
         

    

1. குஜராத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றவர் ோர்? 

அ) பூபேந்திர ேபேல்  

ஆ) ஆச்சார்யா பேவ்ரத் 

இ) ஆனந்திபேன் ேபேல் 

ஈ) புஷ்கர் சிங் ோமி 

✓ குஜராத் மாநில முேலமமச்சராக பூபேந்திர ேபேல் ேேவிபயற்றார். காந்தி 

நகரிலுள்ள ஆளுநர் மாளிமகயில், ஆளுநர் ஆச்சார்யா பேவ்ரத் ேேவிப் 

பிரமாணம் பசய்துமைத்ோர். அைர் குஜராத் மாநிலத்தின் கட்பலாடியா 

போகுதியின் சட்ேமன்ற உறுப்பினராைார். பசப்.13 அன்று விஜய் ரூோனி 

ேனது ேேவிமய ராஜினாமா பசய்ேபிறகு, பூபேந்திர ேபேல் குஜராத்தின் 

முேலமமச்சரானார். 

 

2. ைத்திே நிலக்கரி வேல்கள் நிறுவனத்தின் திறந்தவவளி சுரங்கத் 

-தில் பணிபுரிந்த முதல் வபண் அகழ்வாய்வுப் வபாறிோளர் ோர்? 

அ) அகன்க்ஷா குமாரி 

ஆ) சிைாங்கி சிங் 

இ) ோைனா காந்த் 

ஈ) ஷிைானி மீனா  

✓ பஜாத்பூர் ஐஐடி’இன் முன்னாள் மாணைரான ஷிைானி மீனா, இந்திய 

நிலக்கரி நிறுைனத்தின் பிரிைான (CCL) மத்திய நிலக்கரி ையல்கள் 

நிறுைனத்தின் திறந்ேபைளி சுரங்கத்தில் ேணிபுரிந்ே முேல் பேண் 

அகழ்ைாய்வு போறியாளர் ஆைார். 

✓ நிலக்கரி சுரங்கத்தின் முக்கிய நிறுைனங்களுள் ஒன்றான CCL’இன் 

ராஜ்ரப்ோ திட்ேத்தில் அைர் நியமிக்கப்ேடுைார். ேற்போது ைமர இந்ேப் 

ேேவிமய ஆண்கபள ைகித்து ைருகின்றனர். ஜார்க்கண்டில் உள்ள 

ைேக்கு கரன்புரா ேகுதியிலுள்ள CCL’இன் சூரியில் நிலத்ேடி சுரங்கத்தில் 

ேணிபுரியும் நிலக்கரி இந்தியாவின் முேல் பேண் சுரங்கப்போறியாளராக 

அகன்க்ஷா குமாரி ஆனார். 

 

3. வலபனானின் புதிே பிரதைராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ோர்? 

அ) ஹசன் மேயப் 

ஆ) அஜீஸ் அகன்னூச் 

இ) நஜிப் மிகடி  

ஈ) மமக்பகல் ஔன் 

✓ பேரழிவு ேந்ே பேய்ரூட் துமறமுக பைடிவிேத்மே போேர்ந்து, முந்மேய 

நிர்ைாகம் ேேவி விலகிய ஓர் ஆண்டுக்குப் பிறகு பலேனானில் புதிய 

அரசாங்கம் அறிவிக்கப்ேட்ேது. பலேனானின் மிகப்பேரிய ேணக்காரரான 

நஜிப் மிகடி பிரேமராகிறார். அைர் இேற்கு முன்பு இரண்டு முமற பிரேமர் 

ேேவிைகித்துள்ளார். 

 

4. வைாராக்யகாவின் பிரதைராக நிேமிக்கப்பட்டவர் ோர்? 

அ) பமௌபல ஹாபித் எலலாமி 

ஆ) அஜீஸ் அகன்னூச்  

இ) நிசார் ேரகா 

ஈ) அஜீஸ் ரப்ோ  

✓ பமாராக்பகா மன்னர் ஆறாம் முகமது, பேசிய விடுேமலப் பேரணியின் 

அஜீஸ் அகன்பனாச்மச பிரேமராக நியமித்து, அைமர அரசாங்கத்மே 

அமமக்கவும் கூறினார். பசப்ேம்ேர்.8 அன்று நமேபேற்ற நாோளுமன்றத் 

பேர்ேலில் அக்கட்சி மிகப்பேரிய கட்சியாக உருபைடுத்ேது. பமாராக்பகா 

-வில், அரசியல்ைாதிகளுக்கு மட்டுப்ேடுத்ேப்ேட்ே அதிகாரங்கள் மட்டுபம 

உள்ளன; முக்கிய முடிவுகள் அமனத்தும் மன்னரிேபம உள்ளன. 

 

5. ‘Human Rights and Terrorism in India’ என்ற நூலின் ஆசிரிேர் 

ோர்? 

அ) அஜித் போைல் 

ஆ) சுப்பிரமணியன் சுைாமி  

இ) பிபின் ராைத் 

ஈ) சசி ேரூர் 

✓ கேந்ே 1999ஆம் ஆண்டில் ஆப்கானிஸ்ோனின் காந்ேகாரில் கேத்ேப்ேட்ே 

இந்தியன் ஏர்மலன்ஸ் விமானப்ேயணிகளுக்கு ஈோக மூன்று 

ேயங்கரைாதிகமள விடுவித்ேது, இந்தியாவின் நவீனகால ைரலாற்றில் 

ேயங்கரைாதிகளிேம் “பமாசமாக சரணமேேல்” என்று ோஜக நாோளு 

மன்ற உறுப்பினர் சுப்பிரமணியன் சுைாமி கூறினார். 

✓ அரசியலமமப்ோல் அனுமதிக்கப்ேட்ே மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்ோல் 

நியாயப்ேடுத்ேப்ேட்ே கட்டுப்ோடுகளுக்குள், ேயங்கரைாேத்மே எவ்ைாறு 

எதிர்த்துப் போராடுைது என்ேமே விளக்கும் “Human Rights and 

Terrorism in India” என்ற நூமல அைர் பைளியிட்டுள்ளார். 

 

6. உத்தரகண்ட் ைாநிலத்தின் புதிே ஆளுநராக நிேமிக்கப்பட்டு 

உள்ளவர் ோர்? 

அ) ஆச்சார்யா பேவ்ரத் 

ஆ) பேபி ராணி பமௌரியா 

இ) ேண்ோரு ேத்ோத்பரயா 

ஈ) குர்மித் சிங்  

✓ ராணுை துமணத்ேமலைராக இருந்து ஓய்வுபேற்ற Lt.பஜனரல் குர்மித் 

சிங், உத்ேரகண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். 

இைருக்குமுன் அந்ேப் ேேவிமய ைகித்து ைந்ே பேபி இராணி பமௌரியா 

ேேவி விலகியதிலிருந்து அப்ேேவி காலியாகபை இருந்ேது. 

 

7. ைருந்துகள், அழகுசாதனப் வபாருட்கள் ைற்றும் ைருத்துவ 

சாதனங்களுக்கான புதிே சட்டத்மத உருவாக்குவதற்காக, புதிதாக 

உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கக் குழுவின் தமலவர் ோர்? 

அ) ேல்ராம் ோர்கைா 

ஆ) ரன்தீப் குபலரியா 

இ) V G பசாமனி  

ஈ) ககன்தீப் காங் 

✓ மருந்துகள், அழகுசாேனப் போருட்கள் மற்றும் மருத்துை சாேனங்களுக் 

-கான புதிய சட்ேத்மே உருைாக்குைேற்காக எட்டு உறுப்பினர்கள் 

பகாண்ே குழுமை அரசாங்கம் அமமத்துள்ளது. இக்குழுவிற்கு இந்திய 

ேமலமம மருந்துக்கட்டுப்ோட்ோளர் ோக்ேர் V G பசாமனி ேமலமம 

ோங்குகிறார். 1940ஆம் ஆண்டு மருந்துகள் மற்றும் ஒப்ேமன சட்ேமானது 

மருந்துகள், ஒப்ேமன மற்றும் மருத்துை சாேனங்களின் இறக்குமதி, 

உற்ேத்தி, விநிபயாகம் மற்றும் விற்ேமனமய ஒழுங்குேடுத்துகிறது. 

இந்ேச் சட்ேம் அவ்ைப்போது திருத்ேப்ேடுகிறது. கமேசியாக 2008’இல் 

இந்ேச் சட்ேம் திருத்ேஞ்பசய்யப்ேட்ேது. 

 

8. 13ஆவது BRICS உச்சிைாநாட்டிற்கு தமலமைதாங்கிேவர் ோர்? 

அ) ஜி ஜின்பிங் 

ஆ) நபரந்திர பமாடி  

இ) விளாடிமிர் புதின் 

ஈ) சிரில் ராமபோசா 

✓ 13ஆைது BRICS உச்சிமாநாட்டிற்கு பிரேமர் பமாடி ேமலமமைகித்ோர். 

“BRICS@15: Intra BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and 

Consensus” என்ேமே இந்ே உச்சிமாநாட்டின் கருப்போருளாக இந்தியா 

பேர்ந்பேடுத்ேது. BRICS ேமலைர்களான பிபரசில் அதிேர் பஜய்ர் 

போல்சனாபரா, ரஷ்ய அதிேர் விளாடிமிர் புதின், சீன அதிேர் ஜி ஜின்பிங், 

பேன்னாப்பிரிக்க அதிேர் சிரில் ராமபோசா ஆகிபயார் உச்சிமாநாட்டில் 

ேங்பகற்றனர். 

✓ இந்தியாவின் BRICS ேமலமம போறுப்பின் போது ேல்பைறு புதிய முன் 

முயற்சிகள் சாத்தியமாகின. BRICS டிஜிட்ேல் நலைாழ்வு மாநாடு, 

ேல்முமன சீர்திருத்ேங்கள் குறித்ே BRICS அமமச்சர்களின் முேல் 

கூட்ேறிக்மக, BRICS ேயங்கரைாே எதிர்ப்பு திட்ேம், போமலதூர 

திறனறி பசயற்மகக்பகாள்கள் துமறயில் ஒத்துமழப்புக்கான ஒப்ேந்ேம், 

BRICS பமய்நிகர் ேடுப்பூசி ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ோட்டு மமயம், ேசுமம 

சுற்றுலாவுக்கான BRICS கூட்ேணி ஆகியமை இைற்றில் அேங்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ‘bob World’ என்ற வபேரில் தனது டிஜிட்டல் வங்கி தளத்மத 

வதாடங்கியுள்ள வங்கி எது? 

அ) இந்தியன் ைங்கி 

ஆ) ேந்ேன் ைங்கி 

இ) ேபராோ வங்கி  

ஈ) ோசிம் ேங்கா கிராமின் ைங்கி 

✓ அமனத்து ைங்கியியல் பசமைகமளயும் ஒபர கூமரயின்கீழ் ைழங்கும் 

பநாக்கில் ேபராோ ைங்கி ேனது டிஜிட்ேல் ைங்கி ேளத்மே ‘bob World’ 

என்ற பெயரில் அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. பசமிப்பு, முேலீடு, கேன் மற்றும் 

ைாங்கு ஆகிய நான்கு முக்கிய தூண்களின்கீழ், ைங்கித் ேயாரிப்புகள் 

மற்றும் பசமைகளின் ேரந்ே ைசதிமய இது ைழங்கும். 

 

10.இந்திே ஏற்றுைதி-இறக்குைதி வங்கியின் (EXIM வங்கி) நிர்வாக 

இேக்குநராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ோர்? 

அ) ஹர்ஷ பூபேந்திர ேங்காரி  

ஆ) பேவிட் ரஸ்கின்ஹா 

இ) சக்திகாந்ே ோஸ் 

ஈ) நிருபேந்திர மிஸ்ரா 

✓ இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி ைங்கியின் நிர்ைாக இயக்குநராக ஹர்ஷ 

பூபேந்திர ேங்காரிமய அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது. ேற்போது EXIM 

ைங்கியின் துமண நிர்ைாக இயக்குநராக இருந்து ைரும் ேங்காரி, 3 

ஆண்டு காலத்திற்பகா அல்லது அரசாங்கத்தின் அடுத்ே உத்ேரவு ைரும் 

ைமரபயா இந்ேப் போறுப்பில் இருப்ோர். 

 


1. திருச்பசந்தூர், சமயபுரம், திருத்ேணி பகாவில்களில் முழுபநர 

அன்னோனம் திட்ேம்: முேல்ைர் போேக்கி மைத்ோர் 

திருச்பசந்தூர் சுப்பிரமணிய சுைாமி பகாவில், சமயபுரம் மாரியம்மன் 

பகாவில், திருத்ேணி சுப்பிரமணிய சுைாமி பகாவில் ஆகிய பகாவில்களி 

-ல் நாள் முழுைதும் அன்னோனம் ைழங்கும் திட்ேத்மே முேல்ைர் முக 

ஸ்ோலின் ேமலமமச்பசயலகத்திலிருந்து காபணாலி காட்சி ைாயிலாக 

போேக்கிமைத்ோர். 

ஏற்கனபை, ேழனி ேண்ோயுேோணி சுைாமி பகாவில், திருைரங்கம் 

அரங்கநாேசுைாமி பகாவில் ஆகியைற்றில் நாள் முழுைதும் அன்னோனம் 

ைழங்கும் திட்ேம் பசயல்ேட்டுைருகிறது. ேற்போமேய 3 பகாவில்கமளயு 

-ம் பசர்த்து பமாத்ேம் 5 பகாவில்களில் நாள் முழுைதும் அன்னோனம் 

ைழங்கும் திட்ேம் பசயல்ேடுத்ேப்ேடுகிறது. ேமிழகத்தில் பமாத்ேம் 754 

பகாவில்களில் மதியம் அன்னோனம் ைழங்கப்ேட்டு ைருகிறது. 

 

2. அரசுப்ேணிகளுக்கான பநரடி நியமன ையது 32ஆக உயர்வு 

அரசுப்ேணிகளுக்கான பநரடி நியமன ையது ைரம்மே 32ஆக உயர்த்தி 

ேமிழக அரசு அரசாமண பைளியிட்ேது. சட்ேப்பேரமையில் மனிேைள 

பமலாண்மமத் துமற மானியக் பகாரிக்மக மீோன விைாேத்தின்போது 

நிதியமமச்சர் ேழனிபைல் தியாகராஜன் கபரானா பேருந்போற்று கார 

-ணமாக ேணியாளர் பேரிவு முகமமகளால் நேத்ேப்ேடும் அரசுப் ேணிக 

-ளுக்கான போட்டித் பேர்வுகள் ோமேமானோல், பநரடி நியமன ையது 

உச்சைரம்பு இரண்டு ஆண்டுகள் உயர்த்ேப்ேடும் என அறிவித்திருந்ோர்.  

அேன்ேடி அரசுப்ேணிகளில் பநரடி நியமனத்துக்கான ையது ைரம்மே 

30லிருந்து 32ஆக உயர்த்தி ேமிழக அரசு அரசாமண பைளியிட்டுள்ளது. 

கருமண அடிப்ேமே ேணி நியமன ையது உச்சைரம்பில் எந்ேவிே 

மாற்றம் இல்மல எனவும் கூறப்ேட்டுள்ளது. 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 4% இேஒதுக்கீடு: 

பமலும் அரசு பைமலைாய்ப்புகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 4% 

இேஒதுக்கீட்மே உறுதிபசய்ைேற்காக அமனத்துத் துமறகளிலும் கண் 

-காணிப்பு அதிகாரிகமள நியமிக்கவும் ேமிழக அரசு உத்ேரவிட்டுள்ளது. 

 

3. 17-09-2021 – ஈ பவ ரா பெரியாரின் 143ஆவது பிறந்தநாள். 

 

4. எல்பலார்க்கும் எல்லாம்; சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழு அமமக்க 

முடிவு: முேல்ைர் ஸ்ோலின் 

சமூகநீதி அளவுபகாலானது சட்ேப்ேடி உள்ளது. ஆனால் முழுமமயாகச் 

பசயல்ேடுத்ேப்ேடுகிறோ என்ேமேக் கண்காணிப்ேேற்காகத் ேமிழ்நாடு 

அரசால் ஒரு கண்காணிப்புக் குழு அமமக்க முடிபைடுக்கப்ேட்டுள்ளது 

என்று முேல்ைர் ஸ்ோலின் பேரிவித்துள்ளார். 

கல்வி, பைமலைாய்ப்பு, ேேவிகள், ேேவி உயர்வுகள், நியமனங்கள் 

ஆகியைற்றில் சமூக நீதி அளவுபகால் முமறயாக, முழுமமயாகப் 

பின்ேற்றப்ேடுகிறோ என்ேமே இக்குழு கண்காணிக்கும்; ைழிகாட்டும்; 

பசயல்ேடுத்தும். சரியாக நமேமுமறப்ேடுத்ேப்ேோவிட்ோல் உரிய 

நேைடிக்மக எடுக்க அரசுக்கு இக்குழு ேரிந்துமர பசய்யும். இேற்கான 

விதிமுமறகள் விமரவில் பைளியிேப்ேடும். இதில் அரசு அதிகாரிகள், 

கல்வியாளர்கள், சட்ே ைல்லுநர்கள் இேம்பேறுைார்கள். 

1916ஆம் ஆண்டு பேன்னிந்திய நல உரிமமச் சங்கம் என்ற பேயரால் 

போேங்கப்ேட்ே நீதிக்கட்சியானது அன்மறய பசன்மன மாகாணத்தில் 

சமூக நீதி, தீண்ோமம ஒழிப்பு, ஒடுக்கப்ேட்போர் உரிமம, சுயாட்சிக் 

கருத்துகள் ஆகியைற்றுக்காகக் குரல் பகாடுத்ேது. 1920ஆம் ஆண்டு 

நேந்ே முேல் பேர்ேலில் பைன்ற நீதிக்கட்சி ஆட்சியானது இேமனப் 

ேல்பைறு அரசாமணகள் மூலமாகச் பசயல்ேடுத்தியது. 

அதில் மிக மிக முக்கியமான அரசாமண பைளியிேப்ேட்டு இன்றுேன் 100 

ஆண்டுகள் ஆகின்றன. அதுோன் ேமிழ்ச் சமுோயத்தின் ேல 

ேமலமுமறகமள மாற்றிய சமூக நீதி அரசாமண ஆகும். 

16.9.1921 அன்று நீதிக்கட்சி ஆட்சியின் முேல்ைரான ேனகல் அரசர் 

காலத்தில் இந்ே உத்ேரவு பிறப்பிக்கப்ேட்ேது. “அரசுப் ேணிகளில் 

குறிப்பிட்ே ைகுப்பினர் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் நிமல இருக்குமானால் அது 

நாட்டுக்குப் பேரும் தீங்மக விமளவிக்கும். அமனத்துச் சமூகத்தினரும் 

ஏற்றம் பேறும் ைமகயில் மக்கள் போமகமய அடிப்ேமேயாகக் 

பகாண்டு ேணியிேங்கள் ைழங்கப்ேே பைண்டும்” என்ற அடித்ேளத்தில் 

அந்ே அரசாமண பைளியிேப்ேட்ேது. இதுோன் சமூக நீதிக்கான அடித் 

ேளம் ஆகும். அதிலிருந்துோன் சமூக நீதி ைரலாற்றின் மாபேரும் ேயணம் 

போேங்கியது. 

நூறு ஆண்டுகள் கழித்து பசப்ேம்ேர் 16ஆம் நாளான இன்று பைள்ளுமே 

பைந்ேர் தியாகராயர், சமுோய சீர்திருத்ே மருத்துைர்களான நபேசனார், 

TM நாயர், கேலூர் ஏ சுப்ேராயலு, ேனகல் அரசர், அமமச்சர் S முத்மேயா, 

பி டி இராஜன் ஆகிபயாமர நிமனத்துப் ோர்க்கிபறன். இைர்கள் 

உள்ளிட்ே பேருமக்கள் அன்று போேங்கிமைத்ே சமூக நீதிப்புரட்சிோன் 

ேமிழ்ச்சமுோயத்தின் லட்சக்கணக்கானைர்கள் இல்லங்களில் விளக்பக 

-ற்றக் காரணமாக அமமந்ேது. இந்ே உத்ேரமை எப்ேடிச் பசயல்ேடுத்ே 

பைண்டும் என்ற ேரைரிமசப் ேட்டியமலப் போட்டுக் பகாடுத்ோர் 

அன்மறய அமமச்சர் எஸ் முத்மேயா. அேனால்ோன், “இனிப்பிறக்கும் 

பிள்மளகளுக்கு முத்மேயா என்று பேயர் சூட்டுங்கள்” என்றார் ேந்மே 

பேரியார். 

 

 

 

 

 

 


