
         

    

1. ஆண்டுத ோறும் ‘கிரைம் இந்தியா’ அறிக்ரைரய வெளியிடுகிற 

நிறுெனம் எது? 

அ) தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம்  

ஆ) NITI ஆதயாக் 

இ) தபாதேப்பபாருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகம் 

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. 

 

2. துளிர் நிறுெனங்ைரை ஆதரிப்பதற்ைாை வதற்ைாசியாவின் மிைப் 

வபரிய தயாரிப்பு மேம்பாட்டு ரேயோன ‘Digital Hub’ஐ திறந்துள்ை 

ோநிலம் எது? 

அ) தகைைா  

ஆ) கர்நாடகா 

இ) உத்ேைகண்ட் 

ஈ) உத்ேை பிைதேசம் 

✓ 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 

நாடுைள் எரெ? 

அ) இந்தியா மற்றும் இந்தோதனசியா  

ஆ) இந்தியா மற்றும் தநபாைம் 

இ) இந்தியா மற்றும் சீனா 

ஈ) இந்தியா மற்றும் பூடான் 

✓ 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. 

 

4. சமீபத்தில், வசஸ்ஸில் இந்தியாவின் 70ஆெது கிைாண்ட்ோஸ்டர் 

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. 

 

 

5. பஞ்சாபின் 16ஆெது முதலரேச்சைாை பதவிமயற்றெர் யார்? 

அ) சுக்ஜிந்ேர் சிங் ைந்ோவா 

ஆ) அருணா பசௌத்ரி 

இ) சைண்ஜித் சிங் சன்னி   

ஈ) அதசாக் பகலாட் 

✓ 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  

ஈ) இந்தோதனசியா 

✓ 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. 

 

7. ஒலி தயாரிப்பு, திரைப்பட தயாரிப்பு ேற்றும் கிைாபிக் டிரசனிங் 

குறித்து ோணெர்ைளுக்கு பயிற்சியளிக்ை ‘இரசப்மபருந்து’ என்ற 

ஒன்ரறத் வதாடங்கியுள்ை ோநிலம் எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) தகைைா 

இ) தில்லி  

ஈ) மத்திய பிைதேசம் 

✓ 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. 

 

8. FSSAI’இன் மூன்றாெது ோநில உணவுப் பாதுைாப்பு குறியீட்டில், 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

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. 

 

 

 


