
         

    

1. இந்தியாவின் முதல் யூர ா பசுமைப் பத்தி த்மத வெளியிட்டுள்ள 

நிறுெனம் எது? 

அ) NTPC 

ஆ) பவர் பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன்  

இ) AIIMS 

ஈ) TANGEDCO 

✓ மின்துபையில் முன்னணி வங்கிசாோ நிதி நிறுவனமான, பவர் 

பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிட் தனது முதல் யூரோ 300 மில்லியன், 7 

ஆண்டு யூரோ பசுமைப் பத்திேத்பத வவளியிட்டது. 

✓ 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. 

 

2. 2021’க்கான உலகளாவிய விருதுகளில் யூர ாைணி ெழங்கிய 

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

அ) SBI வங்கி 

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. 

 

3. பா த மிகுமின் நிறுெனைானது (BHEL) இந்தியாவின் மிகப்வபரிய 

மிதமெ ர ாலார் PV ஆமலமய எம்ைாநிலத்தில் த ொடங்கியுள்ளது? 

அ) ஆந்திே பிேரதசம்  

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. 

 

4. “சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன், காலநிமல தகெமைப்பு ைற்றும் 

 மூக உள்ளடக்கங்வகாண்ட நகர்ப்புற ஆற்றங்கம  திட்டமிடல் & 

ரைம்பாட்டுக்கான ெழிகாட்டல் குறிப்மப” அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

அமைப்பு எது? 

அ) ரதசிய தூய்பம கங்பக திட்டம்  

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. 

 

 

5. APEDA  ட்டம் நாடாளுைன்றத்தில் நிமறரெற்றப்பட்ட ஆண்டு 

எது? 

அ) 1970 

ஆ) 1980 

இ) 1985  

ஈ) 1995 

✓ ரவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருட்கள் ஏற்றுமதி 

ரமம்பாட்டு ஆபணயச் சட்டமானது (APEDA சட்டம்) கடந்த 1985ஆம் 

ஆண்டில் ோடாளுமன்ைத்தில் நிபைரவற்ைப்பட்டது. 

✓ 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 

ஆ) மின் துபை சீர்திருத்தங்கள் 

இ) MSME சீர்திருத்தங்கள் 

ஈ) வதாபலத்வதாடர்பு சீர்திருத்தங்கள்  

✓ 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. 

 

7.அண்மைச்வ ய்திகளில் இடம்வபற்ற, “VR வ ௌதாரி” என்பெருடன் 

வதாடர்புமடய அமைப்பு எது? 

அ) இஸ்ரோ 

ஆ) இந்திய விமானப்பபட  

இ) ஓஎன்ஜிசி 

ஈ) இந்தியன் ஆயில் 

✓ 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, 

‘Sailing regattas and Sail parade’ என்றவொன்மற நடத்தவுள்ள 

அமைப்பு எது? 

அ) இந்திய இோணுவம் 

ஆ) இந்திய கடற்பபட  

இ) இந்திய கப்பல் கழகம் 

ஈ) இந்திய அகழ்வு நிறுவனம் 

✓ 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. 

 

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, 

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. 

 

 

 

 

 



         

    

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. 

 

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.  

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. 

 

 


