
         

    

1. “Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate 

and Water Extremes” என்றவ ொன்றற வ ளியிட்ட நிறு னம் எது? 

அ) FAO  

ஆ) WMO 

இ) WTO 

ஈ) IMF 

✓ உலக வானிலல அலைப்பானது (WMO) ‘Atlas of Mortality and 

Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes’ஐ (1970–

2019) வவளியிட்டது. இந்த அறிக்லகயின்படி, கடந்த ½ நூற்றாண்டில் 

தீவிர வானிலல, காலநிலல அல்லது நீரழுத்தத்தால் ஏற்படும் ஒவ்வவாரு 

மூன்றாவது இறப்பும் (35 சதவீதம்) ஆப்பிரிக்காவில் நிகழ்ந்துள்ளது.  

✓ உலக ைக்கள்வதாலகயில் 17 சதவீதம் ைட்டுமை ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் 

உள்ளது. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் வானிலல, தட்பவவப்ப நிலல ைற்றும் 

நீர்நிலலகளால் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்த வைாத்த இறப்புகளில் 89 சதவீத 

இறப்பிற்கு நான்கு வறட்சிகள் (1973 ைற்றும் 1983 எத்திமயாப்பியா, 1981 

வைாசாம்பிக் & 1983 சூடான்) காரணைாக இருந்தன. கிட்டத்தட்ட 99% 

இறப்புகள் ஆப்பிரிக்காவின் குலறந்த முதல் கீழ்-நடுத்தர வருவாய் 

வகாண்ட நாடுகளில் நிகழ்ந்துள்ளன. 

 

2. 2021 வெப்டம்பரில் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத்துறறயொல் 

நடத்தப்படும் நிகழ்வின் வபயர் என்ன? 

அ) ஷிக்ஷக் பர்வ்  

ஆ) ஷிக்ஷக் கால் 

இ) ஷிக்ஷக் வசப்டம்பர் 

ஈ) வித்யா பர்வ் 

✓ பள்ளிக்கல்வி ைற்றும் எழுத்தறிவுத்துலறயானது சிக்ஷக் பர்வ்-2021’ஐ 

வசப்.5 முதல் 20 வலர வகாண்டாட முடிவுவசய்துள்ளது. குடியரசுத் 

தலலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் வசப்டம்பர்.5 அன்று வைய்நிகர் முலறயில் 

44 விருதுகலள வழங்குகிறார். 

✓ வதாடக்க ைற்றும் நடுநிலலப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களின் 

சிறப்லபயும் அர்ப்பணிப்லபயும் அங்கீகரிப்பதற்காக ஆசிரியர்களுக்கான 

மதசிய விருதுகள் 1958ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 

 

3. ஆண்டுததொறும் நறடவபறும் கிழக்குப் வபொருளொதொர மன்றத்தின் 

(EEF) கூட்டம் நறடவபறும் நாடு எது? 

அ) சுவிச்சர்லாந்து 

ஆ) ரஷ்யா  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ கிழக்குப் வபாருளாதார ைன்றம் என்பது ரஷ்யாவின் விளாடிமவாஸ்டாக் 

நகரில் நலடவபறும் வருடாந்திர சந்திப்பாகும். இது ரஷ்யாவின் வளம் 

நிலறந்த ஆனால் வளர்ச்சியலடயாத தூரக்கிழக்குப்பகுதிகளில் அந்நிய 

முதலீடுகலள ஊக்குவிப்பலத மநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. 2019ஆம் 

ஆண்டில், பிரதைர் மைாடி, தூரக்கிழக்கிற்கு 1 பில்லியன் டாலர் கடலன 

அறிவித்தார். முன்வைாழியப்பட்ட வசன்லன-விளாடிமவாஸ்டாக் கடல் 

வழிப்பாலத இருதரப்பு உறவுகலள ஒன்றாக ஊக்குவிக்கும். 

✓ ைசகான் டாக்ஸ் லிமிவடட், ஸ்வவஸ்டாவில் உள்ள ரஷ்ய கப்பல்கட்டும் 

வசதியுடன் கூட்டுமசர்ந்து முக்கிய வணிகக் கப்பல்கலள உருவாக்கும். 

ககன்யான் திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் விண்வவளி 

ஆராய்ச்சியில் பங்குதாரர்களாக உள்ளன. 

 

4. வநகிழி ஒப்பந்தத்றத வ ளியிட்டுள்ள முதல் ஆசிய நொடு எது? 

அ) தாய்லாந்து 

ஆ) மநபாளம் 

இ) இந்தியா  

ஈ) இலங்லக 

✓ இயற்லகக்கான உலகளாவிய நிதியம் (WWF இந்தியா) ைற்றும் இந்திய 

வதாழிற்துலற கூட்டலைப்பு ஆகியவவ இலணந்து வநகிழிக்கான ஒரு 

சுழற்சி அலைப்லப ஊக்குவிக்க ஒரு தளத்லத உருவாக்கியுள்ளன. புதிய 

தளம், ‘இந்தியா வநகிழி ஒப்பந்தம்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

✓ இந்தியா, ஆண்டுக்கு 9.46 மில்லியன் டன் வநகிழிக்கழிவுகலள 

உருவாக்குகிறது; அதில் 40% மசகரிக்கப்படாைல் உள்ளது. நாட்டில் 

உற்பத்தி வசய்யப்படும் அலனத்து வநகிழியிலும் சரிபாதி மபக்மகஜிங்கில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. வபரும்பாலானலவ ஒற்லறப்பயன்பாட்டு வநகிழி 

ஆகும். வநகிழி மபக்மகஜிங்லகக் குலறத்தல், புதுலைப்படுத்துதல் ைற்றும் 

ைறு-ஆக்கம் வசய்வதற்கான இலக்குகலள இது வகாண்டுள்ளது. 

 

5. பனிச்சிறுத்றத மற்றும் கருப்பு கழுத்து வகொக்கு ஆகிய ற்றற 

மொநில விலங்கு மற்றும் பறற யொக ஏற்றுக்வகொண்ட மொநிலம் எது? 

அ) தில்லி 

ஆ) ஹரியானா 

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) லடாக்  

✓ லடாக் யூனியன் பிரமதச விலங்காக பனிச் சிறுத்லத, பறலவயாக 

கருப்புக் கழுத்து வகாக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு 

இனங்களும் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள இனங்களாகும். கருப்பு கழுத்து 

வகாக்குகள் லடாக்லக பூர்வீகைாகக் வகாண்டலவ. அமத மநரத்தில், 

பனிச்சிறுத்லதகள் இந்த பகுதியில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. 

✓ IUCN’இன்படி, கருப்பு கழுத்து வகாக்கு, “கிட்டத்தட்ட அருகிவிட்ட இனம்” 

ஆகும். பனிச்சிறுத்லத “அழிவாய்ப்பு நிலலயிலுள்ள இனம்” ஆக 

உள்ளது. 2019 ஆகஸ்ட் வலர ஜம்மு-காஷ்மீர் ைாநிலத்தின் ைாநிலப் 

பறலவயாக கருப்பு கழுத்து வகாக்கு இருந்தது. 

 

6. புதிய ‘கொலநிறல நிதி தறலறமத்து  முன்வனடுப்பு – இந்தியொ’ 

கூட்டொண்றமயொனது எந்த நொட்டுடன் றகவயழுத்திடப்பட்டது? 

அ) அவைரிக்கா 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) இங்கிலாந்து  

ஈ) ஆஸ்திமரலியா 

✓ 11ஆவது இந்தியா-இங்கிலாந்து வபாருளாதார & நிதி மபச்சுவார்த்லதயில், 

இந்திய நிதியலைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் ைற்றும் இங்கிலாந்து அதிபர் 

ரிஷி சுனக் ஆகிமயார் சந்தித்துக் வகாண்டனர். பசுலைத் திட்டங்கள் 

ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆகியவற்றில் வபாது ைற்றும் தனியார் 

முதலீடுகளின் $1.2 பில்லியன் டாலர் வதாகுப்பில் அவர்கள் இருவரும் 

லகவயழுத்திட்டனர். 

 

7. இந்தியொவின் முதல் வெயற்றகக்தகொள் மற்றும் எறிகறை 

கண்கொணிப்பு கப்பலின் வபயர் என்ன? 

அ) அஜித் 

ஆ) துருவ்  

இ) நமரன் 

ஈ) ருத்ரா 

✓ இந்தியாவின் முதல் வசயற்லகக்மகாள் & எறிகலண கண்காணிப்பு 

கப்பலான ‘துருவ்’ விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து இந்திய கடற்பலடயில் 

இலணக்கப்படவுள்ளது. இந்தக் கப்பல் ஹிந்துஸ்தான் கப்பல்கட்டும் 

நிறுவனத்தால் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாட்டு அலைப்பு ைற்றும் 

மதசிய வதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இலணந்து 

உருவாக்கப்பட்டது. 

✓ எதிரிநாட்டு நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கலள கண்டறிதலுக்காக ‘INS துருவ்’ கடல் 

படுக்லககலள வலரபடைாக்க முடியும். 

 

8. SAGAR திட்டத்தின்கீழ், இந்திய கடற்பறடயின் கடல்தரொந்துக் 

கப்பலொன INS ெொவித்திரி, எந்த நொட்டில் உள்ள ெொட்தடொகிரொம் 

துறறமுகத்திற்கு வென்றது? 

அ) இலங்லக ஆ) வங்காளமதசம்  

இ) மநபாளம் ஈ) தாய்லாந்து 

✓ இந்திய கடற்பலடயின் கடல் மராந்து கப்பலான ஐஎன்எஸ் சாவித்ரி 

வங்காளமதசத்தின் சாட்மடாகிராம் துலறமுகத்திற்கு வசன்றலடந்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

COVID-19 வதாற்லற லகயாளுவதில் வங்கமதசத்தின் வதாடர்ச்சியான 

முயற்சிகளுக்கு ஆதரவாக இரண்டு 960 LPM ைருத்துவ ஆக்ஸிஜலன 

அது எடுத்துச்வசன்றது. இலவ இந்தியாவில் DRDOஆல் உருவாக்கப்பட் 

-டு தயாரிக்கப்பட்டது. இந்தக் கப்பல் சட்மடாகிராம் துலறமுகத்திலிருந்து 

புறப்படும் மபாது BN கப்பலுடன் கடல்சார் கூட்டுப்பயிற்சியில் பங்மகற்க 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

9. பொரொலிம்பிக்ஸ் பதக்கம் வ ன்ற இந்தியொவின் முதல் இஆப 

அதிகொரி யொர்? 

அ) சுஹாஸ் யாதிராஜ்  

ஆ) மதமவந்திர ஜஜாரியா 

இ) மயாமகஷ் கதுனியா 

ஈ) பாவினா பமடல் 

✓ வநாய்டா ைாவட்ட நீதிபதி சுஹாஸ் L யாதிராஜ், பாராலிம்பிக்கில் பதக்கம் 

வவன்ற முதல் இஆப அதிகாரியாக என்ற வரலாறுச் சாதலனலய 

பலடத்தார். அவர் இந்மதாமனசியாவின் ஃப்வரடி வசட்டியவாலன SL 4-

குரூப் ஏ’இல் மதாற்கடித்தார். அவர் முன்பு 2017 ைற்றும் 2019’இல் BWF 

துருக்கிய சாம்பியன்ஷிப்பில் பல பதக்கங்கலள வவன்றுள்ளார். அவர் 

2020’இல் பிமரசிலில் தங்கப்பதக்கத்லதயும் வவன்றார். 

 

10. எந்த நிறு னத்துடன் இறைந்து, இஸ்தரொ, விண்வ ளியில் 

நுண்ணுயிரிகறள  ளர்க்க ஒரு ெொதனத்றத உரு ொக்கியுள்ளது? 

அ) ஐஐடி-வைட்ராஸ் 

ஆ) ஐஐடி-பம்பாய் 

இ) ஐஐஎஸ்சி  

ஈ) டிஆர்டிஓ 

✓ இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) ைற்றும் இந்திய விண்வவளி ஆய்வு 

லையம் (ISRO) ஆகியவற்றின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு இலணந்து 

விண்வவளியில் நுண்ணுயிரிகலள வளர்ப்பதற்கான ஒரு சாதனத்லத 

உருவாக்கியுள்ளன. இந்தச் சாதனம் நுண்ணுயிர் ைற்றும் பாக்டீரியா 

வளர்ச்சிலயக்கண்காணிக்க எல்இடி ைற்றும் மபாட்மடாடிமயாட் உணரி 

கலலவலயப் பயன்படுத்துகிறது. 

✓ இந்தச் சாதனம் விண்வவளி வீரர்களால் இந்தியாவின் முதல் குழு 

விண்கலைான ‘ககன்யான்’ பயணத்தின் மபாது விண்வவளியில் 

உயிரியல் பரிமசாதலனகலள மைற்வகாள்ள பயன்படும். 

 


1. கவிஞர் புலலைப்பித்தன் காலைானார் 

கவிஞரும், பாடலாசிரியருைான புலலைப்பித்தன் உடல்நலக் குலறவு 

காரணைாக தனியார் ைருத்துவைலனயில் சிகிச்லச வபற்று வந்த 

நிலலயில் 08-09-2021 காலைானார். அவருக்கு வயது 85. 

பிரபல திலரப்படப் பாடலாசிரியராக அறியப்பட்ட புலலைப்பித்தன் (85), 

தமிழக சட்ட மைலலவயின் முன்னாள் துலணத் தலலவராகவும் 

இருந்தவர். 

 

2. ஜவுளி உற்பத்திலய ஊக்குவிக்க ரூ.10,683 மகாடி திட்டம்: ைத்திய 

அலைச்சரலவ ஒப்புதல் 

ஜவுளித் துலறயில் ரூ.10,683 மகாடி ைதிப்பிலான உற்பத்தி சாாாா்ந்த 

ஊக்கத்வதாலக திட்டத்துக்கு (பிஎல்ஐ) பிரதைாாா் நமரந்திர மைாடி 

தலலலையிலான ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தத் 

திட்டத்தால் தமிழகம் உள்ளிட்ட ைாநிலங்களுக்கு வபரும் பயன் 

கிலடக்கும். தில்லியில் ைத்திய அலைச்சரலவக் கூட்டம், பிரதைாாா் மைாடி 

தலலலையில் புதன்கிழலை நலடவபற்றது. இக்கூட்டத்தில் பல்மவறு 

முடிவுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. கூட்டத்துக்குப் பிறகு, ைத்திய 

ஜவுளித் துலற அலைச்சாாா் பியூஷ் மகாயல் வசய்தியாளாாா்களிடம் 

கூறியதாவது: 

‘தற்சாாாா்பு இந்தியா’  என்ற வதாலலமநாக்குப் பாாாா்லவலய 

முன்வனடுத்துச் வசல்லும் முயற்சியாக, உள்நாட்டு உற்பத்திலயயும், 

ஏற்றுைதிலயயும் அதிகரிக்கும் மநாக்கில் 13 முக்கியத் துலறகளில் 

உற்பத்தி சாாாா்ந்த ஊக்கத்வதாலக திட்டத்துக்கு (பிஎல்ஐ) ைத்திய 

பட்வஜட்டில் ரூ.1.97 லட்சம் மகாடி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது. அதன் ஒரு 

பகுதியாக, வசயற்லக இலழ ைற்றும் வதாழில்நுட்பத்துக்கான பிரத்மயக 

இலழ சாாாா்ந்த ஜவுளித் துலறயில் உள்நாட்டு உற்பத்தி, ஏற்றுைதிலய 

அதிகரிக்க அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.10,683 மகாடி திட்டங்களுக்கு 

ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

13 துலறகளுக்கு பிஎல்ஐ திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதன் வாயிலாக 

இந்தியாவின் குலறந்தபட்ச உற்பத்தி அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் சுைாாாா் ரூ. 

37.5 லட்சம் மகாடியாகவும், இமத காலகட்டத்தில் குலறந்தபட்ச 

மவலலவாய்ப்பு சுைாாாா் ஒரு மகாடியாகவும் இருக்கும் என்று 

எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிறது. 

வவவ்மவறு ஊக்குவிப்புக் கட்டலைப்புடன் இரண்டுவிதைான 

முதலீடுகளுக்கு வாய்ப்புள்ளது. குலறந்தபட்சம் ரூ. 300 மகாடி முதலீடு 

வசய்ய விரும்பும் எந்த நபரும் திட்டத்தில் பங்மகற்க விண்ணப்பிக்கலாம். 

இரண்டாவதாக, குலறந்தபட்சம் ரூ. 100 மகாடி முதலீடு வசய்ய 

விருப்பமுள்ளவாாா்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். மைலும், விருப்பம் உள்ள 

ைாவட்டங்கள், 3 ைற்றும் 4-ஆம் நிலல நகரங்கள் ைற்றும் ஊரகப் 

பகுதிகளில் முதலீடு வசய்வதற்கு முன்னுரிலை அளிக்கப்படும். 

இதன்மூலம் பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கும் வதாழில் துலற வசன்றலடயும். 

இந்தத் திட்டத்தால் தமிழ்நாடு, குஜராத், உத்தர பிரமதசம், ைகாராஷ்டிரம், 

பஞ்சாப், ஆந்திரம், வதலங்கானா, ஒடிஸா உள்ளிட்ட ைாநிலங்களில் 

ைாவபரும் ைாற்றம் ஏற்படும் என்றாாாா் அவாாா். 

 

3. அரசுத் துலறகலள எண்ைையைாக்க புதிய திட்டம் 

அரசுத் துலறகளின் வசயல்பாடுகலள படிப்படியாக எண்ைையைாக்க, 

‘எண்ை (டிஜிட்டல்) தமிழ்நாடு’ என்ற திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும் என்று 

தகவல் வதாழில்நுட்பவியல் துலற அலைச்சாாா் ைமனா தங்கராஜ் 

அறிவித்தாாாா். சட்டப் மபரலவயில் தகவல் வதாழில்நுட்பவியல் துலற 

ைானியக் மகாரிக்லககளுக்கு பதிலளித்து அவாாா் புதன்கிழலை 

வவளியிட்ட அறிவிப்புகள்:- 

வவளிப்பலடயான நிாாா்வாகத்லத குடிைக்களுக்கு வழங்குவலத 

மநாக்கைாகக் வகாண்டு மின்னாளுலகலய படிப்படியாக அரசின் 

அலனத்து நிலலகளிலும் புகுத்த நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 

இலத மநாக்கைாகக் வகாண்டு ‘எண்ை தமிழ்நாடு’  திட்டம் 

வசயல்படுத்தப்படும். ைக்களுடன் மநரடித் வதாடாாா்பு வகாண்ட ைற்றும் 

அவாாா்களிடம் தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் அரசுத் துலறகளின் 

வசயல்பாடுகள் படிப்படியாக எண்ைையைாக்கப்படும். தரவுகலள 

ஏற்படுத்தி அவற்லற பகுப்பாய்வு வசய்து அதன்மூலம் வகாள்லககலள 

வகுக்க ஏதுவாக, தமிழக அரசின் வகாள்லக முடிவுகளுக்கான ஆதரவு 

அலைப்பு வசயல்படுத்தப்படும். தரவுகளின் அடிப்பலடயில் அலைந்த 

ஆளுலகலய முதலலைச்சரின் தகவல் பலலக வழியாக வழங்கவும், 

பல்மவறு தரவுத்தளப் பயனாளிகளின் தகவல்கலள ஒருங்கிலணந்த 

வலகயில் காண்பதற்கும் இந்த அலைப்பு உதவும். 

எண்ைையைாக்கும் திட்டம்: தமிழக அரசுத் துலறகளின் அலுவலகச் 

வசயல்பாடுகலள எண்ைையைாக்கும் திட்டம் அரசால் வசயல்படுத்தப்படும். 

இது விலரந்து முடிவவடுப்பதற்கான வசயல்திறலன மைம்படுத்த உதவும். 

இது காகிதப் பயன்பாட்லடக் குலறக்கவும் உதவும். இந்தத் திட்டம் 

முதல்கட்டைாக தலலலைச் வசயலகத்தில் இந்த ஆண்டுக்குள் 

வசயல்படுத்தப்படும். இரண்டாவது கட்டைாக பிற அரசுத் துலற 

அலுவலகங்களில் அைல்படுத்தப்படும். இலணயவழி வாணிபத்தின் 

வளாாா்ச்சி, வாடிக்லகயாளாாா்களின் மதலவகலளப் பூாாா்த்தி வசய்திடும் 

வலகயில், தரவு லையங்கள் மவகைாக வளாாா்ந்து வருகின்றன. அடுத்த 

4 ஆண்டுகளுக்குள் அதன் வளாாா்ச்சி விகிதம் 4 சதவீதத்துக்கும் மைல் 

இருக்கும் என எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிறது. இலதக் கருத்தில் வகாண்டு தரவு 

லையக் வகாள்லக வவளியிடப்படும். தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த 

ஆற்றல்மிக்க உலகளாவிய திறன் லையங்கலள ஈாாா்க்கும் முக்கிய 

ைாநிலைாகத் தமிழகம் விளங்குகிறது. 

இதன் மூலம் ைாநிலத்லத உலகளாவிய திறன் லையங்களுக்கான 

முக்கிய முலனயைாக ைாற்றிடும் வலகயில் திறன் லையக் வகாள்லக 

வவளியிடப்படும். 

வைய்நிகாாா் அருங்காட்சியகம்: வைய்நிகாாா் அருங்காட்சியகம், தமிழ் 

இலணயக் கல்விக் கழகத்தில் அலைக்கப்படும். இதன்மூலம் 

தமிழகத்தின் பாரம்பரியம், வரலாற்றுச் சின்னங்கள், கலலப் வபாருள் 

குறித்த ஆவணங்கலள வைய்நிகாாா் மூலைாக அறிந்திட முடியும். இந்த 

அருங்காட்சியகம் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் அலைக்கத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ் இலணயக் கல்விக் கழகத்தில் உள்ள 

 

 



         

    

புத்தகங்கள், ஓலலச் சுவடிகள் ஆகியவற்லறக் வகாண்ட 

மின்நூலகத்லத பாாாா்லவக் குலறபாடு வகாண்டவாாா்களும் எளிதாக 

வாசிக்க, உள்ளடக்கத் தமிழ் மின்நூலகைாக ைாற்றப்படும். அரிய ஒலி-

ஒளி ஆவணங்கள், ஒளிப்படங்கள், புலகப்படங்கள் ஆகியன 

மின்னுருவாக்கம் வசய்யப்படும். தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த 

உலகளாவிய நிறுவனங்களுடன் இலணந்து யூைாஜின் எனும் 

வருடாந்திர வதாழில்நுட்பத் தலலலை உச்சி ைாநாடு தமிழகத்தின் 

பல்மவறு சுற்றுலா நகரங்களில் நடத்தப்பட உள்ளது. முதலாவது ைாநாடு 

வசன்லனயில் நடத்தப்படும் என்று அலைச்சாாா் ைமனா தங்கராஜ் 

அறிவித்தாாாா். 

3-வது நிலல நகரங்களில் ஐ.டி. பூங்கா 

தமிழகத்தின் இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது நிலல நகரங்களில் 

தகவல் வதாழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் அலைக்கப்படும் என்று அலைச்சாாா் 

ைமனா தங்கராஜ் வதரிவித்தாாாா். இதுகுறித்து, அவாாா் வவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

மவலலவாய்ப்புகலள உருவாக்கவும், தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த 

வளாாா்ச்சிலய ஊக்குவிக்கவும் இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிலல 

நகரங்களில் தகவல் வதாழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் படிப்படியாக 

அலைக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளாாாா் 

 

4. இந்திய விைானப் பலடக்கு புதிதாக 56 மபாக்குவரத்து விைானங்கள்: 

ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் 

இந்திய விைானப் பலடக்கு புதிதாக 56 மபாக்குவரத்து விைானங்கலளக் 

வகாள்முதல் வசய்வதற்கு பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான ைத்திய 

அலைச்சரலவக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்மபாது பயன்பாட்டில் 

இருக்கும் அவ்மரா விைானங்களுக்கு ைாற்றாக, சி-295 ரக விைானங்கள் 

வகாள்முதல் வசய்யப்படவுள்ளன. பிரதைாாா் மைாடி தலலலையில் 

புதன்கிழலை நலடவபற்ற அலைச்சரலவக் கூட்ட முடிவுகள் குறித்து 

பாதுகாப்பு அலைச்சகம் வவளியிட்ட அறிக்லகயில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 

ஸ்வபயினில் உள்ள ஏாாா்பஸ் டிபன்ஸ் அண்ட் ஸ்மபஸ் நிறுவனத்திடம் 

இருந்து 16 விைானங்கள் வகாள்முதல் வசய்யப்படும். இந்த விைானங்கள் 

48 ைாதங்களில் இந்தியாவிடம் ஒப்பலடக்கப்படும். 40 விைானங்கள், 

டாடா நிறுவனம் தலலலையிலான கூட்டலைப்பு சாாாா்பில் 

உள்நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட உள்ளன. இந்த விைானங்கள், 10 

ஆண்டுகளில் உற்பத்தி வசய்யப்படும் என்று அந்த அறிக்லகயில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரஷியா-இந்தியா இலடமய ஒப்பந்தம்: 

புவி அறிவியல் துலறயில் இந்தியா, ரஷியா இலடமய ஒத்துலழப்லப 

ஏற்படுத்துவதற்கான புரிந்துணாாா்வு ஒப்பந்தத்துக்கு ைத்திய 

அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி, இந்திய புவியியல் 

ஆய்வு நிறுவனமும், ரஷியாவின் ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்வபனி 

ராஸ்ஜியாமலாஜியா நிறுவனமும் இலணந்து கனிை வள ஆராய்ச்சி, 

வான் புவி இயற்பியல் தரவுகளின் ஆய்வு, பிளாட்டினம் குழுை கூறுகள் 

(பிஜிஇ) ைற்றும் அரிய பூமிக் கூறுகளின் (ஆாாா்இஇ) ஆராய்ச்சி 

ஆகியவற்றில் ஒத்துலழப்புடன் வசயல்படும். 

இந்தியா-அஜாாா்லபஜான் இலடமய ஒப்பந்தம்: 

இந்திய பட்டயக் கணக்காளாாா் நிறுவனத்துக்கும், அஜாாா்லபஜான் 

குடியரசின் தணிக்லகயாளாாா் ைன்றத்துக்கும் இலடமய புரிந்துணாாா்வு 

ஒப்பந்தம் மைற்வகாள்ள ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

வதாழில்முலற கணக்கியல் பயிற்சி, வதாழில் வநறிமுலறகள், 

கணக்கியல் சாாாா்ந்த அறிலவ மைம்படுத்துதல், வதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி, 

வதாழில்முலற ைற்றும் அறிவுசாாாா் வளாாா்ச்சி ஆகிய துலறகளில் பரஸ்பரம் 

ஒத்துலழப்பு ஏற்பட இந்த ஒப்பந்தம் உதவிகரைாக இருக்கும் என்று 

ைத்திய அரசு வதரிவித்துள்ளது. 

இந்தியா-மபாாாா்ச்சுகல் இலடமய ஒப்பந்தம்: 

மபாாாா்ச்சுகல் குடியரசில் இந்திய குடிைக்கலளப் பணியில் 

அைாாா்த்துவதற்காக, இந்தியா- மபாாாா்ச்சுக்கல் அரசுகளுக்கு 

இலடமயயான புரிந்துணாாா்வு ஒப்பந்தத்துக்கு ைத்திய அலைச்சரலவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

 


