
         

    

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. 

 

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. 

 

3. அண்டமயில, பபண்கள் 1500 மீட்ைர் ஓட்ைப்பந்ேயத்தில், நேசிய 

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. 

 

4. ‘கட்லோ’ மீடன மோநில மீனோக அறிவித்துள்ள மோநிலம் எது? 

அ) நமற்கு வங்கம் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ 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. 

 

5. உலக மூங்கில்  ோள் கடைபிடிக்கப்படுகிற நேதி எது? 

அ) 15 செப்டம்பர் 

ஆ) 18 செப்டம்பர்  

இ) 20 செப்டம்பர் 

ஈ) 22 செப்டம்பர் 

✓ ஆண்டுநதாறும், செப்.18 அன்று உலக மூங்கில்  ாள் உலகம் முழுவதும் 

கடடபிடிக்கப்படுகிறது. மூங்கில் சதாழில் & மூங்கில் நதாட்டங்களின் 

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.  

✓ “#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 

✓ 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. 

 

7. திறன் சுற்றுச்சூழலடமப்பில் அளப்பரிய பங்கோற்றியடமக்கோக, 

எத்ேடன பயிற்சியோளர்களுக்கு 2021 பகௌசோலோச்சோர்யோ விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) 31 

ஆ) 41  

இ) 51 

ஈ) 61 

✓ 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 

மற்றும் ேபமங்லோங் ஆரஞ்சு ஆகியடவ சோர்ந்ே மோநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ)  ாகாலாந்து 

இ) மணிப்பூர்  

ஈ) நமகாலயா 

✓ 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  

ஆ) Together We Stand for Peace 

இ) United by Emotion 

ஈ) Great Athletes. Great Performances 

✓ 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  

இ) ஆசிய வளர்ச்சி 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 அடமச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள செய்திக் 

குறிப்பின் விவரம்: 

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 இரவிலும்- 

பகலிலும் 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 

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 ஏற்றம்-

முன்னணியில் 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, “இந்நதா-

பசிபிக் 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. 

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, 

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 கடற்கடரயாக புதுச்நெரி சின்ன 

வீராம்பட்டினம் நதர்வு 

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. 

 

 

 

 


