வளகயில் இத்தததி ததர்வு சசய்யப்பட்டது இத்துயரச்சம்பவத்தின்தபாது,
இராஜஸ்தானின் அப்தபாளதய மன்னர் மகாராஜா அளப சிங்கின்
உத்தரவின் தபரில் மக்கள் சகஜார்லி மரங்களை சவட்டத்சதாடங்கினர்.
இந்த மரங்கள், ராஜஸ்தானின் சகஜார்லி கிராமத்தில் உள்ை பிஷ்தனாய்
சமூகத்ளதச் தசர்ந்த மக்கைால் புனிதமாகக் கருதப்பட்டன.

3. ‘இந்திேோவில் நகர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள்’
பற்றிே அறிக்ளகளே வவளியிட்ட அளமப்பு எது?

அ) சீனா 
ஆ) இந்தியா
இ) சஜர்மனி
ஈ) ஜப்பான்

✓

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முயற்சிகளை கண்காணிக்கும் மற்றும் அதன்
இயற்ளகவை கண்காணிப்ளப அதிகரிக்கும் முயற்சியாக சீனா 24ஆவது
காசபன்-வரிளச புவி-கண்காணிப்பு சசயற்ளகக்தகாளை விண்ணில்
சசலுத்தியது. லாங் மார்ச் 4C ஏவுகலத்தில், ஷான்ஸி மாகாைத்தில்
உள்ை ளதயுவான் சசயற்ளகக்தகாள் ஏவு ளமயத்தில் இருந்து இந்தச்
சசயற்ளகக்தகாள் விண்ணில் சசலுத்தப்பட்டது.

✓

விண்சவளி, நிறமாளல மற்றும் கதிரியக்கத் தரளவப் சபறும் திறன்
சகாண்ட அந்த விண்கலத்தில் சீனா ஏழு இதமஜர்கள் மற்றும்
சசன்சார்களை சபாருத்தியுள்ைது.

அ) ததசிய தமம்பாட்டுக் கழகம்
ஆ) NITI ஆதயாக் 
இ) புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அளமச்சகம்

7. எந்த வங்கியின் பங்குதோரரோக சரகோ வெயின் நிேமிக்கப்பட்டோர்?

ஈ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம்

அ) இந்தியன் வங்கி

✓

‘இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள்’ பற்றிய
அறிக்ளகளய, NITI ஆதயாக் வெளியிட்டுள்ளது.

ஆ) பஞ்சாப் தநஷனல் வங்கி 

✓

சுகாதாரமான நகரங்களைத் திட்டமிடுதல், நகர்ப்புற நிலத்தின் உகந்த
பயன்பாடு, மனிதவை திறன்களை அதிகரித்தல், நகர்ப்புற நிர்வாகத்ளத
வலுப்படுத்துதல், உள்ளூர் தளலளமளய உருவாக்குதல், தனியார்
துளறயின் பங்ளக தமம்படுத்துதல் மற்றும் நகர்ப்புற திட்டமிடல் கல்வி
முளறளய தமம்படுத்துதல் ஆகியளவ உட்பட நகர்ப்புற திட்டமிடல்
குறித்த பல அம்சங்களின் பரிந்துளரகள் இந்த அறிக்ளகயில் உள்ைன.

இ) HDFC வங்கி
ஈ) ஐசிஐசிஐ வங்கி

✓

4. கோவல்துளறயினரின் சகோரிக்ளககள் மற்றும் சதளவகளை

ஆஷா பண்டார்கர், பங்குதாரர் இயக்குநராக இருந்து விலகிய பிறகு,
தரகா சஜயிளன தனது பங்குதாரர் இயக்குநராக பஞ்சாப் தநஷனல்
வங்கி நியமித்துள்ைது. முன்னதாக, அவர் இந்திய சதாளலத்சதாடர்பு
ஆதலாசகர்கள் குழுவில், 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு
வளர ஒரு சுயாதீன இயக்குநராக பணியாற்றினார். சஜயின், TCIL
வாரியத்தின் தணிக்ளக குழுவிற்கும் தளலளமதாங்கியுள்ைார்.

அறிந்துவகோள்வதற்கோக புதிே கோவலோளைேத்ளத அளமக்க முடிவு
வ ய்துள்ை மோநிலம் எது?

8. சகோைரங்க புதுளம வோளல வதோடங்கியுள்ை நிறுவனம் எது?

அ) தமிழ்நாடு 

அ) ளமகவ் இந்தியா 

ஆ) இமாச்சல பிரததசம்

ஆ) இஸ்தரா

இ) குஜராத்

இ) NITI ஆதயாக்

ஈ) மணிப்பூர்

ஈ) பிர்லா தகாைரங்கம்

✓

காவல்துளறயினரின் தகாரிக்ளககள் மற்றும் ததளவகளை அறிந்து
சகாள்வதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஒரு புதிய காவல் ஆளையத்ளத
அளமக்கவுள்ைது. காவல்துளற மற்றும் சபாதுமக்களுக்கிளடயிலான
உறளவ வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகள், ததளவயான திட்டங்கள்
மற்றும்
காவல்துளறயினருக்கான
புதிய
பயிற்சித்திட்டங்களை
பரிந்துளரப்பது இதன் பணியாகும்.

✓

சபாதுமக்கள் தங்கள் குளறகளை காவல்துளறயில் பதிவுசசய்வதற்காக
ஒரு திறன்தபசி சசயலிளய சவளியிடுவததாடு மட்டுமல்லாமல், ஓர்
ஆன்ளலன் புகார் தாக்கல் சபாறிமுளறயும் உருவாக்கப்படும். வங்கிகள்,
தவளலவாய்ப்பு மற்றும் பிற இளையவழி குற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்ட
குற்றங்களைச் சமாளிக்க நிபுைர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.









✓

இந்திய துளிர்நிறுவனங்கள் & சதாழினுட்ப சதாழில்முளனதவாருக்காக
தகாைரங்க புதுளம சவாளல ளமகவ் கடந்த வாரம் சதாடங்கியது. 2021
அக்.10 வளர இதற்காக பதிவுசசய்துசகாள்ைலாம். நமது தகாைரங்குகளு
-க்கான அதிநவீன சதாழில்நுட்பத்ளத உருவாக்குவதற்காக புது
நிறுவனங்கள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப சதாழில்முளனதவாரிடமிருந்து
விண்ைப்பங்களை இந்தச் சவால் வரதவற்கிறது.



 











9. மீபத்தில், ஆசிே-பசிபிக் கட்டற்ற வர்த்தக குழுவில் ச ருவதற்கு
விண்ைப்பித்த நோடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) ஜப்பான்
இ) சீனா 
ஈ) சிங்கப்பூர்
✓

✓

பன்னாட்டு அரசியலில் தனது சசல்வாக்ளக அதிகரிக்க 11 நாடுகளைக்
சகாண்ட ஆசிய-பசிபிக் கட்டற்ற வர்த்தகக் குழுவில் தசருவதற்கு சீனா
விண்ைப்பித்துள்ைது. சீன வர்த்தக அளமச்சர் வாங் சவன்டாதவா,
நியூசிலாந்தின் வர்த்தக அளமச்சரிடம் டிரான்ஸ்-பசிபிக் பார்ட்னர்ஷிப்
(CPTPP) அல்லது ஆசிய-பசிபிக் தளடயற்ற வர்த்தகக் குழுவிற்கான
விரிவான மற்றும் முன்தனற்ற ஒப்பந்தத்தின் பிரதிநிதியாக அந்த
விண்ைப்பத்ளத சமர்ப்பித்தார்.
CPTPP என்பது ஆசியாவுடனான உறளவ அதிகரிக்க அசமரிக்காவின்
முன்னாள் ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமாவால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட குழுவாகும்.
CPTPP ஆனது புருதன, ஆஸ்திதரலியா, கனடா, சிலி, ஜப்பான், மதலசியா,
சமக்சிதகா, சபரு, சிங்கப்பூர், நியூசிலாந்து மற்றும் வியட்நாம்
ஆகியவற்ளற உள்ைடக்கியது.

10. 2021 - ஸ்வச் தோ பக்வோடோ வதோடங்கப்பட்ட இடம் எது?
அ) மர்மதகாவா துளறமுக அறக்கட்டளை
ஆ) சகாச்சி துளறமுக அறக்கட்டளை 
இ) ஜவஹர்லால் தநரு துளறமுக அறக்கட்டளை
ஈ) நவ தஷவா சர்வததச சரக்குகள் முளனயம்

✓

2021 சசப்.16 அன்று, சகாச்சின் துளறமுக அறக்கட்டளையில் ‘ஸ்வச்சதா
பக்வாடா-2021’ சதாடங்கப்பட்டது. அளனத்து துளறகளிலும் ஸ்வச்சதா
உறுதிசமாழி வழங்கப்பட்டது. இதன்தபாது, துளறமுகப் பகுதிகளில்
‘ஷ்ரம்தான் தூய்ளமப் பணிகள்’ சதாடங்கப்பட்டன. முன்சமாழியப்பட்ட
பக்வாடா நடவடிக்ளககளின் தபாது துளறமுகப் பகுதிக்குள் தவளல
சசய்யும் இடங்கள், அலுவலக வைாகங்கள் மற்றும் சபாது இடங்களை
தூய்ளம சசய்வது ஆகியளவ அடங்கும்.

✓

‘ஸ்வச்சதா பக்வாடா’ என்பது சுற்றுச்சூழல் விழிப்புைர்வு பிரச்சாரமாகும்,
இது தூய்ளம இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் சதாடங்கப்பட்டது.


1. இந்திய விமானப் பளட புதிய தளலளமத் தைபதி விதவக் ராம் சசைதரி
இந்திய விமானப் பளடயின் புதிய தளலளமத் தைபதியாக விதவக் ராம்
சசைதரி நியமிக்கப்படவுள்ைார் என்று நடுவண் பாதுகாப்பு அளமச்சகம்
சதரிவித்துள்ைது. இந்திய வான்பளடத்தளலளமத் தைபதி ஆர் தக எஸ்
பசதைரியா சசப்.30 ஓய்வு சபறுகிறார். இளதயடுத்து விமானப்பளடயின்
புதிய தளலளமத் தைபதியாக ஏர் மார்ஷல் விதவக் ராம் சசைதரிளய
நியமிக்க மத்திய அரசு முடிவு சசய்துள்ைது என்று பாதுகாப்பு அளமச்சகம்
சதரிவித்துள்ைது.
2. சபங்களூரு-சசன்ளன எண்ணூர் அதிதவக விளரவுச்சாளல திட்டம்
சபங்களூரு-சசன்ளன எண்ணூர் 6 வழி விளரவுச்சாளல திட்டத்துக்
-கான நில எடுப்புப்பணிகள் முடிவளடயும் தருவாயில் உள்ைன.
பிற மாநிலங்களில் இருந்து, சசன்ளன-எண்ணூர் காமராஜர் மற்றும்
காட்டுப்பள்ளி தனியார் துளறமுகங்களுக்கு சரக்கு வாகனங்கள்
தவகமாக வருவதற்காக பாரத்மாலா பரிதயாஜனா திட்டம்மூலம் ததசிய
சநடுஞ்சாளலகள் ஆளையம், ஆந்திர பிரததச மாநிலம் சித்தூர் முதல்,
தமிழகத்தின் எல்ளலயான திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட
தச்சூர் வளரயில் 126.550 கிமீ தூரத்துக்கு, சபங்களூரு-சசன்ளன
அதிதவக சநடுஞ்சாளல (6 வழிச்சாளல) அளமக்க திட்டமிடப்பட்டது.
இதில், ஆந்திர மாநிலத்தில் 75 கிமீ, தமிழக எல்ளலயான திருவள்ளூர்
மாவட்டத்தில் உள்ை பள்ளிப்பட்டு, ஊத்துக்தகாட்ளட, சபான்தனரி ஆகிய
வட்டங்களில் 51.550 கிமீ தூரம் உள்ைது. இதற்கிளடதய அளமய உள்ை
இச்சாளலக்கு NH-716 என்று அளழக்கப்படுகிறது.













3. மதுளரயும் மகாத்மாவும்! | மகாத்மா காந்தியின் மதுளர விஜயம் பற்றிய
தளலயங்கம்
சரியாக இன்ளறக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதத சசப்டம்பர்
22-ஆம் நாள். நமது தமிழகத்தின் மதுளர மாநகரில் அன்று நடந்த
சம்பவம் ஒன்று, கடந்த நூற்றாண்டின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க
நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக உலகத்தவரால் சகாண்டாடப்படுகிறது. அதுவளர
அஹிம்ளசளயயும், அந்நிய ஆட்சியிலிருந்து விடுதளலளயயும் மட்டுதம
தனது குறிக்தகாைாகக் சகாண்டிருந்த காந்தியடிகளை, அடித்தட்டு
சாமானியர் குறித்தும் சிந்திக்க ளவத்த சரித்திரத் திருப்பம் அந்த நாளில்
மாநகர் மதுளரயில் அரங்தகறியது.
ஐந்து தடளவ மதுளர மாநகருக்கு விஜயம் சசய்திருக்கிறார் அண்ைல்
காந்தியடிகள். அவரது ஒவ்சவாரு மதுளர விஜயமும் ஒவ்சவாரு
விதத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அளமந்தது என்பதுதான்
ஆச்சரியம்.
அண்ைல்
காந்தியடிகளுக்கு
மட்டுமல்ல,
சுவாமி
விதவகானந்தர், பாலகங்காதர திலகர், அரவிந்த தகாஷ், தநதாஜி சுபாஷ்
சந்திர தபாஸ் என்று ஏளனய பல தன்னிகரற்ற தளலளமப்
பண்பாைர்களின்
வாழ்க்ளகயிலும்
தமிழகம்
திருப்புமுளனத்
திருத்தலமாக இருந்திருக்கிறது என்பளதத் தற்சசயல் நிகழ்வாக
ஒதுக்கிவிட முடியவில்ளல. அந்த வளகயில் பார்க்கும்தபாது, தமிழகம்
காந்தியடிகளிடம்
ஏற்படுத்திய
தளலகீழ்
மாற்றத்ளத
நாம்
சபருமிதத்துடன் சகாண்டாடக் கடளமப் பட்டிருக்கிதறாம்.
மகாத்மா காந்தியின் இரண்டாவது மதுளர விஜயம்தான் வரலாற்றுச்
சிறப்புமிக்க விஜயமாக அளமந்தது. 1921 சசப்டம்பர் 21, 22 தததிகளில்
மதுளரயில் தங்கியிருந்தார் அண்ைல். மதுளரக்கு ரயிலில் வந்து
சகாண்டிருக்கும்தபாதுதான் அண்ைலுக்கு அந்த மனமாற்றம் ஏற்பட்டது.
அவரது சிந்தளனயிலும் சசயல்பாட்டிலும் சாமானியன் முன்னிளல
சபற்றது அந்தப் பயைத்தின்தபாதுதான். மதுளரளய தநாக்கி விளரந்து
சகாண்டிருந்த அந்த ரயில், திண்டுக்கல்ளலத் தாண்டிப் பயணித்துக்
சகாண்டிருந்தது. ரயில் சபட்டியில் அமர்ந்திருந்தார் தமாகன்தாஸ்
கரம்சந்த் காந்தி. குஜராத்தியினருக்தக உரித்தான பாணியில்
உளடயணிந்து,
தளலயில்
சபரிய
தளலப்பாளகயுடன்
சக
பயணிகளுடன் உளரயாடிக் சகாண்டும், ரயில் சபட்டிக்கு சவளிதய
எழில் சகாஞ்சும் தமிழகத்தின் வயல்சவளிகளைக் கண்குளிரப் பார்த்துக்
சகாண்டும் பயணித்துக் சகாண்டிருந்தார்.
சவறும்
தகாவைத்துணியுடன்
வயலில்
உழவர்கள்
உழுது
சகாண்டிருக்கும் காட்சிளயப் பார்த்த வண்ைம் பயணித்துக்
சகாண்டிருந்த தமாகன்தாஸின் மனதில் புயலடிக்கிறது. அங்தக பலர்
தகாவைத்துணியுடன் உழுது சகாண்டிருக்க, இங்தக தான் பல முழம்
துணிகைால்
தபார்த்தப்பட்ட
உளடயணிந்து
சகாண்டிருப்பளத
நிளனத்துத் துணுக்குறுகிறது அந்த மாமனிதரின் மனம். தனக்கும்
சாமானிய இந்தியனுக்கும் இளடதய இருக்கும் இளடசவளிளய அவர்
புரிந்து சகாள்கிறார். அடுத்த நிமிடதம, தனது உதவியாைளர அளழத்து
நீண்டசதாரு அறிக்ளகளய அந்த ரயில் சபட்டியில் அமர்ந்தபடிதய
எழுதுகிறார். இடி முழக்கத்துக்கு முன்னால் வரும் மின்னல்
சவட்டுப்தபால, அவரது ஆளட மாற்றத்துக்கு முன்னால், அந்த ரயில்
சபட்டியில் மனமாற்றம் ஏற்பட்டு விடுகிறது.
மதுளரக்கு வந்த தமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி, தமலமாசி வீதி 251 ஏ இலக்க வீட்டில் தங்குகிறார். சசப்டம்பர் 21-ஆம் தததி இரவு தூங்கப்
தபாவதற்கு முன்னால், அடுத்த நாள் அதிகாளலயில் தான் தமற்சகாள்ை
இருக்கும் மாற்றத்துக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் சசய்து விட்டார்.
சசப்டம்பர் 22 அதிகாளலயில் முழுக்க மழித்தத் தளலயுடனும், நான்கு
முழ தவட்டியுடன் தமதல ஒரு துணிளய மட்டும் தபார்த்திக் சகாண்டு
காட்சியளித்த அந்தக் கைதம தமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி காற்றுடன்
களரந்து, அங்தக
மகாத்மா காந்தி
உருசவடுத்து
விட்டார்.
"களடயனுக்கும் களடத்ததற்றம்' இல்லாமல் அஹிம்ளசயும், சுதந்திரமும்
அர்த்தமற்றளவ என்பளத அவர் தனது சசயலால் உைர்த்த முற்பட்டார்.
சபாது வாழ்க்ளகயில் ஈடுபடுபவர்கள் எளிளமயின் அளடயாைமாக
இருந்தாக தவண்டும் என்று தீர்மானித்தார்.
"எனது வாழ்க்ளகயில் நீண்ட சிந்தளனக்குப் பிறகு நான் எடுத்த
எந்தசவாரு முடிவு குறித்தும் நான் வருத்தப்பட தவண்டிய அவசியம்
ஏற்படதவ இல்ளல'' என்பார் மகாத்மா காந்தி. அப்படி எடுத்த முடிவுகளில்
முக்கியமான முடிவுதான் சசப்டம்பர் 22, 1921-இல் மதுளரயில் அவர்
தமற்சகாண்ட ஆளட மாற்றம். ""சபாது வாழ்க்ளகயிலும், அரசியலிலும்
மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட முற்படுபவர்கள், தாங்கதை முன்மாதிரியாக
இருக்க தவண்டும். அடித்தட்டு மக்களின் உைர்வுகளைப் பிரதிபலிப்பது
தபாலதவ அவர்களைப் தபால வாழ்வதும் அவசியம். ஆடம்பரமும்
படாதடாபமும் அவர்களிடமிருந்து நம்ளம அந்நியப்படுத்திவிடும்'' -



 















இதுவும் அண்ைல் காந்தியடிகள் சசயல்படுத்திக் காட்டிய அவரது
சசாற்கள்.
அண்ைல் காந்தியடிகளின் வாழ்க்ளகயில் மதுளர ஏற்படுத்திய
மாற்றங்களின் அடிப்பளடயில்தான் அகில இந்திய அரசியலில்
மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. எளிளம, தநர்ளம, தியாகம், சமத்துவம்
உள்ளிட்ட காந்தியத்தின் அளடயாைம்தான் காந்தியார் அணிந்த ஆளட.
இடுப்ளப மளறக்க நான்கு முழம் தவட்டியும், மார்ளப மளறக்க தமல்
துண்டும் என்பது அவரது அரசியல் வாழ்க்ளகயின் அளடயாைம்.
டால்ஸ்டாய், சபர்ட்ரண்ட் ரஸல், சபர்னார்டு ஷா, மார்ட்டின் லூதர் கிங்,
சநல்சன் மண்தடலா என்று உலக ஆளுளமகள் அளனவரும்
தபராளுளமயாக ஏற்றுக்சகாண்ட ஒதர இந்தியத் தளலவர் அண்ைல்
காந்தியடிகள் மட்டும்தான். அளர நிர்வாை தரித்திர நாராயைர்கள்
குறித்து அந்த மகாத்மாளவ சிந்திக்க ளவத்த சபருளம தமிழகத்துக்கு
உண்டு. அதனால், காந்தியார் காட்டிய வழிளய அரசியலிலும்
வாழ்க்ளகயிலும் பின்பற்ற தவண்டிய கடளம நமக்கு உண்டு!











 













1. மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய GSLV Mk-III ஏவுகலத்தத

5. UNESCO’இன் நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அரசர் தசப ாங்

உருவாக்குவதற்காக அதன் ததாழில்நுட்பங்களில் பணியாற்றிவரும்
அதைப்பு எது?

எழுத்தறிவு பரிதச, இந்தியாவிலுள்ள எந்த அதைப்பு தவன்றுள்ளது?
அ) பைசிய திறந்ைநிமலப் ேள்ளிக்ேல்வி நிறுவனம் 

அ) ஸ்பேஸ் X

ஆ) அண்ைோ ேல்ேமலக்ேைேம்

ஆ) இஸ்ப ோ 

இ) வைட் ோஸ் ேல்ேமலக்ேைேம்

இ) வர்ஜின் பேலக்டிக்

ஈ) IISc

ஈ) ROSCOSMOS

✓

இந்திய விண்வவளி ஆய்வு மையைோனது (ISRO) GSLV MkIII ஏவுேலத்மை
மீண்டும் ேயன்ேடுத்ைத் பைமவயோன வைோழில்நுட்ேத்மை உருவோக்கும்
ேணியில் ஈடுேட்டுள்ளது. இந்ைப் புதிய நுட்ேம், GSLV MkIII ஏவுேலத்மை
வெங்குத்ைோே ைம யிறக்ே உைவும். இந்ை நுட்ேம் SpaceX பின்ேற்றி வரும்
நுட்ேைதுக்கு இமையோே இருக்கும். மீண்டும் ேயன்ேடுத்ைக்கூடிய
GSLV MkIII டி ோன்ஸ்மிட்டரின் உருவோக்ேம், ISRO’இன் நிதிமயயும்
பெமிக்ே உைவும்.

✓

வநோய்டோவில் உள்ள பைசிய திறந்ைநிமலப் ேள்ளிக்ேல்வி நிறுவனம்
ஆனது (NIOS), புேழ்வேற்ற UNESCO’இன் அ ெர் வெபெோங் எழுத்ைறிவு
ேரிசு – 2021’ஐ வவன்றுள்ளது. இந்ை அமைப்பு, ேல்வி அமைச்ெேத்ைோல்
நடத்ைப்ேடுகிறது. ேல்விக்ேோன புதுமையோன அணுகுமுமறக்ேோே
UNESCO’இன் உலேளோவிய அங்கீேோ த்மை இது வேற்றுள்ளது.

✓

UNESCO’இன் ேன்னோட்டு எழுத்ைறிவு விருதுேள் ஒரு குறிப்பிட்ட ேருப்
வேோருளில் ேவனஞ்வெலுத்துகின்றன. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டு, “உள்ளட
-க்கிய வைோமலவு ைற்றும் டிஜிட்டல் ேல்வியறிவு ேற்றல்” என்ேதில்
ேவனஞ்வெலுத்துகிறது. இந்ை ஆண்டின் (2021) UNESCO ேன்னோட்டு
ேல்வியறிவு ேரிசுேள் NIOS உடன் இமைந்து பேோட் டி ஐவரி, எகிப்து,
குவோத்ைைோலோ, வைக்ஸிபேோ ைற்றும் வைன்னோப்பிரிக்ேோ ஆகியவற்றுக்கும்
வைங்ேப்ேட்டது.

2. சமீபத்தில், எந்த நாட்டுடனான பபரிடர் அபாயக் குதைப்புக்கான
புரிந்துணர்வு
அளித்தது?

ஒப்பந்தத்திற்கு

ைத்திய

அதைச்சரதவ

ஒப்புதல்

அ) வெர்ைனி

6. “ஏக் பாஹல்” என்ை இந்திய அளவிலான சிைப்பு இயக்கத்தத

ஆ) ெப்ேோன்

✓

✓

ததாடங்கியுள்ள நடுவண் அதைச்சகம் எது?

இ) இத்ைோலி 

அ) ெட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெேம் 

ஈ) வேல்ஜியம்

ஆ) ஊ ே வளர்ச்சி அமைச்ெேம்

பேரிடர் அேோயக் குமறப்பு ைற்றும் பைலோண்மை துமறயில் இந்தியோ இத்ைோலி இமடபய ஒத்துமைப்புடன் வெயல்ேடும் புரிந்துைர்வு
ஒப்ேந்ைத்துக்கு, பி ைைர் பைோடி ைமலமையிலோன ைத்திய அமைச்ெ மவ
ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. பேரிடர் அேோயக் குமறப்பு ைற்றும் பைலோண்மை
துமறயில் ஒத்துமைப்பு குறித்ை புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம், இந்தியோவின்
பைசிய பேரிடர் பைலோண் ஆமையம், இத்ைோலியின் வேோது ேோதுேோப்புத்
துமற இமடபய ேடந்ை ெூன் ைோைம் மேவயழுத்ைோனது.

இ) வேருநிறுவன விவேோ ங்ேள் அமைச்ெேம்
ஈ) நிதி அமைச்ெேம்

✓

இருை ப்பின் பேரிடர் பைலோண்மை முமறேளோல் இந்தியோ ைற்றும்
இத்ைோலி ேயனமடய இந்ைப் புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம் உைவும். பேரிடர்
பைலோண் துமறயில் ையோர்நிமல, மீட்பு நடவடிக்மே, திறன் பைம்ேோடு
ஆகியவற்மற வலுப்ேடுத்ை இந்ை ஒப்ேந்ைம் உைவும்.

உள்ள ைாணவர்களுக்கு இலவசைாக கல்வி வைங்குவதற்காக, NITI
ஆபயாக், எந்த நிறுவனத்துடன் கூட்டிதணந்துள்ளது?
அ) அன்அேோடமி

ஒன்றைத் த ொடங்கியுள்ள ைாநிலம் / யூனியன் பிரபதசம் எது?

ஆ) மேெு 

அ) உத்ை பி பைெம்

இ) டோடோ அடிப்ேமட ஆ ோய்ச்சி நிறுவனம்

ஆ) ஹரியோனோ

ஈ) ஐஐடி ேோன்பூர்

இ) அந்ைைோன் நிக்பேோேோர் தீவுேள்
ெம்மு-ேோஷ்மீரின் வைோமலதூ ப் ேகுதிேளில் வீட்டுக்கு வீடு டிஜிட்டல்
வங்கி ைற்றும் நிதிச் பெமவேமள ஊக்குவிப்ேைற்ேோே, துமைநிமல
ஆளுநர் ைபனோஜ் சின்ஹோ ேோம்பூரில் உள்ள ெம்மு ைற்றும் ேோஷ்மீர்
வைோழில்முமனபவோர் பைம்ேோட்டு நிறுவனத்தில் (JKEDI) ‘ஒரு கி ோைப்
ேஞ்ெோயத்து-ஒரு DIGI-பே ெகி’ என்ற திட்டத்தைத் வைோடங்கினோர்.

இந்தியோவின் 112 முன்பனற விமையும் ைோவட்டங்ேளில் உள்ள
ைோைவர்ேளுக்கு இலவெ ேல்வி வோய்ப்புேமள வைங்குவைற்ேோே NITI
ஆபயோக், BYJU உடன் கூட்டிமைந்துள்ளது. இந்ைக் கூட்டோண்மையின்
ஒருேகுதியோே, உயர்ை & வைோழில்நுட்ேம் ெோர்ந்ை ேற்றல் திட்டங்ேமள,
BYJU’s, ைோைவர்ேளுக்கு இலவெைோே வைங்கும். இந்ைத் திட்டம் ஒரு
பி த்பயே ேணிக்குழுமவ நிறுவும். அது அறிவு, ேண்டுபிடிப்பு ைற்றும்
உத்திெோர் ஆை வின் அமைப்மே நிறுவுவைற்கு உைவும்.

4. 2021 – “Peaceful Mission” பயிற்சி நதடதபறுகிை நாடு எது?

8.எந்த நாட்டில் அதைந்துள்ள இந்திய உயராதணயரகம் 57ஆவது

✓

ஈ) ெம்மு & ேோஷ்மீர் 

இந்திய ததாழில்நுட்ப ைற்றும் தபாருளாதார ஒத்துதைப்பு நாதளக்
தகாண்டாடியது?

அ) அவைரிக்ேோ
ஆ) ஷ்யோ 

அ) ஆஸ்திப லியோ

இ) ஐக்கிய இ ோச்சியம்

ஆ) ேத்ைோர்

ஈ) ஆஸ்திப லியோ
✓

✓

வீடுேளுக்பேச் வென்று நீதி வைங்கும் “ஏக் ேோஹல்” என்ற இந்திய
அளவிலோன சிறப்பு இயக்ேத்மை ைத்திய ெட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெேம்
வைோடங்கியுள்ளது. வைோமலநிமல-ெட்டத்தின்கீழ் ேதிவுேமள ஊக்குவிக்
-கும் வமேயில் இது வைோடங்ேப்ேட்டது. நீதித்துமற ைற்றும் NALSA
இந்ை இயக்ேத்மை வைோடங்கியது.

7. இந்தியாவில் உள்ள 112 முன்பனை விதையும் ைாவட்டங்களில்

3. ‘ஒரு கிராைப்பஞ்சாயத்து-ஒரு DIGI-பப சகி’ என்ை தபயரில் திட்டம்

✓



இந்திய வோன்ேமடமயச் பெர்ந்ை 38 ேணியோளர்ேள் உட்ேட 200 பேர்
வேோண்ட அமனத்து ஆயுைக் கூட்டுப் ேமடேமளக் வேோண்ட இந்திய
இ ோணுவக்குழு, அமைதி மிஷன் - 2021 ேயிற்சியில் ேங்பேற்கிறது.
இந்ைப் ேயிற்சி 2021 வெப்.13 முைல் 25 வம வைன்பைற்கு ஷ்யோவின்
ஓ ன்ேர்க் பி ோந்தியத்தில் நமடவேறுகிறது. SCO “Peaceful Mission”
என்பது ஒரு ேன்முே ைற்றும் கூட்டு ேயங்ே வோை எதிர்ப்பு ேயிற்சியோகும்.
ஷோங்ேோய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பின் (SCO) உறுப்புநோடுேளுக்கிமடபய
‘ ோணுவ ரீதியிலோன உறவின்’கீழ் 2 ஆண்டுேளுக்கு ஒருமுமற இந்ைப்
ேயிற்சி நடத்ைப்ேடுகிறது.









இ) வங்ேோளபைெம் 
ஈ) வைன் வேோரியோ
✓

2021 வெப்.16 அன்று, டோக்ேோவில் உள்ள இந்திய உய ோமைய ேம் 57
ஆவது இந்திய வைோழில்நுட்ே ைற்றும் வேோருளோைோ ஒத்துமைப்பு நோமளக்
வேோண்டோடியது. இந்ை நிேழ்மவ வங்ேோளபைெத்தில் உள்ள இந்திய
உய ோமையர் விக் ம் வைோம ெோமி வைோகுத்து வைங்கினோர். இந்ை
நிேழ்வில், சுைோர் 100 ITEC முன்னோள் ைோைவர்ேள் ைற்றும் அமனத்து
ை ப்பு முக்கியஸ்ைர்ேளும் ேங்பேற்றனர்.



 
✓















ITEC என்ேது இந்திய அ சின் முைன்மைத் திட்டைோகும். வளர்ந்து வரும்
நோடுேளுக்கு வளர்ச்சி அனுேவத்மையும் வேோருத்ைைோன வைோழில்
நுட்ேத்மையும் வைங்குவைற்ேோே 1964’இல் இந்தியோவோல் நிறுவப்ேட்டது.

9. அண்தையில் ததாடங்கப்பட்ட திட்டதைான்றின்கீழ் 50,000
இதளபயாருக்கு பயிற்சியளிக்க முடிவுதசய்துள்ள நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆபயோக்
ஆ) இ யில்பவ அமைச்ெேம் 
இ) பி ெோர் ேோ தி
ஈ) நிதி அமைச்ெேம்
✓

யில் வேௌஷல் விேோஸ் பயோெனோ திட்டத்தின் ஒருேகுதியோே, யில்பவ
அமைச்ெர் அஷ்வினி மவஷ்னவோல், வெப்.17 அன்று 18 முைல் 35 வயது
வம யிலோன 50,000 இமளபயோருக்கு அடுத்ை மூன்று ஆண்டுேளில்
ேல்பவறு இ யில்பவ ேயிற்சி நிறுவனங்ேளில் வைோழில்வைோடர்ேோன
திறன்ேமளப் ேயிற்றுவிப்ேைற்ேோன ஒரு திட்டத்மை வைோடங்கினோர்.

10. SPIN (Strengthening the Potential of India) என்ை தனித்துவைான
திட்டத்ததத் ததாடங்கியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ) ேோதி & கி ோைப்புறத் வைோழிலேங்ேள் ஆமையம் 
ஆ) ஊ ே வளர்ச்சி அமைச்ெேம்
இ) பைசிய சிறுவைோழில் ேைேம்
ஈ) ேோ ை வங்கி

✓

ேோதி ைற்றும் கி ோைப்புறத் வைோழிலேங்ேள் ஆமையைோனது (KVIC) SPIN
(Strengthening the Potential of India) என்ற ைனித்துவைோன திட்டத்மைத்
வைோடங்கியுள்ளது. பைலும் 1100 விளிம்புநிமல குயவர்க்கு வலுவளிக்கும்
பநோக்ேத்துடன், வோ ைோசியில் SFURTI திட்டத்தின்கீழ் ஒரு ைட்ேோண்டத்
வைோகுதிமயயும் அமைத்துள்ளது.

✓

SPIN திட்டத்தின் ேங்பேற்ேோளர்ேளுக்கு மின்ெோ த்தில் இயங்கும் 780
வமனெக்ே ங்ேள் வைங்ேப்ேடும்.


1. `2,120 பேோடி முைலீட்டில் 41,695 பேருக்கு பவமல: அ சுடன் 24
நிறுவனங்ேள் ஒப்ேந்ைம்
ைமிைநோட்டில் 41,695 பேருக்கு பவமலவோய்ப்பு அளிக்கும் வமேயில்
`2,120 பேோடியில் வைோழில் முைலீடுேளுக்ேோன புரிந்துைர்வு
ஒப்ேந்ைங்ேள் வெய்யப்ேட்டன. வென்மனயில் ஏற்றுைதியில் ஏற்றம் முன்னணியில் ைமிழ்நோடு என்ற ைமலப்பில் நமடவேற்ற நிேழ்ச்சியில்
இந்ைப் புதிய ஒப்ேந்ைங்ேள் ேரிைோறப்ேட்டன.
2. இனி ‘பேட்ஸ்பைன்’ கிமடயோது!
ேோலின ெைத்துவத்மை வலியுறுத்தும் விைைோே ‘பேட்ஸ்பைன்’ என்கிற
கிரிக்வேட் வெோல்லுக்கு ைோற்றோே ‘பேட்டர்’ என்கிற வெோல்மல
அறிமுேப்ேடுத்தியுள்ளது எம்.சி.சி. கிரிக்வேட் விதிமுமறேமள வகுப்ேதில்
எம்.சி.சி. என்றமைக்ேப்ேடும் வைரிபலபேோன் கிரிக்வேட் கிளப் முக்கியப்
ேங்கு வகிக்கிறது. இது ைரும் ேரிந்தும ேளின் அடிப்ேமடயில் கிரிக்வேட்
விதிமுமறேமள அைல்ேடுத்தி வருகிறது ஐசிசி என்கிற ெர்வபைெ
கிரிக்வேட் ேவுன்சில்.











 













பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த உலகளாவிய விழிப்புணர்டவ
ஏற்படுத்துவநத இந் ாளின் ந ாக்கமாகும். இந்தச் சிறப்பு ாடள உலக
மூங்கில் அடமப்பு (WBO) சகாண்டாடுகிறது. அது இயற்டக வளங்கள் &
முழு சுற்றுச்சூழடலயும் பாதுகாப்படத ந ாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.

1. உலக ந ோயோளிகள் போதுகோப்பு ோள் கடைபிடிக்கப்படுகிற நேதி
எது?
அ) செப்டம்பர் 15
ஆ) செப்டம்பர் 17 

✓

இ) செப்டம்பர் 20
ஈ) செப்டம்பர் 23

✓



உலகளாவிய ந ாயாளிகளின் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு குறித்து
ஊக்குவிப்பதற்காக உலக ந ாயாளிகள் பாதுகாப்பு ாள் செப்.17 அன்று
உலகம் முழுவதும் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. WHOஉம் அதன் பன்னாட்டு
பங்காளர்களும் இந்த ாடளக் சகாண்டாடுகிறார்கள். “Safe maternity
and newborn care” என்பது டப்பு 2021ஆம் ஆண்டு உலக ந ாயாளிகள்
பாதுகாப்பு ாளுக்கான கருப்சபாருளாகும்.

“#PlantBamboo: It is time to Plant Bamboo” என்பது 2021 உலக மூங்கில்
ாளிற்கான செய்தியாகும். நமலும், “#PlantBamboo” என்ற புதிய நஹஷ்
நடடகயும் WBO அறிமுகப்படுத்தியது.

6. பன்னோட்டு சிவப்புப் போண்ைோ ோள் பகோண்ைோைப்பட்ை நேதி எது?
அ) 15 செப்டம்பர்
ஆ) 18 செப்டம்பர் 
இ) 20 செப்டம்பர்
ஈ) 22 செப்டம்பர்

2. பன்னோட்டு சம ஊதிய ோள் கடைபிடிக்கப்படுகிற நேதி எது?

✓

அ) செப்டம்பர் 20
ஆ) செப்டம்பர் 18 
இ) செப்டம்பர் 16
ஈ) செப்டம்பர் 14

✓

2021 செப்.18 அன்று பன்னாட்டு ெம ஊதிய ாள் சகாண்டாடப்பட்டது.
அடனத்து பிராந்தியங்களிலும், சபண்களின் ஊதியம் ஆண்கடளவிட
குடறவாக உள்ளது. நமலும் உலகளாவிய பாலின ஊதிய இடடசவளி
23% என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ெம ஊதிய ெர்வநதெ கூட்டணியானது
உலக சதாழிலாளர் அடமப்பு, ஐ ா சபண்கள் உள்ளிட்ட அடமப்புகளால்
வழி டத்தப்படுகிறது. எல்லா இடங்களிலும் ஆண்களுக்கும் மகளிர்க்கும்
ெமமான ஊதியத்டத அடடவநத இக்கூட்டணியின் குறிக்நகாளாகும்.

7. திறன் சுற்றுச்சூழலடமப்பில் அளப்பரிய பங்கோற்றியடமக்கோக,

எத்ேடன பயிற்சியோளர்களுக்கு 2021 பகௌசோலோச்சோர்யோ விருதுகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன?
அ) 31
ஆ) 41 
இ) 51

3. அண்டமயில, பபண்கள் 1500 மீட்ைர் ஓட்ைப்பந்ேயத்தில், நேசிய

ஈ) 61

சோேடனடய முறியடித்ேவர் யோர்?
✓

அ) B ஐஸ்வர்யா
ஆ) பருல் செௌத்ரி
இ) ஹர்மிலன் சகௌர் சபயின்ஸ் 
ஈ) சுசீலா ொனு

✓

வாரங்கலில் உள்ள ந ரு உள்ளரங்கத்தில் டடசபற்ற அறுபதாவது
நதசிய திறந்தநிடல தடகள ொம்பியன்ஷிப்பில், இரயில்நவ அணியின் B
ஐஸ்வர்யா 6.52 மீட்டர் தனிப்பட்ட மகளிர் நீளம் தாண்டுதலில் தங்கப்
பதக்கம் சவன்றார். ரயில்நவயின் பருல் செௌத்ரி சபண்கள் 3000 மீ
ஸ்டீப்பிள் நெஸில் 9:51.01 என்ற தனிப்பட்ட சிறந்த ந ரத்துடன் தங்கப்
பதக்கம் சவன்றார். சபண்கள் 1500 மீ ஓட்டப்பந்தயத்தில், ஹர்மிலன்
சகௌர் சபய்ன்ஸ் 4:05.39 வினாடிகளில் தங்கம் சவன்றார். இதன்மூலம்
2002’இல் சுனிதா ராணியின் நதசிய ொதடனடய அவர் முறியடித்தார்.

மற்றும் ேபமங்லோங் ஆரஞ்சு ஆகியடவ சோர்ந்ே மோநிலம் எது?
அ) அஸ்ஸாம்
ஆ) ாகாலாந்து
இ) மணிப்பூர் 
ஈ) நமகாலயா
✓

ஆ) சிக்கிம் 
இ) ஒடிஸா
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

மத்திய கல்வியடமச்ெரும், திறன் நமம்பாட்டடமச்ெருமான தர்நமந்திர
பிரதன், திறன் சுற்றுச்சூழலடமப்பிற்கு அளப்பரிய பங்காற்றியடமக்காக
41 தகுதிவாய்ந்த பயிற்சியாளர்களுக்கு 2021 சகௌெலாச்ொர்யா விருடத
வழங்கினார். இந்த 41 பயிற்சியாளர்களும் ஸ்கில் இந்தியா டடரக்டநரட்
செனரல் ஆப் டிசரய்னிங், அப்ரண்டிஸ்ஷிப், பிரதான் மந்திரி சகௌஷல்
விகாஸ் நயாெனா, ென் ஷிக்ொன் ென்ஸ்தான் மற்றும் சதாழில்
முடனநவார்நபான்ற பல்நவறு முயற்சிகள் & பயிற்சி திட்டங்கடளச்
நெர்ந்தவர்களாவர்.

8. அண்டமயில் புவிசோர் குறியீடு (GI) பபற்ற சிரரோநகோங் மிளகோய்

4. ‘கட்லோ’ மீடன மோநில மீனோக அறிவித்துள்ள மோநிலம் எது?
அ) நமற்கு வங்கம்

ஒவ்நவார் ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாவது ெனிக்கிழடமயன்று,
சிவப்புப் பாண்டாக்களின் பாதுகாப்பிற்கான சபாது விழிப்புணர்வு மற்றும்
ஆதரடவ அதிகரிக்கும் ந ாக்கில் பன்னாட்டு சிவப்புப் பாண்டா ாள்
சகாண்டாடப்படுகிறது. டப்பு 2021ஆம் ஆண்டில், செப்.18 அன்று இந்த
ாள் அனுெரிக்கப்பட்டது. இந்த ாள், கடந்த 2010’இல் சரட் பாண்டா
ச ட்சவார்க்கால் சதாடங்கப்பட்டது. 2010 செப்.18 அன்று, முதன்முதலாக
பன்னாட்டு சிவப்புப் பாண்டா ாள் சகாண்டாடப்பட்டது.

கட்லாடவ மாநில மீனாக சிக்கிம் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. கட்லா
மீன் இனங்கடள பாதுகாக்க நவண்டும் என்ற ந ாக்கத்தில் அவற்டற
மாநில மீனாக சிக்கிம் அறிவித்துள்ளது. ‘Neolissochilus Hexagonolepis’
என்பது இந்த மீனின் அறிவியல் சபயராகும்.

சபாதுவாக மணிப்பூர் மாநிலத்தில் காணப்படும் சிரநகாங் மிளகாய்
மற்றும் தசமங்லாங் ஆரஞ்சுப்பழம் ஆகியவற்றுக்கு ெமீபத்தில் புவிொர்
குறியீடு கிடடத்துள்ளது. இதடன மணிப்பூர் மாநில முதலடமச்ெர் N
டபரன் சிங் இந்த அறிவிப்டப சவளியிட்டார்.

9.அண்டமயில் பவளியிைப்பட்ை 2022 - பபய்ஜிங் ஒலிம்பிக் மற்றும்

போரோலிம்பிக் குளிர்கோல விடளயோட்டுப்நபோட்டிக்கோன அதிகோரப்பூர்வ
குறிக்நகோள் என்ன?
அ) Together for a Shared Future 

5. உலக மூங்கில் ோள் கடைபிடிக்கப்படுகிற நேதி எது?

ஆ) Together We Stand for Peace

அ) 15 செப்டம்பர்

இ) United by Emotion

ஆ) 18 செப்டம்பர் 

ஈ) Great Athletes. Great Performances

இ) 20 செப்டம்பர்

✓

ஈ) 22 செப்டம்பர்
✓

ஆண்டுநதாறும், செப்.18 அன்று உலக மூங்கில் ாள் உலகம் முழுவதும்
கடடபிடிக்கப்படுகிறது. மூங்கில் சதாழில் & மூங்கில் நதாட்டங்களின்









அண்மையில், “Together for a Shared Future” என்பது 2022 - சபய்ஜிங்
குளிர்கால ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக் நபாட்டிக்கான அதிகாரப்பூர்வ
குறிக்நகாளாக அதன் அடமப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது. சீனாவின்



 









சபய்ஜிங்கில், 2022 பிப்.4-20 வடர குளிர்கால ஒலிம்பிக் நபாட்டிகள்
டடசபறவுள்ளன.

10. அண்டமயில் நிறுத்ேப்பட்ை ‘எளிேோக வணிகம் புரிவது’ குறித்ே
அறிக்டகடய பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?
அ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம்
ஆ) உலக வங்கி 
ஈ) ஐ ா வளர்ச்சித் திட்டம்
உலக வங்கி குழுமத்தால் சவளியிடப்படும் ‘எளிதாக வணிகம் புரிவது’
குறித்த அறிக்டககள் நிறுத்தப்படவுள்ளன. பல்நவறு ாடுகளில் நிலவும்
வணிகம் மற்றும் முதலீட்டுச் சூழடல மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு புதிய
முடற சகாண்டுவரப்படும் என உலக வங்கி கூறியுள்ளது. முன்னாள்
வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் வாரிய உறுப்பினர்கள் ெம்பந்தப்பட்ட ச றி
முடற விஷயங்களில் உள்ள முடறநகடுகடள கடளந்த பிறகு, உலக
வங்கி, உலக ாடுகளில் நிலவும் வணிகம் மற்றும் முதலீட்டுச் சூழடல
மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு புதிய முடறடயக் சகாண்டு வரும்.


1. நதசிய ச டுஞ்ொடல சுங்கச்ொவடிகள் எண்ணிக்டக விடரவில்
அதிகரிக்க வாய்ப்பு
தமிழகத்தில் 312 கிமீ தூரம் நீளமுள்ள ான்கு வழித்தடங்கடள நதசிய
ச டுஞ்ொடல ஆடணயத்திடம் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக ஒப்படடக்க
மாநில ச டுஞ்ொடலத்துடற முடிவுசெய்துள்ளது. இதனால் அங்கு ஆறு
சுங்கச்ொவடிகள் புதிதாக அடமக்கப்படும். இடதயடுத்து, நதசிய
ச டுஞ்ொடலகளில் உள்ள சுங்கச்ொவடிகளின் எண்ணிக்டக 54ஆக
அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
இதன்படி, நவலூர் - விழுப்புரம் (121 கிமீ), கடலூர் - நெலம் (92 கிமீ),
அவினாசி - அவினாசி பாடளயம் (33 கிமீ), சபரம்பலூர் – தஞ்ொவூர் (66
கிமீ) ஆகிய ொடலகடள நதசிய ச டுஞ்ொடல ஆடணயத்திடம்
ஒப்படடப்பதற்கான நிர்வாகப் பணிகள் முடிவடடந்துள்ளன. நமலும்,
சபரம்பலூர் – தஞ்ொவூர் ச டுஞ்ொடலயில் சுங்கச்ொவடி அடமத்து
கட்டணம் வசூலிப்பதற்கான உத்தரவும் மத்திய அரசின் அரசிதழில்
சவளியிடப்பட்டுள்ளது.
2. `7,523 நகாடியில் 118 வீன அர்ெுன் பீரங்கிகள் தயாரிப்பு: ஆவடி
கனரக வாகன சதாழிற்ொடலயுடன் ஒப்பந்தம்
சென்டன அருநக உள்ள ஆவடியில் `7,523 நகாடியில் 118 அதி வீன
எம்பிடி எம்நக-1ஏ அர்ெுன் பீரங்கிகடளத் தயாரிக்க ஆவடி கனரக வாக
சதாழிற்ொடலயுடன்
பாதுகாப்பு
அடமச்ெகம்
ஒப்பந்தம்
நமற்சகாண்டுள்ளது. உள் ாட்டிநலநய தயாரிக்கப்படும் இந்த அதி வீன
பீரங்கிகள் இந்திய ராணுவத்தின் தாக்குதல் பலத்டத நமலும்
வலுவாக்கும் என்று பாதுகாப்பு அடமச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது.
இதுசதாடர்பாக பாதுகாப்பு
குறிப்பின் விவரம்:

அடமச்ெகம்

சவளியிட்டுள்ள

செய்திக்

இந்திய ராணுவத்தில் நபார் டாங்கிகளில் பிரதானமாக உள்ள அர்ெுன்
எம்பிடியில், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் நமம்பாட்டு நிறுவனத்துடன்
இடணந்து நமலும் பல வீன சதாழில்நுட்பத்துடன் நமம்படுத்தி எம்பிடி
எம்நக-1ஏ அர்ெுன் பீரங்கிகள் இரண்நட ஆண்டுகளில் 2012-இல்
ஆவடி கனரக சதாழிற்ொடல உருவாக்கி ொதடன படடத்தது. பின்னர்
2015 வடரயில் 7000 கிமீ தூரத்துக்கும் அதிகமாக பீரங்கிகளில் சவடி
சபாருள்களுடன் இடணத்து நொதடன டத்தப்பட்டது.
இந்த வீன அர்ெுன் பீரங்கி கூடுதல் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது
துல்லியத் தாக்குதல் டத்தும் திறன் உள்பட 72 புதிய சதாழில்நுட்ப
அம்ெங்கள் உடடயது. மடலப்பகுதிகள் உள்பட அடனத்து பகுதிகளில்
செல்லும் வடகயிலும், கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்ெத்துடனும் இரவிலும்பகலிலும் தாக்குதல் டத்தும் வடகயிலும் வீன சதாழில்நுட்பம் இதில்
உள்ளது. ஆவடி கனரக வாக சதாழிற்ொடலயில் `7,523 நகாடியில் 118
அதி வீன எம்பிடி எம்நக-1ஏ அர்ெுன் பீரங்கிகடள தயாரிக்க மத்திய
அரசு ஒப்பந்தம் நமற்சகாண்டது. இதன்மூலம் பாதுகாப்புத் துடறயில்
‘இந்தியாவில் தயாரிப்நபாம்’ திட்டம் ஊக்குவிக்கப்படுவதுடன், ‘தற்ொர்பு







பாரதம்’ திட்டத்தின் முன்நனாடியாகவும் இது திகழ்கிறது என்று
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடடநய, இந்திய இராணுவத்தின் முப்படடகளுக்கும் அடனத்து
வடகயிலான வீன சதாழில்நுட்ப பயிற்சி உபகரணங்கள் வாங்க
முடிவு செய்துள்ளதாகவும் இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்டக
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பாதுகாப்பு அடமச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது.
3. மாநில ஏற்றுமதி அபிவிருத்திக் குழு அடமப்பு

இ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

✓









மாநிலத்தில்
ஏற்றுமதி
அபிவிருத்திடய
ஊக்குவிக்கவும்,
கண்காணிக்கவும் தடலடமச் செயலாளர் தடலடமயில் தனிக்குழு
அடமக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவில் 6 முக்கிய துடறகளின் செயலர்கள்
இடம்சபற்றுள்ளனர். நமலும், ஏற்றுமதி அபிவிருத்திக்கான கூட்டடமப்
-டபச் நெர்ந்த ஆறு நபரும் இடம்சபறவுள்ளனர். ‘ஏற்றுமதியில் ஏற்றம்முன்னணியில் தமிழ் ாடு’ என்ற தடலப்பில் சதாழிற்துடற கருத்தரங்கு
சென்டனயில் டடசபற்றது. இதில் பங்நகற்ற முதல்வர் மு க ஸ்டாலின்,
ஏற்றுமதி அபிவிருத்திக்சகன தனிக்குழுடவ தமிழக அரசு அடமக்கும்
என அறிவித்தார். நமலும், தமிழ் ாடு ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சகாள்டக
2021-ஐயும் அவர் சவளியிட்டார். இந்தக் சகாள்டகயில் மாநில ஏற்றுமதி
அபிவிருத்திக் குழு குறித்த விவரங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன.
குழுவில் யார் யார்? : தமிழ் ாடு மாநில ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி குழுவின்
தடலவராக, தடலடமச் செயலாளர் செயல்படுவார். மாநில நிதித்துடற
செயலாளர், சதாழிற்துடற செயலர், டகத்தறி-டகத்திறன்கள் மற்றும்
துணிநூல் துடற செயலாளர், நவளாண்டம மற்றும் விவொயிகள் லத்
துடற செயலாளர், கால் டட பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும்
மீனவர்கள் லத்துடற செயலாளர், சிறு, குறு & டுத்தரத் சதாழில்கள்
துடற செயலாளர் ஆகிநயார் உறுப்பினர்களாக இருப்பர்.
சதாழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்கு ர் மற்றும்
முதன்டமச் செயல் அலுவலர், மத்திய அரசின் அயல் ாட்டு வர்த்தகத்
துடற கூடுதல் இயக்கு ர் ஆகிநயார் குழுவின் இடண ஒருங்கிடணப்
-பாளர்களாக இருப்பர்.
இந்தக் குழுவானது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முடற ஏற்றுமதி
அபிவிருத்தி சதாடர்பான முன்நனற்றங்கள், டவடிக்டககடள ஆய்வு
செய்யும். இந்தக் கூட்டத்துக்கு நவறு எந்தத் துடறகடளநயா அல்லது
முகடமகடளநயா அடழக்கும் அதிகாரம் குழுவின் தடலவரான
தடலடமச் செயலாளருக்கு உள்ளது.
இநதநபான்று, சதாழில் துடற முதன்டமச் செயலாளர் தடலடமயில்
துடணக்குழுவும் அடமக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்றுமதி சதாடர்பாக மத்திய
அரசுடன் இடணந்து பணியாற்றுவது, ஏற்றுமதி சதாடர்பான
பிரச்டனகள், குடறகடள அணுகி அதற்குத் தீர்வுகாண்பது, ஏற்றுமதி
சதாடர்பான பணிகடளச் செய்யும் அடமப்புகளுக்கு நபாதிய ஆதார
உதவிகடளச் செய்வது நபான்றவற்டற சதாழில்துடற செயலாளர்
தடலடமயிலான குழு ஒருங்கிடணக்கும்.
மாவட்ட அளவிலான குழு: தமிழ் ாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களிலும்
ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி குழுக்கள் அடமக்கப்படும். இந்தக் குழுக்களுக்கு
அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தடலவர்களாக இருப்பர். 38
மாவட்டங்களிலும் ஏற்றுமதிக்கு உகந்த சூழல் சகாண்ட சபாருள்கடள
அடடயாளம் கண்டு அதடன ஏற்றுமதி செய்வதற்கான மாவட்ட
அளவிலான திட்டங்கள் அந்தக் குழுக்கள் மூலமாக வகுக்கப்படும் என
மாநில ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சகாள்டகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்பில் இந்தியா இடணத்துக் சகாள்ளப்பட
மாட்டாது
இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்டப வலுப்படுத்தும் ந ாக்கில்
அடமக்கப்பட்டுள்ள ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்பில் இந்தியாவும் ெப்பானும்
இடணத்துக் சகாள்ளப்படாது என்று அசமரிக்கா திட்டவட்டமாகத்
சதரிவித்துள்ளது.
இந்நதா-பசிபிக்
பிராந்தியத்தில்
சீனாவின்
ஆதிக்கத்டதத் தடுக்கும் ந ாக்கில் இந்தியா, அசமரிக்கா, ெப்பான்,
ஆஸ்திநரலியா ஆகிய
ாடுகள் ஒன்றிடணந்து க்வாட்
ாற்கரக்
கூட்டடமப்டப அடமத்துள்ளன. இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில்
அடமதி, ராஜீய ஸ்திரத்தன்டம ஆகியவற்டற நிடல ாட்டுவடத
ந ாக்கமாகக் சகாண்டு அக்கூட்டடமப்பு செயல்பட்டு வருகிறது.
அநத ந ாக்கத்டத அடிப்படடயாகக் சகாண்டு ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்டப
ஆஸ்திநரலியா, பிரிட்டன், அசமரிக்கா ஆகிய ாடுகள் கடந்த 15-ஆம்
நததி அடமத்தன. அதன்படி, இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் முக்கிய
ாடாகத் திகழும் ஆஸ்திநரலியாவுக்கு அணுெக்தியால் இயங்கும்



 









நீாீா்மூழ்கிக் கப்பல்கடளக் கட்டுவதற்கான சதாழில்நுட்பங்கடள
பிரிட்டனும் அசமரிக்காவும் இடணந்து வழங்கவுள்ளன. இந்நதா-பசிபிக்
பிராந்தியத்டத டமயமாகக் சகாண்டு அசமரிக்காவுடன் மற்சறாரு
கூட்டணிடய
அடமப்பது
சதாடர்பாக
இந்தியாவிடம்
விளக்கமளிக்கப்பட்டதாக ஆஸ்திநரலியா சதரிவித்திருந்தது.
இந்நிடலயில், அசமரிக்க சவள்டள மாளிடக தகவல்-சதாடர்புத் துடற
அடமச்ெர் சென் ொகி செய்தியாளாீா்களிடம் கூறுடகயில், “இந்நதாபசிபிக் பிராந்தியத்தில் நிடலத்தன்டம நிலவ நவண்டும் என்று
பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட பல்நவறு ாடுகள் விரும்புகின்றன.
அந் ாடுகளுடன்
நபச்சுவார்த்டத
டத்தி
இடணந்து
செயல்படுவதற்கான
டவடிக்டககடள அசமரிக்கா நமற்சகாண்டு
வருகிறது. சவறும் அடடயாளத்துக்காக மட்டும் ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்பு
ஏற்படுத்தப்படவில்டல. அந்தப் பதிய கூட்டடமப்பில் இந்தியா, ெப்பான்
உள்ளிட்ட நவசறந்த ாடுகளும் இடணத்துக் சகாள்ளப்பட மாட்டாது.
இந்தியா, ெப்பான் இடம் சபற்றுள்ள க்வாட் கூட்டடமப்பு சதாடர்கிறது.
ஆக்கஸ் குறித்து பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவல் நமக்ரானிடமும் அதிபர்
நொ டபடன் சதரிவித்திருப்பார் என நிடனக்கிநறன்” என்றார்.
5. மாணவர்களின் நவடலவாய்ப்புத் திறன் குறியீடு: முதல் 500
இடங்களில் 12 இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள்
உலக
அளவில்
மாணவர்களின்
நவடலவாய்ப்புத்
திறடன
நமம்படுத்தும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான பட்டியலின் முதல் 500
இடங்களில் 12 இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன.
பிரிட்டடனச் நெர்ந்த குவாக்குவசரல்லி டெமண்ட்ஸ் (க்யூஎஸ்) என்ற
நிறுவனம், உலக அளவில் உயர்கல்வி நிறுவனங்கடள ஆய்வு செய்து
வருகிறது. மாணவாீா்களின் நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்படுத்தும்
கல்வி நிறுவனங்கள் குறித்த பட்டியடல க்யூஎஸ் நிறுவனம்
அண்டமயில் சவளியிட்டது.
உலகின் தடலசிறந்த 500 நிறுவனங்கள் அடங்கிய அந்தப் பட்டியலில்
இந்தியாடவச் நெர்ந்த 12 கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன.
மும்டபயில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் (ஐஐடி)
இந்திய அளவில் முதலிடத்டதப் பிடித்துள்ளது. தில்லி ஐஐடி, சென்டன
ஐஐடி, கரக்பூர் ஐஐடி, கான்பூர் ஐஐடி, ரூர்கி ஐஐடி ஆகியடவயும்
பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ளன.
பல்கடலக்கழகங்களில் தில்லி பல்கடல, மும்டப பல்கடலக்கழகம்,
சகால்கத்தா பல்கடல ஆகியடவ இடம்சபற்றுள்ளன. சபங்களூரில்
உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனமும் (ஐஐஎஸ்சி) பட்டியலில்
இடம்சபற்றுள்ளது.
தனியார் பல்கடலகளில் ஓ பி ஜிண்டால் குநளாபல் பல்கடலக்கழகம்,
பிட்ஸ் பிலானி ஆகியடவ இடம்சபற்றுள்ளன. இந்தக் குறியீடு சதாடர்பாக
க்யூஎஸ் நிறுவனம் சவளியிட்ட அறிக்டகயில், ‘கநரானா சதாற்றின்
தாக்கத்திலிருந்து உலக ாடுகள் மீண்டுவரும் நிடலயில், மாணவர்க
-ளின் நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்படுத்துவது முன்சனப்நபாதும்
இல்லாத வடகயில் முக்கியத்துவம் மிக்கதாக விளங்குகிறது.
பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ள அடனத்து கல்வி நிறுவனங்களும் வீன
பணியிடத்துக்கு ஏற்ப மாணவர்களின் நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்ப
-டுத்தியுள்ளன. நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்படுத்துவதில் பல்கடல
-கள் எவ்வாறு செயல்பட்டு வருகின்றன என்படத மாணவர்களும்
முடறயாக அறிந்துசகாள்ளநவண்டும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
6. சதாழில் சதாடங்குவதற்கு உகந்த கரங்களின் பட்டியல்: 23ஆவது
இடத்துக்கு முன்நனறியது சபங்களூரு
உலக அளவில் சதாழில் சதாடங்குவதற்கு ஏற்ற சிறந்த சூழல்
அடமந்துள்ள
கரங்களின் வருடாந்திரப் பட்டியலில் சபங்களூரு
23ஆவது இடத்டதப் பிடித்துள்ளது. இதன் மூலம், கடந்த ஆண்டடவிட
அந்தப் பட்டியலில் சபங்களூரு 3 இடங்கள் முன்நனறியுள்ளது. ெர்வநதெ
அளவில் சதாழில் சதாடங்குவதற்கு ஏற்ற பல்நவறு சூழல்களின்
அடிப்படடயில்
கரங்களின் பட்டியடல அசமரிக்காவின் ொன்
ஃபிரான்சிஸ்நகாடவச் நொீா்ந்த ‘ஸ்டாாீா்ட்டப் ஜிநனாம்’ அடமப்பு
ஆண்டுநதாறும் சவளியிட்டு வருகிறது.







அந்த கரில் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி முக்கிய பங்காற்றியிருக்கிறது.
குறிப்பாக, உணவு விநிநயாக நிறுவனமான ஸ்விகி இந்த கரில் 130
நகாடி டாலர் (சுமார் `9,594 நகாடி) முதலீடு செய்துள்ளது. ெமூக ஊடக
நிறுவனமான நஷர்ொட் சபங்களூருவில் 50.2 நகாடி டாலர் (சுமார்
`3,706 நகாடி) முதலீடு செய்துள்ளது. கல்வி சதாழில்நுட்ப நிறுவனமான
டபெூ இந்த கரில் 46 நகாடி டாலர் (சுமார் `3,396 நகாடி) முதலீடு
செய்துள்ளது.
இப்பட்டியலில் தில்லியின் சதாழில்முடனவுச் சூழல் வளர்ச்சியடடந்து
வருவதாக பாராட்டு சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டின் முதல்
பாதியில் இந்தியாவில் புதிதாகத் சதாடங்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் 1,210
நகாடி டாலடர (சுமார் `89,275 நகாடி) முதலீடாகப் சபற்றுள்ளதாக
இந்தப் பட்டியல் அறிக்டகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில்
அசமரிக்காவின் கலிநபார்னியா மாகாணத்திலுள்ள சிலிகான் பள்ளத்தா
-க்கு முதலிடத்தில் உள்ளது என PTI செய்தி நிறுவனம் சதரிவித்துள்ளது.

7. ஒடிஸாவில் ெூனியர் ஹாக்கி உலகக்நகாப்டப
FIH ஆடவர் ெூனியர் ஹாக்கி உலகக்நகாப்டப நபாட்டி ஒடிஸாவில்
டடசபறவுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்டப மாநில முதல்வர் வீன்
பட் ாயக் சவளியிட்டார். அத்துடன் நபாட்டிக்கான லச்சிடன மற்றும்
நகாப்டபயும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன.
இந்தப் நபாட்டிடய டத்துவதற்காக ஒடிஸா, உத்தர பிரநதெ மாநிலங்கள்
விருப்பம் சதரிவித்திருந்த நிடலயில், இந்த முடற அந்த வாய்ப்பு
ஒடிஸாவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உத்தர பிரநதெத்தில் 2016-இல்
டடசபற்ற கடந்த சீெனில் இந்தியா ொம்பியனாகியிருந்தது.
தற்நபாது எதிர்வரும் உலகக் நகாப்டப நபாட்டி வம்பர் 24 முதல் டிெ.5
வடர ஒடிஸாவின் புவநனசுவரத்தில் உள்ள கலிங்கா விடளயாட்டு
அரங்கில் டடசபறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, சதன் சகாரியா, மநலசியா,
பாகிஸ்தான், சதன் ஆப்பிரிக்கா, எகிப்து, சபல்ஜியம், இங்கிலாந்து,
பிரான்ஸ், செர்மனி, ச தர்லாந்து, ஸ்சபயின், அசமரிக்கா, கனடா, சிலி,
ஆர்சென்டீனா ஆகிய 16 ாடுகளின் அணிகள் பங்நகற்கின்றன.
கநரானா சூழல் காரணமாக பயணக்கட்டுப்பாடு இருப்பதால் இந்தப்
நபாட்டியில்
ஆஸ்திநரலியா
பங்நகற்கவில்டல.
ஒடிஸாவில்
ஏற்சகனநவ 2018 உலகக் நகாப்டப நபாட்டி, 2017 FIH உலக லீக், 2014
ொம்பியன்ஸ் டிராபி நபாட்டி ஆகியடவ டடசபற்றுள்ளது நிடனவு
கூரத்தக்கது.
8. உலகளவில் தூய்டமக்
வீராம்பட்டினம் நதர்வு

கடற்கடரயாக

புதுச்நெரி

சின்ன

உலகளவில் தூய்டம கடற்கடரப் பகுதிகளில் ஒன்றாக புதுச்நெரி சின்ன
வீராம்பட்டினம் ‘ஈடன் கடற்கடர’ நதர்வு செய்யப்பட்டது. சடன்மார்க்
ாட்டடச் நெர்ந்த சுற்றுச்சூழல் அடமப்பானது, உலகளவில் பாதுகாப்பு,
தூய்டமயான கடற்கடரகடளத் நதர்ந்சதடுத்து, ‘நீலக்சகாடி கடற்கடர’
என்ற அங்கீகாரத்டத வழங்கி வருகிறது. அந்த வடகயில், புதுச்நெரி
சின்ன வீராம்பட்டினம் ‘ஈடன் கடற்கடர’க்கு, நீலக்சகாடி அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட்டது. இதன்மூலம், இந்தியாவில் நீலக்சகாடி அங்கீகாரம்
சபற்ற கடற்கடரகளின் எண்ணிக்டக 10ஆக உயர்ந்தது.
புதுச்நெரி கிழக்குக் கடற்கடரச் ொடல அருநக அடமந்துள்ள சின்ன
வீராம்பட்டினம் கடற்கடர, 2 கிமீ சதாடலவுக்கு மணல் பரப்டபக்
சகாண்டுள்ளது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சுற்றுலாத்துடறமூலம்
சீரடமக்கப்பட்டு, 800 மீ சதாடலவு மணல் பரப்பில் சுற்றுலாப்
பயணிகளுக்காக பல்நவறு வெதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
குடிநீர் வெதி, கழிப்படறகள், பூங்கா, குடில்கள், ஓய்வு அடறகள்
நபான்றடவ இங்குள்ளன. ச கிழிக்கு தடட, கடலில் குளிப்பவாீா்கள்
மூழ்கினால் மீட்பதற்கு குழுக்கள் எனப் பல்நவறு வெதிகடள இந்தக்
கடற்கடர சகாண்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டுக்கான அந்தப் பட்டியலில் புது தில்லி 36-ஆவது இடத்தில்
உள்ளது. மும்டப கரம் வளர்ந்து வரும் சூழல் அடமப்புகடளக்
சகாண்ட கரங்களின் பட்டியலில் சதாடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக
முதலிடத்தில் உள்ளது. சதாழில்முடனவுக்கான சிறந்த சூழடலக்
சகாண்ட கரங்களின் பட்டியலில் சபங்களூரு முன்நனறியிருப்பதற்கு,











 















1. ஆண்டுத ோறும் ‘கிரைம் இந்தியா’ அறிக்ரைரய வெளியிடுகிற

5. பஞ்சாபின் 16ஆெது முதலரேச்சைாை பதவிமயற்றெர் யார்?

நிறுெனம் எது?

அ) சுக்ஜிந்ேர் சிங் ைந்ோவா

அ) தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் 

ஆ) அருணா பசௌத்ரி

ஆ) NITI ஆதயாக்

இ) சைண்ஜித் சிங் சன்னி 

இ) தபாதேப்பபாருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகம்

ஈ) அதசாக் பகலாட்

ஈ) மத்திய புலனாய்வு வாரியம்

✓

✓

தேசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகத்ோல் ஆண்டுதோறும் ‘கிதைம் இந்தியா’
என்ற அறிக்தக பவளியிடப்படுகிறது. கடந்ே 2020ஆம் ஆண்டிற்கான
அறிக்தக சமீபத்தில் பவளியிடப்பட்டது. இவ்வறிக்தகயின்படி, இந்தியா,
2020’இல், “சாதல விபத்துக்கள் போடர்பான அலட்சியம் காைணமாக
1.20 இலட்சம் இறப்புகதைப்” பதிவுபசய்துள்ைது.

✓

2020ஆம் ஆண்டில், வகுப்புவாே கலவைங்கள் முந்தேய ஆண்தடவிட
96% அதிகரித்துள்ைது. அைசுக்கு எதிைான குற்றங்கள், 2019ஐவிட 27%
சரிவதடந்துள்ைன. இந்ேப்பிரிவில் உயர்தவப் பதிவு பசய்ே ஒதை பபரிய
மாநிலமாக உத்ேை பிைதேச மாநிலம் உள்ைது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தின் 16ஆவது முேலதமச்சைாக சைண்ஜித் சிங் சன்னி
பேவிதயற்றார். பஞ்சாபில் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து இப்பேவிதய
வகிக்கும் முேல் நபர் இவைாவார். பஞ்சாப் ஆளுநைான பன்வாரிலால்
புதைாகித் அவருக்கு பேவிப்பிைமாணம் பசய்து தவத்ோர்.

6. ‘சூர்யா கிைண்’ என்ற இைாணுெப் பயிற்சியில், எந்த நாட்டுடன்
இணைந்து இந்தியா பங்மைற்கிறது?
அ) வங்காைதேசம்
ஆ) இலங்தக
இ) தநபாைம் 

2. துளிர் நிறுெனங்ைரை ஆதரிப்பதற்ைாை வதற்ைாசியாவின் மிைப்
வபரிய தயாரிப்பு மேம்பாட்டு ரேயோன ‘Digital Hub’ஐ திறந்துள்ை
ோநிலம் எது?

ஈ) இந்தோதனசியா

✓

அ) தகைைா 
ஆ) கர்நாடகா
இ) உத்ேைகண்ட்
ஈ) உத்ேை பிைதேசம்

✓

7. ஒலி தயாரிப்பு, திரைப்பட தயாரிப்பு ேற்றும் கிைாபிக் டிரசனிங்

தகைை மாநில முேலதமச்சர் பினைாயி விஜயன் சமீபத்தில் காபணாலிக்
காட்சிமூலம் 200 துளிர் நிறுவனங்களுக்கு ஆேைவளிக்கும் வதகயில்
டிஜிட்டல் தமயத்தே திறந்துதவத்ோர். பேற்காசியாவின் மிகப்பபரிய
ேயாரிப்பு தமம்பாட்டு தமயமான இது, பகாச்சி கலமதசரியில் உள்ை
போழில்நுட்ப புத்ேோக்க மண்டலத்தில் உள்ைது. தகைைா ஸ்டார்ட்அப்
மிஷன் (KSUM) இத்திட்டத்தே பசயல்படுத்ே வழிவகுக்கிறது.

3. பாதுைாப்புப் பயிற்சியான ‘சமுத்திை சக்தி’யில் பங்மைற்ற இைண்டு

இந்தியாவும் தநபாைமும் பசப்.20 அன்று உத்ேைகண்ட் மாநிலத்தில்
உள்ை பித்தோர்கரில் 15 நாள் நதடபபறும் இைாணுவப் பயிற்சிதயத்
போடங்கின. 15ஆவது இந்தியா-தநபாை இைாணுவப் பயிற்சிக்கு ‘சூர்யா
கிைண்’ எனப்பபயரிடப்பட்டுள்ைது. இரு ைாணுவத்தினருக்கும் இதடதய
பசயல்பாட்தட அதிகரிக்கும் தநாக்தகாடு இது நடத்ேப்படுகிறது.

குறித்து ோணெர்ைளுக்கு பயிற்சியளிக்ை ‘இரசப்மபருந்து’ என்ற
ஒன்ரறத் வதாடங்கியுள்ை ோநிலம் எது?
அ) கர்நாடகா
ஆ) தகைைா
இ) தில்லி 
ஈ) மத்திய பிைதேசம்

ஈ) இந்தியா மற்றும் பூடான்

தில்லி அைசானது ‘இதசப்தபருந்தே’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இது
மாணவர்களுக்கு ஒலி ேயாரிப்பு, திதைப்படத் ேயாரிப்பு மற்றும் கிைாபிக்
வடிவதமப்பு ஆகியவற்தறப் பயிற்றுவிக்கும். இது இந்தியாவின் முேல்
‘நடமாடும் இதச வகுப்பதற மற்றும் ஒலிப்பதிவுக் கூடம்’ ஆகும். தில்லி
மாநிலப் பள்ளியின் குழந்தேகள் மத்தியில் இதச மீோன ஆர்வத்தேத்
தூண்டுவதே தநாக்கமாகக்பகாண்டு, நிகழ்த்துக்கதல மற்றும் காட்சிக்
கதலக்கான சிறப்புப் பள்ளியில் இது போடங்கப்பட்டது.

✓

ஜகார்த்ோவில் பசப்.20-22 வதை நடந்ே இருேைப்பு கடல் பயிற்சியான
‘சமுத்திை சக்தி’யில் இந்திய & இந்தோதனசிய கடற்பதட பங்தகற்றது.
இருேைப்பு உறதவ வலுப்படுத்துேல், இருநாட்டு கடற்பதடகளுக்கு
இதடதயயான கடல்சார் பசயல்பாடுகளில் பைஸ்பை புரிேல் மற்றும்
இயங்குதிறதன தமம்படுத்துேல் ஆகியவற்தற இந்ேப் பயிற்சி ேனது
தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இந்தியக் கடற்பதட கப்பல்கள் ஷிவலிக்
மற்றும் கத்மட் மற்றும் கடற்புற கண்காணிப்பு விமானம் P8I ஆகியதவ
இந்ேப் பயிற்சியில் பங்தகற்றன.

8. FSSAI’இன் மூன்றாெது ோநில உணவுப் பாதுைாப்பு குறியீட்டில்,

✓

நாடுைள் எரெ?

✓

அ) இந்தியா மற்றும் இந்தோதனசியா 
ஆ) இந்தியா மற்றும் தநபாைம்
இ) இந்தியா மற்றும் சீனா

4. சமீபத்தில், வசஸ்ஸில் இந்தியாவின் 70ஆெது கிைாண்ட்ோஸ்டர்

வபரிய ோநிலங்ைளுள் முதலிடத்தில் உள்ை ோநிலம் எது?
அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) குஜைாத் 
இ) தகைைா
ஈ) கர்நாடகா
✓

உணவுப் பாதுகாப்பின் 5 அைவுருக்களில் மாநிலங்களின் பசயல்பாடுக
-தை அைவிடும், உணவுப்பாதுகாப்பு & ேைநிர்ணய ஆதணயத்தின்
(FSSAI) 3ஆவது மாநில உணவுப் பாதுகாப்பு குறியீட்தட (SFSI) மத்திய
சுகாோைம் & குடும்பநல அதமச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பவளியிட்டார்.

✓

இந்ே ஆண்டு, பபரிய மாநிலங்களில், குஜைாத் முேலிடத்தில் உள்ைது,
அேற்கு அடுத்ேபடியாக தகைைா மற்றும் ேமிழ்நாடு உள்ைன. சிறிய
மாநிலங்களில், தகாவா முேலிடத்திலும், தமகாலயா மற்றும் மணிப்பூர்
மாநிலங்கள் அேற்கு அடுத்ேோகவும் உள்ைன. யூனியன் பிைதேசங்களில்,
ஜம்மு & காஷ்மீர், அந்ேமான் & நிக்தகாபார் தீவுகள் மற்றும் புது தில்லி
முன்னணியில் உள்ைன.

✓

நடமாடும் பரிதசாேதன நிதலயங்களின் எண்ணிக்தகதய 109 ஆக
உயர்த்தி நாட்டில் உணவுப் பாதுகாப்பு சூழலியதல உறுதிப்படுத்தும்
வதகயில், 19 வாகனங்கதை அவர் பகாடியதசத்து போடங்கிதவத்ோர்.

ஆனெர் யார்?
அ) ேனியா சச்தேவ்
ஆ) சூர்யா தசகர் கங்குலி
இ) பத்மினி ரூட்
ஈ) ைாஜா ரித்விக் 
✓

பேலுங்கானா மாநிலத்தேச் சார்ந்ே ைாஜா ரித்விக், ஹங்தகரியின் புடா
பபஸ்டில் நதடபபற்ற பவபசர்பகப்த ா ஜிஎம் பசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில்
ELO 2500 மதிப்பபண்கதைக்கடந்து இந்தியாவின் 70ஆவது கிைாண்ட்
மாஸ்டைாக ஆனார். பசக்தகாஸ்தலாவாக்கியாதவச் தசர்ந்ே FIDE
மாஸ்டர் பபன்பனக் வக்லாதவ வீழ்த்திய பிறகு, அவர் 4 புள்ளிகதைப்
பபற்றார்.











 











9. உலை அறிவுசார் வசாத்துரிணை நிறுெனத்தால் வெளியிடப்பட்ட

2021-உலைைாவிய புத்தாக்ைக் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தைநிரல
என்ன?
அ) 40
ஆ) 46 
இ) 35
ஈ) 31
✓

2021 பசப்.20 அன்று, உலகைாவிய புத்ோக்கக் குறியீட்டின் 2021 பதிப்பு
உலக அறிவுசார் பசாத்துரிதம அதமப்பால் (WIPO) பவளியிடப்பட்டது.
2021 பதிப்பானது 81 பவவ்தவறு குறிகாட்டிகளின் அடிப்பதடயில், 132
பபாருைாோைங்கதை ேைவரிதசப்படுத்தியுள்ைது.

✓

சுவிச்சர்லாந்து, சுவீடன், அபமரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகியதவ
இப்புத்ோக்க ேைவரிதசயில் போடர்ந்து முன்னணியில் உள்ைன. 2021
ஆம் ஆண்டில் முேன்முதறயாக இதில் முேல் ஐந்து இடங்களுள் பேன்
பகாரியா இடம்பபற்றுள்ைது. முேல் 15 இடங்களுக்குள் இடம்பபற்றுள்ை
ஆசியப்பபாருைாோைங்கள்: சிங்கப்பூர் (8), சீனா (12), ஜப்பான் (13) மற்றும்
ஹாங்காங் (14). இந்ேப் பட்டியலில் இந்தியா 46ஆவது இடத்திலுள்ைது.

10. வசப்டம்பர்.20-26 ெரை ‘ெணிக்ய சப்தா’ரெ வைாண்டாடுகிற
அரேச்சைம் எது?
அ) வணிக அதமச்சகம் 
ஆ) நிதி அதமச்சகம்
இ) பபருநிறுவன விவகாைங்கள் அதமச்சகம்
ஈ) ேகவல் மற்றும் ஒலிபைப்பு அதமச்சகம்

✓

விடுேதலயின் அம்ருத் மதகாத் வத்தேக் பகாண்டாடும் வதகயில்
வணிகம் மற்றும் போழிற்துதற அதமச்சகத்தின் வர்த்ேகத்துதற, இந்ே
மாேம் 20 முேல் 26ஆம் தேதி வதை நாடு முழுவதும் வணிகம் மற்றும்
வர்த்ேக வாை நிகழ்ச்சிகதை நடத்தி வருகிறது.

✓

இேன் சமயம் தேசிய ஒற்தறச் சாைை அதமப்பு மற்றும் போழிற்பூங்கா
மதிப்பீட்டு அதமப்பு ேைங்கள் ஆகியதவ போழில் மற்றும் உள்நாட்டு
வர்த்ேக ஊக்குவிப்புத் துதறயால் போடங்கப்பட்டது.


1. குஜைாத் சட்டப்தபைதவக்கு முேல் பபண் சபாநாயகைாக நிமாபபன்
ஆச்சார்யா தேர்வாகிறார்
குஜைாத் சட்டப்தபைதவ சபாநாயகைாக இருந்து வந்ே ைாதஜந்திை
திரிதவதி, மாநில பாஜக அைசின் புதிய அதமச்சைதவயில் அதமச்சைாக
பேவி ஏற்றார். இந்நிதலயில், குஜைாத் சட்டப்தபதவயின் மதழக்காலக்
கூட்டத் போடர் வரும் 27-ம் தேதி கூடுகிறது. காலியாக உள்ை
சபாநாயகர் பேவிக்கு பபண் எம்எல்ஏ நிமாபபன் ஆச்சார்யா பபயதை
பாஜக அறிவித்ேது.
சபாநாயகர் பேவிக்கு நிமாபபன் ஆச்சார்யா சார்பிலும், துதண
சபாநாயகர் பேவிக்கு பாஜக எம்எல்ஏ தஜோ பர்வத் சார்பிலும்
சட்டப்தபைதவ பசயலாைரிடம் தவட்பு மனுக்கள் ோக்கல் பசய்யப்பட்டன.
சட்டப்தபைதவயில் எதிர்க்கட்சியாக உள்ை காங்கிை ும் சபாநாயகர்
பேவிக்கு நிமாபபன்தன ஆேரித்துள்ைது. எதிர்க்கட்சித் ேதலவர் பதைஷ்
ேனானியும் நிமாபபன்னுக்கு ஆேைவு அளித்துள்ைோகவும் அவர்
பேரிவித்ோர். எனதவ, முேல் பபண் சபாநாயகைாக நிமாபபன் ஆச்சார்யா
தேர்ந்பேடுக்கப்படுவது உறுதியாகிவிட்டது. அதேதநைம், துதண
சபாநாயகர் பேவிக்கு காங்கிைஸ் கட்சி ேனது எம்எல்ஏ அனில்
தஜாஷியாைாதவ நிறுத்தி உள்ைது. இேனால், துதண சபாநாயகர்
பேவிக்கு தபாட்டி ஏற்பட்டுள்ைது.
2. டிஎன்பிஎல் புதிய வதலேைம் போடக்கம்: நிதலப்புத் திறன் அறிக்தக
நூல் பவளியீடு
ேமிழ்நாடு பசய்தித்ோள் மற்றும் காகிே நிறுவனம் (TNPL) ேனது 41-வது
ஆண்டு பபாதுக்குழு கூட்டத்தே பமய்நிகர் முதறயில் நடத்தியது.
அப்தபாது
புதிோக
உருவாக்கப்பட்ட
டிஎன்பிஎல்
வதலேைம்
(https://www.tnpl.com/) போடங்கிதவக்கப்பட்டது; நிதலப்புத்திறன்
அறிக்தக நூலும் பவளியிடப்பட்டது.













டிஎன்பிஎல் போடக்கத்திலிருந்தே ‘கழிவிலிருந்து பகாழிக்கும் பசல்வம்'
என்ற தகாட்பாட்டில் இயங்குகின்ற நிறுவனமாகும். கரும்பின் கழிவான
சக்தகோன் டிஎன்பிஎல் ேயாரிக்கும் காகிேத்தின் முேன்தமயான
மூலப்பபாருள். தகவிடப்பட்ட சுமார் 1,87,680 ஏக்கர் ேரிசு நிலங்கதை
மைக்கூழ் பசய்வேற்கான பசுதம நிலங்கைாக டிஎன்பிஎல் மாற்றி
இருக்கிறது. இந்தியாவிதலதய ேன் உற்பத்தி கழிவிலிருந்து உயர்
ேைமான சிபமன்ட் பசய்யும் ஒதை காகிே நிறுவனம் டிஎன்பிஎல் ஆகும்.
தநர்மதறயான எதிர்காலத்தே எதிர்பகாள்ை இந்திய காகிே உற்பத்தி
போழில் கூடங்களில் முேன்முதறயாக உலக அைவில் பின்பற்றுகிற
நிதலப்புத்திறன் அறிக்தகதய டிஎன்பிஎல் பவளிக்பகாணர்ந்துள்ைது.
டிஎன்பிஎல் ேதலவர் மற்றும் தமலாண்தம இயக்குநர் ைாஜீவ் ைஞ்சன்,
நிதித் துதற பசயலர் கிருஷ்ணன், கூடுேல் அைசு முேன்தமச் பசயலர்
ஆகிதயாரின் முன்னிதலயில் ‘Circular Economy – The Roots Of Our
Business’ (சுழல் வட்ட பபாருைாோைம் எங்கள் வணிகத்தின் தவர்கள்)
என்ற நூல் பவளியிடப்பட்டது.
3. ேமிழகத்தில் ரூ.100 தகாடியில் நகர்ப்புற ஊதிய தவதலவாய்ப்புத்
திட்டம்: மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு ேமிழக அைசு அனுமதி
ேமிழகத்தில் நகர்ப்புற ஊதிய தவதலவாய்ப்புத் திட்டத்தே பசயல்படுத்ே,
மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு ேமிழக அைசு அனுமதி அளித்துள்ைது. மத்திய
அைசின் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊைக தவதல உறுதித் திட்டம் மூலம்
கிைாமங்களில் லட்சக்கணக்காதனார் பயனதடந்து வருகின்றனர்.
இந்நிதலயில், நகைங்களில் உள்ை ஏதழ மக்களின் வாழ்வாோைத்தே
உயர்த்தும் வதகயில், ேமிழக அைசு சார்பில் ேற்தபாது ‘நகர்ப்புற ஊதிய
தவதலவாய்ப்புத் திட்டம்’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
இதில், பூங்காக்கள், விதையாட்டுத் திடல்கள், வடிகால்கள், சாதலகள்,
கட்டிடங்கதை அதமத்ேல், பைாமரித்ேல், நீர்நிதலகதைப் புதுப்பித்ேல்
உள்ளிட்ட பணிகள் தமற்பகாள்ைப்படும். இந்ே திட்டத்தே பரிதசாேதன
அடிப்பதடயில் பசயல்படுத்ே `100 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.
4. ரூ.20,000 தகாடியில் 56 ைாணுவ விமானங்கள் பகாள்முேல்: ஏர்பஸ்
- மத்திய அைசு இதடதய ஒப்பந்ேம் தகபயழுத்து
இந்திய விமானப் பதடக்கு ரூ.20,000 தகாடியில் 56 ைாணுவத்துக்கான
சைக்கு விமானங்கள் பகாள்முேல் பசய்வேற்கு ஏர்பஸ் டிஃபன்ஸ் அண்ட்
ஸ்தபஸ் நிறுவனத்துக்கும் மத்திய அைசுக்கும் இதடதய ஒப்பந்ேம்
தகபயழுத்ோனது. விமானப் பதடயில் ேற்தபாது பயன்பாட்டில் உள்ை
ஏவ்தைா-748 ைக விமானங்களுக்குப் பதிலாக, சி-295 ைக ைாணுவ
சைக்குப் தபாக்குவைத்து விமானங்கள் பகாள்முேல் பசய்யப்படவுள்ைன.
பிைேமர் நதைந்திை தமாடி ேதலதமயில் பாதுகாப்பு விவகாைங்களுக்கான
அதமச்சைதவக் கூட்டம் இைண்டு வாைங்களுக்கு முன்பு நதடபபற்றது.
அக்கூட்டத்தில் தபார்விமானங்கள் ேயாரிப்பில் முன்னணியில் இருக்கும்
பநோா்லாந்தே ேதலதமயிடமாகக்பகாண்ட ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடம்
இருந்து 56 ைாணுவ விமானங்கள் பகாள்முேல் பசய்வேற்கு ஒப்புேல்
அளிக்கப்பட்டது. இதுபோடர்பான ஒப்பந்ேம் தகபயழுத்ோனது.
இந்ே ஒப்பந்ேத்தின்படி, ஏர்பஸ் நிறுவனத்தின் ஸ்பபயினில் உள்ை
போழிற்சாதலயில் இருந்து அடுத்ே 4 ஆண்டுகளில் 16 விமானங்கள்
இந்தியாதவ வந்ேதடயும். எஞ்சியுள்ை 40 விமானங்கள், இந்தியாவில்
உள்ை டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம் நிறுவனத்துக்குச் பசாந்ேமான
போழிற்சாதலயில் ேயாரிக்கப்படும். இதுபோடர்பாக ஏாா்பஸ் நிறுவனத்து
-க்கும் டாடா நிறுவனத்துக்கும் இதடதய ஒப்பந்ேம் ஏற்பட்டுள்ைது.
5. அபமரிக்காவில் மீட்கப்பட்ட 157 போல்பபாருட்களுடன் ோயகம்
திரும்பும் பிைேமர் தமாடி
இந்தியாவிலிருந்து
சட்டவிதைாேமாக
கடத்ேப்பட்ட,
திருடப்பட்ட
நம்நாட்டின்
பாைம்பரியத்தேயும்,
கலாச்சாைத்தேயும்
உலகிற்கு
பவளிப்படுத்தும்
157
போல்பபாருட்கள்
அபமரிக்க
அைசால்
மீட்கப்பட்டுள்ைன. அந்ேப் பபாருட்களுடன் பிைேமர் தமாடி ோயகம்
திரும்புகிறார். 157 கதலப் பபாருட்களில் 71 பபாருட்கள் தகவிதனப்
பபாருட்கள், இந்து மேத்தின் கதலகதை விைக்கும் 60 சிதலகள், பவுத்ே
மேத்தே விைக்கும்16 சிதலகள், தஜன மேத்தே விவரிக்கும் 9
சிதலகள் மீட்கப்பட்டு ோயகம் பகாண்டு வைப்படுகின்றன.
12 நூற்றாண்தடச் தசர்ந்ே பவண்கலத்தில் பசய்யப்பட்ட கடவுள்
நடைாஜர் சிதல, 10ம் நூற்றாண்தடச் தசர்ந்ே 8.5 பசமீ நீைமுள்ை
தைவாந்ோ சிதல உள்ளிட்ட மிகப் போன்தமயான சிதலகள் இதில்



 











அடங்கும். இந்தியாவிலிருந்து கடத்ேப்பட்ட கதலப் பபாருட்கதை மீட்க
பிைேமர் தமாடி ேதலதமயிலான அைசு போடர்ந்து முயற்சிகதை
எடுத்துவருகிறது.
மத்திய அைசு வட்டாைங்கள் கூறுதகயில் கடந்ே 1976ம் ஆண்டுமுேல்
2013ம் ஆண்டுவதை உலகைவில் இந்தியா சார்பில் 13 போன்தமயான
பபாருட்கள் மட்டுதம மீட்கப்பட்டன.
ஆனால், 2014ஆம் ஆண்டு பிைேமர் தமாடி ஆட்சிக்கு வந்ேபின், இதுவதை
200க்கும் தமற்பட்ட இந்தியாவின் பாைம்பரியத்தேயும், கலாச்சாைத்தேயு
-ம் விைக்கும் கதலப்பபாருட்கள் பல்தவறு நாடுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்டு
இந்தியாவுக்கு பகாண்டு வைப்பட்டுள்ைன. அதிலும் 2004 முேல் 2014
ஆம் ஆண்டுவதை ஒரு போன்தமயான சிதல மட்டுதம மீட்கப்பட்டது”
எனத் ேகவல்கள் பேரிவிக்கின்றன.
கடந்ே 40 ஆண்டுகளில் மீட்கப்பட்டதேவிட அதிகமான போன்தமயான
பபாருட்கதை உலகைவில் இருந்து தமாடி அைசு மீட்டுள்ைது. ேற்தபாது
அபமரிக்காவுக்கு பிைேமர் தமாடியின் பயனத்தின் தபாது, 11ஆம்
நூற்றாண்டு முேல் 14ஆம் நூற்றாண்டுவதையிலான சிதலகள், கிமு
காலத்து பசம்புச் சிதலகள், படைதகாட்டா சிதலகள் உள்ளிட்ட கதலப்
பபாக்கிஷங்கள் திரும்பி ஒப்பதடக்கப்பட்டுள்ைன. அச்சிதலகளில் பல
உதலாகச்சிதல, கற்சிதல, படைதகாட்டா சிதல தபான்றதவ அடங்கும்.

6. வங்கக்கடலில் உருவானது ‘குலாப்’ புயல்
மத்திய தமற்கு வங்கக் கடலில் நிலவி வந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு
மண்டலம், ஆழ்ந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வுமண்டலமாக மாறி, ‘குலாப்’ புயலாக
வலுப்பபற்றுள்ைது. இது வடக்கு ஆந்திைா மற்றும் பேற்கு ஒடிசா இதடதய
கதைதயக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ‘குலாப்’ என்னும்
பபயதை பாகிஸ்ோன் வழங்கியுள்ைது.

7. அபமரிக்க மாகாணங்களில் ‘ஹிந்து பாைம்பரிய மாேம்’ பகாண்டாட்டம்
அபமரிக்காவில் படக்சாஸ், பஜர்ஸி, ஒதஹதயா உள்ளிட்ட பல
மாகாணங்களில் அக்தடாபர் மாேமானது ஹிந்து பாைம்பரிய மாேமாகக்
பகாண்டாடப்படவுள்ைது. அபமரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளிதயச்
தசர்ந்ே ஹிந்துக்கள் அதிக எண்ணிக்தகயில் உள்ைனர். அங்கு
ஹிந்துக்களின் பண்டிதககள் சிறப்பாகக் பகாண்டாடப்படுவது வழக்கம்.
இந்நிதலயில், ஆயுேபூதஜ, தீபாவளி உள்ளிட்ட பல ஹிந்து பண்டிதகக
-ள் பகாண்டாடப்படும் அக்தடாபர் மாேத்தே இந்து பாைம்பரிய மாேமாகக்
பகாண்டாட படக்சாஸ், புதைாரிடா, பஜர்ஸி, ஒதஹதயா, மாசசூபசட்ஸ்
உள்ளிட்ட மாகாணங்கள் தீர்மானத்தே இயற்றியுள்ைன.
படக்சாஸ் மாகாணத்தின் தீர்மானத்தில், ‘நம்பிக்தக, தசதவ,
பகாள்தகப்பகிர்வு உள்ளிட்டவற்றின் ஒளிவிைக்காக ஹிந்துக்கள்
திகழ்ந்து வருகின்றனர். உலகம் முழுவதும் ஆயிைக்கணக்கான நபர்கள்
ஹிந்து நம்பிக்தககதைக் கதடப்பிடித்து வருகின்றனர்.
ஹிந்துத்துவமானது ேனது ேனிப்பட்ட கலாசாைம், வைலாறு காைணமாக
மாகாணத்துக்கும் அபமரிக்க நாட்டுக்கும் முக்கியப் பங்களிப்தப
வழங்கியுள்ைது’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. அக்தடாபர் மாேம் முழுவதும்
கலாசாை நிகழ்ச்சிகள், கருத்ேைங்கங்கள், மாநாடுகள், ஆதட அலங்காை
நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்டதவ நதடபபறும் என்று அபமரிக்காவில் உள்ை
ஹிந்து அதமப்புகள் பேரிவித்துள்ைன. கதைானா போற்று பைவல் ேடுப்பு
நடவடிக்தககதை முதறயாகப் பின்பற்றி தநைடியாகவும் காபணாலி
வாயிலாகவும் பகாண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ைோகத்
தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

8. உலக வில்வித்தே: இந்தியாவுக்கு இரு பவள்ளி
அபமரிக்காவில் நதடபபறும் உலக வில்வித்தே சாம்பியன்ஷிப்
தபாட்டியில் காம்பவுண்ட் விதையாட்டில் மகளிர் அணி, கலப்பு அணி
ஆகிய இரு பிரிவுகளில் இந்தியா 2ஆம் இடம் பிடித்து பவள்ளிப் பேக்கம்
பவன்றது. இரு பிரிவுகளின் இறுதிச்சுற்றிலுதம இந்தியாவிடம் இருந்து
பகாலம்பியா ேங்கத்தே ேட்டிப் பறித்ேது.
உலக வில்வித்தே சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்தியா இேற்கு
முந்தேய சீசன்களில் 8 பவள்ளி, 2 பவண்கலம் என 10 பேக்கங்கதை
பவன்றுள்ைது. இதில் ேங்கம் பவல்வேற்கான இந்தியாவின் தபாைாட்டம்
போடர்கிறது. உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் காம்பவுண்ட் பிரிவில்
பகாலம்பியாவின் ஆதிக்கம் போடர்கிறது. இத்துடன் இப்பிரிவில் அந்ே
அணிக்கு பமாத்ேமாக 4 ேங்கங்கள் கிதடத்துள்ைன.













9. செப்.25 – உலக மருந்தாளுநர் நாள்.
10. ேமிழகத்தில் மாமல்லபுைம், ஏற்காடு, காஞ்சி, குமரி, குற்றாலம், ேஞ்தச
உட்பட தேசிய கல்விச் சுற்றுலாவுக்காக 100 நகைங்கள் பட்டியல்
பவளியீடு
ஒதை பாைேம், உன்னே பாைேம் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் கல்விச்
சுற்றுலாவுக்கு 100 நகைங்கள் தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ைன.
இதில் ேமிழகத்தில் உள்ை மாமல்லபுைம், ஏற்காடு உட்பட 6 இடங்கள்
இடம்பபற்றுள்ைன. தேசிய ஒருதமப்பாட்தட வைர்ப்பேற்காக ‘ஒதை
பாைேம் உன்னே பாைேம்’ என்ற திட்டம் மத்திய அைசால் 2015ஆம் ஆண்டு
போடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின்கீழ் தேசிய கல்விச் சுற்றுலாவுக்கு
ேகுதியான 100 நகைங்கள் பட்டியதல மத்திய அைசு பவளியிட்டுள்ைது.
11. பள்ளிக்கைதண சதுப்பு நிலப்பகுதிதய முழுதமயாக மீட்டு பறதவகள்
சைணாலயமாக மாற்ற உயர் நீதிமன்றம் உத்ேைவு
பள்ளிக்கைதண சதுப்பு நிலப்பகுதிதய ஆக்கிைமிப்புகளில் இருந்து
முழுதமயாக மீட்டு பறதவகள் சைணாலயமாகவும், அரிய ோவைம்,
விலங்கினங்களின் சுற்றுச்சூழலியல் வாழ்விடமாகவும் மாற்றும்
சாத்தியக்கூறுகதை ஆைாய ேமிழக அைசு நடவடிக்தக எடுக்க உயர்
நீதிமன்றம் உத்ேைவிட்டுள்ைது.
12. ஆவடி கனைக வாகன போழிற்சாதலயில் ரூ.7,523 தகாடியில் 118
அர்ஜுன் எம்தக-1ஏ பீைங்கிகள் ேயாரிப்பு: பணி ஆதண வழங்கியது
பாதுகாப்புத் துதற
ஆவடியில் உள்ை கனைக வாகன போழிற்சாதலயில், ரூ.7,523 தகாடி
மதிப்பில் 118 அர்ஜுன் எம்தக-1ஏ பீைங்கி வாகனங்கதைத் ேயாரித்து
வழங்குவேற்கான பணி ஆதணதய பாதுகாப்புத் துதற அதமச்சகம்
வழங்கியுள்ைது. நவீன பீைங்கி வாகனமான எம்தக-1ஏ, அர்ஜுன் பீைங்கி
வாகனத்தின் புதிய வதகயாகும். எம்தக-1வதக பீைங்கி வாகனத்துடன்
ஒப்பிடும்தபாது
72
புதிய
அம்சங்கள்
மற்றும்
உள்நாட்டு
உபகைணங்களும், எம்தக-1ஏ பீைங்கி வாகனத்தில் தசர்க்கப்பட்டுள்ைன.
இந்ேப் பீைங்கி வாகனம், அதனத்து வதகயான நிலப்பைப்புகளிலும்
எளிோக பசல்லும் திறன் பபற்றது. அதோடு, பகலிலும், இைவிலும்,
துல்லியமாக இலக்தக ோக்கும் திறன் பதடத்ேது. இந்ே பீைங்கி
வாகனத்தே, பல தமம்பட்ட வசதிகளுடன் ைாணுவ ஆைாய்ச்சி தமம்பாட்டு
அதமப்பு (டிஆர்டிஓ) வடிவதமத்து உருவாக்கியுள்ைது. இேனால் இந்ே
பீைங்கி வாகனம், உலகத் ேைத்துக்கு இதணயாக இருக்கும்.
இந்நிதலயில், அர்ஜுன் எம்தக-1ஏ பீைங்கிகதைத் ேயாரிக்கும் பணி
ஆவடி கனைக போழிற்சாதலக்கு பகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. இேன்மூலம்,
குறு,
சிறு
போழில்நிறுவனங்கள்
உட்பட
200
இந்திய
நிறுவனங்களுக்கு போழில் வாய்ப்பு கிதடக்கும்.
அத்துடன், 8000 தபருக்கு தவதலவாய்ப்பு கிதடக்கும். இந்ே வாகனத்
-தே, தபார்வாகன ஆைாய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டுநிறுவனம் (சிவிஆர்டிஇ),
டிஆர்டிஓ’இன் இேை ஆய்வகங்களுடன் இதணந்து 2 ஆண்டுக்குள்
உருவாக்கியது குறிப்பிடத்ேக்கது. இத்ேகவல் பாதுகாப்புத் துதற
பத்திரிதக ேகவல் அலுவலகம் பேரிவித்துள்ைது.
13. தகாவைம் கடற்கதை பகுதியில் திைவக் கழிவுகள் 100 சேவீேம்
மறுசுழற்சி: அதமச்சர் சிவ.வீ.பமய்யநாேன் ேகவல்
சிவ.வீ.பமய்யநாேன் பவளியிட்டுள்ை அறிக்தகயில் கூறியிருப்போவது:
ேமிழ்நாட்டின் கடதலாைப் பகுதி சுமார் 1,076 கிமீ நீைம் பகாண்டது. இதில்
பசங்கல்பட்டு மாவட்டம் தகாவைம் கடற்கதைக்கு இந்தியாவின் 9-வது
நீலக்பகாடி கடற்கதைசான்றிேதழ படன்மார்க் நாட்தடச்தசர்ந்ே
சுற்றுச்சூழல் அதமப்பு வழங்கியுள்ைது. இந்ே அதமப்புஉலகைவில்
பாதுகாப்பு, துய்தமயான கடற்கதைகதைத் தேர்ந்பேடுத்து இந்ே
அங்கீகாைத்தே வழங்கி வருகிறது.
தகாவைம் கடற்கதையில் பசுங்பகாடிகள் அதமக்கப்பட்டுள்ைன. தமலும்,
பார்தவயாைர்கதைக் கவை 37 வசதிகள் உள்ைன. இதில் பாதுகாப்பான
நீச்சல் மண்டலம், உதடமாற்றுப் பகுதி, சாய்ந்திருக்கும் மூங்கில்
நாற்காலிகள், நிழற்குதடகள், பவளிப்புற உடற்பயிற்சி உபகைணங்கள்,
குழந்தேகள் விதையாடும் பகுதி, மூங்கிலால் பசய்யப்பட்ட குப்தபத்
போட்டிகள், கழிப்பதற மற்றும் 7 நிதல சுத்திகரிக்கப்பட்ட
குடிநீர்வழங்கும் கருவிகள் அதமக்கப்பட்டுள்ைன. மணதல சுத்ேம்



 















பசய்யும் இயந்திைத்தேப் பயன்படுத்தி கடற்கதை மணலும் போடர்ந்து
சுத்ேம் பசய்யப்படுகிறது.
கடற்கதையின் நீைாடும் மண்டலத்தில் பாதுகாப்பாக நீந்ேக்கூடிய
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஆம்பிபியஸ் வீல் நாற்காலியும் உள்ைது.
கடற்கதையில் குளிப்பேற்கான காலம் ஜனவரி 15 முேல் பசப்டம்பர் 15
வதை அதடயாைம் காணப்பட்டுள்ைது.
பார்தவயாைர்களின்
பாதுகாப்புக்காக
4
கண்காணிப்பு
சிசிடிவிதகமைாக்கள் பபாருத்ேப்பட்டுள்ைன. எந்ே அவசை அதழப்புக்கும்
உயிர்காக்கும்
காவலர்கள்
கண்காணிப்பு
தகாபுைத்தில்
நிறுத்ேப்பட்டுள்ைனர். தமலும், அங்கு உடனடி மருத்துவ கவனிப்பும்
பார்தவயாைர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 60 எல்இடி ஒளிரும்பேரு
விைக்குகைால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ை கடற்கதை, காதல 6 மணி முேல்
மாதல 6 மணி வதை பார்தவயாைர்களுக்காக திறந்திருக்கும். குளியல்
மண்டலத்தில் தூய்தமயான நிதலயில் நீர் பைாமரிக்கப்படுகிறது.
இந்ே கடற்கதை, ஒரு பூஜ்ஜிய திைவ கழிவு தமலாண்தம கடற்கதையாக
உள்ைது. இங்கு உருவாகும் திைவக் கழிவுகள் சுத்திகரிக்கப்பட்டு 100
சேவீேம் மீண்டும்பயன்படுத்ேப்படுகிறது. அவற்தறபவளியில் விட்டு
மாசுபடுத்ேப்படுவதில்தல. அங்கு இதில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிதலயம்,
40 கிதலாவாட் சூரிய மின் நிதலயம் மற்றும் நாபைான்றுக்கு 50 கிதலா
பசயலாக்க திறன் பகாண்ட ோனியங்கி உைம் ேயாரிக்கும் இயந்திைம்
பகாண்ட திடக்கழிவு தமலாண்தம அலகும் உள்ைது.











 















1. இந்தியாவின் முதல் யூர ா பசுமைப் பத்தி த்மத வெளியிட்டுள்ள

5. APEDA ட்டம் நாடாளுைன்றத்தில் நிமறரெற்றப்பட்ட ஆண்டு

நிறுெனம் எது?

எது?

அ) NTPC

அ) 1970

ஆ) பவர் பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் 

ஆ) 1980

இ) AIIMS

இ) 1985 

ஈ) TANGEDCO

ஈ) 1995

✓

மின்துபையில் முன்னணி வங்கிசாோ நிதி நிறுவனமான, பவர்
பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிட் தனது முதல் யூரோ 300 மில்லியன், 7
ஆண்டு யூரோ பசுமைப் பத்திேத்பத வவளியிட்டது.

✓

ரவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருட்கள் ஏற்றுமதி
ரமம்பாட்டு ஆபணயச் சட்டமானது (APEDA சட்டம்) கடந்த 1985ஆம்
ஆண்டில் ோடாளுமன்ைத்தில் நிபைரவற்ைப்பட்டது.

✓

இதன்மூலம் வபைப்பட்ட 1.841 சதவீத விபல, யூரோ சந்பதயில் இந்திய
வவளியீட்டு நிறுவனத்தால், வபைப்பட்ட மிகக்குபைந்த வசூல். இது,
இந்திய வங்கி சாோ நிதி நிறுவனம் வவளியிட்ட முதல் யூரோ பத்திேம்
மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியாவிலிருந்து வவளியிடப்பட்ட
முதல் யூரோ பசுபமப் பத்திேம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தப் பத்திே
வவளியீட்டின்ரபாது, ஆசிய மற்றும் ஐரோப்பாபவச் ரசர்ந்த 82 முதலீட்டு
நிறுவனங்கள் பங்ரகற்ைன. இது 2.65 மடங்கு மிபகயானது.

✓

வணிக நுண்ணறிவு மற்றும் புள்ளியியல் இயக்குேேகத்தின் சமீபத்திய
மதிப்பீட்டின்படி, APEDA தயாரிப்புகளின் ஏற்றுமதி ஏப்ேல் முதல் ஆகஸ்ட்
2021 வபே 21.8% வளர்ச்சிபயப் பதிவு வசய்துள்ளது.

6. “ஆதார் அடிப்பமடயிலான e-KYC”, “சுய KYC” ைற்றும் “OTP
அடிப்பமடயிலான ைாற்றம்” ஆகியமெ இந்திய அ ாங்கத்தால்
வதாடங்கப்பட்ட எந்தச் சீர்திருத்தங்களின் ஒருபகுதியாகும்?
அ) LPG சீர்திருத்தங்கள்

2. 2021’க்கான உலகளாவிய விருதுகளில் யூர ாைணி ெழங்கிய

ஆ) மின் துபை சீர்திருத்தங்கள்

‘உலகின் சிறந்த ெங்கி - 2021’ பட்டத்மத வென்ற ெங்கி எது?

இ) MSME சீர்திருத்தங்கள்

அ) SBI வங்கி

ஈ) வதாபலத்வதாடர்பு சீர்திருத்தங்கள் 

ஆ) DBS வங்கி 

✓

இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி
ஈ) ஆக்சிஸ் வங்கி

✓

இங்கிலாந்பதச் சார்ந்த நிதியியல் வவளியீடான ‘யூரோமணி’ அதன்
உலகளாவிய விருதுகள் – 2021’இல், DBS’ஐ ‘உலகின் சிைந்த வங்கி
2021’ என்ை பட்டத்துடன் வகௌேவித்துள்ளது. மூன்று ஆண்டுகளில், DBS
வங்கி இந்தப் பட்டத்பத வவல்வது இது இேண்டாவது முபையாகும். DBS
வங்கி ‘உலகின் சிைந்த டிஜிட்டல் வங்கி 2021’ என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் இரு பட்டங்கபளயும் ஒரே ரேேத்தில் பவத்திருக்கும்
உலகின் முதல் வங்கியாக இது உள்ளது.

7.அண்மைச்வ ய்திகளில் இடம்வபற்ற, “VR வ ௌதாரி” என்பெருடன்
வதாடர்புமடய அமைப்பு எது?
அ) இஸ்ரோ

3. பா த மிகுமின் நிறுெனைானது (BHEL) இந்தியாவின் மிகப்வபரிய

ஆ) இந்திய விமானப்பபட 

மிதமெ ர ாலார் PV ஆமலமய எம்ைாநிலத்தில் த ொடங்கியுள்ளது?

இ) ஓஎன்ஜிசி

அ) ஆந்திே பிேரதசம் 

ஈ) இந்தியன் ஆயில்

ஆ) மகாோஷ்டிோ

✓

இ) பீகார்
ஈ) கர்ோடகா

✓

இந்தியாவின் மிகப்வபரிய மிதபவ சூரிய ஒளிமின்னழுத்த அபமப்பு
(PV) ஆபலயானது ஆந்திே பிேரதச மாநிலத்தில் உள்ள NTPC
சிம்மாத்ரியில் பாேத மிகுமின் நிறுவனம் வதாடக்கியுள்ளது. இந்த 25 MW
திட்டம், 100 ஏக்கர் பேப்பளவில் அபமக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் தூய
மின்சாேத்பத உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், நீர் ஆவியாவபதயும்
குபைக்கும்.

‘Sailing regattas and Sail parade’ என்றவொன்மற நடத்தவுள்ள
அமைப்பு எது?

மூக உள்ளடக்கங்வகாண்ட நகர்ப்புற ஆற்றங்கம திட்டமிடல் &
ரைம்பாட்டுக்கான ெழிகாட்டல் குறிப்மப” அறிமுகப்படுத்தியுள்ள
அமைப்பு எது?

அ) இந்திய இோணுவம்
ஆ) இந்திய கடற்பபட 
இ) இந்திய கப்பல் கழகம்

அ) ரதசிய தூய்பம கங்பக திட்டம் 

ஈ) இந்திய அகழ்வு நிறுவனம்

ஆ) ஜல் சக்தி அபமச்சகம்
✓

இ) ேமாமி கங்ரக
ஈ) துபைமுகங்கள், கப்பல் & நீர்வழிகள் அபமச்சகம்
ரதசிய தூய்மைகங்மக திட்டம் “சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன், காலநிபல
தகவபமப்பு & சமூக உள்ளடக்கங்வகாண்ட ேகர்ப்புை ஆற்ைங்கபே
திட்டமிடல் மற்றும் ரமம்பாட்டுக்கான வழிகாட்டல் குறிப்பப” வவளியிட்டு
உள்ளது. இது ‘கவனக்ட் கரோ’இல் வவளியிடப்பட்டது. இந்தியாவின்
உலக வள நிறுவனம் இதபன ஏற்பாடு வசய்தது.





இந்திய வான்பபடயின் தற்ரபாபதய துபணத்தபலவர் VR வசௌதாரி,
இந்திய வான்பபடயின் அடுத்த தபலபம மார்ஷலாக இந்திய அேசால்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் வசப்.30 அன்று ரசபவயிலிருந்து ஓய்வு
வபறும் ஏர் சீப் மார்ஷல் ஆர் ரக எஸ் பவதௌரியாவுக்குப் பின் இப்பதவிக்கு
வருவார். VR வசௌத்ரி, 1982 டிசம்பரில் ஐஏஎஃப்’இல் பணி நியமனம்
வசய்யப்பட்டார். பல்ரவறு அளவிலான விமானங்களில் 3,800 மணி
ரேேங்களுக்கு ரமல் அவர் பைந்துள்ளார்.

8. ஆ ாத் கா அம்ரித் ைரகாத் ெத்மத நிமனவுகூரும் ெமகயில்,

4. “சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன், காலநிமல தகெமைப்பு ைற்றும்

✓

உலகத்தேம் வாய்ந்த இபணய / வடலி-இபணப்பப வழங்குவதற்கும்,
KYC வசயல்முபைகபள எளிபமயாக்குவதற்குமாக இந்திய அேசாங்கம்
வதாபலத்வதாடர்பு துபையில் சீர்திருத்தங்கபள ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இவற்றில் “ஆதார் அடிப்பபடயிலான e-KYC”, “சுய-KYC” ஆகியபவ
சிம் கார்டுகபள வீட்டுக்ரகச் வசன்று வழங்குதல் மற்றும் “OTP அடிப்ப
-படயில் வமாபபல் இபணப்பப பிரீவபய்டிலிருந்து ரபாஸ்ட்வபய்டுக்கு
மாற்றுவது” ஆகியபவ அடங்கும்.





சுதந்திே இந்தியாவின் பவேவிழா வகாண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியாக,
கடற்பபடயின், 3 கட்டுப்பாட்டு பமயங்களின் தபலபமயிடங்களில்
பாய்மேப் படகுப்ரபாட்டிகள் மற்றும் அணிவகுப்புகபள ேடத்த இந்தியக்
கடற்பபடயின், பாய்மேப் படகுச் சங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்மூலம்
உள்ளூர் மக்களிபடரய பாய்மேப் படகு விபளயாட்டுகள் பிேபலப்படுத்த
-ப்படும். முதல் நிகழ்ச்சிபய, வகாச்சியில் உள்ள இந்தியக் கடற்பபடயின்
படகு வீேர்கள் பயிற்சி பமயம், எர்ணாகுளம் கால்வாயில் வசப்டம்பர்
23ஆம் ரததி ேடத்துகிைது. இந்தியக் கடற்பபடயின் 75 வீேர்கள், இதில்
கலந்துவகாண்டு, தங்கள் திைபமபய வவளிப்படுத்துவர்.



 











9.

UGCஉடன்
இமணந்து
“அமனத்தும்
உள்ளடங்கிய
நிர்ொகத்மத உறுதி வ ய்ெது: ஒவ்வொருெம யும் உருொக்குெது
தான்
முக்கியைான
விஷயம்”
என்ற
தமலப்பிலான
ெமலய ங்கத்மத ஏற்பாடு வ ய்துள்ள அமைச் கம் எது?
அ) நிதி அபமச்சகம்
ஆ) சமூக நீதி அபமச்சகம்
இ) மகளிர் ரமம்பாட்டு அபமச்சகம்
ஈ) கல்வி அபமச்சகம் 
✓

✓

அபனவருக்கும் தேமான கல்விபய வழங்கும் வதாபலரோக்கின் ஒரு
பகுதியாக, “அபனத்தும் உள்ளடங்கிய நிர்வாகத்பத உறுதி வசய்வது:
ஒவ்வவாருவபேயும் உருவாக்குவதுதான் முக்கியமான விஷயம்” என்ை
தபலப்பிலான இபணயக் கருத்தேங்பக மத்திய கல்வி அபமச்சகமும்,
பல்கபலக்கழக மானியக்குழுவும் ேடத்தின. இந்த இபணயக் கருத்து
அேங்கில் மத்திய பழங்குடியினர் விவகாேத்துபை அபமச்சர் அர்ஜூன்
முண்டா, சிைப்பு விருந்தினோகக் கலந்துவகாண்டார்.
இந்த இபணயக் கருத்தேங்கு அபனத்து கல்வி நிறுவனங்களின்
தபலவர்கபள ஒரே தளத்தில் வகாண்டுவரும் வாய்ப்பப ஏற்படுத்தியது.
இதற்கு லக்ரனாவில் உள்ள பாபாசாகிப் பிம்ோவ் அம்ரபத்கர் பல்கபலக்
கழகமும் ஆதேவு வதரிவித்தது.

10. விண்வெளி ஆய்வு வதாடர்பான வ ய்திகளில் இடம்வபறுகிற
VIPER’இல் I என்பது எமதக் குறிப்பிடுகிறது?
அ) Intelligence
ஆ) Investigating 
இ) Interesting
ஈ) Information

✓

✓

அவமரிக்க விண்வவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA, சந்திேனுக்கு VIPER
(Volaterles Investigating Polar Exploration Rover) என்ை ஒரு ேடமாடும்
ரோரபா அபமப்பப அனுப்பவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இது 2023ஆம்
ஆண்டில், ஆர்ட்வடமிஸ் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அனுப்பப்படவுள்ளது.
ரமலும் இது நிலவின் ரமற்பேப்பில் மற்றும் அதற்குக் கீரழ பனி மற்றும்
பிை வளங்கபளத் ரதடுவபத ரோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.
சந்திேனின் வதன் துருவமானது ேமது சூரிய மண்டலத்தின் குளிோன
பகுதிகளுள் ஒன்ைாகும். இதுவபே அது ஆோயப்படாமரலரய உள்ளது.


1. மங்கள்யான் விண்கலத்தின் 7 ஆண்டுகள் நிபைவு: இஸ்ரோ
விஞ்ஞானிகள் தகவல்
வசவ்வாய் கிேகத்பத ஆய்வு வசய்யும் மங்கள்யான் விண்கலம்,
வவற்றிகேமாக 7-வது ஆண்பட நிபைவு வசய்துள்ளதாக இஸ்ரோ
விஞ்ஞானிகள் வதரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள்
கூறியதாவது: மங்கள்யான் திட்டத்தில் அபனத்துவித அம்சங்களும்
எதிர்பார்த்தபதவிட சாதகமாகரவ அபமந்துள்ளன. இதில் கிபடக்கப்
வபற்ை அனுபவங்கள்தான் ேமது எதிர்கால திட்டங்களுக்கு வபரிதும்
உதவிகேமாக இருக்கின்ைன.
மங்கள்யானின் 5 ஆய்வு சாதனங்கள் வதாடர்ந்து தகவல்கபள அனுப்பி
வருகின்ைன. இதன்மூலம் வசவ்வாய் கிேகத்தின் பருவநிபல
மாறுபாடுகள், வளிமண்டல சூழல்கள் குறித்து பல்ரவறு தகவல்கள்
கிபடக்கப் வபற்றுள்ளன. தற்ரபாபதய நிலவேப்படி விண்கலத்தின்
ஆய்வுக் காலம் ரமலும் ஓோண்டுக்கு நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிரைாம்.
வழக்கமாக வதாபலத்வதாடர்பு மற்றும் கண்காணிப்பு வசயற்பகக்
ரகாள்கள்தான் 7 முதல் 9 ஆண்டுகள் வபே வசயல்படும். ஆனால், ஒரு
விண்கலத்பதயும் 7 ஆண்டுகளுக்கு ரமலாக இயங்க பவக்க முடியும்
என்பபத மங்கள்யான் நிரூபணம் வசய்திருப்பது ேமக்கு வபருமிதமான
தருணமாகும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.





மத்திய மீன்வளம், கால்ேபட, தகவல் ஒலிபேப்புத் துபை இபண
அபமச்சர் எல்.முருகன் சிைப்பு விருந்தினோக கலந்துவகாண்டு ரபசினார்.
அப்ரபாது அவர் கூறியதாவது: உள்ளூர் வதாழில்கபள ரமம்படுத்தும்
ரோக்கில் மத்திய அேசு சுயசார்பு பாேதம் என்ை சிைப்பு திட்டத்பத
ேபடமுபைப்படுத்தி வருகிைது.
கால்ேபட, கடல்சார் வபாருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு இந்தியாவுக்கு அதிக
வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்திய ரவளாண் ஏற்றுமதியில் 17-18 சதவீதம்
வபே கடல்சார் வபாருட்கள் ஏற்றுமதியின் பங்களிப்பு ஆகும். கடல்சார்
வபாருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அேசு 50 சதவீதம் மானியம் அளிக்கிைது.
கால்ேபட உள்கட்டபமப்பு ரமம்பாட்டு நிதி, கால்ேபட ரோய்கள்
கட்டுப்பாட்டு திட்டம் எனபல்ரவறு திட்டங்கள் கால்ேபட துபை
வளர்ச்சிக்காக வசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. ஒரு லட்சம் கால்ேபடகள்
வகாண்ட பகுதியில் ேடமாடும் கால்ேபட மருத்துவ கிளினிக் (வமாபபல்
கிளினிக்) இயக்க மத்திய அேசு உதவுகிைது.
இந்திய அளவிலான ஏற்றுமதியில் தமிழகம் 3-வது இடத்தில் உள்ளது.
வசன்பனயில் இருந்து கார், உதிரிபாகங்களும், ோமக்கல் பகுதியில்
கால்ேபட சார்ந்தவபாருட்களும், தூத்துக்குடியில் இருந்து கடல்சார்
வபாருட்களும் அதிக அளவில் ஏற்றுமதியாகின்ைன. தமிழகத்தின்
ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டுக்கு ரதபவயான அபனத்து உதவிகபளயும்
மத்திய அேசு வசய்துதரும்.
கிோமப் வபாருளாதாேம்
வளரும் கிோமப்புை வபாருளாதாே ரமம்பாட்டுக்கு மத்திய அேசு அதிக
முக்கியத்துவம் அளிக்கிைது. கிோமப்புைங்களில் இருந்து வபாருட்கபள
ஏற்றுமதி வசய்யும்ரபாது கிோம வபாருளாதாேம் வளரும். அதன்மூலம்
கிோமங்கள் வளர்ச்சி அபடவரதாடு ரவபலவாய்ப்பும் அதிகரிக்கும்.
‘ரமட் இன் இந்தியா’என்று வபருபமயாக கூறிக்வகாள்ளும் வபகயில்
இந்தியாவில் இருந்து சிைப்புமிக்க வபாருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு
வவளிோடுகளுக்கு ஏற்றுமதி வசய்யக்கூடிய நிபல உருவாக ரவண்டும்.
ோட்டிரலரய முதல்முபையாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி பூங்கா
அபமக்கப்பட உள்ளது. இதன்மூலம், மீனவ வபண்கள், மகளிர்
சுயஉதவிக் குழுவினர், விவசாய உற்பத்தியாளர் குழுவினர் வபரி தும்
பயனபடவார்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
3. ோக ேதிபய மீட்ட தமிழக வபண்கள் - பிேதமர் ரமாடி
மனதின் குேல் வாவனாலி உபேயில் பிேதமர் ேரேந்திே ரமாடி
ரபசியதாவது: ோடு முழுவதும் ேதிகபள மீட்க, தூய்பமப்படுத்த அேசும்
தன்னார்வ வதாண்டு அபமப்புகளும் இபணந்து வசயல்பட்டு
வருகின்ைன.
இதற்கு
உதாேணமாக
தமிழகத்தின்
ரவலூர்,
திருவண்ணாமபல மாவட்டங்கபள சுட்டிக் காட்ட விரும்புகிரைன். அந்த
மாவட்டங்களின் நீர் ஆதாேமான ோகேதி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப
வைண்டுவிட்டது. அப்பகுதி வபண்கள் ஒன்றிபணந்து ோகேதிபய
மீட்கும் பணியில் இைங்கினர். அவர்கள் மக்கபள ஒன்று திேட்டினர்,
கால்வாய்கபள ரதாண்டினர். தடுப்பபணகபள உருவாக்கினர்,
மறுவசறிவு குளங்கபள வவட்டினர். இதன்விபளவாக இன்று
ோகேதியில் தண்ணீர் ததும்பி ஓடுகிைது.
ரதசத்தந்பத காந்தியடிகள் சபர்மதி ேதிக்கபேயில் ஆசிேமத்பத
அபமத்தார். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப சபர்மதி ேதி வைண்டுவிட்டது.
ஓோண்டில் 7 மாதங்கள் வபே ேதியில் தண்ணீர் இருக்காது.
இதன்பிைகு ேர்மபதயும், சபர்மதியும் இபணக்கப்பட்டன, இன்று
சபர்மதியில் தண்ணீர் நிபைந்திருக்கிைது. தமிழக வபண்கபளப்
ரபான்று ோட்டின் பல்ரவறு பகுதிகளில் ேதிகபள மீட்கும் பணி ேடந்து
வருகிைது. ேம்முபடய துைவிகள் ேதிகள் மீட்பு, மேக்கன்று ேடுதல்
உள்ளிட்ட சமூக ரசபவகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்ைனர். இவ்வாறு
பிேதமர் ேரேந்திே ரமாடி ரபசினார்.
ரதசிய ஊேக ரவபல உறுதி திட்டத்தின் கீழ் ோக நிதிபய மீட்கும்
திட்டம் கடந்த 2014-ம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்டது. வாழும் கபல
அபமப்பின் முயற்சியால் வதாடங்கப்பட்ட இந்த ேதி மீட்பு திட்டத்தில்
20,000-க்கும் ரமற்பட்ட வபண்கள் ஆர்வத்ரதாடு ஈடுபட்டு 3,500-க்கும்
ரமற்பட்ட மீள் கிணறு, மறுவசறிவு குளங்கபள வவட்டினர். 250
தடுப்பபணகள் கட்டப்பட்டன. 5 ஆண்டு உபழப்பின் பலனாக ோகேதி
மீண்டும் உயிர் வபற்ைது.

2. தமிழக ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்கு மத்திய அேசு உதவி வசய்யும்:
மத்திய அேசின் வவளிோட்டு வர்த்தக இயக்குேேகம் சார்பில் வர்த்தக
வாே விழாவின் நிபைவுோள் நிகழ்ச்சி வசன்பன தாம்பேம் வமப்ஸ்
வளாகத்தில் உள்ள சிடிஎஸ் கூட்டேங்கில் ரேற்று ேபடவபற்ைது. இதில்,











 











4. தமிழக அேசுப் பள்ளிகளுக்கு 100% குடிநீாீா் இபணப்பு: மத்திய
அபமச்சாீா் பாோட்டு
ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் உள்ள அேசுப் பள்ளிகளுக்கு 100
சதவீத குடிநீாீா் இபணப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு மத்திய அபமச்சாீா்
பிேகலாத் சிங் பரடல் பாோட்டு வதரிவித்தாாீா். தமிழகத்தில் 2 ோள்கள்
சுற்றுப்பயணமாக ஞாயிற்றுக்கிழபம வசன்பன வந்த மத்திய உணவு
பதப்படுத்துதல் துபை மற்றும் ஜல் சக்தி இபண அபமச்சாீா் பிேகலாத் சிங்
பரடபல
தமிழக
ஊேக
வளாீா்ச்சித்துபை
அபமச்சாீா்
ரகஆாீா்.வபரியகருப்பன் மரியாபத நிமித்தமாக சந்தித்து ரபசினாாீா்.
அப்ரபாது ஊேக பகுதிகளில் தூய்பம பாேத இயக்கம் மற்றும் ஜல் ஜீவன்
இயக்கத்தின் முன்ரனற்ைம் குறித்து ஆரலாசிக்கப்பட்டது.
அப்ரபாது மத்திய அபமச்சாீா் கூறியதாவது: ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தின் கீழ்
தமிழகத்தில் உள்ள 12,525 ஊோட்சிகபளச் சாாீா்ந்த 79,395 ஊேகக்
குடியிருப்புகளில் உள்ள சுமாாீா் 1 ரகாடிரய 27 லட்சம் வீடுகளில்
இதுவபே 46.33 லட்சம் வீடுகளுக்கு குடிநீாீா்க் குழாய் இபணப்புகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தின் கீழ் அேசுப்பள்ளிகள், அங்கன்வாடி
பமயங்கள்,
ஆேம்ப
சுகாதாே
நிபலயங்கள்
மற்றும்
அேசுக்கட்டடங்களுக்கு
100
சதவீதம்
குடிநீாீா்
இபணப்புகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு எனது பாோட்டுக்கள். ரமலும் இக்குடிநீாீா்
இபணப்புகபள உரிய முபையில் போமரித்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீாீா்
வழங்குவபத உறுதி வசய்ய ரவண்டும்.
மக்களின் சுகாதாே வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும் வபகயில் தமிழகத்தின்
ஊேக பகுதிகளில் திட மற்றும் திேவக் கழிவு ரமலாண்பம
ேடவடிக்பககள், திைந்த வவளியில் மலம் கழிக்கும் பழக்கத்பத
முற்றிலும் ஒழித்திட தனி ேபாீா் கழிப்பபைகள் மற்றும் சமுதாய
வளாகங்கள் கட்டி மக்கபளப் பயன்படுத்த ஊக்குவித்தல் ரபான்ை
வசயல்பாடுகள் தூய்பம பாேத இயக்கத்தின் கீழ் ேடப்பு நிதியாண்டில்
ரூ.366.58 ரகாடி மதிப்பீட்டில் ரமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகிைது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஊேக பகுதிகளில் திட மற்றும் திேவக்கழிவுகபள
திைம்பட ரமலாண்பம வசய்திட ஏதுவாக பற்பல முன்முயற்சிகள்
ரமற்வகாள்ளப்படுவதும் பாோட்டுக்குரியது. அரத ரேேம், மக்களிபடரய
சுகாதாேம் மற்றும் கழிவு ரமலாண்பம பற்றி விழிப்புணாீா்வு
ஏற்படுத்திடவும், வேகிழி கழிவுகள் பயன்பாட்பட முற்றிலுமாக
ஒழித்திடவும் ேடவடிக்பக ரமற்வகாள்ள ரவண்டும் என அவாீா்
அறிவுறுத்தினாாீா்.





6. ஆஸ்ட்ேவா ஓபன் வடன்னிஸ் சானியா ரஜாடி சாம்பியன்
வசக் குடியேசு ோட்டில் ேடந்த ஆஸ்ட்ேவா ஓபன் மகளிர் வடன்னிஸ்
ரபாட்டியின் இேட்படயர் பிரிவில் இந்தியாவின் சானியா மிர்சா,
சீனாவின் ஷுவாய் ஸாங் ரஜாடி சாம்பியன் பட்டம் வவன்ைது. இறுதிப்
ரபாட்டியில் அவமரிக்காவின் கிறிஸ்டியன் வகய்ட்லின் - எரின் ேவுட்பலப்
(நியூசி.) ரஜாடியுடன் ரமாதிய சானியா ரஜாடி 6-3, 6-2 என்ை ரேர்
வசட்களில் வவன்று ரகாப்பபபய முத்தமிட்டது. இப்ரபாட்டி 1 மணி, 4
நிமிடத்தில் முடிவுக்கு வந்தது. ேடப்பு சீசனில் சானியா வவன்ை முதல்
சாம்பியன் பட்டம் இது. முன்னதாக, கடந்த மாதம் கிறிஸ்டினா
வமரகலுடன் இபணந்து விபளயாடிய கிளீவ்ரலண்ட் ஓபனில் அவர்
பபனல் வபே முன்ரனறி 2வது இடம் பிடித்திருந்தார்.
7. எஸ்ரடானியா வீோங்கபன அவனட் ரகான்டாவவய்ட்
ஆஸ்ட்ேவா ஓபன் மகளிர் ஒற்பையர் பிரிவில் எஸ்ரடானியா
வீோங்கபன அவனட் ரகான்டாவவய்ட் (25 வயது, 30வது ரேங்க்)
சாம்பியன் பட்டம் வவன்ைார். பபனலில் கிரீஸ் ோட்டின் மரியா
சாக்கரியுடன் (26 வயது, 12வது ரேங்க்) ரேற்று ரமாதிய
ரகான்டாவவய்ட் 6-2, 7-5 என்ை ரேர் வசட்களில் வவன்று
ரகாப்பபபய முத்தமிட்டார். இப்ரபாட்டி 1 மணி, 32 நிமிடத்துக்கு
நீடித்தது.
8. டி20 கிரிக்வகட்டில் 10 ஆயிேம் ேன்கள்: ரகாலி சாதபன!
ோயல் ரசலஞ்சர்ஸ் வபங்களூரு ரகப்டன் விோட் ரகாலி டி20
கிரிக்வகட்டில் 10,000 ேன்கள் என்ை புதிய சாதபனபயப்
பபடத்துள்ளார்.
ஐபிஎல்-இன்
இன்பைய
(ஞாயிற்றுக்கிழபம)
இேண்டாவது ஆட்டத்தில் ோயல் ரசலஞ்சர்ஸ் வபங்களூரு, மும்பப
இந்தியன்ஸ் அணிகள் விபளயாடி வருகின்ைன. முதலில் ரபட் வசய்த
வபங்களூரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 6 விக்வகட்டுகள்
இழப்புக்கு 165 ேன்கள் எடுத்துள்ளது.
சிைப்பான ஆட்டத்பத வவளிப்படுத்திய ரகாலி 51 ேன்கள் எடுத்தார்.
இதில், ஜாஸ்பிரித் பும்ோ பந்பத சிக்ஸருக்கு பைக்கவிட்டு 13 ேன்கபளக்
கடக்கும்ரபாது டி20 கிரிக்வகட்டில் ரகாலி 10,000 ேன்கள் என்ை
சாதபனபயப் பபடத்தார். இந்த சாதபனபய 314-வது டி20
ஆட்டத்தில் அவர் பபடத்துள்ளார்.

5. எண்ம சுகாதாேத் திட்டம்: வேலாற்றுச் சிைப்பு மிக்க திட்டத்பத
வதாடக்கி பவத்தார் பிேதமாீா்
பிேதமரின் எண்ம (டிஜிட்டல்) சுகாதாே இயக்கம் இன்று வதாடங்கியது.
வேலாற்றுச் சிைப்பு மிக்க இந்த முன்முயற்சிபய இன்று காபல 11
மணிக்கு காவணாலிக் காட்சி வாயிலாக வதாடக்கிபவத்து பிேதமர்
உபேயாற்றினார். ரதசிய எண்ம சுகாதாே இயக்கத்தின் மாதிரி
திட்டத்பத கடந்த 2020 ஆகஸ்ட் 15-இல் வசங்ரகாட்பட வகாத்தளத்தில்
உபேயாற்றுபகயில் பிேதமாீா் அறிவித்தாாீா். தற்ரபாது 6 யூனியன்
பிேரதசங்களில் இந்த மாதிரித் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.
ஆயுஷ்மான் பாேத் - பிேதமரின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டத்தின்
மூன்ைாவது ஆண்பட வகாண்டாடும் ரவபளயில், ோடு தழுவிய
பிேதமரின் எண்ம சுகாதாே இயக்கம் வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
நிகழ்ச்சியில் மத்திய சுகாதாே அபமச்சாீா் மாண்டவியா உள்ளிட்ரடாாீா்
பங்ரகற்க இருக்கின்ைனாீா்.
இத்திட்டத்தின்கீழ் ஒவ்வவாரு ேபருக்கும் சுகாதாே அபடயாள அட்பட
அளிக்கப்படும். மக்களின் மருத்துவ சிகிச்பசக்கான ஆவணமாக
வசயல்படும் இந்த அபடயாள அட்படயுடன் தனிேபாீா் வபற்ை மருத்துவ
சிகிச்பசகள் உள்பட மருத்துவம் சாாீா்ந்த அபனத்து தகவல்களும்
இபணக்கப்படுவதுடன் வசல்லிடப்ரபசி வசயலி உதவியுடன் அவற்பைத்
வதரிந்து வகாள்ள முடியும். மற்வைாரு முக்கிய அம்சமான சுகாதாே
வதாழில்சாாீா் நிபுணாீா்களின் பதிரவடு மற்றும் சுகாதாே வசதிகளின்
பதிவுகள், ேவீன மற்றும் பாேம்பரிய மருத்துவ முபைகளின்
மருத்துவாீா்கள் குறித்த தகவல்கள் அடங்கிய களஞ்சியமாக வசயல்படும்.
மருத்துவாீா்கள், மருத்துவமபனகள் மற்றும் மருத்துவ ரசபவகபள
வழங்குபவாீா்கள் உள்ளிட்ரடாாீா் எளிதான பணிபய ரமற்வகாள்வபத
இது உறுதி வசய்யும்.
அரதரவபளயில் பாதுகாப்பு, ேகசியத்தன்பம மற்றும் மருத்துவம்
சம்பந்தமான தனிேபாீா் தகவல்களின் தனியுரிபம உறுதி வசய்யப்படும்.
மக்களின் அனுமதி வபற்று அவாீா்களது மருத்துவ ஆவணங்கபள
அணுகுவதற்கும் பரிமாற்ைம் வசய்வதற்கும் இந்த இயக்கம் வழிவபக
வசய்யும்.











 

✓

✓













1. இரஸ்கின் பாண்ட், வின ாத் குமார் சுக்லா உள்ளிட்ட அறுவர்,

5.CBSE / NCERT பாடத்திட்டத்தில் மாற்றஞ்பெய்வதற்காக ெமீபத்தில்

அண்மமயில் எந்தப் பபல்னலாஷிப்பிற்கு னதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட

அமமக்கப்பட்ட 12 னபர்பகாண்ட குழுவின் தமலவர் யார்?

ர்?

அ) சாகித்ய அகாதமி பெல்ல ாஷிப் 

அ) அமித் ொ

ஆ) ஞானபீட விருது

ஆ) கஸ்தூரிரங்கன் 

இ) வியாஸ் சம்மான்

இ) பிமல் ெ ான்

ஈ) டாக்டர் B C ராய் விருது

ஈ) இஞ்பசட்டி ஸ்ரீனிவாஸ்

ஆங்கி எழுத்தாளர் இரஸ்கின் ொண்ட், ஹிந்தி எழுத்தாளர் விலனாத்
குமார் சுக் ா உள்ளிட்ட ஆறு லெர் சாகித்ய அகாதமி பெல்ல ாஷிப்பிற்கு
லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டனர். சாகித்ய அகாதமியின் பொது கவுன்சில் அதன்
உயரிய பகௌரவமான பெல்ல ாஷிப்பெ அறிவித்ததாக லதசிய எழுத்துக்
-கள் அகாதமி கூறியது. சிர்பெண்டு முலகாொத்யாய் (பெங்காலி), எம்
லீ ாவதி (மப யாளம்), Dr ொல்சந்திர பெலமட் (மராத்தி), Dr லதஜ்வந்த்
சிங் கில் (ெஞ்சாபி), சுவாமி இராமெத்ராச்சார்யா (சமற்கிருதம்), இந்திரா
ொர்த்தசாரதி (தமிழ்) ஆகிலயார் பெல்ல ாஷிப் பெற்ற மற்றவர்களாவர்.

✓

CBSE/NCERT ொடத்திட்டத்தில் மாற்றங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கபள
வகுப்ெதற்காக, இந்திய அரசு, கஸ்தூரிரங்கன் தப பமயில் 12 லெர்
பகாண்ட லதசிய வழிெடத்துதல் குழுபவ அபமத்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு
மூன்றாண்டுகள் அவகாசம் வழங்கப்ெட்டுள்ளது.

✓

லதசிய ொடத்திட்ட கட்டபமப்பு எனப்ெடும் இந்த ஆவணம் கபடசியாக
2005’இல் தயாரிக்கப்ெட்டது. கஸ்தூரிரங்கன், இஸ்லராவின் முன்னாள்
தப வரும் லதசிய கல்விக் பகாள்பக-2020’ஐ உருவாக்கிய குழுவின்
தப வராகவும் இருந்தார்.

2. அண்மமச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ற பங்கஜ் அத்வானியுடன்

6. அண்மமயில் மத கட்டமமப்புகள் (பாதுகாப்பு) மனொதா, 2021’ஐ

பதாடர்புமடய விமையாட்டு எது?

நிமறனவற்றிய மாநிலம் எது?

அ) ெளு தூக்குதல்

அ) ஒடிஸா

ஆ) ஸ்னூக்கர் 

ஆ) கர்ொடகா 

இ) படன்னிஸ்

இ) மகாராஷ்டிரா

ஈ) லடபிள்-படன்னிஸ்

ஈ) லகரளா

கத்தாரின் லதாகாவில் ெபடபெற்ற ஆசிய ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பெ
ஈரானின் அமீர் சர்லகாபச 6-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியாவின்
ெங்கஜ் அத்வானி பவன்றார். அவர் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ெட்டத்பத
பவன்றார். ஆனால், 2017ஆம் ஆண்டில் இரண்டாமிடத்பதப் பிடித்தார்.
2019ஆம் ஆண்டில், அபனத்து வபகயான பில்லியர்ட்ஸ், ஸ்னூக்கர், 6
பரட்ஸ் மற்றும் 10 பரட்ஸ் ஆகியவற்றில் ெட்டங்கபள பவன்ற உ கின்
ஒலர வீரராக ெங்கஜ் அத்வானி ஆனார்.

✓

7. விலங்கு-மனித னமாதமல ஒழிப்பதற்காக, எந்த விலங்குகளுக்கு

அ) இ-ஷ்ராம் இபணயதளம் 

அ) புலிகள்

ஆ) சமாதான் இபணயதளம்

ஆ) யாபனகள் 

இ) ஆத்ம நிர்ொர் ொரத் இபணயதளம்

இ) மான்

ஈ) லமற்கூறியபவ எதுவுமில்ப

ஈ) பசாம்புமூக்கு முதப

இ-ஷ்ராம் இபணயதளமானது அபமப்புசாரா பதாழி ாளர்கள் குறித்த
இந்தியாவின் முதல் லதசிய தரவுத்தளமாகும். அபமப்புசாரா பதாழி ாளர்
-களின் ெதிவு பசயல்முபறபய முடிக்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் அரசுக்கு
உத்தரவிட்டபதத் பதாடர்ந்து இந்தத் தளம் ெபடமுபறக்கு வந்தது. இஷ்ராம் தளத்தில், 1 லகாடிக்கும் லம ாலனார் ெதிவு பசய்துள்ளனர். அப்
ெதிவுகளில் 68% பொது லசபவ பமயங்கள்மூ ம் பசய்யப்ெட்டன.

‘னரடினயா காலர்’கமை பபாருத்த ஒடிஸா வ
உள்ைது?

உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ொத

த்மத வடிவமமத்துள்ை

ஒடிசா மாநி த்தின் வனத்துபறயினர், மாநி த்தின் 7 யாபனகளுக்கு
‘லரடிலயா கா ர்’கபள பொருத்தவும், அவற்றின் ெடமாட்டத்பதக்
கண்காணிக்கவும், மனிதக் குடியிருப்புகளுக்குள் அபவ நுபழவபதத்
தடுக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளனர். இது வி ங்கு - மனித லமாதப
ஒழிப்ெபத லொக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

✓

இதற்காக சந்தக வனவுயிரி சரணா யத்தின் மூன்று யாபனகளும்,
சிமிலிொல் புலிகள் காப்ெகத்தின் 4 யாபனகளும் லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டு
உள்ளன. இக்கருவியில் GPS கருவி பொருத்தப்ெட்டுள்ளது. இதன்மூ ம்
யாபனகளின் இருப்பிடத்பத நிகழ்லெரத்தில் கண்காணிக்க முடியும்.

ர்?

அ) ஐஐடி பமட்ராஸ்

8. “Transforming Food Systems for Rural Prosperity” என்றவ ோர்

ஆ) ஐஐடி ெம்ொய்

அறிக்கைகை பவளியிட்ட நிறுவ

இ) ஐஐடி தில்லி 
தில்லியில் உள்ள இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் நீர்
துளிகள், மபழத்துளிகள், நீலராட்டங்கள் மற்றும் கடல் அப களில்
இருந்தும் மின்சாரத்பத உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சாதனத்பத
உருவாக்கியுள்ளனர். இந்தச் சாதனம் மின்னியல் தூண்டல் மற்றும்
டிபரலொ-எ க்ட்ரிக் விபளபவப் ெயன்ெடுத்தி உருவாக்கப்ெட்டது.
இது “திரவ-திட இபடமுகம் டிபரலொஎ க்ட்ரிக் ொலனா பெனலரட்டர்”
என்று அபழக்கப்ெடுகிறது. இந்தச் சாதனம் ொலனாகாம்லொசிட் ொலிமர்
மற்றும் ஒரு பதாடர்பு மின்முபனயால் ஆனது.



ம் எது?

அ) UNESCO

ஈ) ஐஐடி பெங்களூர்

✓

த்துமற திட்டமிட்டு

✓

4. எதன் ஆராய்ச்சியாைர்கள் மமைத்துளிகளிலிருந்து மின்ொரத்மத

✓

கர்ொடக மாநி சட்டசபெயானது சமீெத்தில் கர்ொடக மத கட்டபமப்புக
-ள் (ொதுகாப்பு) மலசாதா, 2021’ஐ நிபறலவற்றியது. பொது இடங்களில்
மத நிர்மாணங்கபள ொதுகாக்கும் லொக்கில், முத பமச்சர் ெசவராஜ்
பொம்பமயால் இந்த மலசாதா அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. மலசாதாவின்ெடி,
“லகாவில், லதவா யம், மசூதி, குருத்வாரா, பெௌத்த விகாரம், மொர்
லொன்றபவ, சட்டத்தின் அதிகாரம் இல் ாமல் பொதுபவளி இடத்தில்
கட்டப்ெட்டிருந்தாலும் அபவ மத கட்டபமப்பு எனப்ெடும்”.

3. அண்மமயில் எந்தத் தைத்தில், அமமப்புொரா பதாழிலாைர்கள்

குறித்த இந்தியாவின் முதல் னதசிய தரவுத்தைத்மத, பதாழிலாைர்
அமமச்ெகம் பவளியிட்டது?

✓









ஆ) FAO
இ) IFAD 
ஈ) NABARD
✓

“கிராமப்புற பசழிப்புக்லகற்றவாறு உணவு அபமப்புகபள மாற்றுவது”
என்றலவார் அறிக்பகபய ஐொ’இன் சிறப்பு நிறுவனமான லவளாண்
வளர்ச்சிக்கான சர்வலதச நிதியம் (IFAD) பவளியிட்டது. இவ்வபமப்பின்
தப பமயகம் லராம், இத்தாலியில் உள்ளது. இந்த அறிக்பக விவசாயம்
மற்றும் சிறு மற்றும் ெடுத்தர நிறுவனங்களில் அரசின் முதலீடுகளுக்கு
முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.



 











அ) UNESCO
ஆ) UNICEF
இ) சுற்றுச்சூழல் கல்வி அறக்கட்டளை 
ஈ) UNFCCC
✓

படன்மார்க்கின் சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான அறக்கட்டபள என்ெது
தற்சமயம்வபர 77 உறுப்புொடுகபளக்பகாண்ட சுற்றுச்சூழல் அபமப்பு
ஆகும். இந்த அபமப்பு, ‘நீ க்பகாடி’ சான்றிதபழ வழங்குகிறது. இந்தச்
சான்றிதழ் கடற்கபரகளின் சூழல் குறித்த தகவல்கபள வழங்குகிறது.

✓

சமீெத்தில் இந்த அறக்கட்டபள, இந்தியாவில் அபமந்துள்ள லமலும் இரு
கடற்கபரகளுக்கு ‘நீ க்பகாடி’ சான்றிதபழ வழங்கியது. தமிழ்ொட்டின்
லகாவளம் மற்றும் புதுச்லசரியில் ஈடன் ஆகியன அவ்விரு கடற்கபரகள்
ஆகும். இதன்மூ ம், இந்தியாவில் ‘நீ க்பகாடி’ சான்றுபெற்ற கடற்கபர
-களின் எண்ணிக்பக ெத்தாக உயர்ந்துள்ளது.

அமமப்பின் (OECD)

தமலமமயகம் அமமந்துள்ை இடம் எது?
அ) துொய்
ஆ) தாலவாஸ்
இ) ொரிஸ் 
ஈ) பெனீவா

✓

பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அபமப்பு (OECD) என்ெது
பொருளியல் முன்லனற்றம் மற்றும் உ க வர்த்தகத்பத ஊக்குவிப்ெபத
லொக்கமாகக்பகாண்ட அரசாங்கங்களுக்கிபடலயயான பொருளாதார
அபமப்ொகும். இது பிரான்சின் ொரிபஸ தப பமயிடமாகக் பகாண்டு
உள்ளது. இது 36 உறுப்பு ொடுகபளக் பகாண்டுள்ளது.

✓

அண்பமயில், அபமரிக்க அதிெர், OECD’க்கான அபமரிக்காவின் அடுத்த
தூதுவராக மூத்த இந்திய-அபமரிக்க அரசியல் வல்லுெர் மனிசா சிங்பக
நியமித்தார். ெல்லவறு குறிப்பிடத்தக்க ெதவிகளில் ெணியாற்றியுள்ள
அவர், தற்லொது பொருளாதாரம் மற்றும் வணிக விவகாரங்களுக்கான
உதவி பசய ாளராக ெணியாற்றி வருகிறார்.


1. தமிழகத்தில் இருந்து முதல்முபறயாக – ‘லொயிங்’ நிறுவனத்துக்கு
ொகங்கள் தயாரிக்க ஒப்ெந்தம்
தமிழகத்தில் முதல்முபறயாக லொயிங் விமான நிறுவனத்துக்கு முக்கிய
ொகங்கள் தயாரித்து வழங்குவதற்கான ஒப்ெந்தம் முதல்வர் மு க
ஸ்டாலின் முன்னிப யில் வழங்கப்ெட்டது. இதுகுறித்து தமிழக அரசு
பவளியிட்ட
பசய்திக்குறிப்பு
லச த்தில்
உள்ள
ஏலராஸ்லெஸ்
இன்ஜினீயர்ஸ் நிறுவனம், உ களாவிய விண்பவளி நிறுவனத்தின்
தயாரிப்புகளுக்கான முக்கிய விமான ொகங்கள் தயாரித்து வழங்க
நீண்டகா ஒப்ெந்தத்பத லொயிங் இந்தியா நிறுவனத்திடம் இருந்து
பெற்றுள்ளது. இந்த ஒப்ெந்தம் தமிழகத்தில் சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர
பதாழில்
நிறுவனங்களின்
தரம்,
துல்லியம்
மற்றும்
கூட்டு
க ாச்சாரத்தின்
அர்ப்ெணிப்புக்கான
சான்றாகும்.
ஏலராஸ்லெஸ்
இன்ஜினீயரிங் நிறுவனம் - லொயிங் இபடயி ான ஒத்துபழப்பு ஒரு
குறிப்பிடத்தக்க பமல்கல் ாகும். இது லச ம், ஓசூர் உள்ளிட்ட தமிழ்ொடு
ொதுகாப்பு பதாழில் வழித்தடத்தில் உள்ள வளர்ந்து வரும் விண்பவளி
மற்றும் ொதுகாப்பு பதாழில்களுக்கு உத்லவகத்பத அளிக்கும்.
ரூ.150 லகாடி முதலீடு
ஏலராஸ்லெஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் நிறுவனம், ஓசூரில் ரூ.150 லகாடி
முதலீட்டில் சிவில் ஏலராஸ்லெஸ் உற்ெத்திக்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ஒரு
புதிய உற்ெத்தி வசதிபய அடுத்த 24 மாதங்களில் ஏற்ெடுத்த உள்ளது.
லமலும், தற்லொது லச த்தில் உள்ள உற்ெத்திக் கூடத்பத50 ஆயிரம்
சதுர அடி ெரப்பில் விரிவுெடுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்மூ ம் 1,000
இபளஞர்களுக்கு லவப வாய்ப்பு உருவாக்கப்ெடும். இது, தமிழக
முதல்வரின்
பதாப லொக்குப்
ொர்பவயான
‘தமிழகத்தில்
தயாரிக்கப்ெட்டது’ (Made in TamilNadu) என்ெதன் ஒருெடியாக அபமயும்.











2. ொதுகாப்புத் துபறயில் பதாழில்நுட்ெங்கபள
டிஆர்டிஓ.வின் பசன்பன ‘புதுபம ஆராய்ச்சி பமயம்’

9. ‘நீலக்பகாடி’ ொன்றிதமை வைங்குகிற நிறுவ ம் எது?

10. பபாருளியல் கூட்டுறவு & வைர்ச்சிக்கா



பகாண்டுவரும்

ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்ொட்டு நிறுவனமான டிஆர்டிஓ,
ொட்டின் ொதுகாப்புத் லதபவகபளயும் ஆராய்ச்சிப் லொக்பகயும்
இபணக்கும் லொக்கில், ‘புதுபம ஆராய்ச்சி பமயம்’ (ஆர்.ஐ.சி)
பசயல்ெட்டு வருகிறது. இம் பமயம்பசன்பன ஐஐடி ஆராய்ச்சி
பூங்காவில், கடந்த 2012-ம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்டது. கல்வியாளர்கள்,
ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள், பதாழில் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்பற
இபணக்கும் பதாடர்புக் கண்ணியாக இருப்ெதும், ொதுகாப்புத் துபறயில்
வளர்ந்துவரும் பதாழில்நுட்ெங்கபள அபடயாளம் கண்டு, அவற்றில்
ஆராய்ச்சி லமற்பகாண்டு, அவற்பற எளிதாக்கி ெயன்ொட்டுக்குக்
பகாண்டு வருவதுலம இந்த பமயத்தின் முக்கிய லொக்கம்.
எ க்ட்ரானிக்ஸ், பமக்லரா எ க்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்லடென் சிஸ்டம்ஸ்
(EMECS), கடற்ெபடஅபமப்பு, கடற்ெபட பதாழில்நுட்ெங்கள் (NSNT),
லமம்ெட்ட வாகனபதாழில்நுட்ெங்கள் (AVT) லொன்றவற்றில் இந்த
ஆராய்ச்சி
பமயம்
லமற்பகாண்டிருக்கும்
ஆராய்ச்சிகளும்
கண்டுபிடிப்புகளும் புதுபமயாக உள்ளன. இந்த ஆராய்ச்சி பமயத்தின்
பவற்றிக்கு, சமீெத்தில் பைதராொத்தில் பதாடங்கப்ெட்ட மற்பறாரு
பமயலம சான்று. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இந்தஆராய்ச்சி பமயத்தின்
இயக்குெராகப் ெணியாற்றிவரும் வி.ெடராென், இந்த தப முபற
மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுெவராகத் திகழ்கிறார்.
விண்பவளியில் காஸ்மிக் கதிர்வீச்சு ொதிப்பெத் தடுக்கும் விண்பவளி
க ங்களின் மீதான லமற்பூச்சு, எல்ப யில் எதிரிகளின் ெடமாட்டத்பதக்
கண்காணிக்கப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஆளில் ா குட்டி விமானம், கடலில்
எதிரிகளின் ஊடுருவப க் கண்காணிக்க உதவும் லசானார்
பதாழில்நுட்ெம் லொன்றஆராய்ச்சிகள் அவருபடய தப பமயின் கீழ்
லமற்பகாள்ளப்ெட்டன. லகாயம்புத்தூருக்கு அருகிலுள்ள குக்கிராமத்தில்
பிறந்து, வளர்ந்து, ெடித்த அவர், இன்றுஎட்டியிருக்கும் உயரம்
அளப்ெரியது. கடினமாக உபழத்தால் தபடகபள மீறி சாதிக்க ாம்
என்ெபத அந்த உயரம் உணர்த்துகிறது.
இந்த ஆராய்ச்சி பமயம் விண்பவளி, பமன்பொருள் லமம்ொடு, ொலனா
பொருட்கள் உற்ெத்தி ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்தி வருகிறது.
இம்பமயத்தின்
விஞ்ஞானிகள்
பசன்பன
ஐஐடியில்
துபணலெராசிரியர்களாகவும்
ெணியாற்றுவதன்
மூ ம்,
மாணவர்களுக்கு ஆராய்ச்சிகளின் லமல் ஈர்ப்பெயும் பிடிப்பெயும்
ஏற்ெடுத்துகின்றனர். ஆராய்ச்சிகளில் தனிப்ெட்ட ெெர்கபள அல் ாமல்,
ஒட்டுபமாத்த கல்வி நிறுவனத்பதலய இந்த ஆராய்ச்சி பமயம் ெங்லகற்க
பவத்திருக்கிறது. இதனால் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மாறினாலும்,
ஆராய்ச்சி தபடயின்றி பதாடர்வது உறுதிபசய்யப்ெடுகிறது.
3. ொலிசி பகலயடு அச்சிட்டு படலிவரி பசய்ய - இந்திய தொல்
துபறயுடன் எல்ஐசி நிறுவனம் ஒப்ெந்தம்
ொலிசி பகலயடுகபள அச்சிட்டு சம்ெந்தப்ெட்ட ெெர்களிடம் லசர்க்கும்
வபகயில் எல்ஐசி நிறுவனமும் இந்திய தொல் துபறயும் ஒப்ெந்தம்
பசய்துபகாண்டுள்ளன. இதுபதாடர்ொக எல்ஐசி (ஆயுள் காப்பீட்டு
கழகம்)பவளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பு:
எல்ஐசியின் ொலிசி பகலயடுகபள (புக்ப ட்) அச்சிட்டு, சம்ெந்தப்ெட்ட
ொலிசிதாரர்களின் முகவரியில் பகாண்டு லசர்க்கும் வபகயில் இந்திய
தொல் துபறயுடன் ‘பிரின்ட் டு லொஸ்ட் பசால்யூென்’ என்ற ஒப்ெந்தம்
லமற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளது. இதற்கான ஒப்ெந்தம்மும்பெயில் உள்ள
எல்ஐசி தப பமயகத்தில் எல்ஐசி, அஞ்சல் துபற உயர் அதிகாரிகள்
முன்னிப யில் லெற்று பகபயழுத்தானது.
4. லசதி பதரியுமா?
பசப்.19: திருக்குறபள இந்தியில் பமாழிபெயர்த்த டி.இ.எஸ். ராகவன்,
தாகூரின் ‘லகாரா’ ொவப த் தமிழில் பமாழிபெயர்த்த கா.பசல் ப்ென்
ஆகிலயார் 2020-ஆம் ஆண்டு பமாழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்ய அகாடமி
விருதுக்குத் லதர்வு பசய்யப்ெட்டனர்.
பசப்.20: ெஞ்சாப் மாநி த்தின் புதிய முதல்வராக சரண்ஜித் சிங் சன்னி
பொறுப்லெற்றார். முன்னதாக உட்கட்சிப் பிரச்சிபன காரணமாக
லகப்டன் அம்ரீந்தர் சிங் முதல்வர் ெதவிபய ராஜினாமா பசய்தார்.
பசப்.21: ெப்ொபனச் லசர்ந்த 107 வயதான இரட்படச் சலகாதரிகள்
உலமலமா சுமிம்மா, கவுலம லகாடமா ஆகிலயார் உ கின் மிக வயதான
இரட்படயர்கள் என்று கின்னஸ் அபமப்பு அங்கீகரித்துள்ளது.



 











பசப்.21: கனடா ொடாளுமன்றத் லதர்தலில் பிரதமர் ெஸ்டின் ட்ரூலடா
தப பமயி ான லிெரல் கட்சி மூன்றாவது முபறயாக ஆட்சிபயத்
தக்கபவத்தது. ெஸ்டின் ட்ரூலடா 2015 முதல் அந்ொட்டுப் பிரதமராக
இருந்துவருகிறார்.
பசப்.22: சுதந்திரப் லொராட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக மதுபரயில் மகாத்மா
காந்தி லகாட், சூட் அணிவபதத் துறந்து, அபரயாபடக்கு மாறிய
நிகழ்வின் நூற்றாண்டு ொள் கபடப்பிடிக்கப்ெட்டது.
பசப்.22: தமிழகத்தில் காலியாக இருந்த இரு மாநி ங்களபவ
உறுப்பினர் ெதவிக்கான இபடத் லதர்தலில் திமுக லவட்ொளர்கள்
கனிபமாழி, ராலெஷ்குமார் ஆகிலயார் லொட்டியின்றித் லதர்வா யினர்.
புதுச்லசரியில் முதன் முபறயாக ொெகபவச் லசர்ந்த பசல்வகணெதி
மாநி ங்களபவ எம்.பி.யானார்.
பசப்.23: தமிழகத்தின் லகாவளம், புதுச்லசரியின் ஏபடன் ஆகிய
கடற்கபரகள் உ கப் புகழ்பெற்ற நீ க்பகாடிச் சான்றிதபழப் பெற்றன.
இதன் மூ ம் இந்தியாவில் இச்சான்றிதபழப் பெற்ற கடற்கபரகளின்
எண்ணிக்பக ெத்தாக உயர்ந்தது.
பசப்.23: லதாகாவில் ெபடபெற்ற ஸ்னூக்கர் உ கக் லகாப்பெ
சாம்பியன் ெட்டத்பத இந்தியாவின் ெங்கஜ் அத்வானி பவன்றார். இது
அவர் பவல்லும் 24-ஆவது ெட்டமாகும்.
பசப்.24: பெருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் வகுப்பினருக்கு 10 சதவீதம்
இட ஒதுக்கீடு வழங்க, உச்ச நீதிமன்றத்தின் அனுமதிபயப் பெற
லவண்டும் என்று பசன்பன உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரபவ
உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து பசய்தது.
பசப்.25: இந்திய விமானப் ெபடயின் தளெதி ெதவுரியா ஓய்வுபெற உள்ள
நிப யில், புதிய தளெதியாக விலவக் ராம் சவுத்ரி நியமிக்கப் ெட்டுள்ளார்.
5. அறியப்ெடாத சுற்று ா இடங்கபளப் பிரெ ப்ெடுத்த ‘தமிழ்ொட்படக்
கண்டு மகிழ்லவாம்’ நிகழ்ச்சி
உ க சுற்று ாத் தினத்பத முன்னிட்டு பசன்பன தீவுத்திடலில்,
‘தமிழ்ொட்படக் கண்டு மகிழ்லவாம்’
என்ற நிகழ்ச்சிபய,
சுற்று ாத்துபற அபமச்சாா் மதிலவந்தன் திங்கள்கிழபம பதாடக்கி
பவத்தாாா். சமூக வப தள ஆாா்வ ாா்கள் மூ ம் தமிழகத்தில்
அறியப்ெடாத சுற்று ாத்த ங்கபள மக்களுக்கு பதரியப்ெடுத்தும்
முயற்சியில் தமிழ்ொடு சுற்று ாத்துபற இறங்கியுள்ளது
அந்த வபகயில் தமிழ்ொடு சுற்று ா வளாா்ச்சிக் கழகத்தின் லெருந்து
மூ ம் தமிழ்ொடு முழுவதும் உள்ள சுற்று ாத் த ங்களுக்கு 10 லொா்
பகாண்ட சமூக ஊடகவிய ாளாா்கள் (ொா்ஸ்ரீண்ைப் ஙங்க்ண்ை
ஐய்ச்ப்ன்ங்ய்ஸ்ரீங்ழ்ள்
ெங்ைம்)
ெயணம்
லமற்பகாள்கின்றனாா்.
இதற்கான வாகனத்பத சுற்று ாத்துபற அபமச்சாா் மதிலவந்தன்
பகாடியபசத்து பதாடங்கி பவத்தாாா். இபதயடுத்து அபமச்சாா்
மதிலவந்தன் பசய்தியாளாா்களிடம் கூறியது: ‘சமூக வப தளங்களில்
சுற்று ாத்துபறயில் ஆாா்வமுள்ள 10 லொா் பகாண்ட குழு, தமிழ்ொடு
முழுவதும் அறியப்ெடாத ஒவ்பவாரு சுற்று ாத் த ங்களுக்கும் பசன்று
அந்த இடத்தின் வர ாற்பற புபகப்ெடங்கள், விடிலயாக்கள் மூ மாக
தங்களின் சமூக வப தள ெக்கங்களில் ெகிர உள்ளனாா்.
பசப். 27 முதல் அக்லடாொா் 6- ஆம் லததி வபர இந்தக் குழு ெயணம்
லமற்பகாள்ளவுள்ளனாா்.
மக்கள்
அறியாத
சுற்று ாத்த ங்கபள
பவளிக்பகாண்டு வரும் முயற்சிலய இந்த ெயணத்தின் லொக்கமாகும்.
கலரானாவால் சுற்று ாத்த ங்கள் ெலிவபடந்துள்ளதால், அதபன
லமம்ெடுத்த ெடவடிக்பககள் எடுக்கப்ெட்டு வருகிறது. லமலும் கீழடிபய
சுற்று ாத் த மாக மாற்றுவதற்கு முதல்வாா் நிதி அறிவித்திருக்கிறாாா்.
அதற்கானப்
ெணிகள்
லமற்பகாள்ளப்ெட்டு
வருகின்றன.
சுற்று ாத்துபறக்பகன உள்ள பசயலிபய லமம்ெடுத்த ெடவடிக்பககள்
எடுக்கப்ெட்டுள்ளன என்றாாா். இந்தநிகழ்ச்சியில், சுற்று ாத் துபறயின்
முதன்பமச் பசய ாளாா் சந்திரலமாகன், இயக்குொா் சந்தீப் ெந்தூரி
உள்ளிட்லடாாா் க ந்து பகாண்டனாா்.
6. 100-ஆவது ொளில் மின்னகம்: 3.50

ட்சம் புகாாா்களுக்கு தீாா்வு

மின்னகம் பதாடங்கப்ெட்டு 100 ொள்கபள எட்டிய நிப யில், 3.50 ட்சம்
புகாாா்களுக்கு தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளதாக மின்சாரத்துபற அபமச்சாா்
வி.பசந்தில் ொ ாஜி பதரிவித்தாாா். பசன்பன, அண்ணாசாப யில் உள்ள
தமிழ்ொடு மின் உற்ெத்தி மற்றும் ெகிாா்மானக் கழகத் தப பம
அலுவ கத்தில், மின்னகம் திறந்து பவக்கப்ெட்டு திங்கள்கிழபமயுடன்
நூறு ொள்கள் நிபறவபடந்துள்ளன. இபதபயாட்டி மின்சாரத்துபற













அபமச்சாா் வி.பசந்தில் ொ ாஜி லெரடியாக மின்னகத்பத திங்கள்கிழபம
ஆய்வு பசய்தாாா். மின்னகம் சிறப்ொக பசயல்ெட துபற சாாா்ந்த அலுவ ாா்
மற்றும் ெணியாளாா்களுக்கு அவாா் ஆல ாசபனகபள வழங்கினாாா்.
99 சதவீதம் புகாாா்களுக்குத் தீாா்வு: பின்னாா், பசய்தியாளாா்களிடம்
அபமச்சாா் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் உள்ள மின் நுகாா்லவாாா் 24 மணி
லெரமும் தங்களுபடய புகாாா்கபளத்
பதரிவிப்ெதற்கு ஏதுவாக
மின்னகத்பத (94987 94987) முதல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் ெூன் 20-ஆம்
லததி பதாடக்கி பவத்தாாா். அன்று முதல் திங்கள்கிழபம வபர 3.53
ட்சம் புகாாா்கள் வரப்பெற்றுள்ளன. இதில் 3.50 ட்சம் புகாாா்களுக்கு
தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளன. அதாவது, 99 சதவீதம் புகாாா்களுக்கு தீாா்வு
காணப்ெட்டுள்ளது. இதுதவிர இதுவபர 14.69 ட்சம் புகாாா்கள் மின்
கட்டணம் பதாடாா்ொக வரப்பெற்றுள்ளன. மின்னகத்துக்கு மட்டும் 44,767
புகாாா்கள் வந்தன. இபவ அபனத்துக்கும் தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளன.
4 மாதங்களுக்குள் 8,905 மின்மாற்றிகள்: கடந்த ஆட்சியில் மின்
ெராமரிப்புப் ெணிகள் எடுத்துக் பகாள்ளப்ெடவில்ப என்ற நிப யில்,
ஆட்சிப் பொறுப்லெற்றவுடன் எந்த இடத்தில் மின் அழுத்தம் அதிகம், குபறவு
என்ெபத அறிய 8,905 இடங்கள் கணக்பகடுக்கப்ெட்டன. இதுவபர 2
ஆயிரம் மின்மாற்றிகள் பொருத்தப்ெட்டுள்ளன. 4 மாத கா த்துக்குள்
திட்டமிட்டெடி புதிய மின்மாற்றிகள் பொருத்தப்ெடும்.
ெருவமபழ - 1 ட்சம் மின்கம்ெங்கள் தயாாா்: இந்த ெருவமபழபயப்
பொருத்தவபர, தபடயற்ற மின் விநிலயாகம் வழங்க முதல்வாா்
அறிவுறுத்தியுள்ளாாா். அவ்வாறு தபடயில் ா மின்சாரம் வழங்குவதற்காக
ஒரு ட்சத்துக்கும் லமற்ெட்ட மின் கம்ெங்கள் பகயிருப்பில் உள்ளன.
லதபவயான உெகரணங்களும் பகயிருப்பில் பவக்கப்ெட்டுள்ளன. எந்த
இடங்களில் இடாா்ொடு வருகிறலதா அபத உடனடியாக நிவாா்த்தி
பசய்யக்கூடிய அளவுக்கு அந்தந்த மாவட்டங்களில் ஆட்சியாா்களுடன்
லசாா்ந்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் ஒன்றிபணந்து ெணி பசய்ய உள்ளனாா்.
தமிழகத்தில் பமாத்தம் உள்ள 3
ட்சத்து 63,000 மின்மாற்றிகளில்
ஏற்ெடும் ெழுபத மின்வாரியம் அறியும் வண்ணம் டிடி மீட்டாா் அபமக்கும்
ெணிகள், ரூ.1270 லகாடி மதிப்பீட்டில் ெபடபெற இருக்கின்றன.
அபனத்து மின்இபணப்புதாராா்களுக்கும் அவாா்கலள அவாா்களுபடய
மின்அளவீட்பட ொாா்த்துக் பகாள்ளும் வபகயில் ஸ்மாாா்ட் மீட்டாா்
பொருத்தும் ெணிகளும் டிடி மீட்டாா் பொருத்தும் ெணி நிபறவபடந்தவுடன்
பதாடங்கப்ெடும். விபரவில் மின்வாரியத்தில் காலிப் ெணியிடங்கபள
நிரப்ெ ெடவடிக்பக எடுக்கப்ெடும். பகாருக்குப்லெட்பட சாப யில் 500
மீட்டருக்குள் 7 டாஸ்மாக் மதுொன கபடகள் அபமந்துள்ள விவகாரம்
குறித்து அறிக்பககள் வரப்பெற்றுள்ளன. புதன்கிழபம அறிக்பகயின்ெடி
கபடகள் அகற்றப்ெடும் என்றாாா் அபமச்சாா் வி.பசந்தில் ொ ாஜி.
7. அபமரிக்க கடற்ெபடயில்
தப ப்ொபக அணிய அனுமதி

முதல்

முபற:சீக்கிய

அதிகாரிக்கு

அபமரிக்க கடற்ெபடயில் ெணியாற்றும் 26 வயது சீக்கிய அதிகாரிக்கு
தப ப்ொபக
அணிய
சி
கட்டுப்ொடுகளுடன்
அனுமதி
அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. 246 ஆண்டு வர ாற்பறக் பகாண்ட கடற்ெபடயில்
இந்த சிறப்பு அனுமதிபயப் பெறும் முதல் ெொா் இவாா் ஆவாாா். இது
பதாடாா்ொக
‘நியூயாாா்க்
படம்ஸ்’
பவளியிட்ட
பசய்தியில்
கூறப்ெட்டிருப்ெது: அபமரிக்க கடற்ெபடயில் ெணிபுரியும் சீக்கியரான சுக்பீாா்
தூாா் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக காப யில் சீருபட அணிவது வழக்கம்.
இந்நிப யில் சீக்கியாா் என்ற முபறயில் தப ப்ொபக அணியும் அனுமதி
கிபடத்தபதத் பதாடாா்ந்து அவாா் கடந்த வியாழக்கிழபம தப ப்ொபகயும்
அணிந்து பகாண்டாாா்.
அபமரிக்க கடற்ெபடயின் 246 ஆண்டு வர ாற்றில் இதுவபர
இதுலொன்ற சிறப்பு அனுமதிகள் அளிக்கப்ெட்டதில்ப . எனினும்,
அண்பமயில் லகப்டனாக ெதவி உயாா்வு அளிக்கப்ெட்ட பின், தப ப்ொபக
அணிய அனுமதி கிபடயாது என்ற நிப பய எதிாா்த்து லமல்முபறயீடு
பசய்ய தூாா் முடிவு பசய்தாாா். அவருக்கு ெூன் மாதம் அளிக்கப்ெட்ட
ெததிலில் அவரது லகாரிக்பக நிராகரிக்கப்ெட்டதாகலவ பதரிவிக்கப்ெட்டது.
அப்ெபடயின் தளெதி அளித்த ெதிலில் ‘இவ்வாறு ஒரு தனிெொா் தனது மத
அபடயாளத்பத பவளிப்ெடுத்துவபத அனுமதிப்ெது கடற்ெபடயில்
ஒழுக்கத்பதயும் அாா்ப்ெணிப்பு உணாா்பவயும் சீாா்குப த்து விடும்.
ெபடகள் மீதான ொட்டின் ெம்பிக்பகபயயும் அது சீரழித்து விடும்.
தாக்குதல் திறபனயும் அது குபறத்து விடும்’ என்று பதரிவிக்கப்ெட்டது.
எனினும், சுக்பீாா் தூாா் தப ப்ொபக அணிவதற்கு கடந்த வியாழக்கிழபம
சி கட்டுப்ொடுகளுடன் அனுமதி அளிக்கப்ெட்டது. அதாவது வழக்கமான
ெணியிடங்களில் அவாா் தப ப்ொபக அணிய ாம். ஆனால் லொாா்
ெடக்கும் ஒரு
ெகுதியில் ெணிபுரியும்லொலதா, ராணுவ விழா



 















லொன்றவற்றில் ெங்லகற்கும்லொலதா அவாா் தப ப்ொபக அணியக்
கூடாது. இந்த விவகாரம் பதாடாா்ொக சுக்பீாா் தூாா் கூறுபகயில்
‘தப ப்ொபக அணியும் உரிபமபயப் பெற்றிருக்கும் விவகாரத்தில்
நீண்ட தூரத்பதக் கடந்து வந்துள்லளாம். இன்னும் நிபறய தூரம்
பசல் லவண்டியுள்ளது. கட்டுப்ொடுகளுடன் தப ப்ொபக அணிய
அனுமதி அளித்திருப்ெபத எதிாா்த்து லமல்முபறயீடு பசய்துள்லளன்.
முழுபமயான அனுமதி கிபடக்காவிட்டால் கடற்ெபடபய எதிாா்த்து
வழக்கு பதாடாா்லவன்’ என்று பதரிவித்தாாா். இதனிபடலய, அபமரிக்க
ராணுவம், விமானப்ெபடயில் ெணியாற்றும் சுமாாா் 100 சீக்கியாா்கள்
முழுபமயாக
தாடி
பவத்தும்
தப ப்ொபக
அணிந்தும்
ெணியாற்றுகின்றனாா்.
8. புன்பனெல்லூர் மாரியம்மன் லகாவிலில் லதங்காய் நீர் பிரசாதம்
வழங்கும் திட்டம் துவக்கம்
இந்தியாவில லய முதன்முபறயாக பிரசித்திபெற்ற புன்பனெல்லூர்
மாரியம்மன் லகாவிலில் ெக்தர்களுக்கு லதங்காய் தண்ணீர் பிரசாதமாக
வழங்கும் கருவிபய மத்திய இபண அபமச்சர் பிரக ாத் சிங் ெலடல்
பதாடங்கி பவத்தார்.
தஞ்சாவூர்
அருலக
புன்பனெல்லூர்
மாரியம்மன்
லகாவிலில்
உபடக்கப்ெடும் லதங்காயிலிருந்து பவளியாகும் தண்ணீர் வீணாவபத
தடுக்கும் விதமாக, இந்திய உணவு ெதன பதாழில்நுட்ெ கழகம் சார்பில்,
வீணாகும் லதங்காய் தண்ணீபர ெக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கும்
ெவீன கருவி ஒன்று அபமக்கப்ெட்டுள்ளது.
இதபன மத்திய உணவு ெதப்ெடுத்துதல் மற்றும் பதாழிற்சாப கள்
மற்றும் நீர்வளத்துபற துபற மத்திய இபண அபமச்சர் பிரக ாத் சிங்
ெட்லடல் பொதுமக்கள் ெயன்ொட்டுக்கு துவக்கி பவத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில்
இந்திய உணவு ெயிர் ெதன கழக இயக்குனர் அனந்த ராமகிருஷ்ணன்,
கப க்டர் திலனஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர், தஞ்சாவூர் அரண்மபன
லதவஸ்தான ெரம்ெபர அறங்காவ ர் ொொஜி ராொ லொன்ஸ்ல , இந்து
சமய அறநிப யத் துபற உதவி கமிெனர் கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட ெ ர்
க ந்து பகாண்டனர்.
லகாவிலில் லெர்த்திக்கடனாக உபடக்கப்ெடும் லதங்காயில் இருந்து
பவளிலயறும் தண்ணீபர சுத்திகரித்து ெக்தர்களுக்கு வழங்கப்ெடும்.
இந்தியாவில லய முதல்முபறயாக இந்தக் கருவி புன்பனெல்லுார்
மாரியம்மன் லகாவிலில் அபமக்கப்ெட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பு ஏழு ட்சம்
ரூொய். இதில், லதங்காய் தண்ணீபர சுத்திகரித்து, 50 லிட்டர் வபர நீபர
லசமித்து பவத்து ெக்தர்களுக்கு வழங்கப்ெடும் என இந்திய உணவு ெதன
கழகம் நிறுவனம் சார்பில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
9. 'ஆகாஷ் பிபரம்' ஏவுகபண லசாதபன பவற்றி
நி த்திலிருந்து வான் இ க்பகத் தாக்கி அழிக்கும் 'ஆகாஷ் பிபரம்'
ஏவுகபண லசாதபன ஒடிசாவில் பவற்றி பெற்றது. ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில்
ெரிலசாதபனக்காக ஏவப்ெட்ட ஏவுகபண பவற்றிகரமாக இ க்பகத்
தாக்கி அழித்ததாக மத்திய ொதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
பதரிவித்துள்ளது.
'ஆகாஷ்
பிபரம்'
ஏவுகபண
ஆளில் ா
விமானங்கபளத் தாக்கி அழிக்கும் திறன் பகாண்டது. இந்த
ஏவுகபணபய லமம்ெடுத்தியபின், விமானத்தில் இருந்து ெரிலசாதிக்க
மத்திய ொதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.











 













அவழக்கப்படும் ஒற்வறக்சகாம்பு காண்ைாமிருகத்வே IUCN அழிவாய்ப்பு
நிவலயிலுள்ள இனமாக பட்டியலிடுகிறது.

1. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய புத ோரன்ஸ் நைட்டிங்தேல்
விருது பெற்ற பிரிக் S V சரஸ்வதியுடன் பேோடர்புநடயது எது?
அ) அரசியல்வாதி

5. சமீெ பசய்திேளில் இடம்பெற்ற ‘நீைப்புரட்சி’யுடன் பேோடர்புநடய

ஆ) செவிலியர் 

ேயோரிப்பு எது?

இ) காவல்

அ) நறுமைப் பயிர்கள் 

ஈ) அறிவியலாளர்

✓

✓

இராணுவ செவிலியர் செவவகளின் துவை இயக்குநர் செனரல் பிரிக் S V ெரஸ்வதிக்கு சேசிய புசளாரன்ஸ் வநட்டிங்சகல் விருது 2020 வழங்கப்பட்டுள்ளது. சேசிய புசளாரன்ஸ் வநட்டிங்சகல் விருது
என்பது ேன்னலமற்ற செவவக்காக செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்படும்
ஒரு மிகவுயர்ந்ே சேசிய விருோகும்.
பவையினர் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நர்சிங்கில் அவர் செய்ே
குறிப்பிைத்ேக்க செவவக்காக, அவருக்கு சபாது அதிகாரி கமாண்டிங்இன்-சீஃப் பாராட்டு (2005), ஐக்கிய நாடுகள் பேக்கம் (MONOC) (2007)
மற்றும் இராணுவத் ேவலவர் பாராட்டு (2015) ஆகியன வழங்கப்பட்ைது.

ஆ) சோட்ைக்கவல பயிர்கள்
இ) பால் சபாருட்கள்
ஈ) சகாழிப் சபாருட்கள்
✓

மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பத்துவற இவையவமச்ெரான
ஜிசேந்திர சிங், விவொயிகளின் வருமானத்வே அதிகரிப்பேற்காக ெம்மு
- காஷ்மீருக்கான ஒருங்கிவைந்ே நறுமைப்பால் சோழில்முவனவு
திட்ைத்வே முன்சமாழிந்ோர்.

✓

மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ப அவமச்ெகத்தின்கீழ் CSIRமூலம்
ஏற்கனசவ சோைங்கப்பட்ை அசராமா இயக்கத்துைன் இவற்வறத்திறம்பை
ஒருங்கிவைக்க முடியும் என்று பரிந்துவரத்ோர். “லாசவண்ைர் அல்லது
நீலப்புரட்சி” என்று பிரபலமாக அவழக்கப்படுகிறது “அசராமா இயக்கம்”
ஐசராப்பாவவச் செர்ந்ே பயிவர ெம்மு - காஷ்மீரின் சைாைா, கிஷ்ட்வார்
மற்றும் ரசொரி மாவட்ைங்களில் CSIR-lllM அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.

2. 2021ஆம் ஆண்டின் “Freedom on the Net” அறிக்நேயில், முேல்
இடத்தில் உள்

ைோடு எது?

அ) சநார்சவ
ஆ) ஐஸ்லாந்து 

6. மோற்றுத்திறனோளிேளுக்கு தேர்ேல் பேோடர்ெோன உரிநமேந

இ) செர்மனி

✓

✓

உறுதிபசய்வேற்ேோன சட்ட ஆநைநய வழங்குகிற சட்டம் எது?

ஈ) பின்லாந்து

அ) மக்கள் பிரதிநிதித்துவ ெட்ைம், 1951

ஆண்டுசோறும் சவளியிைப்படும் “இவையத்தில் சுேந்திரம்” அறிக்வக
அசமரிக்க சிந்ேவனக்குழுவான பிரீைம் ஹவுஸால் சவளியிைப்பட்ைது.
இவ்வாண்டுக்கான (2021) அறிக்வகயின்படி, ஐஸ்லாந்து ேரவரிவெயில்
முேலிைத்வேப்பிடித்ேது.

ஆ) மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிவமகள் ெட்ைம், 2016 

எஸ்சைானியா மற்றும் இவைய அணுகவல மனிே உரிவமயாக
அறிவித்ே உலகின் முேல் நாைான சகாஸ்ைாரிகா ஆகியவவ இரண்ைாம்
இைத்வேப் பிடித்ேன. மியான்மர் மற்றும் சபலாரஸில் நிகழ்ந்ே இவைய
முைக்கம், சோைர்ச்சியாக 11ஆவது ஆண்ைாக ஆன்வலன் உரிவமகள்
உலகளவில் குவறந்துவிட்ைவேக் காட்டுகிறது.

இ) சேர்ேல் விதிகளின் நைத்வே, 1961
ஈ) சேர்ேல் ெட்ைங்கள் (திருத்ேம்) ெட்ைம், 2003

✓

மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிவமகள் ெட்ைம், 2016 ஆனது மாற்றுத்திறன்
சகாண்ைவர்கள் அவனத்து வாக்குச்ொவடிகவளயும் அணுகுவவே
உறுதிசெய்வேற்கான ெட்ை ஆவைவய வழங்குகிறது. சேர்ேல் செயல்
முவற சோைர்பான அவனத்து ேகவல்களும் எளிதில் புரிந்துசகாள்ளக்
கூடியவவ மற்றும் பயன்படுத்ேக்கூடியவவயாகும்.

✓

இந்திய சேர்ேல் ஆவையமானது ெமீபத்தில் ‘அணுகக்கூடிய சேர்ேல்க
-ள் 2021’ பற்றிய ஒரு சமய்நிகர் சேசிய மாநாட்வை ஏற்பாடு செய்ேது.
நம்நாட்டில் சுமார் 77.4 லட்ெம் மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவுசெய்யப்பட்ை
வாக்காளர்களாக உள்ளனர்.

3. ‘இந்தியோவில் ைேர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்ேங்ேள்’
என்ற ேநைப்பில் ஓர் அறிக்நேநய பவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) ப்ளூம்சபர்க் இந்தியா
ஆ) NITI ஆசயாக் 

7. எந்ே ைோட்தடோடு இநைந்து, ‘தரபிட் டிநரபடன்ட் – 2021’ என்ற

இ) உலக வங்கி

✓

✓

இரோணுவப் ெயிற்சிநய NATO பேோடங்கியுள் து?

ஈ) யுனிசெஃப்

அ) உக்வரன் 

இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்ைமிைல் திறவன அதிகரிப்பேற்கான
நைவடிக்வககள் குறித்ே அறிக்வகவய NITI ஆசயாக் ெமீபத்தில்
சவளியிட்ைது. இந்ே அறிக்வகக்கு, “இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்ைமிைல்
திறனில் சீர்திருத்ேங்கள்” என்று சபயரிைப்பட்ைது.

ஆ) சூைான்

இந்ே அறிக்வக NITI ஆசயாக், ெம்பந்ேப்பட்ை அவமச்ெகங்கள் மற்றும்
நகர்ப்புற மற்றும் பிராந்திய திட்ைமிைல் துவறயில் நிபுைர்களுைன்
கலந்ோசலாசித்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 9 மாே காலப்பகுதியில்
நைத்ேப்பட்ை ஆசலாெவனகளின் முடிவவ அளிக்கிறது. இந்தியாவில்,
நகர்ப்புற திட்ைமிைல் திறன் மதிப்புச் ெங்கிலியில் உள்ள ேவைகவளத்
தீர்க்க இந்ே அறிக்வக பல்சவறு பரிந்துவரகவளத் ேருகிறது.

இ) நார்சவ
ஈ) ோன்ொனியா

✓

2021 செப்ைம்பர் 20 அன்று உக்வரன், அசமரிக்கா மற்றும் பிற சநட்சைா
பவைகளுைன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிகவளத் சோைங்கியது. அசே
சவவளயில், அண்வை நாடுகளான ரஷ்யாவும் சபலாரஸும் மிகப்சபரிய
அளவிலான பயிற்சிகவள நைத்தின, இது சமற்குலகின் விழிப்புைர்வவ
தூண்டும் விேமாக உள்ளது. இந்ேப் பயிற்சி அக்சைாபர்.1 வவர சோைரும்.

8. ஜஸ்டின் ட்ரூதடோ, 3ஆவது முநறயோே எந்ே ைோட்டின் பிரேமரோே

4. உைே ேோண்டோமிருே ைோள் பேோண்டோடப்ெடுகிற தேதி எது?

✓



தேர்ந்பேடுக்ேப்ெட்டோர்?

அ) செப்ைம்பர் 22 

அ) ஆஸ்திசரலியா

ஆ) செப்ைம்பர் 23

ஆ) நியூசிலாந்து

இ) செப்ைம்பர் 24

இ) செர்மனி

ஈ) செப்ைம்பர் 25

ஈ) கனைா 

காண்ைாமிருகம் அழிவின் விளிம்பிலுள்ள ஓர் உயிரினமாகும். அவற்வற
காப்பேற்கான முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்வே எடுத்துக்காட்ை, உலக
காண்ைாமிருக நாள், கைந்ே 2010ஆம் ஆண்டு முேல் ஆண்டுசோறும்
செப்.22 அன்று சகாண்ைாைப்படுகிறது. இந்திய காண்ைாமிருகம் என்றும்









✓

கனைாவின் லிபரல் கட்சித்ேவலவரான ெஸ்டின் ட்ரூசைா மூன்றாவது
முவறயாக அந்ே நாட்டின் பிரேமராக சேர்ந்சேடுக்கப்பட்ைார். அவர் 2015
முேல் ஆட்சியில் இருந்து வருகிறார். 6 ஆண்டுகளில் 3 சேர்ேல்களில்
அவர் சவற்றிசபற்றுள்ளார்.



 











9. விரிவோன பெோரு ோேோர கூட்டோண்நம ஒப்ெந்ேம் (CEPA) குறித்து
எந்ே ைோட்டுடன் இந்தியோ முநறயோே தெச்சுவோர்த்நே ைடத்தியது?
அ) அசமரிக்கா
ஆ) சீனா
இ) பிசரசில்
ஈ) UAE 
✓

✓

ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது (UAE) 2019 மற்றும் 2020ஆம் ஆண்டுகளில்
இந்தியாவின் 3ஆவது சபரிய வர்த்ேக பங்காளியாக உள்ளது. வர்த்ேக
மதிப்பு ேற்சபாது $59 பில்லியன் ைாலர்களாக உள்ளது.
UAE, அசமரிக்காவிற்கு அடுத்ேபடியாக இந்தியாவின் 2ஆவது சபரிய
ஏற்றுமதி இைமாக உள்ளது. ெமீபத்தில், இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு
அமீரகம் (UAE) ஆகியவவ ஒரு விரிவான சபாருளாோர கூட்ைாண்வம
ஒப்பந்ேம் குறித்ே சபச்சுவார்த்வேவய முவறயாக சோைங்கின.

10.பின்வரும் எந்ே தைோக்ேத்நே அநடய “முேலீட்டோ ர்ேள் மற்றும்

வணிேங்ேளுக்ேோன தேசிய ஒற்நறச்சோ ர அநமப்பு” பேோடங்ேப்ெ
-ட்டுள் து?
ஆ) வரி ேள்ளுபடி சகாருேல்
இ) GST ேரவு உள்ளீடு
ஈ) குவறதீர்பு

✓

இந்திய அரசு ெமீபத்தில் “முேலீட்ைாளர்கள் மற்றும் வணிகங்களுக்கான
சேசிய ஒற்வறச் ொளர அவமப்வப” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

✓

முேலீட்ைாளர்களுக்கான ஒப்புேல்கள் மற்றும் அனுமதிகவள வழங்கும்
ஒசர இைமாக சேசிய ஒற்வறச் ொளர அவமப்பு திகழும். 18 மத்திய
துவறகள் மற்றும் 9 மாநிலங்களுக்கான ஒப்புேல்கவள இந்ேத் ேளம்
ேற்சபாது வழங்கிவரும் நிவலயில், இன்னுசமாரு 14 மத்திய துவறகள்
மற்றும் 5 மாநிலங்கள் 2021 டிெம்பருக்குள் இவைக்கப்படும்.


1. காவிரி சமலாண்வம ஆவையத்தின் ேவலவராக எஸ்.சக. ஹல்ேர்
நியமனம்:
காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையத்தின் முழு சநர ேவலவராக,
மத்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவராக உள்ள எஸ்.சக. ஹல்ேர்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கர்நாைகா, ேமிழ்நாடு, சகரளா, புதுச்செரி ஆகிய 4
மாநிலங்களுக்கு இவைசயயான நதிநீர் பிரச்சிவனவய தீர்ப்பேற்காக
காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையம் அவமக்குமாறு உச்ெ
நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்ைது. இவேயடுத்து மத்திய அரசு கைந்ே 2018
ெூன்.1 அன்று காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையத்வே அவமத்ேது.
மத்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவசர இந்ே ஆவையத்தின்
ேற்காலிக ஆவையராக செயல்பட்டு வந்ோர். இேனால் கைந்ே 2018ஆம்
ஆண்டு டிெம்பரில் ேமிழக அரசு காவிரி சமலாண்வம ஆவையத்துக்கு
முழு சநர ேவலவவர நியமிக்குமாறு உச்ெநீதிமன்றத்தில் முவறயிட்ைது.
மத்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவரான எஸ் சக ஹல்ேர் கைந்ே
ெனவரியில் காவிரி நதி நீர் சமலாண்வம ஆவையத்தின் இவைக்கால
ேவலவராக நியமனம் செய்யப்பட்ைார். இவரது பேவிக்காலம் வரும் 30
ஆம் சேதியுைன் நிவறவவைவோல் காவிரி சமலாண் ஆவையத்துக்கு
முழு சநரத் ேவலவவர நியமிப்பது சோைர்பாக மத்திய அரசு பரிசீலித்து
வந்ேது. இந்நிவலயில் சநற்று மத்திய பணியாளர் மற்றும் ஓய்வூதிய
அவமச்ெகம் சவளியிட்ை செய்திக்குறிப்பில், “காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம
ஆவையத்தின் முழு சநர ேவலவராக ெவுமித்ரா குமார் ஹல்ேர்
நியமிக்கப்படுகிறார். 5 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது அடுத்ே உத்ேரவு வரும்
வவர இவர் ேவலவராக செயல்படுவார்.
இவர்வரும் நவ.30 பணியில் இருந்து ஓய்வுசபற்றாலும், ஆவையத்தின்
ேவலவராக நீடிப்பார்” என சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. பூச்சித் சோல்வல, பருவநிவல மாற்றத்வே ோங்கி வளரும் - சநல்,
சகாதுவம, ோனியம் உட்பை 35 புதிய பயிர் வவககள் அறிமுகம் :
பிரேமர் நசரந்திர சமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர்









பூச்சித் சோல்வல, பருவநிவல மாற்றத்வே ோங்கி வளரும், ஊட் ைச்ெத்து
நிவறந்ே சநல், சகாதுவம, சிறுோனியங்கள் உள்ளிட்ை 35 புதிய பயிர்
வவககவள பிரேமர் நசரந்திர சமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர். பூச்சித்
சோல்வல, பருவ நிவலவய ோங்கி வளரும், ஊட்ைச் ெத்து நிவறந்ே 35
புதிய பயிர் வவககவள இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐசிஏஆர்)
உருவாக்கியுள்ளது. சநல், சகாதுவம, சொயாபீன், சொளம் உள்ளிட்ை இந்ே
பயிர் வவககளின் அறிமுக விழா காசைாலி வாயி லாக சநற்று
நவைசபற்றது. இதில் பிரேமர் நசரந்திர சமாடி பங்சகற்று புதிய பயிர்கவள
நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர். அப்சபாது அவர் சபசியோவது:
பருவநிவல மாற்றம், புதிய வவக பூச்சிகள், புதிய சநாய்கள், சோற்று
சநாய்கள் சபரும் அச்சுறுத்ேலாக உருசவடுத்து வருகின்றன. இேன்
காரைமாக மனிேர்கள், கால்நவைகள், பயிர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
இந்ே ெவால்கவள எதிர்சகாள்ள அறிவியல் ஆராய்ச்சி அவசியமாகிறது.
அறிவியல், அரசு, ெமூகம் இவைந்து செயல்பட்ைால் மட்டுசம இத்ேவகய
ெவால்கவள ெமாளிக்க முடியும். நாடு முழுவதும் பூச்சிகளால் பயிர் ொகுபடி
கடுவமயாக பாதிக்கப் படுகிறது. பல்சவறு மாநிலங்களில் சவட்டுக்கிளி
தீராே பிரச்சிவனயாக நீடிக்கிறது. இேன்காரைமாக விவ ொயிகள்
சபரிழப்வப ெந்திக்கின்றனர். இவே ேடுக்க விவொயிகளும் விஞ்ஞானிக
-ளும் ஒன்றிவைந்து செயல்பை சவண்டும்.
கைந்ே 7 ஆண்டுகளாக சவளாண் துவறயில் நவீன சோழில்நுட்பங் கள்
புகுத்ேப்பட்டு வருகின்றன. அசேசநரம் நமது பழங்கால சவளாண்
மரபுகளும் கண்டிப்புைன் பின்பற்றப்படுகின்றன.

அ) ஒப்புேல் மற்றும் அனுமதிக்கான ஒற்வறச்ொளரம் 





அந்ே வவகயில் பூச்சிகவள எதிர்த்து, பருவநிவல மாற்றங் கவள ோங்கி
வளரும் 35 புதிய பயிர் வவககள் அறிமுகம் செய்யப் பட்டுள்ளன. இவவ
விவொயி களுக்கு அதிக மகசூவல அளிக்கும். அதிக ஊட்ைச்ெத்து நிவறந்ே
உைவு ோனியங்களாகவும் இருக்கும். சவளாண்வமயில் புதுவமகவள
கவைபிடிக்க விவொயிகள் ேயங்கக்கூைாது.
சேவவக்கு ஏற்ற பயிர் வவககவள விவளவித்து, அவற்வற மதிப்பு கூட்டி
விற்பவன செய்ய சவண்டும். பல ஆண்டுகளாக கிைப்பில் சபாைப்பட்டிருந்ே
100 பாென திட்ைங்கவள சவற்றிகரமாக நிவறசவற்றியுள்சளாம்.
இதுவவர 11 சகாடி மண் வள அட்வைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 2 சகாடி
கிொன் அட்வைகள் விநிசயாகிக்கப்பட்டுள் ளன. குவறந்ேபட்ெ ஆேரவு
விவல உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. வானிவல நிலவரம் குறித்து விவொயி
களுக்கு முன்கூட்டிசய ேகவல் சேரிவிக்கப்படுகிறது. விவொயி களுக்கு
வங்கிக் கைன் கிவைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பிரேமர்
நசரந்திர சமாடி சபசினார்.
புதிய சநல் வவககள் காசைாலி நிகழ்ச்சியின்சபாது, ராய்பூரில் உள்ள
சேசிய உயிர் வாழ்வு சநருக்கடி சமலாண்வம நிறுவனத்தில் புதிோக
கட்ைப் பட்ை வளாகத்வே பிரேமர் திறந்து வவத்ோர். சவளாண்
பல்கவலக்கழகங்களுக்கான பசுவம வளாக விருவேயும் அவர்
வழங்கினார். இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய சவளாண் அவமச்ெர் நசரந்திர சிங்
சோமர் சபசும்சபாது, "விவொயிகள் சொந்ே காலில் நிற்க சவண்டும்
என்பேற்காக பி எம் கிொன் திட்ைம் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் இயக்குநர் ஏ சக சிங் சபசும்சபாது,
"இந்ே சநல் வவககளுக்கு குவறந்ே அளவு ேண்ணீர் சபாதுமானது.
ஊட்ைச்ெத்து நிவறந்ே அதிக மகசூல் கிவைக்கும்" என்றார்.
3. ஈசராடு ேமிழன்பன் உள்ளிட்ை 10 அறிஞர்களுக்கு - ‘கருைாநிதி
செம்சமாழித் ேமிழ் விருதுகள்’ அறிவிப்பு :
ஈசராடு ேமிழன்பன் உள்ளிட்ை 10 ேமிழ் அறிஞர்களுக்கு ‘கருைாநிதி
செம்சமாழித் ேமிழ் விருதுகள்’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுசோைர்பாக
ேமிழ் வளர்ச்சித் துவற சவளியிட்ை அறிவிப்பு: மத்திய செம்சமாழித்
ேமிழாய்வுநிறுவனத்தில் முன்னாள் முேல்வர் கருைாநிதி, ேனது சொந்ே
நிதியிலிருந்து ரூ. ஒரு சகாடி வழங்கி,‘கவலஞர் மு.கருைாநிதி
செம்சமாழித் ேமிழாய்வு அறக்கட் ைவள’வய நிறுவினார்.
ரூ.10 லட்ெம் பரிசுத் சோவக அேன்படி, சோல்லியல், கல்சவட்டியல்,
நாையவியல், இலக்கியம், சமாழியியல், பவைப்பிலக்கியம், இலக்கியத்
திறனாய்வு, சமாழிசபயர்ப்பு, நுண்கவலகள் உள்ளிட்ைவவயில் சிறந்ே
பங்களிப்வப வழங்கிய அறிஞர்களுக்கு ஆண்டுசோறும் ‘கவலஞர்
மு.கருைாநிதி செம்சமாழித் ேமிழ் விருது’வழங்கப்படுகிறது. அேனுைன்,
இந்தியாவிசலசய அதிக சோவகயாக ரூ.10 லட்ெம் பரிசுத் சோவகயுைன்
பாராட்டுச் ொன்றிேழும், கருைாநிதியின் உருவச்சிவலயும் வழங்கப்படும்.
முேல்முவறயாக, பின்லாந்து நாட்டு அறிஞர் சபராசிரியர் அஸ்சகா
பர்ப்சபாலா-வுக்கு 2010-ம் ஆண்டு ெூன் 23-ம் சேதி சகாவவயில்
நவைசபற்ற உலகத் ேமிழ் செம்சமாழி மாநாட்டில் வழங்கப்பட்ைது



 











இந்நிவலயில், ‘கருைாநிதி செம்சமாழித் ேமிழ் விருது’ 2010முேல்
2019-ம் ஆண்டு வவர 10 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்பைாமல் இருந்ேது.
இவேத் சோைர்ந்து, முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலினால் அவமக்கப்பட்ை விருது
சேர்வுக் குழுவினரால் 10 ஆண்டுகளுக்கும் செர்த்து 10 அறிஞர்கள் சேர்வு
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சமலும்
2020,
2021,
2022-ம்ஆண்டுகளுக்கான
‘கருைாநிதிசெம்சமாழித் ேமிழ் விருது’களுக்கான முன்சமாழிவுகவளப்
சபறவிளம்பரம் சவளியிை ஆட்சிக் குழுவின் ஒப்புேல் சபறப்பட்டுள்ளது. 10
ஆண்டுகளுக்குரிய விருது,மாநில அளவிலான ேமிழ்சமாழி ொர்ந்ே
விழாவில் விவரவில் வழங்கப்பைவுள்ளது. சமலும் 2020, 2021 மற்றும்
2022 ஆண்டுகளுக்கான விருதுகள் வழங்குவேற்கான பணிகள்
நவைசபற்று வருகின்றன.
4. காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் - ஒரகைத்தில் ரூ.450 சகாடியில் : மருத்துவ
ொேனங்கள் உற்பத்தி பூங்கா : முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் ேகவல்
காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் ஒரகைத்தில் ரூ.450 சகாடியில் மருத்துவ
ொேனங்கள் உற்பத்திப் பூங்கா அவமக்க மத்திய அரசு அனுமதி
அளித்துள்ளோக முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் சேரிவித்துள்ளார். இது
சோைர்பாக அவர் சநற்று சவளியிட்ை அறிக்வகயில் கூறியிருப்போவது:
ேமிழகத்தின் பல்சவறு மாவட்ைங்களில் சோழிற்பூங்காக்களும், குறிப்பிட்ை
சோழில்களுக்கான சிறப்புப் பூங்காக்களும் சிப்காட் நிறுவ னம் மூலம்
அவமக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
அேனடிப்பவையில்,
இந்ே
நிதியாண்டுக்கான ேமிழக நிதிநிவல அறிக்வகயில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம்
ஒரகைத்தில் சிப்காட் நிறுவனம் மூலம் மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திப்
பூங்கா அவமக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ைது.
இந்ேப் பூங்காவில், உட்கட்ை வமப்பு வெதிகள் ஏற்படுத்ே நிதியுேவி
சவண்டி, மத்திய அரசின் மருந்தியல் துவறக்கு ேமிழக அரசு ொர்பில்
கருத்துரு அனுப்பப்பட்ைது. ேமிழக அரசின் இந்ேக் சகாரிக்வகவய ஏற்று,
ேற்சபாது சேசிய அளவில் நான்கு மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திப்
பூங்காக்கவள அவமக்க, மத்திய அரசு சகாள்வக அளவில் ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது.
மத்திய அரசு நிதியுேவி
இமாச்ெலப் பிரசேெம், உத்ேரப் பிரசேெம், மத்தியப் பிரசேெத்வே சோைர்ந்து,
ேமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் ஒரகைத்தில் மருத்துவ ொேனங்கள்
உற்பத்திப் பூங்கா அவமயும். இங்கு உட்கட்ைவமப்பு வெதிகள் ஏற் படுத்ே,
அதிகபட்ெமாக ரூ.100 சகாடி நிதியுேவிவய மத்திய அரசு வழங்கும்.
ஒரகைம் சிப்காட் சோழிற் பூங்காவில் 350 ஏக்கர் பரப்பில், சுமார் ரூ.450
சகாடி திட்ை மதிப்பில், அடிப்பவைக் கட்ைவமப்புகள், ஆய்வுக் கூைங்கள்,
முன்சனாடி மாதிரி வமயம், திறன் சமம்பாட்டு வமயம் முேலியவற்வற
உள்ளைக்கி, ஒசர குவையின்கீழ் பல்சவறு வெதிகள் சகாண்ை பூங்காவாக
இது அவமயும். மருத்துவத் துவறயின் சேவவகவள நிவறசவற்றும்
வவகயில், சவண்டிசலட்ைர்கள், பி.பி. திவரகள் , சபஸ்சமக்கர்கள்,
அறுவவசிகிச்வெ உபகரைங்கள், கண் மற்றும் பல் உள்வவப்புகள்
உள்ளிட்ைவற்வறத் ேயாரிக்கும் சோழில்கவள ஊக்குவிக்கும் வவகயில்
இந்ேப் பூங்கா அவமயும்.
10 ஆயிரம் சபருக்கு சவவல இது ரூ.3,500 சகாடி முேலீடுகவள
ஈர்ப்பதுைன், 10,000 சபருக்கு சநரடி மற்றும் மவறமுக சவவலவாய்ப்வப
வழங்கும். மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திக்சகன பிரத்திசயகமாக
அவமக்கப்படும் இந்ேப் பூங்கா, ெர்வசேெ ேரத்தில், அவனத்து
உட்கட்ைவமப்பு வெதிகளுைன் சிப்காட் நிறுவனத்ோல் உருவாக்கப்படும்.
சமலும், மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்தியிலும் உலக அளவில்
முக்கியமான உற்பத்தி வமயமாக இது உருவாகும். இவ்வாறு முேல்வர்
சேரிவித் துள்ளார்.
5. சென்வன எழும்பூரில் ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகம் : முேல்வர்
ஸ்ைாலின் திறந்துவவத்து பார்வவயிட்ைார்
சென்வன எழும்பூரில் ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகத்வே முேல்வர்
ஸ்ைாலின் திறந்து வவத்து பார்வவயிட்ைார். சென்வன எழும்பூரில்
உள்ளபாரம்பரியம் மிக்க பவழய காவல்ஆவையரக அலுவலகம்,
ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகமாக மாற்றியவமக்கப்பட்டுள்ளது. 24
ஆயிரம் ெதுரஅடி பரப்பளவில் 2 ேளங்களாக உள்ள இக்கட்டிைத்தின்
ேவரேளத்தில் காவல் துவறயில் பயன்படுத்ேப்பட்ை வாகனங்கள்,
சீருவைகள், வாத்திய இவெக் கருவிகள், காவல் துவறயின் ொேவனகள்,
மீட்சைடுக்கப்பட்ை சிவலகள், கள்ளசநாட்டு அச்ெடிக்கும் இயந்திரம்,
சவடிகுண்டுகள், குண்டுகவள கண்சைடுக்க உேவும் கருவிகள்,மாதிரி













சிவறச்ொவல ஆகியவவயும், முேல் ேளத்தில் பல்சவறு வவகயான
துப்பாக்கிகள், வாள்மற்றும் சோட்ைாக்களும் சபாதுமக்கள் பார்வவக்காக
வவக்கப்பட்டுள்ளன.
சமலும், காவல் துவறயில் சிறப்பாக பணி செய்ேவர்களுக்கு வழங்கப்படும்
பேக்கங்கள், முக்கிய வரலாற்று ஆவைங்கள், காவல் துவற சோைர்பாக
அக்காலத்தில் இயற்றப்பட்ை அதிமுக்கிய அறிவிப்புகள், ஆங்கிசலயர்
காலத்து காவல்துவறயினர் பயன்படுத்திய ஆயுேங்கள், ேமிழக காவல்
துவறயின் சோைக்க கால சீருவைகள், சபல்ட்,சமாப்ப நாய் பவைகளின்
புவகப்பைங்கள், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செய்தித் சோகுப்புகள், காவல்
ஆவையர் அலுவலக அவறயில் இருந்ே பழவமயான சபாருட்கள்,
அணிவகுப்பு சின்னங்கள், கம்பியில்லா சோவலசோைர்பு கருவிகள்,
காவல் துவற செவவ பேக்கங்கள், கவலப்சபாருட்கள் ஆகியவவயும்
பார்வவக்காக வவக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்ே காவல் அருங்காட்சியகத்வே முேல்வர் ஸ்ைாலின் சநற்று திறந்து
வவத்து பார்வவயிட்ைார். அருங்காட்சியகத்வே பார்வவயிை வந்ே பள்ளி
மாைவ, மாைவிகளிைம் முேல்வர் கலந்துவரயாடி, இனிப்புகவள
வழங்கினார். சபாதுமக்கள் நாவள (செப்.30)வவர கட்ைைமின்றி
அருங்காட்சியகத்வேப் பார்வவயிைலாம். அக்.1-ம் சேதி முேல் குவறந்ே
அளவில் நுவழவுக் கட்ைைம் வசூலிக்கப்படும். இந்ே நிகழ்ச்சியில்,
அறநிவலயத் துவற அவமச்ெர் செகர்பாபு, உள்துவற செயலர்
எஸ்.சக.பிரபாகர், டிஜிபி வெசலந்திர பாபு, சென்வன சபருநகர காவல்
ஆவையர் ெங்கர் ஜிவால்,ேமிழ்நாடு காவலர் வீட்டுவெதி கழகத்தின்
ேவலவர் ஏ.சக.விஸ்வநாேன், ேமிழ்நாடு காவல் உயர்பயிற்சியக
இயக்குநர் அ.அமல்ராஜ் உள்ளிட்சைார் கலந்து சகாண்ைனர்.

6. மூத்ே குடிமக்களுக்கான நாட்டின் முேல் இலவெ உேவி எண் : 14567
மூத்ே குடிமக்களுக்கான நாட்டின் முேல் இலவெ உேவி எண் : 14567
சவளியிைப்பட்டுள்ளது. இது மூத்ே குடிமக்களுக்குத் சேவவயான
ேகவல்கவளயும், வழிகாட்டுேல்கவளயும் இலவெமாக வழங்குகிறது.
2050ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் 20 ெேவீேம் சபர் அோவது 300
மில்லியனுக்கும் சமற்பட்சைார் மூத்ே குடிமக்களாக இருப்பர் என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களுக்குத் சேவவப்படும் உேவிகளுக்கான
சேவவ அதிகரிப்பவேக் கருத்தில் சகாண்டு, அவர்கள் ெந்திக்கும்
பிரச்வனகவளயும், ெவால்கவளயும் நிவர்த்தி செய்வேற்கு நாடு
முழுவதுமான இலவெ உேவி வமய எண் - 14567ஐ சவளியிட்டுள்ளது.
இது முதிசயார் உேவி எண் என அவழக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதிய
விஷயங்கள், ெட்ை விஷயங்கள், உைர்வுப்பூர்வமான ஆேரவு சபான்ற
ேகவல்களும், வழிகாட்டுேல்களும் இந்ே உேவி எண் மூலம் இலவெமாக
வழங்கப்படுகின்றன. துஷ்பிரசயாக பிரச்சிவனகள் இருந்ோலும், இந்ே
உேவி வமயம் ேவலயிடுகிறது. வீடுகள் இன்றி ேவிக்கும் முதிசயாவரயும்
இந்ே உேவி வமயம் மீட்கிறது.
அவனத்து குடிமக்களுக்கும் சேவவயான ேகவல்கவளயும், அன்றாை
பிரச்வனகளுக்கான
வழிகாட்டுேல்கவளயும்
வழங்குவசே
இந்ே
முதிசயார் உேவி எண்ணின் சநாக்கமாகும். .ைாைா அறக்கட்ைவள
அவமப்பின் முயற்சியில், விெயவாஹினி அறக்கட்ைவளயுைன் இவைந்து
சேலங்கானா
அரசு
ஒத்துவழப்புைன்
ஐேராபாத்தில்
உள்ள
முதிசயார்களுக்கு உேவ கைந்ே 2017ஆம் ஆண்டு இந்ே முதிசயார் உேவி
வமய எண் சோைங்கப்பட்ைது. இன்று, இந்ே முதிசயார் உேவி எண்வை
நாடு முழுவதும் செயல்படுத்ே ைாைா அறக்கட்ைவளயும், என்எஸ்இ
அறக்கட்ைவளயும் மத்திய அரசுைன் சோழில்நுட்பப் பங்குோரராக
இவைந்துள்ளது.
7. லட்சுமி சேவி உருவம் சபாறித்ேேங்கக் கட்டிகவள சவளியிடுகிறது
பிரிட்ைன்
ஹிந்து கைவுளான லட்சுமி சேவி உருவம் சபாறித்ே ேங்கக் கட்டிகவள
பிரிட்ைன் ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் சவளியிை இருக்கிறது. தீபாவளிப்
பண்டிவகயின்சபாது இந்ே ேங்கக் கட்டிகள் விற்பவனக்கு வரவுள்ளன.
ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் பிரிட்ைன் அரசு நிறுவனமாகும். அறுபதுக்கும்
சமற்பட்ை நாடுகளுக்கு ேங்கக் கட்டிகவள ஏற்றுமதி செய்யும் இந்ே
நிறுவனம் 1,100 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக செயல்படும் பாரம்பரியத்வேக்
சகாண்ைது. பிரிட்ைன் அரசு நாைய வாாாா்ப்பகம் ஹிந்து கைவுள் உருவம்
சபாறித்ே ேங்கக் கட்டிகள் சவளியிடுவது இதுசவ முேல்முவறயாகும்.
பிரிட்ைன் காாாா்டிஃப் நகரில் உள்ள ஸ்வாமி நாரயண் சகாயிலுைன்
ஒப்பந்ேம் சமற்சகாண்டு இந்ே பிரத்சயக ேங்கக் கட்டிகவள பிரிட்ைன்
ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் சவளியிை இருக்கிறது.



 











இேவன பிரிட்ைன் ராயல் மிண்ட் வடிவவமப்பாளாாா் எம்மா சநாபிள்
வடிவவமத்துள்ளாாாா்.
லட்சுமி
உருவம்
சபாறித்ே
ஒவ்சவாரு
ேங்கக்கட்டியும் 20 கிராம் எவை சகாண்ைவவ. இேன் விவல உள்ளூரில்
ஒரு ேங்கக் கட்டிக்கு 1,080 பவுண்ட் (சுமாாாா் ரூ.1.08 லட்ெம்) நிாாா்ையம்
செய்யப்பட்டுள்ளது. பல ேரப்பட்ை நாடுகளின் கலாொரத்வே சகௌரவிக்கும்
வவகயிலும், கலாொர ஒருவமப்பாட்வை வலியுறுத்தும் வவகயில் இந்ே
ேங்கக் கட்டிகவள சவளியிடுவோக பிரிட்ைன் ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம்
சேரிவித்துள்ளது.
இது சோைாாா்பாக அந்ே வாாாா்ப்பகத்தின் நாையங்கள் பிரிவு இயக்குநாாா்
ஆண்ட்ரூ டிக்கி கூறுவகயில், ‘தீபாவளிப் பண்டிவகயின்சபாது
ேங்கத்வேப்
பரிெளிப்பது
பாரம்பரியமாகவும்,
உயாாா்ந்ேோகவும்
கருேப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு அழகு மற்றும் பாரம்பரியத்துைன் ேங்கக்
கட்டிவய சவளியிைத் தீாாா்மானித்சோம். அதில் ஹிந்துக்களின் செல்வக்
கைவுள் இைம் சபறுவதும் ெரியான சோாா்வாக இருக்கும் என முடிவு
செய்சோம். இேவன எங்கள் வவலேளம் வழியாக வாங்க முடியும். இந்ே
நாையம் ‘ஓம்’ என்ற பிரைவச் சொல் சபாறித்து வடிவவமக்கப்பட்ை
பிரத்சயகப் சபட்டியில் வவத்து வழங்கப்படும்’ என்றாாாா்.





ஏற்பட்ைாலும், முேல் ஆளாக சென்று பாதிக்கப்பட்ை மக்கவள
மீட்பேற்காகவும், உேவிகள் செய்வேற்காகவும் நாடு முழுவதும் 350
மாவட்ைங்களில், ‘சபரிைர் நண்பர்கள் குழு’
அவமக்கப்படும்.
இவர்களுக்கு ‘ஆப்ே மித்ரா’ திட்ைத்தின் கீழ் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
சகாசரானாவவ எதிர்த்து மற்ற நாடுகவள விை, 130 சகாடி
மக்கள்சோவகவய சகாண்ை இந்தியா சிறந்ே முவறயில் சபாராடியது.
சபருந்சோற்று காலத்தில் சேசிய சபரிைர் சமலாண்வம ஆவையத்தின்
பணி பாராட்டுக்குரியது. சகாசரானா காலத்தில் சில பகுதிகளில் புயல்
பாதிப்பு ஏற்பட்ைது. அந்ே சநரத்தில் சிறந்ே திட்ைமிடுேல் மற்றும்
முன்சனச்ெரிக்வக நைவடிக்வகயால் ஒரு ஆக்சிென் உற்பத்தி ஆவல
கூை செேமாகவில்வல. அசே சபான்று மருத்துவமவனயில் மின் ேவையும்
ஏற்பைவில்வல. ‘ஆப்ே மித்ரா’ திட்ைத்வே சொேவன முயற்சியாக 25
மாநிலங்களில் உள்ள 30 மாவட்ைங்களில் சவற்றிகரமாக நிவறசவற்றி
உள்சளாம். இேனால், இந்ே திட்ைம் சமலும் விரிவுப்படுத்ேப்படுகிறது.
இயற்வக சபரிைர்களின் சபாது மக்கவள உைனடியாக காப்பாற்றுவது
சோைர்பாக அந்ேந்ே பகுதிகவள செர்ந்ே மக்களுக்சக இத்திட்ைத்தில்
பயிற்சி அளிக்கப்படும். சபரிைர் காலங்களில் ஒருவர் கூை உயிரிழக்க
கூைாது என்பசே ஒன்றிய அரசின் இலக்கு. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

8. ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் பல்கவலக்கழகத்துக்கு 3 சேசிய விருதுகள்
சேசிய உயாாா்கல்வித் திட்ைத்தின் கீழ் இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி
கவுன்சில்
நைத்திய
சபாட்டிகளில்
ேமிழ்நாடு
சவளாண்வமப்
பல்கவலக்கழகத்துக்கு பசுவம மற்றும் தூய்வமயான வளாகம் உள்பை 3
சேசிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சேசிய அளவில் சோட்ைக்கவல,
வனவியல் மற்றும் மத்திய, மாநில சவளாண் பல்கவலக்கழகங்களுக்கு
சேசிய உயாாா்கல்வித் திட்ைத்தின் கீழ் பசுவம மற்றும் தூய்வம வளாக
சபாட்டி இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் ொாாா்பில் 2020
அக்சைாபரில் நைத்ேப்பட்ைது. இதில் வீைாக தூக்கி எரியப்படும்
சபாருள்கவள மறுசுழற்சி செய்து வகயாளுேல், தினெரி மின்
சேவவகளுக்கு புதுப்பிக்கல்ல ஆற்றல் மூலங்கவள பயன்படுத்துேல்,
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே சபாருள்கவள வாங்குேல் ஆகியவற்றில்
பல்கவலக்கழகங்களின் ஈடுபாடு ஆகியவவ மதிப்பீடு செய்யப்பட்ைது.
சமலும் பல்கவலக்கழக வளாகத்திலுள்ள சோட்ைத்தின் பரப்பளவு, கழிவு
சமலாண்வம, நீாாா்ப் பாதுகாப்பு, ஆற்றல் செமிப்பு நவைமுவறகள், பாைங்கள்,
திட்ைங்கள், கருத்ேரங்குகள் மற்றும் வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள
சுற்றுச்சூழல் அக்கவற குறித்ே பட்ைவறகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பவையில்
கல்வி நிறுவனங்கள் விருதுக்குத் சோாா்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில்
மாநில மற்றும் மத்திய பல்கவலக்கழகங்களுக்கு இவைசயயான
சபாட்டியில் ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் பல்கவலக்கழகத்தின் சவளாண்
கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிவலயம் பங்சகற்று 2ஆவது இைத்வேப்
பிடித்துள்ளது.
இேற்கு சராக்கப் பரிொக ரூ.8 லட்ெம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ேவிர சேசிய
அளவில் நவைசபற்ற சவளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் முதுகவல
படிப்பிற்கான ஊக்கத்சோவகக்கான சபாட்டித் சோாா்வில் சேசிய அளவில்
சோட்ைக்கவல வனவியல் பிரிவு, சவளாண் சபாறியியல் துவறயில் அதிக
மாைவாாா்கள் சோாா்ச்சி சபற்று இரண்டு துவற மாைவாாா்களும் 2ஆவது
இைத்வேப் பிடித்துள்ளனாாா். 20க்கும் சமற்பட்ை மாைவாாா்கள் சோாா்ச்சிப்
சபற்று ொேவனப் பவைத்துள்ளனாாா்.
இந்நிவலயில், புதுதில்லியில் செவ்வாய்க்கிழவம நவைசபற்ற இந்திய
சவளாண்
ஆராய்ச்சி
கவுன்சில்
மற்றும்
மாநில
சவளாண்
பல்கவலக்கழகங்களின்
துவைசவந்ோாா்
கூட்ைத்தில்
ேமிழ்நாடு
சவளாண்
பல்கவலக்கழகத்துக்கான
சேசிய
விருதுகவள
துவைசவந்ோாா் நீ.குமாரிைம், இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்
ேவலவாாா் திரிசலாச்ென் சமாஹபத்ரா வழங்கினாாாா். முன்னோக பசுவம
மற்றும் தூய்வமயான வளாக விருதுக்கு ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப்
பல்கவலக்கழகம் சோாா்வு செய்யப்பட்ை விவரத்வே பிரேமாாா் நசரந்திர
சமாடி அறிவித்ோாாா் என்று பல்கவலக்கழக நிாாா்வாகம் ொாாா்பில்
சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
9. இயற்வக சீற்றங்களின்சபாது உேவ 350 மாவட்ைங்களில் சபரிைர்
நண்பர் குழு: அமித்ஷா அறிவிப்பு
இயற்வக சபரிைர்களின்சபாது உைனடியாக சென்று முேல் கட்ை மீட்பு
பணிகளில் ஈடுபடுவேற்காக, நாடு முழுவதும் 350 மாவட்ைங்களில்
‘சபரிைர் நண்பர்கள் குழு’வவ ஒன்றிய அரசு ஏற்படுத்ே உள்ளது.
சைல்லியில் சநற்று நவைசபற்ற சேசிய சபரிைர் சமலாண்வம
ஆவையத்தின் 17வது சோைக்க விழாவில் ஒன்றிய உள்துவற அவமச்ெர்
அமித்ஷா சபசியோவது: நாட்டில் எந்ே இைத்தில் இயற்வக சபரிைர்கள்
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1. எந்த அபாயகரமான இரசாயனத்தத சசமிப்பதற்கான விதிகதை

5. G24 அரசாங்கங்களுக்கு இதடசயயான சங்கத்தின் ததைதம

இந்தியா சமீபத்தில் தைர்த்தியது?

நிதையம் அதமந்துள்ை இடம் எது?

அ) ச ோடியம் குச ோரைடு

அ) வோஷிங்டன் டிசி 

ஆ) ரைட்ரிக் அமிலம்

ஆ) தெனீவோ

இ) கந்தக அமிலம்

இ) ைோரிஸ்

ஈ) அம்ச ோனியம் ரைட்சைட் & கோல்சியம் கோர்ரைடு 

ஈ) சைோம்

ச ம்ைட்ட ைோதுகோப்பிற்கோக, அம்ச ோனியம் ரைட்சைட் ற்றும் கோல்சியம்
கோர்ரைடு ச மிப்பு ற்றும் ரகயோளுதல் ததோடர்ைோன விதிகர இந்திய
அைசின் ததோழில் ற்றும் உள்ைோட்டு வர்த்தக ச ம்ைோட்டுத் துரை (DPIIT)
திருத்தியுள் து ற்றும் த ர்த்தியுள் து. துரைமுகத்தில் 3,000 டன்
அம்ச ோனியம் ரைட்சைட்ரட ஆறு ஆண்டுகள் ச மித்து ரவத்ததன்
கோைண ோக ஏற்ைட்ட தகோடிய தைய்ரூட் (தலைனோனின் தரலைகைம்) தவடி
விைத்தின் பின்னணியில் இந்தத் திருத்தம் ச ற்தகோள் ப்ைட்டுள் து.

✓

ர்வசத த லவோணி விவகோைங்கள் ற்றும் ச ம்ைோடு குறித்த 24
அை ோங்கங்களுக்கிரடயிலோன குழுவோனது கடந்த 1971’இல் தைருவின்
லி ோவில் நிறுவப்ைட்டது. இது வோஷிங்டன் டிசிரய தரலர யிட ோகக்
தகோண்டுள் து. G77’இன் ஓர் அத்தியோய ோன இது வ ரும் ைோடுகர
த லவோணி ற்றும் ச ம்ைோட்டு நிதி சிக்கல்களில் ஒருங்கிரணக்கிைது.

✓

இந்தியோ, ற்ை 24 (G24) உறுப்பு ைோடுகளுடன் ச ர்ந்து,
நிரல வரி
சைோன்ை ைடவடிக்ரககர திரும்ைப்தைறுவதற்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்து
உள் து. முன்த ோழியப்ைட்ட உலக ோவிய டிஜிட்டல் வரி ஒப்ைந்த ோனது
100 முன்னணி நிறுவனங்கர
ட்டுச உள் டக்கியுள் து. அது
வ ரும் ைோடுகளுக்கு சைோது ோன வருவோய்க்கு வழிவகுக்கோது என்று
இந்தியோ கவரல தகோண்டுள் து.

2. 2025-26ஆம் நிதியாண்டு வதர நிதையான நிதியுதவி தரும்

விதமாக, இந்தியாவில், `30,000 சகாடி கடன் வழங்க முடிவுசசய்து
உள்ை வங்கி எது?
அ) ைோைத ஸ்சடட் வங்கி

6. ‘டூயிங் பிசினஸ்’ அறிக்தக என்பது எந்நிறுவனத்தின் முதன்தம

ஆ) ஆக்சிஸ் வங்கி 

✓

✓

சவளியீடாகும்?

இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி

அ) IMF

ஈ) யூனியன் சைங்க் ஆஃப் இந்தியோ

ஆ) உலக வங்கி 

இந்தியோவின் முன்னணி தனியோர் துரை வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி,
நிரலயோன வ ர்ச்சி இலக்குகளுக்கு ஏற்ை, 2025-26ஆம் நிதியோண்டு
வரை நிரலயோன நிதியுதவி வழங்கும் வித ோக `30,000 சகோடி கடன்
வழங்க ஆக்ஸிஸ் வங்கி முடிவுத ய்துள் து.

இ) WTO
ஈ) NITI ஆசயோக்

இந்த உறுதிப்ைோடு, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியோரவ நிரலயோன
வ ர்ச்சி இலக்குகர அரடய உதவுவரத சைோக்க ோகக்தகோண்டு
உள் து. சைர் ரையோன மூக ற்றும் சுற்றுச்சூழல் தோக்கத்ரத
ஏற்ைடுத்தும் நிரலயோன மூக ச ம்ைோட்டுத் திட்டங்களுக்கு த ோத்தக்
கடன் வழங்கவும் ஆக்ஸிஸ் வங்கி திட்டமிட்டுள் து.

‘டூயிங் பிசினஸ்’ அறிக்ரக உலக வங்கியின் முதன்ர தவளியீடோகும்.
2018 ற்றும் 2020ஆம் ஆண்டின் அறிக்ரககளில் ரவு முறைதேடுேள்
ேண்டறியப்பட்டற அடுத்து, இந் அறிக்றேயின் எதிர்ோல வெளியீடுே
-றை உலே ெங்கி நிறுத்தியுள்ைது. ர்வசத த லவோணி நிதியத்தின்
நிர்வோக இயக்குைர் கிறிஸ்டலினோ ெோர்ஜீவோவும் இதில் ஈடுைட்டதோக
உலக வங்கி ததரிவித்துள் து.

3. ‘உைக அல்தசமர் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற சததி எது?

7.ADB’இன் சமீபத்திய மதிப்பீட்டின்படி, 2020-21 நிதியாண்டுக்கான

✓

இந்தியாவின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வைர்ச்சி விகிதம் என்ன?

அ) த ப்டம்ைர் 20

அ) 14%

ஆ) த ப்டம்ைர் 21 

ஆ) 12%

இ) த ப்டம்ைர் 22

இ) 10% 

ஈ) த ப்டம்ைர் 23

✓



ஆண்டுத ாறும் த ப்.21 அன்று உலக அல்ர ர் தின ோக கரடபிடிக்க
-ப்ைடுகிைது. இந்த ைோள் அல்ர ர் சைோய், அதன் கோைணங்கள்,
அறிகுறிகள் ற்றும் அரத ரகயோளும் முரைகள் ைற்றி விழிப்புணர்வு
ஏற்ைடுத்துவரத சைோக்க ோகக் தகோண்டுள் து. அல்ர ர் சைோய்
என்ைது மூர யின் நிரனவோற்ைல் ற்றும் அறிவோற்ைல் திைன்கர
குரைக்கின்ை ஒரு சைோயோகும். முதிசயோர்களில் தைோதுவோக கோணப்ைடும்
ஞோைக ைதி சைோய்க்கு இது கோைண ோகும்.

ஈ) 8%

✓

ஆசிய வ ர்ச்சி வங்கியானது (ADB) இந்தியோவின் 2020-21ஆம் நிதி
ஆண்டுக்கோன த ோத்த உள்ைோட்டு உற்ைத்தியின் வ ர்ச்சிக் கணிப்ரை
10% ஆக குரைத்துள் து. ஏப்ைல் ோதத்தில் 11% எனக் கணிக்கப்ைட்டு
இருந்தது. 2ஆவது COVID அரல கோைண ோக ஏற்ைடும் இரடயூறுகச
விகிதக் குரைப்புக்குக் கோைண ோகும்.

✓

2021-22ஆம் நிதியாண்டுக்கோன வ ர்ச்சிக்கணிப்ைோனது முந்ரதய 7
தவீதத்திலிருந்து 7.5%ஆக உயர்த்தப்ைட்டுள் து. 2ஆவது அரலயின்
சீர்குரலவுகள் ச ரவகள், உள்ைோட்டு நுகர்வு ற்றும் ைகர்ப்புை முரை
ோைோ துரைரய ச ோ ோக ைோதித்துள் து. 2020-21 நிதியாண்டின்
கரடசி மூன்று கோலோண்டுகளில் தைோரு ோதோைம் மீண்டுவரும் என்று
எதிர்ைோர்க்கப்ைடுகிைது.

4. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற NDEAR மற்றும் NETF என்பது எந்த
மத்திய அதமச்சகத்துடன் சதாடர்புதடய முன்சனடுப்புகைாகும்?
அ) மின்துரை அர ச் கம்
ஆ) கல்வி அர ச் கம் 

8.இந்தியாவின் அதிக உயரத்தில் அதமந்துள்ை கல்வியதமப்பான

இ) வீட்டுவ தி & ைகர்ப்புை விவகோைங்கள் அர ச் கம்

SECMOL, அதமந்துள்ை மாநிைம் / UT எது?

ஈ) அறிவியல் ற்றும் ததோழில்நுட்ை அர ச் கம்
✓

✓

அ) சிக்கிம்

“டிஜிட்டல் கல்விமூலம் தை ோன கல்விரய அரனத்து இடங்களிலும்
கிரடக்கச் த ய்வது” குறித்த கூட்டத்ரத
த்திய கல்வியர ச் ர்
தர்ச ந்திை
பிைதோன்
ைடத்தினோர்.
ஒருங்கிரணந்த
டிஜிட்டல்
சூழலியரல உருவோக்க த யற்ரகக்சகோள் ததோழில்நுட்ைம் ற்றும்
இரணயத்ரத ச ம்ைடுத்துவது குறித்து விவோதிக்கப்ைட்டது.
ஸ்வயம் பிைைோ சைோன்ை முன்முயற்சிகர
வலுப்ைடுத்தவும், சதசிய
டிஜிட்டல் கல்வி கட்டர ப்பு ற்றும் சதசிய கல்வி ததோழில்நுட்ை ன்ைம்
உள்ளிட்டவற்ரை ஒருங்கிரணக்கவும் அவர் வலியுறுத்தினோர். அரவ
2020 சதசிய கல்வி தகோள்ரகயில் அறிவிக்கப்ைட்டது.









ஆ) லடோக் 
இ) உத்தைகோண்ட்
ஈ) அருணோச் ல பிைசத ம்
✓

லடோக்கின் ோணவர்களின் கல்வி ற்றும் கலோ ோை இயக்கம் (SECMOL)
லடோக் யூனியன் பிைசத த்தில் ரலட் பிடிலிட்டி (LiFi) ததோழில்நுட்ைத்ரதப்
ையன்ைடுத்தி இரணய இரணப்பு தைற்ை முதல் நிறுவன ோக ோறி
உள் து. SECMOL என்ைது இந்தியோவின் அதிவுயைத்தில் அர ந்துள்



 











கல்விநிறுவன ோகும். LiFi அர ப்புகள் அதிசவக தைவு இரணப்புகர
வழங்குகின்ைன.

9. AC001 என்ற சபயரில் மின்சார வாகனங்களுக்கான உள்நாட்டு
மின்சனற்றிதய உருவாக்கியுள்ை நிறுவனம் எது?
அ) DRDO
ஆ) ISRO
இ) ARAI 
ஈ) CSIR
✓

இந்திய தோனியங்கி ஆைோய்ச்சி ங்கம் (ARAI) AC001 எனப்தையரிடப்ைட்ட
மின் ோை வோகனங்களுக்கோன மின்சனற்றிரய உள்ைோட்டிசலசய வடி
-வர த்து உருவோக்கியுள் து. ைோைத் எலக்ட்ைோனிக்ஸ்மூலம் இது தைரிய
அ வில் உற்ைத்தி த ய்யப்ைடவுள் து. தற்சைோது மின் ோை வோகனங்களு
-க்கோன தைரும்ைோலோன மின்சனற்றி கூறுகள் இைக்கு தி த ய்யப்ைடுகி
-ன்ைன. இக்கூறுகளின் உள்ைோட்டு உற்ைத்தி, இந்தியோவில் மின் ோை
வோகனப் சைோக்குவைத்ரத அதிகரிக்கும்.

10. “டிஜிட்டல் சதாழில்நுட்பத்தின் சிறந்த பயன்பாடு” பிரிவின்கீழ்,
2021’இன் சகாள்முதல் விருதுகளில் ‘சிறப்பு CIPS’ விருது சபற்றுள்ை
இந்தியாவின் சதாழில்நுட்ப முன்சனடுப்பு எது?
அ) SDG டோஷ்சைோர்டு
ஆ) GeM 





2. குெைோத் கடற்ைகுதியில் புதிய புயல் ‘ஷோகீன்’
குெைோத் கடற்ைகுதியில் ‘ஷோகீன்’ என்ை புதிய புயல் ைோர (அக்.1)
கோரலக்குள் உருவோகி ைோகிஸ்தோரன சைோக்கி த ல்லக் கூடும் என
வோனிரல ஆய்வு ர யம் ததரிவித்துள் து. வங்கக் கடலில் உருவோன
‘குலோப்’ புயலோனது, கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழர ஆந்திை பிைசத த்தில்
கரைரய கடந்தது. இப்புயலில் எச் ங்கள் ததலங்கோனோ, கோைோஷ்டிைோ
முழுவதும் ைகர்ந்து, சைற்று ததற்கு குெைோத் மீதிருந்தன. இந்நிரலயில்
வியோழக்கிழர கோரலயில் இரவ கோற்ைழுத்த தோழ்வு ண்டல ோக
ோறி, ச ற்கு, வடச ற்கு திர யில் ைகரும். பிைகு இது தவள்ளிக்கிழர
(அக்.1) கோரலக்குள் வட அைபிக் கடலில் புயலோக உருதவடுக்கும் என
வோனிரல ஆய்வு ர யம் எச் ரித்துள் து.
இப்புயலுக்கு கத்தோர் ைோடு அளித்த ைரிந்துரையின்ைடி ‘ஷோகீன்’ என
தையரிடப்ைட்டுள் து. இப்புயல் ைோகிஸ்தோன் சைோக்கி த ல்லக்கூடும் என
எதிர்ைோர்க்கப்ைடுகிைது. இதனோல் இந்தியோவுக்கு சைைடி அச்சுறுத்தல்
இல்ரல. என்ைோலும் இந்தியோ ற்றும் அதன் அண்ரட ைோடுகளின்
மீனவர்கள் அக்சடோைர் 2 வரை கடலுக்கு த ல்ல சவண்டோம் என
எச் ரிக்கப் ைட்டுள் து. ச லும், இன்று முதல் 3 ைோட்களுக்கு
கோைோஷ்டிைோ, குெைோத் கடற்ைகுதி தகோந்தளிப்புடன் கோணப்ைடும். 55
முதல் 65 கி.மீ. வரையிலோன சவகத்தில் கோற்று வீ க்கூடும் என
அறிவிக்கப்ைட்டுள் து. இந்த ஆண்டு ‘தவுக்சத’ புயலுக்குப் பிைகு அைபிக்
கடலில் உருவோகும் இைண்டோவது புயல் இதுவோகும்.
இதனிரடசய குெைோத்தின் ைல்சவறு இடங்களில் கடந்த 2 ைோட்க ோக
கன ரழ தைய்தது. வடக்கு தகோங்கன், குெைோத் கட்ச், வுைோஷ்டிைோ ஆகிய
ைகுதிகளில் இன்று அதிக கன ரழக்கு வோய்ப்புள் தோல் ‘தைட் அலர்ட்’
விடுக்கப்ைட்டுள் து.

இ) ோம்பியன்ஸ் சைோர்டல்
ஈ) GST சைோர்டல்

✓

✓

இந்திய அைசின் மின்னணு சந்ற த் ை (GeM) முன்வனடுப்பு, “டிஜிட்டல்
ததோழில்நுட்ைத்தின் சிைந்த ையன்ைோடு” பிரிவின்கீழ், 2021’இன் தகோள்
முதல் விருதுகளில் சிைப்பு CIPS விருது தைற்றுள் து.
இந்த விருது வழங்கும் விழோ இங்கிலோந்தின் லண்டனில் ைரடதைற்ைது.
GeM என்ைது இந்திய அை ோங்கத்தோல் தைோருட்கள் ற்றும் ச ரவகர
வோங்குவதற்கோன ஓர் அர்ப்ைணிக்கப்ைட்ட இரணயவழிச் ந்ரதயோகும்.


1. அைசு ற்றும் உதவி தைறும் ைள்ளி ோணவர்களுக்கு – ‘பிஎம்-சைோென்’
என்ை தையரில் திய உணவு: த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல்
அைசு ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் பிஎம்-சைோென் என்ை
தையரில் திய உணவு திட்டத்ரத த யல்ைடுத்த த்திய அர ச் ைரவ
ஒப்புதல் அளித்துள்
து. தற்சைோது ைள்ளிகளில் ைரட முரையில்
இருக்கும் சதசிய திய உணவு திட்டத்துக்கு ைதிலோக இந்த திட்டம்
த யல்ைடுத்தப்ைடும். இந்த திட்டத்துக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.1
லட் த்து 30,795 சகோடி த லவிடப்ைடும். இத்திட்டம் மூலம் ைள்ளி
ோணவர்களுக்கு ஒருசவர சூடோன உணவு வழங்கப்ைடும்.
பிஎம்-சைோென் திட்டம் ததோடர் ைோக
த்திய அைசு தவளியிட்ட
அறிக்ரகயில் கூறியிருப்ைதோவது: ைோடு முழுவதும் 11.2 லட் த்துக்கும்
ச ற்ைட்ட ைள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை ைடிக்கும்
ோணவர்களுக்கு
பிஎம்-சைோென்
திட்டம்
த யல்ைடுத்தப்ைடும்.
இதன்மூலம் 11.8 சகோடி
ோணவர்கள் ையனரடவர். 2021-22
நிதியோண்டு முதல் 2025-26 வரையிலோன 5 வருட கோலத்துக்கு
இத்திட்டத்துக்கு த்திய அைசு ரூ.54,061 சகோடிசய 73 லட் ம் த லவிடும்.
இது தவிை உணவு தோனியத்துக்கோன கூடுதல் த லவோக ரூ.45 ஆயிைம்
சகோடிரய த்திய அைசு ஏற்கும்.
ோநில அைசுகள்
ற்றும் யூனியன் பிைசத ங்களுக்கு ரூ.31,733
சகோடிசய 17 லட் ம் த லவு ஏற்ைடும். எனசவ, இந்த திட்டத்தின் த ோத்த
ைட்தெட் ரூ.1 லட் த்து 30,794 சகோடிசய 90 லட் ோக இருக்கும். அைசு
ற்றும் அைசு ததோடக்கப்ைள்ளிகளில் இயங்கும் ழரலயர் வகுப்புகள்
ற்றும் அங்கன்வோடிகள் தற்சைோதுஇத்திட்டத்தில் ச ர்க்கப்ைடவில்ரல.
இந்த வகுப்புகளுக்கும் இத்திட்டம் பின்னர் விரிவுைடுத்தப்ைடும்.
ைள்ளிகளில் ஊட்டச் த்து சதோட்டங்கள் ஏற்ைடுத்தவும் அைசு ஊக்குவிக்கும்.
இவ்வோறு த்திய அைசின் அறிக்ரக யில் கூைப்ைட்டுள் து.









3. சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டம்; ரூ.500 சகோடி ஒதுக்கீடு: அை ோரண
தவளியீடு
சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டத்ரதச் த யல்ைடுத்துவதற்கோன
அை ோரண, ைகைோட்சி நிர்வோகம் ற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துரையின்
ோர்பில் தவளியிடப்ைட்டுள் து. இது ததோடர்ைோக, த ன்ரன ோைகைோட்சி
இன்று (த ப். 29) தவளியிட்ட த ய்திக்குறிப்பு: "தமிழக முதல்வர்,
தைருைகை த ன்ரன ோைகைோட்சியுடன் இரணக்கப்ைட்ட ைகுதிகளில்
அடிப்ைரடக் கட்டர ப்புகர ச ம்ைடுத்துவதில் ரியோன முன்சனற்ைம்
இல்லோததோல் கட்டர ப்பு வ திகர ஏற்ைடுத்தவும், ர்வசத தைத்துக்கு
உயர்த்தவும் சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டம் த யல்ைடுத்தப்ைடும் எனத்
ததரிவித்தோர்.
இதரனத் ததோடர்ந்து, 2021-22ஆம் ஆண்டுக்கோன திருத்திய
நிதிநிரல அறிக்ரகயில் சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டத்ரதச்
த யல்ைடுத்த ரூ.500
சகோடி ஒதுக்கீடு த ய்யப்ைடும் எனத்
ததரிவிக்கப்ைட்டது. இதன் ததோடர்ச்சியோக, ைகைோட்சி நிர்வோகத்துரை
அர ச் ர் 24.08.2021 அன்று தமிழக ட்டப்சைைரவயில் ைரடதைற்ை
ோனியக் சகோரிக்ரக மீதோன விவோதத்தின்சைோது தைருைகை த ன்ரன
ோைகைோட்சியுடன் இரணக்கப்ைட்ட 42 உள் ோட்சி அர ப்புகளில்
அடிப்ைரடக் கட்டர ப்பு வ திகள் ரியோன முன்சனற்ைம் இல்லோததோல்
இக்கட்டர ப்பு வ திகர
ச ம்ைடுத்தவும், த ன்ரன
ோைகைக்
கட்டர ப்ரை ர்வசத தைத்துக்கு உயர்த்தவும், சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0
என்னும் புதிய திட்டம் இவ்வை ோல் தீட்டப்ைட்டு இவ்வோண்டு ரூ.500
சகோடி ஒதுக்கீடு த ய்யப்ைட்டுள் து.
இத்துடன் சவறு ைல திட்டங்கர இரணத்து தைருைகை த ன்ரன
ோைகைோட்சியில் ைல்சவறு உள்கட்டர ப்புப் ைணிகள் ற்றும் ச ரவகள்
ச ற்தகோள் ப்ைடவுள் ன என அறிவித்தோர்.
4. துைவோயல்- துரைமுகம் இரடசய 2 அடுக்கில் ைைக்கும்
திட்டம்

ோரல

ைோட்டில் முதல் முரையோக 2 அடுக்கு ோரலயோக அர யவுள்
துைவோயல்- துரைமுகம் ைைக்கும் ோரலக்கோன விரிவோன திட்ட
அறிக்ரக தயோரிக்கும் ைணி 3 ோதங்களில் நிரைவரடயும். திட்ட
அறிக்ரக கிரடத்ததும் சதசிய தைடுஞ் ோரல ஆரணயத்தின் நிதி
முதலீட்டில் இத்திட்டம் த யல்ைடுத்தப்ைடும் என்று தைடுஞ் ோரலத் துரை
த யலர் தீைஜ் கு ோர் ததரிவித்துள் ோர்.



 















5. சைைடி தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்களில் - தைல் விற்ைரனக்கு ைதிவு
த ய்ய புதிய த யலி :

8. ஹோ னில் முதல் முரையோக சகோயிலுக்குள் நுரழந்த தலித்
உரிர ரய தைற்ைது கிழ்ச்சி அளிப்ைதோக சைட்டி

திருவள்ளூர் ோவட்டத்தில் சைைடி தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்களில்
தைல் விற்ைரனக்கு ைதிவு த ய்ய e-DPC என்ை புதிய த யலி அறிமுகம்
த ய்யப்ைட்டுள் து.
திருவள்ளூர்
ோவட்டத்தில்
ைடப்பு
த ோர்ணவோரிைருவத்தில், அைசு உத்தைவின்ைடி, இதுவரை 48 சைைடி
தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்கள் திைக்கப்ைட்டு தைல் தகோள்முதல்
ைணிகள்
ைரடதைற்றுவருகின்ைன.
இந்நிரலயில்,
எதிர்வரும்
தகோள்முதல் ைருவம் 2021-22-ல் விவ ோயிகள் சைைடிதைல் தகோள்முதல்
நிரலயங்களில் சதரவயின்றிநீண்ட சைைம் கோத்திருப்ைரத தவிர்க்கும்
தைோருட்டும் எளிதில் ைதிவுத ய்து உடனடியோக விற்ைரனத ய்யவும்
ஏதுவோக தமிழக அைசு e-DPC என்ை புதியத யலிரய அறிமுகம்
த ய்துள் து.

கர்ைோடக ோநிலம் தகோப்ைலில் சகோயிலில் நுரழந்த 4 வயது தலித்
குழந்ரதக்கு கடந்த வோைம் ரூ. 25 ஆயிைம் அைைோதம் விதிக்கப்ைட்டது.
அசதசைோல குல்ைர்கோவில் சகோயிலுக்குள் நுரழந்த தலித் இர ஞருக்கு
ரூ. 5 லட் ம் அைைோதம் விதிக்கப்ைட்ட ம்ைவம் அதிர்ச்சிரய ஏற்ைடுத்தியது.
இசதசைோல ஹோ ன்
ோவட்டத்தின் தின்டகூரு உள்ளிட்ட பிை
இடங்களிலும் தலித்
க்கர
ஆதிக்க ோதியினர் சகோயிலுக்குள்
நுரழய விடோ ல் தடுப்ைதோக அதிகோரியிடம் புகோர் அளிக்கப்ைட்டது.

இச்த யலிரய www.tncsc.tn.gov.in ற்றும் www.tncsc-edpc.in என்ை
இரணய த ங்களில் கோணலோம். இச்த யலியில் விவ ோயிகள் தங்கள்
தையர், ஆதோர் எண், புல எண் ற்றும் வங்கி கணக்கு எண் ஆகிய
விவைங்கர
ைதிசவற்ைம் த ய்து, தகோள்முதல் த ய்ய சவண்டிய
சததிரய முன்ைதிவு த ய்து தகோள் லோம். இந்த த யலியில் விவ ோயிகள்
வரும் அக்சடோைர் 1-ம் சததி ைதிசவற்ைம் த ய்யலோம்.
6. 17 ருத்துவ சிகிச்ர கர உள் டக்கிய கரலஞரின் - வரும்முன்
கோப்சைோம் திட்டம் ததோடக்கம் : ையனோளிகளுக்கு அரடயோ அட்ரடகள்
வழங்கினோர் முதல்வர் ஸ்டோலின்
வோழப்ைோடியில் சைற்று கரலஞரின் வரும்முன் கோப்சைோம் திட்டத்ரத
முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் ததோடங்கி ரவத்தோர். இத்திட்டத்ரத
‘ க்கர த் சதடி ருத்துவம்’ திட்டத்தில் இரணக்கவும், ஓைோண்டில்
1,250 முகோம்கள் ைடத்தவும் திட்டமிடப்ைட்டுள் து. தமிழக ருத்துவம்
ற்றும் க்கள் ைல்வோழ்வுத் துரை ோர்பில், ‘கரலஞரின் வரும்முன்
கோப்சைோம் ருத்துவ முகோம் திட்ட’ ததோடக்கவிழோ ச லம் ோவட்டம்
வோழப்ைோடியில் சைற்று ைடந்தது. விழோவுக்கு தரலர வகித்து முகோர
ததோடங்கி ரவத்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின், ையனோளிகளுக்கு
அரடயோ அட்ரடகர வழங்கினோர்.
அர ச் ர்
ோ.சுப்பிை ணியன் வைசவற்று சைசும்சைோது, "முதல்வர்
ஸ்டோலின், இத்திட்டத்தில் இருதயம், கப்சைறு, எலும்பு சிகிச்ர , ைல்,
கண் என 17 ருத்துவப் பிரிவுகர உள் டக்கி, கரலஞர் வருமுன்
கோப்சைோம் திட்டத்ரத த யல்ைடுத்த உத்தைவிட்டோர். இதன்ைடி கிைோ ம்
ததோடங்கி, ைகைம் வரை ஓைோண்டில், 1,250 முகோம்கள் ைடத்தப்ைடவுள் து.
இத்திட்டத்தில் முகோம்கள் மூலம் க்களுக்கு சைோய்கர கண்டறிந்து
ருந்து, ோத்திரை வழங்கப்ைடும். சிகிச்ர சதரவப்ைடுசவோர் அைசு
ருத்துவ ரனகளுக்கு அனுப்பி ரவக்கப்ைடுவர். வரும்முன் கோப்சைோம்
திட்டம், க்கர த் சதடி ருத்துவம் திட்டத்துடன் இரணக்கப்ைடும்"
என்ைோர்.
7. 60 வயது முதிசயோர் சவரல சதட புதிய இரணயத ம் ததோடக்கம்:
த்திய மூக நீதித் துரை அறிமுகம்
அறுைது வயதுக்கு ச ற்ைட்ட முதிசயோர் மீண்டும் சவரலவோய்ப்ரை சதட,
புதிய இரணயத த்ரத த்திய மூக நீதித் துரை அர ச் கம் ைோர
அறிமுகம் த ய்கிைது. இந்தியோவில் முதிசயோரின் எண்ணிக்ரக
அதிகரித்து வருகிைது. கடந்த 1951-ம் ஆண்டு 2 சகோடியோக இருந்த
முதிசயோரின் எண்ணிக்ரக, கடந்த 2001-ம்ஆண்டு 7.6 சகோடியோக
உயர்ந்தது. கடந்த 2011-ம் ஆண்டு க்கள்ததோரக கணக்தகடுப்பின்
ைடிஇந்த எண்ணிக்ரக 10.4 சகோடியோக அதிகரித்துள் து.
இந்நிரலயில், 60 வயரதக் கடந்த முதிசயோர் ைலர் ைல்சவறு
கோைணங்க ோல் மீண்டும் சவரல த ய்ய விருப்ைப்ைடுகின்ைனர். அரத
கருத்தில் தகோண்டு த்திய மூக நீதி ற்றும் அதிகோைம் அளித்தல் துரை
அர ச் கம் முதல் முரையோக புதிய இரணயத த்ரத அறிமுகம்
த ய்கிைது. ைோட்டில் 60 வயது அல்லதுஅதற்கு ச ற்ைட்ட முதிசயோருக்கு
மீண்டும் கவுைவ ோன சவரலவோய்ப்ரை ஏற்ைடுத்தித் தருவசத இதன்
சைோக்கம். இதற்கோக ‘சீனியர் ஏபுள் சிட்டி ன் ைோர் ரீ-எம்ப் ோய்த ன்ட்
இன் டிக்னிட்டி (ச க்ைட்) சைோர்ட்டல்’ என்ை தையரில் த்திய அர ச் கம்
இரணயத த்ரத அறிமுகம் த ய்கிைது. இது ைோர
முதல்
த யல்ைோட்டுக்கு வருகிைது. மீண்டும் சவரல த ய்ய விரும்பும்
முதிசயோர் இதில் ைதிவு த ய்து தகோள் லோம்.









க்கள்:

இரதயடுத்து
த ன்னைோயைட்டணோ
வட்டோட்சியர்
செ.பி. ோருதி
அரனத்து
ோதியினரையும் அரழத்து தின்டகூருவில் கூட்டம்
ைடத்தினோர். இரத தைரும்ைோலோன
ோதியினர் புைக்கணித்தனர்.
இரதயடுத்து சைற்று முன்தினம் அதிகோரிகள்
ற்றும் சைோலீஸோர்
முன்னிரலயில் தலித் க்கள் தின்டகூரு சகோயிலுக்குள் நுரழந்து
சிைப்பு பூரெ த ய்து வழிைட்டனர். இரதத் ததோடர்ந்து தின்டகூருரவ
சுற்றியுள்
ச ோச ஷ்வைோ சகோயில், ஹோலட்சுமி சகோயில், சக வோ
சகோயில் ஆகியவற்றிலும் சைற்று சைோலீஸோர் முன்னிரலயில் தலித்
க்கள் சகோயிலுக்குள் நுரழந்து வழிைோடு ைடத்தினர்
இதுகுறித்து 75 வயது திம்ர யோகூறும்சைோது, “ைோன் இசதகிைோ த்தில்
பிைந்து வ ர்ந்திருந்தோலும் இதுவரை சகோயிலுக்குள் த ன்ைதில்ரல.
திருவிழோ ைோட்களில் சகோயிலுக்கு தவளிசய நின்று வணங்குசவன்.
என் அப்ைோ, தோத்தோவும் இந்த சகோயிலுக்குள் நுரழந்ததில்ரல. முதல்
முரையோக சகோயிலுக்குள் பூரெ த ய்தது கிழ்ச்சியோக இருக்கிைது”
என்ைோர். பீர் ஆர்மி அர ப்பின் நிர்வோகி ந்சதோஷ் கூறும்சைோது,
“ஹோ ன்
ோவட்டத்தில் ைல நூற்ைோண்டுக ோக தலித்
க்களுக்கு
றுக்கப் ைட்டிருந்த ஆலய நுரழவு உரிர தைற்ைது தைரிய ோதரன
ஆகும். இதற்கோக நீண்ட கோல ோக தலித் க்கள் சைோைோடி வந்துள் னர்.
ஏைோ ோசனோர் ைல்சவறு இன்னல்கர அனுைவித்துள் னர். தற்சைோது
சகோயிலுக்கு த ன்று பூரெ த ய்தரத விட, அதற்கோன உரிர ரய
தைற்ைது மிகுந்த கிழ்ச்சி அளிக்கிைது” என்ைோர். தலித் க்களின் ஆலய
நுரழரவ ததோடர்ந்து தின்டகூருரவ சுற்றியுள்
கிைோ ங்களில்
ைதற்ைம் ஏற்ைட்டுள் து.ஹோ ன்
ோவட்டம் தின்டகூருவில் உள்
ல்சலஸ்வைோ சகோயிலுக்குள் த ன்று வழிைட்ட தலித் க்கள்.
9. இந்தியோவின் அதிசவக ரைக் ைந்தய வீைோங்கரன கல்யோணி
இந்தியோவின் அதிசவக ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தய வீைோங்கரன என்ை
ோதரனரயப் ைரடத்துள் ோர்27 வயதோன கல்யோணி தைோசடகர்.
மீைத்தில் என்சிஆரின் புத்தோ இன்டர்சைஷனல் ர்க்யூட்டில் ைரடதைற்ை
ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தயத்தில், 2.08 நிமிடங்களில் இலக்ரக கடந்து
அ த்தினோர் கல்யோணி தைோசடகர். இதன் மூலம் இந்தியோவின் அதிசவக
ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தய வீைோங்கரன என்ை
ோதரனரயப்
ைரடத்திருந்தோர் கல்யோணி தைோசடகர். இதற்குமுன்னர் கல்யோணி 2.16
நிமிடங்களில் ைந்தய தூைத்ரத கடந்திருந்தோர். இந்த ோதரனரய
தற்சைோது டுகோட்டி ைனிகல் வி 4 சூப்ைர் ரைக் மூலம் முறியடித்து புதிய
ோதரனரய நிகழ்த்தியுள் ோர்.
இதுகுறித்து கல்யோணி தைோசடகர் கூறும்சைோது, “ச ோட்டோர் ர க்கிள்கள்,
ஓட்டப்ைந்தயம், சவகம் இரவ அரனத்தும் என்ரன கவர்ந்தது. ற்ை
குழந்ரதகள் ர க்கிளில் மிதிப்ைது எப்ைடி என்று கற்றுக் தகோண்டிருந்த
வயதில், ைோன் 9 வயதிசலசய துல்லிய ோக இருக்க கனைக
இயந்திைங்கர இயக்கிக் தகோண்டிருந்சதன். என் கோல்கள் ரியோக
தரைரய ததோடோத நிரலயில் அப்ைோவின் ஆர்எக்ஸ் 100 ரைக்ரக ஓட்டத்
ததோடங்கிசனன். எனது அப்ைோ பின்னோல் அ ர்ந்து தகோண்டு கியர்கர
எப்ைடி ையன்ைடுத்த சவண்டும் என கற்றுக்தகோடுத்தோர்.
ைோன் வ ர்ந்தவுடன், ரைக்ைந்தயத்தில் ைங்சகற்க விரும்பிசனன்.
பின்னர் 2017 ல், ைோன் கலிசைோர்னியோ சூப்ைர்ரைக் ைள்ளியில் ையிற்சி
தைற்சைன், ரைக்ரக ைோன் ைன்ைோக நிர்வகிக்க ற்றும் வோரி த ய்ய
முடிந்தோலும், என் கோல்கள் தரைரய எட்டோததோல் ததளிவற்ை
கோைணத்ரதக் கூறி, ஒரு குறிப்பிட்ட பிைோண்ட் ச ோட்டோர் ர க்கிர
வோரி த ய்ய எனக்கு வோய்ப்பு வழங்கப்ைடவில்ரல. ஒரு வருடம் கழித்து,
அசத ரைக்கில் ைோன் த ன்ைசைோது எனக்குவோய்ப்பு வழங்க றுத்த அசத
ைைர் என்னுடன் த ல்ஃபி எடுத்தோர். எனது அத்ரதகூட இந்த ரைக்கிற்கு
எப்ைடி தைட்சைோல் நிைப்புவோய்? அதனோல் நீ சவரலக்குச் த ல் என
ஏ ன ோக கூறுவோர். அவர்க து கருத்துகர
எடுத்துக் தகோண்டு
அவர்கள் மீசத அடிதயடுத்து ரவத்து முன்சனறிச் த ல்ல சவண்டும்”
என்ைோர்.



 











கல்யோணி தைோசடகர் ைல்சவறு ோதரனகள் ைரடத்துள் ோர். உலகின்
உயை ோன
ைந்தய ோன
ரைடுடி
ஹி ோலயோ,
இந்திய
ச ோட்டோர்ஸ்சைோர்ட்ஸ் கி ப் ஆதைவளிக்கும் இந்திய சதசிய சைசிங்
ோம்பியன்ஷிப் ஆகியவற்றில் கல்யோணிகலந்து தகோண்டுள் ோர்.
10. ைள்ளி ோணவோா்களுக்கு பிைத ோா் ஊட்டச் த்து திட்டம்:
அர ச் ைரவ ஒப்புதல்; 11.80 சகோடி சைோா் ைலனரடவோா்

த்திய

அைசு ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு
வரை ையிலும் ோணவோா்களுக்கு இலவ ோக திய உணவு வழங்க
வரக த ய்யும் ‘பிைத ோா் ஊட்டச் த்து திட்டத்துக்கு’ (பிஎம்-சைோஷண்)
த்திய அர ச் ைரவ புதன்கிழர
ஒப்புதல் வழங்கியது. ைோடு
முழுவதுமுள் 11.20 லட் ம் ைள்ளிகளில் ையிலும் சு ோோா் 11.80 சகோடி
ோணவோா்கள் இத்திட்டத்தின் வோயிலோகப் ைலனரடவோா் என்று த்திய
அைசு ததரிவித்துள் து.
தைோரு ோதோை விவகோைங்களுக்கோன த்திய அர ச் ைரவக் கூட்டம்
பிைத ோா் ைசைந்திை ச ோடி தரலர யில் புதன்கிழர ைரடதைற்ைது.
அக்கூட்டத்தில் ‘பிைத ரின் சைோஷண் க்தி நிோா் ோண்’ (பிஎம்சைோஷண்) திட்டத்ரதச் த யல்ைடுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்ைட்டது.
அத்திட்டத்தின்ைடி, அைசு ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் 1 முதல்
8-ஆம் வகுப்பு வரை ையிலும் ோணவோா்களுக்கு 2021-2022-ஆம்
நிதியோண்டு முதல் 2025-2026-ஆம் நிதியோண்டு வரை சூடோன திய
உணவு
வழங்கப்ைடவுள் து.
இசத
சைோக்கில்
ஏற்தகனசவ
அ ல்ைடுத்தப்ைட்டு வரும் திய உணவுத் திட்ட ோனது பிஎம்-சைோஷண்
திட்டத்துடன் இரணக்கப்ைட்டுள் து. ததோடக்கப் ைள்ளிக்கு முந்ரதய
வகுப்புகளில் ைடிக்கும்
ோணவோா்கள், ைோல்வோடி ர யங்களுக்கும்
இத்திட்டம் விரிவுைடுத்தப்ைடவுள் து
புதிய திட்டத்தில் ச லும் ைல அம் ங்கள் இடம்தைற்றுள் தோக த்திய
தகவல்-ததோடோா்புத்
துரை
அர ச் ோா்
அனுைோக்
தோக்குோா்
த ய்தியோ ோா்களிடம் ததரிவித்தோோா். ரூ.1.3 லட் ம் சகோடி த லவு: திட்டம்
ததோடோா்ைோக த்திய அைசு தவளியிட்ட அறிக்ரகயில், ‘பிஎம்-சைோஷண்
திட்டத்துக்கு 2025-26-ஆம் நிதியோண்டு வரை ரூ.5,4061.73
சகோடிரய த்திய அைசும், ரூ.31,733.17 சகோடிரய ோநிலங்கள் ற்றும்
யூனியன் பிைசத
அைசுகளும் த லவு த ய்யவுள் ன. உணவு
தோனியங்களுக்கோன சு ோோா் ரூ.45,000 சகோடி கூடுதல் த லரவ த்திய
அைசு ஏற்கும். ஒட்டுத ோத்த ோக இத்திட்டத்தின் ைட்தெட்
திப்பு
ரூ.1,30,794.90 சகோடியோக உள் து. பிஎம்-சைோஷண் திட்டத்தின்
மூல ோக ைோடு முழுவதும் 11.20 லட் ம் ைள்ளிகளில் ையிலும் 11.80 சகோடி
ோணவோா்கள் ைலனரடவோா்.
உள்ளூோா் தைோரு ோதோைம் ச ம்ைடும்: ைண்டிரக கோலங்களில்
ோணவோா்களுக்கு
சிைப்பு
உணவு
வழங்குவது
ததோடோா்ைோக
ஆசலோசிக்கப்ைட்டு வருகிைது.
ோணவோா்களுக்கு இயற்ரக
ற்றும்
சதோட்டங்கள் ததோடோா்ைோன அனுைவத்ரத வழங்குவதற்கோக ைள்ளிகளில்
ஊட்டச் த்து சதோட்டங்கள் வ ோா்க்கப்ைடும். ைத்தச ோரக அதிக ோகக்
கோணப்ைடும்
ோவட்டங்களில் உள்
ோணவோா்களுக்குக் கூடுதல்
ஊட்டச் த்துப்
தைோருள்கள்
வழங்கப்ைடும்.
இத்திட்டத்ரத
அ ல்ைடுத்துவதில் விவ ோய உற்ைத்தியோ ோா் அர ப்புகள், தைண்கள்
சுயஉதவிக் குழுக்கள் ஈடுைடுத்தப்ைடும். இத்திட்டத்துக்கு உள்ளூோா்
ைோைம்ைரிய உணவுப் தைோருள்கர ப் ையன்ைடுத்துவதோல் உள்ளூோா்
தைோரு ோதோைம் ச ம்ைடும்’ என்று குறிப்பிடப்ைட்டுள் து.
இசிஜிசி நிறுவனத்ரதப் ைங்குச் ந்ரதயில் ைட்டியலிட ஒப்புதல்: தைோதுத்
துரை நிறுவன ோன ஏற்று தி கடன் உத்தைவோத நிறுவனத்ரத
(இசிஜிசி) ைங்குச் ந்ரதயில் ைட்டியலிட த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல்
வழங்கியது. இந்த ைடவடிக்ரக மூல ோக 5 ஆண்டுகளில் ரூ.4,400
சகோடி வரை முதலீடுகர ஈோா்க்க த்திய அைசு திட்டமிட்டுள் து. இது
ததோடோா்ைோக த்திய அர ச் ோா் பியூஷ் சகோயல் த ய்தியோ ோா்களிடம்
கூறுரகயில், ‘‘அடுத்த நிதியோண்டில் இசிஜிசி நிறுவனம் ைங்குச்
ந்ரதயில் ைட்டியலிடப்ைடும். எவ்வ வு ைங்குகர
தவளியிடுவது
என்ைது குறித்து விரைவில் முடிதவடுக்கப்ைடும். அதன்மூலம் கிரடக்கும்
முதலீட்டுத் ததோரகயோனது, ஏற்று தி நிறுவனங்களுக்குக் கடன்கர
வழங்கப் ையன்ைடுத்தப்ைடும். 2025-26-ஆம் நிதியோண்டுக்குள் இசிஜிசி
நிறுவனத்தின் கடன் வழங்கும் திப்ரை ரூ.1 லட் ம் சகோடியிலிருந்து
ரூ.2.03 லட் ம் சகோடியோக அதிகரிக்கத் திட்டமிடப்ைட்டுள் து’ ’
என்ைோோா்.
என்இஐஏ திட்டத்துக்கு ரூ.1,650 சகோடி: சதசிய ஏற்று தி கோப்பீட்டுக்
கணக்கு (என்இஐஏ) திட்டத்துக்கு 5 ஆண்டுக்குள் ரூ.1,650 சகோடிரய
வழங்க
த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல் அளித்தது. இதன்மூலம்
ரூ.33,000 சகோடி திப்பிலோன ஏற்று தி திட்டங்கள் ஊக்குவிக்கப்ைடும்













என்றும், சு ோோா் 2.6 லட் ம் சவரலவோய்ப்புகள் உருவோக்கப்ைடும்
என்றும் த்திய அைசு ததரிவித்துள் து. இைட்ரட ையில் ைோரதகளுக்கு
ஒப்புதல்: குெைோத்தின் ைோஜ்சகோட்- கனோலஸ், த்திய பிைசத த்தின்
நி ச்-ைத்லம் இரடசயயோன ையில் வழித்தடத்ரத இைட்டிப்ைோக்க த்திய
அர ச் ைரவ ஒப்புதல் அளித்தது. இது ததோடோா்ைோக
த்திய அைசு
தவளியிட்ட அறிக்ரகயில், ‘ைோஜ்சகோட்- கனோலஸ் இரடசயயோன 111.20
கி.மீ. வழித்தடத்ரத இைட்டிப்ைோக்கும் திட்டத்துக்கோக ரூ. 1,168.13
சகோடிரய த லவிட முடிதவடுக்கப்ைட்டுள் து.
இந்த வழித்தடத்ரதப் ைல்சவறு நிறுவனங்கள் தங்கள் ைக்குகர
எடுத்துச் த ல்லப் ையன்ைடுத்தி வருகின்ைன. எதிோா்கோலத்தில் இந்த
வழித்தடத்தில் நிலக்கரி, சித ன்ட், உைங்கள், உணவு தோனியங்கள்
உள்ளிட்டரவ அதிக அ வில் தகோண்டு த ல்லப்ைடும். சுற்றுலோ
ச ம்ைடும்: நி ச்-ைத்லம் இரடசயயோன 132.92 கி.மீ தூைத்துக்கு
ரூ.1,184.67 சகோடி த லவில் இைட்ரட ையில் ைோரத அர க்கப்ைடவுள் து.
இந்த வழித்தடத்தில் மின் நிரலயங்கள், சித ன்ட் ததோழிற் ோரலகள்
அதிக ோக உள் தோல் ைக்குப் சைோக்குவைத்து அதிகரிக்கும்; ையணிகள்
ையில் சைோக்குவைத்து அதிகரித்து சுற்றுலோத் துரையும் ச ம்ைடும். இரு
திட்டங்களும்
4
ஆண்டுகளில்
நிரைவரடயும்’
என்று
குறிப்பிடப்ைட்டுள் து.
11. இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ரூ.43 லட் ம் சகோடியோக அதிகரிப்பு
இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ைடப்ைோண்டு
ோோா்ச் இறுதி
நிலவைப்ைடி ரூ.43 லட் ம் சகோடியோக அதிகரித்துள் து. இதுகுறித்து
த்திய
நிதியர ச் கம்
தவளியிட்டுள்
த ய்திக்குறிப்பில்
கூறியுள் தோவது: இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ைடப்பு 2021-ஆம்
ஆண்டு ோோா்ச் ோத இறுதி நிலவைப்ைடி 57,000 சகோடி டோலைோக (இந்திய
திப்பில் சு ோோா் ரூ.43 லட் ம் சகோடி) அதிகரித்துள் து. இதற்கு முந்ரதய
ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்சைோது தவளிைோட்டுக் கடன் அ வோனது கசைோனோ
தைருக்கடிக்கு இரடயிலும் 2.1 தவீதம் ட்டுச மித ோன அ வில்
அதிகரித்துள் து. கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ோோா்ச் இறுதியில் த ோத்த
உள்ைோட்டு உற்ைத்தியில் 20.6 தவீத ோக இருந்த தவளிைோட்டுக் கடன்
ைடப்ைோண்டு
ோோா்ச்சில் 21.1
தவீத ோக உயோா்ந்துள் து. இசத
கோலகட்டத்தில் இந்தக் கடனுக்கோன ஒதுக்கீட்டு விகிதம் 85.6
தவீதத்திலிருந்து 101.2 தவீத ோக உயோா்ந்துள் து.
வழக்க ோக தவளிைோட்டுக் கடனில் டோலோா் ோோா்ந்த கடசன அதிக அ வில்
உள் து. த ோத்தக் கடனில் இதன் ைங்களிப்பு 52.1 தவீத ோகும். இரதத்
ததோடோா்ந்து இந்திய ரூைோய் (33.3 தவீதம்), தயன் (5.8 தவீதம்),
எஸ்டிஆோா் (4.4 தவீதம்), யூசைோ (3.5 தவீதம்) ஆகியரவ உள் தோக
நிதியர ச் கம் ததரிவித்துள் து.
12. 38-ஆவது ‘பிைகதி’ கூட்டம்: ரூ.50,000 சகோடி திட்டங்கர
த ய்தோோா் பிைத ோா் ச ோடி

ஆய்வு

38-ஆவது ‘பிைகதி’ கூட்டம் பிைத ோா் ைசைந்திை ச ோடி தரலர யில்
புதன்கிழர
ைரடதைற்ைது. இதில் ரூ.50,000 சகோடி
திப்பில்
த யல்ைடுத்தப்ைட்டும் வரும் ைல்சவறு திட்டங்கள் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன.
த்திய ற்றும் ோநில அைசுகளின் த யல்திைரன திப்பிடுவது, அைசின்
திட்டங்கர உரிய சைைத்தில் த யல்ைடுத்துதல் ஆகியரவசய ‘பிைகதி’
என்று அரழக்கப்ைடுகிைது. கடந்த 2015-இல் இந்த பிைகதி திட்டம்
ததோடங்கப்ைட்டது. புதன்கிழர
ைரடதைற்ை பிைகதி கூட்டத்தில் 8
திட்டங்கள் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. இவற்றில் ைோன்கு ையில்சவ அர ச் க
திட்டங்கள், 2 மின் அர ச் க திட்டங்க ோகும். இது தவிை ோரலப்
சைோக்குவைத்து அர ச் கம், வி ோனப் சைோக்குவைத்து அர ச் கத்தின்
தலோ ஒரு திட்டமும் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. ஒடிஸோ, ஆந்திைம், பிகோோா்,
ெோோா்க்கண்ட், த்திய பிைசத ம், கோைோஷ்டிைம், ஹரியோணோ ஆகிய 7
ோநிலங்களில் ைரடதைறும் இந்த திட்டங்களின் த ோத்த
திப்பு
ரூ.50,000 சகோடியோகும். இதற்கு முன்பு ைரடதைற்ை 37 பிைகதி
கூட்டங்களில், ரூ.14.39 லட் ம் சகோடி திப்பிலோன 297 திட்டங்கள்
ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன.
13. ஐ.ைோ. தைோதுச் ரையில் உலக ைோடுகள் உைக்கச் த ோன்னது என்ன?
ஐ.ைோ. தைோதுச் ரையின் 76-ஆவது ஆண்டுக் கூட்டத்தில் தைோது
விவோதம் த ப். 21-ஆம் சததி ததோடங்கி த ப். 27-ஆம் சததி வரை
ைரடதைற்ைது. இதில் 100-க்கும் ச ற்ைட்ட ைோடுகளின் தரலவர்கள்
சைரில் ைங்சகற்று உரையோற்றினர். சு ோர் 60 ைோடுகர ச் ச ர்ந்த
தரலவர்களின் ைதிவு த ய்யப்ைட்ட விடிசயோ உரை கோதணோலி



 















முரையில் ஒளிைைப்ைப்ைட்டது. கசைோனோ தைருந்ததோற்றிலிருந்து உலகம்
சிறிது சிறிதோக மீண்டு வரும் நிரலயில் சைைடியோக ைடத்தப்ைட்ட
இக்கூட்டம் மிக முக்கிய ோனதோக கருதப்ைடுகிைது. இதில், உலக
ைோடுகளின் தரலவர்கள் தங்கள் உரையில் முக்கிய ோக வலியுறுத்திய
கருத்துகள்...

ததோடர்ச்சியோன
இதற்கு சைோதிய
ைணிரய தவளி
தவளியுைவு அர

இந்தியோ

வங்கசத பிைத ர் சஷக் ஹசீனோ தனது உரையில், தடுப்பூசி
நிரல,
கசைோனோ ததோற்றிலிருந்து நிரலயோன மீட்பு, ைருவநிரல வோல்கள்
உள்ளிட்ட 6 அம் சகோரிக்ரககர வலியுறுத்தினோர். தங்கள் ைோட்டில்
தஞ் ரடந்துள்
சைோஹிங்கயோ அகதிகள் தம் த ோந்த ைோடோன
மியோன் ருக்கு திரும்ை ர்வசத
மூகம் ோத்திய ோன அரனத்து
ைடவடிக்ரககர யும் ச ற்தகோள் அவர் அரழப்பு விடுத்தோர்.

இந்திய பிைத ர் ைசைந்திை ச ோடி ஐ.ைோ. தைோதுச் ரை கூட்டத்தில்
சைைடியோகப் ைங்சகற்று உரையோற்றினோர்.
ர்வசத
தடுப்பூசி
நிறுவனங்கள் இந்தியோவில் கசைோனோ தடுப்பூசி உற்ைத்திரய
ச ற்தகோள்
சவண்டும்
என
அவர்
அரழப்பு
விடுத்தோர்.
ையங்கைவோதத்துக்கு ஆதைவளிக்கும் ைோடுகளுக்கு அதனோசலசய ஆைத்து
ஏற்ைடும் என ைோகிஸ்தோரன
ரைமுக ோக ச ோடி குறிப்பிட்டோர்.
இந்சதோ-ைசிபிக் பிைோந்தியத்தில் விரிவோக்க ைடவடிக்ரகயில் ஈடுைட்டு
வரும் சீனோரவ
ரைமுக ோகச்
ோடிய ச ோடி, தைருங்கடல்கள்
ைகிைப்ைட்ட
ைோைம்ைரியம்.
அவற்ரை
ைோடுகளின்
விரிவோக்க
ைடவடிக்ரகயிலிருந்து ைோதுகோக்க சவண்டும் என்ைோர். பிை ைோடுகளுக்கு
எதிைோன ையங்கைவோதத் தோக்குதலுக்கு ஆப்கன் ையன்ைடுத்தப்ைடக்
கூடோது என்ைரத உறுதி த ய்ய ர்வசத மூகத்துக்கு அவர் அரழப்பு
விடுத்தோர்.
அத ரிக்கோ
சீனோவின் தையரைக் குறிப்பிடோ ல், அந்ைோட்டுடன் அதிகரித்து வரும்
ைதற்ைம் குறித்த கவரலரய அத ரிக்க அதிைர் செோ ரைடன்
ஒப்புக்தகோண்டோர். அசதசவர யில், "ைோங்கள் புதிய ைனிப் சைோரைசயோ
அல்லது பி வுைட்ட உலகத்ரதசயோ விரும்ைவில்ரல' என்ைோர்.
ஆப்கனிலிருந்து அத ரிக்கப் ைரடகள் தவளிசயறியது குறித்து,
"இரடவிடோத யுத்தத்ரத முடிவுக்கு தகோண்டுவந்துள்ச ோம். உலகம்
முழுவதும் க்கர ச ம்ைடுத்துவதற்கோன புதிய வழிகளில் எங்க து
திைரன முதலீடு த ய்யும் புதிய கோப்தத்ரத ததோடங்கியுள்ச ோம்'
என்ைோர்.
பிரிட்டன்
ைருவநிரல ோற்ைம் குறித்த பிைச்ரனக்கு பிரிட்டன் பிைத ர் சைோரிஸ்
ெோன் ன் முக்கியத்துவம் அளித்தோர். அவர் தனது உரையில்,
"ததோழில்புைட்சிக்கு முந்ரதய நிரலரயவிட உலகின் தவப்ைநிரல
உயர்ரவ
1.5
டிகிரி
த ல்சியஸோக
கட்டுப்ைடுத்துவதற்கோன
ோற்ைங்கர உலகம் இப்சைோது ைரடமுரைப்ைடுத்த சவண்டும்' எனக்
சகட்டுக்தகோண்டோர்.
ஆஸ்திசைலியோ
ஆஸ்திசைலிய பிைத ர் ஸ்கோட் ச ோரீஸன் தனது ைதிவு த ய்யப்ைட்ட
உரையில்,
ர்வசத
கூட்டணியின்
திப்ரை வலியுறுத்தினோர்.
அத ரிக்கோ- பிரிட்டன்- ஆஸ்திசைலியோ இரடயிலோன "ஆக்கஸ்'
கூட்டணிக்கு பிைோன்ஸ் எதிர்ப்பு ததரிவித்துள்
நிரலயில் அவர்
இக்கருத்ரதக் கூறினோர்.

த யல்முரை ஆகும். உள்ைோட்டு அர ப்புகளுக்கு
வோய்ப்ைளிக்க சவண்டும். இந்த அர ப்புகள் த ய்யும்
அர ப்புகள் ோற்றியர க்கக் கூடோது' என அந்ைோட்டு
ச் ர் ஜி.எல்.தைரிஸ் கூறியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

வங்கசத ம்

ெப்ைோன்
ெப்ைோன் பிைத ர் சயோஷிஹிசட சுகோ தனது உரையில், "கசைோனோ
சைோய்த்ததோற்ைோல்
உலகம்
அ விட
முடியோத
துயைத்ரத
எதிர்தகோண்டோலும்,
சடோக்கிசயோ
ஒலிம்பிக்
சைோட்டியோனது
க்களிரடசய
உலக ோவிய
ஒற்றுர யின்
அரடயோ ோக
நிரூபிக்கப்ைட்டது. ஒலிம்பிக் சைோட்டிரய ைடத்துவதில் ைல்சவறு
கருத்துகள் இருந்தோலும் எங்க து கடர ரய நிரைசவற்றிசனோம்'
எனப் தைருமிதம் தகோண்டோர்.
ைஷியோ, பிைோன்ஸ்
ைஷியோ ோர்பில் அதன் தவளியுைவுத் துரை அர ச் ர் த ர்ஜி வி
லோவ்சைோவ் கலந்துதகோண்டோர். "ஐ.ைோ. ோ னத்தின் சைோக்கங்கள்,
சகோட்ைோடுகர நிரலைோட்ட புதிய ஒருமித்த கருத்ரத எட்டுவதற்கு
அவர் அரழப்பு விடுத்தோர். பிைோன்ஸ் ோர்பில் தவளியுைவு அர ச் ர் ெோன்
ஈவ் தலட்ரியன் ைங்சகற்று, கசைோனோ, ைருவநிரல ோற்ைம், ைோடுகள்
இரடயிலோன ச் ைவுகள் சைோன்ைவற்றுக்கு தீர்வு கோண ைலதைப்பு
ஒத்துரழப்ரை வலியுறுத்தினோர்.
பிசைஸில் ஏன் முதலில்?
ஐ.ைோ. தைோதுச் ரையின் ஆண்டு கூட்டத்தில் முதலில் உரையோற்றும்
வோய்ப்பு பிசைஸிலுக்கு வழங்கப்ைடுவது ைோைம்ைரிய ோக உள் து.
பிசைஸிலுக்கு ஏன் அந்த வோய்ப்பு வழங்கப்ைடுவது என்ைது குறித்து இரு
கருத்துகள் உள் ன. 1. ஐ.ைோ. ரை 1945-இல் ததோடங்கப்ைட்டது.
ஆைம்ைத்தில் அதன் ஆண்டுக் கூட்டத்தில் முதலில் உரையோற்ை எந்த
ைோடும் தயோைோக இல்ரல. பிசைஸில்தோன் முதலில் உரையோற்ை தோ ோக
முன்வந்தது. அதுமுதல் பிசைஸிலுக்கு அந்த வோய்ப்பு கிரடத்து வருகிைது.
2. பிசைஸில் பிைதிநிதி ஓஸ்வோல்சடோ அைன்கோ ஐ.ைோ. தைோதுச் ரையின்
முதல் சிைப்புக் கூட்டத்துக்கு தரலர வகித்தோர். தைோதுச் ரையின்
இைண்டோவது
கூட்டத்துக்கும்
அவசை
தரலவைோகத்
சதர்ந்ததடுக்கப்ைட்டோர். அதுமுதல் பிசைஸிலுக்கு முதல் வோய்ப்பு
வழங்கப்ைடுகிைது.

சீனோ
அத ரிக்கோவுடன் அதிகரித்து வரும் ைதற்ைத்ரத ரைமுக ோக தனது
ைதிவு த ய்யப்ைட்ட உரையில் குறிப்பிட்டோர் சீன அதிைர் ஷி ஜின்பிங்.
"ைோடுகளுக்கு இரடயிலோன
ச் ைவுகள் சைச்சுவோர்த்ரத மூலம்
ரகயோ ப்ைட சவண்டும். ஒரு ைோட்டின் தவற்றியோனது
ற்தைோரு
ைோட்டின் சதோல்வியோக கருதப்ைடக் கூடோது. ச ோதரலயும், ஒரு குறிப்பிட்ட
ைோட்ரட தனிர ப்ைடுத்துவரதயும் உலகத் தரலவர்கள் தவிர்க்க
சவண்டும்' என்ைோர் அவர்.
ைோகிஸ்தோன்
ைோகிஸ்தோன் பிைத ர் இம்ைோன் கோனின் ைதிவு த ய்யப்ைட்ட உரையில்,
"ஆப்கோனிஸ்தோனின் இன்ரைய நிரலக்கு ைோகிஸ்தோன் கோைணம் என
அத ரிக்கோவிலிருந்தும்,
ஐசைோப்பிய
யூனியனிலிருந்தும்
அைசியல்வோதிகள்
குற்ைம் ோட்டுகின்ைனர்.
இைட்ரட
சகோபுை
தோக்குதலுக்குப் பின்னர் ையங்கைவோதத்துக்கு எதிைோன அத ரிக்கோவின்
கூட்டணியில் இரணந்தரதயடுத்து, ஆப்கோனிஸ்தோன் தவிை அதிகம்
ைோதிக்கப்ைட்டது ைோகிஸ்தோன்' என்ைோர்.
இலங்ரக
இலங்ரகயில் னித உரிர மீைல்கள் ைரடதைறுவரத ஐ.ைோ. னித
உரிர கள் பிரிவு தரலவர் மிதஷல் ைோச் தலட் அண்ர யில்
கண்டித்திருந்தோர். அதற்கு ைதிலளிக்கும் வரகயில், ஐ.ைோ. தைோதுச் ரை
கூட்டத்தில் சைசிய அதிைர் சகோத்தைய ைோெைட் , "இலங்ரகயில்
தமிழர்களுக்கு நீடித்த அர திரய அரடய உள்ைோட்டு அர ப்புகள்
மூலம் முயற்சிப்ைது அவசியம்' என்ைோர். "அர திரய அரடவது என்ைது











