
         

    

1. இரஸ்கின் பாண்ட், வின ாத் குமார் சுக்லா உள்ளிட்ட அறுவர், 

அண்மமயில் எந்தப் பபல்னலாஷிப்பிற்கு னதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ர்? 

அ) சாகித்ய அகாதமி பெல்ல ாஷிப்  

ஆ) ஞானபீட விருது 

இ) வியாஸ் சம்மான் 

ஈ) டாக்டர் B C ராய் விருது 

✓ ஆங்கி  எழுத்தாளர் இரஸ்கின் ொண்ட், ஹிந்தி எழுத்தாளர் விலனாத் 

குமார் சுக் ா உள்ளிட்ட ஆறு லெர் சாகித்ய அகாதமி பெல்ல ாஷிப்பிற்கு 

லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டனர். சாகித்ய அகாதமியின் பொது கவுன்சில் அதன் 

உயரிய பகௌரவமான பெல்ல ாஷிப்பெ அறிவித்ததாக லதசிய எழுத்துக் 

-கள் அகாதமி கூறியது. சிர்பெண்டு முலகாொத்யாய் (பெங்காலி), எம் 

லீ ாவதி (மப யாளம்), Dr ொல்சந்திர பெலமட் (மராத்தி), Dr லதஜ்வந்த் 

சிங் கில் (ெஞ்சாபி), சுவாமி இராமெத்ராச்சார்யா (சமற்கிருதம்), இந்திரா 

ொர்த்தசாரதி (தமிழ்) ஆகிலயார் பெல்ல ாஷிப் பெற்ற மற்றவர்களாவர். 

 

2. அண்மமச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ற பங்கஜ் அத்வானியுடன் 

பதாடர்புமடய விமையாட்டு எது? 

அ) ெளு தூக்குதல் 

ஆ) ஸ்னூக்கர்  

இ) படன்னிஸ் 

ஈ) லடபிள்-படன்னிஸ் 

✓ கத்தாரின் லதாகாவில் ெபடபெற்ற ஆசிய ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பெ 

ஈரானின் அமீர் சர்லகாபச 6-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியாவின் 

ெங்கஜ் அத்வானி பவன்றார். அவர் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ெட்டத்பத 

பவன்றார். ஆனால், 2017ஆம் ஆண்டில் இரண்டாமிடத்பதப் பிடித்தார். 

2019ஆம் ஆண்டில், அபனத்து வபகயான பில்லியர்ட்ஸ், ஸ்னூக்கர், 6 

பரட்ஸ் மற்றும் 10 பரட்ஸ் ஆகியவற்றில் ெட்டங்கபள பவன்ற உ கின் 

ஒலர வீரராக ெங்கஜ் அத்வானி ஆனார். 

 

3. அண்மமயில் எந்தத் தைத்தில், அமமப்புொரா பதாழிலாைர்கள் 

குறித்த இந்தியாவின் முதல் னதசிய தரவுத்தைத்மத, பதாழிலாைர் 

அமமச்ெகம் பவளியிட்டது? 

அ) இ-ஷ்ராம் இபணயதளம்  

ஆ) சமாதான் இபணயதளம் 

இ) ஆத்ம நிர்ொர் ொரத் இபணயதளம் 

ஈ) லமற்கூறியபவ எதுவுமில்ப  

✓ இ-ஷ்ராம் இபணயதளமானது அபமப்புசாரா பதாழி ாளர்கள் குறித்த 

இந்தியாவின் முதல் லதசிய தரவுத்தளமாகும். அபமப்புசாரா பதாழி ாளர் 

-களின் ெதிவு பசயல்முபறபய முடிக்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் அரசுக்கு 

உத்தரவிட்டபதத் பதாடர்ந்து இந்தத் தளம் ெபடமுபறக்கு வந்தது. இ-

ஷ்ராம் தளத்தில், 1 லகாடிக்கும் லம ாலனார் ெதிவு பசய்துள்ளனர். அப் 

ெதிவுகளில் 68% பொது லசபவ பமயங்கள்மூ ம் பசய்யப்ெட்டன. 

 

4. எதன் ஆராய்ச்சியாைர்கள் மமைத்துளிகளிலிருந்து மின்ொரத்மத 

உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ொத த்மத வடிவமமத்துள்ை ர்? 

அ) ஐஐடி பமட்ராஸ் 

ஆ) ஐஐடி ெம்ொய் 

இ) ஐஐடி தில்லி  

ஈ) ஐஐடி பெங்களூர் 

✓ தில்லியில் உள்ள இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் நீர் 

துளிகள், மபழத்துளிகள், நீலராட்டங்கள் மற்றும் கடல் அப களில் 

இருந்தும் மின்சாரத்பத உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சாதனத்பத 

உருவாக்கியுள்ளனர். இந்தச் சாதனம் மின்னியல் தூண்டல் மற்றும் 

டிபரலொ-எ க்ட்ரிக் விபளபவப் ெயன்ெடுத்தி உருவாக்கப்ெட்டது.  

✓ இது “திரவ-திட இபடமுகம் டிபரலொஎ க்ட்ரிக் ொலனா பெனலரட்டர்” 

என்று அபழக்கப்ெடுகிறது. இந்தச் சாதனம் ொலனாகாம்லொசிட் ொலிமர் 

மற்றும் ஒரு பதாடர்பு மின்முபனயால் ஆனது. 

 

 

5.CBSE / NCERT பாடத்திட்டத்தில் மாற்றஞ்பெய்வதற்காக ெமீபத்தில் 

அமமக்கப்பட்ட 12 னபர்பகாண்ட குழுவின் தமலவர் யார்? 

அ) அமித் ொ 

ஆ) கஸ்தூரிரங்கன்  

இ) பிமல் ெ ான் 

ஈ) இஞ்பசட்டி ஸ்ரீனிவாஸ் 

✓ CBSE/NCERT ொடத்திட்டத்தில் மாற்றங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கபள 

வகுப்ெதற்காக, இந்திய அரசு, கஸ்தூரிரங்கன் தப பமயில் 12 லெர் 

பகாண்ட லதசிய வழிெடத்துதல் குழுபவ அபமத்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு 

மூன்றாண்டுகள் அவகாசம் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

✓ லதசிய ொடத்திட்ட கட்டபமப்பு எனப்ெடும் இந்த ஆவணம் கபடசியாக 

2005’இல் தயாரிக்கப்ெட்டது. கஸ்தூரிரங்கன், இஸ்லராவின் முன்னாள் 

தப வரும் லதசிய கல்விக் பகாள்பக-2020’ஐ உருவாக்கிய குழுவின் 

தப வராகவும் இருந்தார். 

 

6. அண்மமயில் மத கட்டமமப்புகள் (பாதுகாப்பு) மனொதா, 2021’ஐ 

நிமறனவற்றிய மாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) கர்ொடகா  

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) லகரளா 

✓ கர்ொடக மாநி  சட்டசபெயானது சமீெத்தில் கர்ொடக மத கட்டபமப்புக 

-ள் (ொதுகாப்பு) மலசாதா, 2021’ஐ நிபறலவற்றியது. பொது இடங்களில் 

மத நிர்மாணங்கபள ொதுகாக்கும் லொக்கில், முத பமச்சர் ெசவராஜ் 

பொம்பமயால் இந்த மலசாதா அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. மலசாதாவின்ெடி, 

“லகாவில், லதவா யம், மசூதி, குருத்வாரா, பெௌத்த விகாரம், மொர் 

லொன்றபவ, சட்டத்தின் அதிகாரம் இல் ாமல் பொதுபவளி இடத்தில் 

கட்டப்ெட்டிருந்தாலும் அபவ மத கட்டபமப்பு எனப்ெடும்”. 

 

7. விலங்கு-மனித னமாதமல ஒழிப்பதற்காக, எந்த விலங்குகளுக்கு 

‘னரடினயா காலர்’கமை பபாருத்த ஒடிஸா வ த்துமற திட்டமிட்டு 

உள்ைது? 

அ) புலிகள் 

ஆ) யாபனகள்  

இ) மான் 

ஈ) பசாம்புமூக்கு முதப  

✓ ஒடிசா மாநி த்தின் வனத்துபறயினர், மாநி த்தின் 7 யாபனகளுக்கு 

‘லரடிலயா கா ர்’கபள பொருத்தவும், அவற்றின் ெடமாட்டத்பதக் 

கண்காணிக்கவும், மனிதக் குடியிருப்புகளுக்குள் அபவ நுபழவபதத் 

தடுக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளனர். இது வி ங்கு - மனித லமாதப  

ஒழிப்ெபத லொக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ இதற்காக சந்தக வனவுயிரி சரணா யத்தின் மூன்று யாபனகளும், 

சிமிலிொல் புலிகள் காப்ெகத்தின் 4 யாபனகளும் லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டு 

உள்ளன. இக்கருவியில் GPS கருவி பொருத்தப்ெட்டுள்ளது. இதன்மூ ம் 

யாபனகளின் இருப்பிடத்பத நிகழ்லெரத்தில் கண்காணிக்க முடியும். 

 

8. “Transforming Food Systems for Rural Prosperity” என்றவ ோர் 

அறிக்கைகை பவளியிட்ட நிறுவ ம் எது? 

அ) UNESCO 

ஆ) FAO 

இ) IFAD  

ஈ) NABARD 

✓ “கிராமப்புற பசழிப்புக்லகற்றவாறு உணவு அபமப்புகபள மாற்றுவது” 

என்றலவார் அறிக்பகபய ஐொ’இன் சிறப்பு நிறுவனமான லவளாண் 

வளர்ச்சிக்கான சர்வலதச நிதியம் (IFAD) பவளியிட்டது. இவ்வபமப்பின் 

தப பமயகம் லராம், இத்தாலியில் உள்ளது. இந்த அறிக்பக விவசாயம் 

மற்றும் சிறு மற்றும் ெடுத்தர நிறுவனங்களில் அரசின் முதலீடுகளுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 

 

  

 

 

  

 

 



         

    

9. ‘நீலக்பகாடி’ ொன்றிதமை வைங்குகிற நிறுவ ம் எது? 

அ) UNESCO 

ஆ) UNICEF 

இ) சுற்றுச்சூழல் கல்வி அறக்கட்டளை  

ஈ) UNFCCC 

✓ படன்மார்க்கின் சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான அறக்கட்டபள என்ெது 

தற்சமயம்வபர 77 உறுப்புொடுகபளக்பகாண்ட சுற்றுச்சூழல் அபமப்பு 

ஆகும். இந்த அபமப்பு, ‘நீ க்பகாடி’ சான்றிதபழ வழங்குகிறது. இந்தச் 

சான்றிதழ் கடற்கபரகளின் சூழல் குறித்த தகவல்கபள வழங்குகிறது.  

✓ சமீெத்தில் இந்த அறக்கட்டபள, இந்தியாவில் அபமந்துள்ள லமலும் இரு 

கடற்கபரகளுக்கு ‘நீ க்பகாடி’ சான்றிதபழ வழங்கியது. தமிழ்ொட்டின் 

லகாவளம் மற்றும் புதுச்லசரியில் ஈடன் ஆகியன அவ்விரு கடற்கபரகள் 

ஆகும். இதன்மூ ம், இந்தியாவில் ‘நீ க்பகாடி’ சான்றுபெற்ற கடற்கபர 

-களின் எண்ணிக்பக ெத்தாக உயர்ந்துள்ளது. 

 

10. பபாருளியல் கூட்டுறவு & வைர்ச்சிக்கா  அமமப்பின் (OECD) 

தமலமமயகம் அமமந்துள்ை இடம் எது? 

அ) துொய் 

ஆ) தாலவாஸ் 

இ) ொரிஸ்  

ஈ) பெனீவா 

✓ பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அபமப்பு (OECD) என்ெது 

பொருளியல் முன்லனற்றம் மற்றும் உ க வர்த்தகத்பத ஊக்குவிப்ெபத 

லொக்கமாகக்பகாண்ட அரசாங்கங்களுக்கிபடலயயான பொருளாதார 

அபமப்ொகும். இது பிரான்சின் ொரிபஸ தப பமயிடமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. இது 36 உறுப்பு ொடுகபளக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ அண்பமயில், அபமரிக்க அதிெர், OECD’க்கான அபமரிக்காவின் அடுத்த 

தூதுவராக மூத்த இந்திய-அபமரிக்க அரசியல் வல்லுெர் மனிசா சிங்பக 

நியமித்தார். ெல்லவறு குறிப்பிடத்தக்க ெதவிகளில் ெணியாற்றியுள்ள 

அவர், தற்லொது பொருளாதாரம் மற்றும் வணிக விவகாரங்களுக்கான 

உதவி பசய ாளராக ெணியாற்றி வருகிறார்.  

 


1. தமிழகத்தில் இருந்து முதல்முபறயாக – ‘லொயிங்’ நிறுவனத்துக்கு 

ொகங்கள் தயாரிக்க ஒப்ெந்தம் 

தமிழகத்தில் முதல்முபறயாக லொயிங் விமான நிறுவனத்துக்கு முக்கிய 

ொகங்கள் தயாரித்து வழங்குவதற்கான ஒப்ெந்தம் முதல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் முன்னிப யில் வழங்கப்ெட்டது. இதுகுறித்து தமிழக அரசு 

பவளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு லச த்தில் உள்ள ஏலராஸ்லெஸ் 

இன்ஜினீயர்ஸ் நிறுவனம், உ களாவிய விண்பவளி நிறுவனத்தின் 

தயாரிப்புகளுக்கான முக்கிய விமான ொகங்கள் தயாரித்து வழங்க 

நீண்டகா  ஒப்ெந்தத்பத லொயிங் இந்தியா நிறுவனத்திடம் இருந்து 

பெற்றுள்ளது. இந்த ஒப்ெந்தம் தமிழகத்தில் சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர 

பதாழில் நிறுவனங்களின் தரம், துல்லியம் மற்றும் கூட்டு 

க ாச்சாரத்தின் அர்ப்ெணிப்புக்கான சான்றாகும். ஏலராஸ்லெஸ் 

இன்ஜினீயரிங் நிறுவனம் - லொயிங் இபடயி ான ஒத்துபழப்பு ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க பமல்கல் ாகும். இது லச ம், ஓசூர் உள்ளிட்ட தமிழ்ொடு 

ொதுகாப்பு பதாழில் வழித்தடத்தில் உள்ள வளர்ந்து வரும் விண்பவளி 

மற்றும் ொதுகாப்பு பதாழில்களுக்கு உத்லவகத்பத அளிக்கும். 

ரூ.150 லகாடி முதலீடு 

ஏலராஸ்லெஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் நிறுவனம், ஓசூரில் ரூ.150 லகாடி 

முதலீட்டில் சிவில் ஏலராஸ்லெஸ் உற்ெத்திக்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ஒரு 

புதிய உற்ெத்தி வசதிபய அடுத்த 24 மாதங்களில் ஏற்ெடுத்த உள்ளது. 

லமலும், தற்லொது லச த்தில் உள்ள உற்ெத்திக் கூடத்பத50 ஆயிரம் 

சதுர அடி ெரப்பில் விரிவுெடுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்மூ ம் 1,000 

இபளஞர்களுக்கு லவப வாய்ப்பு உருவாக்கப்ெடும். இது, தமிழக 

முதல்வரின் பதாப லொக்குப் ொர்பவயான ‘தமிழகத்தில் 

தயாரிக்கப்ெட்டது’ (Made in TamilNadu) என்ெதன் ஒருெடியாக அபமயும். 

 

 

2. ொதுகாப்புத் துபறயில் பதாழில்நுட்ெங்கபள பகாண்டுவரும் 

டிஆர்டிஓ.வின் பசன்பன ‘புதுபம ஆராய்ச்சி பமயம்’ 

ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்ொட்டு நிறுவனமான டிஆர்டிஓ, 

ொட்டின் ொதுகாப்புத் லதபவகபளயும் ஆராய்ச்சிப் லொக்பகயும் 

இபணக்கும் லொக்கில், ‘புதுபம ஆராய்ச்சி பமயம்’  (ஆர்.ஐ.சி) 

பசயல்ெட்டு வருகிறது. இம் பமயம்பசன்பன ஐஐடி ஆராய்ச்சி 

பூங்காவில், கடந்த 2012-ம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்டது. கல்வியாளர்கள், 

ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள், பதாழில் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்பற 

இபணக்கும் பதாடர்புக் கண்ணியாக இருப்ெதும், ொதுகாப்புத் துபறயில் 

வளர்ந்துவரும் பதாழில்நுட்ெங்கபள அபடயாளம் கண்டு, அவற்றில் 

ஆராய்ச்சி லமற்பகாண்டு, அவற்பற எளிதாக்கி ெயன்ொட்டுக்குக் 

பகாண்டு வருவதுலம இந்த பமயத்தின் முக்கிய லொக்கம். 

எ க்ட்ரானிக்ஸ், பமக்லரா எ க்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்லடென் சிஸ்டம்ஸ் 

(EMECS), கடற்ெபடஅபமப்பு, கடற்ெபட பதாழில்நுட்ெங்கள் (NSNT), 

லமம்ெட்ட வாகனபதாழில்நுட்ெங்கள் (AVT) லொன்றவற்றில் இந்த 

ஆராய்ச்சி பமயம் லமற்பகாண்டிருக்கும் ஆராய்ச்சிகளும் 

கண்டுபிடிப்புகளும் புதுபமயாக உள்ளன. இந்த ஆராய்ச்சி பமயத்தின் 

பவற்றிக்கு, சமீெத்தில் பைதராொத்தில் பதாடங்கப்ெட்ட மற்பறாரு 

பமயலம சான்று. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இந்தஆராய்ச்சி பமயத்தின் 

இயக்குெராகப் ெணியாற்றிவரும் வி.ெடராென், இந்த தப முபற 

மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுெவராகத் திகழ்கிறார். 

விண்பவளியில் காஸ்மிக் கதிர்வீச்சு ொதிப்பெத் தடுக்கும் விண்பவளி 

க ங்களின் மீதான லமற்பூச்சு, எல்ப யில் எதிரிகளின் ெடமாட்டத்பதக் 

கண்காணிக்கப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஆளில் ா குட்டி விமானம், கடலில் 

எதிரிகளின் ஊடுருவப க் கண்காணிக்க உதவும் லசானார் 

பதாழில்நுட்ெம் லொன்றஆராய்ச்சிகள் அவருபடய தப பமயின் கீழ் 

லமற்பகாள்ளப்ெட்டன. லகாயம்புத்தூருக்கு அருகிலுள்ள குக்கிராமத்தில் 

பிறந்து, வளர்ந்து, ெடித்த அவர், இன்றுஎட்டியிருக்கும் உயரம் 

அளப்ெரியது. கடினமாக உபழத்தால் தபடகபள மீறி சாதிக்க ாம் 

என்ெபத அந்த உயரம் உணர்த்துகிறது. 

இந்த ஆராய்ச்சி பமயம் விண்பவளி, பமன்பொருள் லமம்ொடு, ொலனா 

பொருட்கள் உற்ெத்தி ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்தி வருகிறது. 

இம்பமயத்தின் விஞ்ஞானிகள் பசன்பன ஐஐடியில் 

துபணலெராசிரியர்களாகவும் ெணியாற்றுவதன் மூ ம், 

மாணவர்களுக்கு ஆராய்ச்சிகளின் லமல் ஈர்ப்பெயும் பிடிப்பெயும் 

ஏற்ெடுத்துகின்றனர். ஆராய்ச்சிகளில் தனிப்ெட்ட ெெர்கபள அல் ாமல், 

ஒட்டுபமாத்த கல்வி நிறுவனத்பதலய இந்த ஆராய்ச்சி பமயம் ெங்லகற்க 

பவத்திருக்கிறது. இதனால் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மாறினாலும், 

ஆராய்ச்சி தபடயின்றி பதாடர்வது உறுதிபசய்யப்ெடுகிறது. 

 

3. ொலிசி பகலயடு அச்சிட்டு படலிவரி பசய்ய - இந்திய தொல் 

துபறயுடன் எல்ஐசி நிறுவனம் ஒப்ெந்தம் 

ொலிசி பகலயடுகபள அச்சிட்டு சம்ெந்தப்ெட்ட ெெர்களிடம் லசர்க்கும் 

வபகயில் எல்ஐசி நிறுவனமும் இந்திய தொல் துபறயும் ஒப்ெந்தம் 

பசய்துபகாண்டுள்ளன. இதுபதாடர்ொக எல்ஐசி (ஆயுள் காப்பீட்டு 

கழகம்)பவளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பு: 

எல்ஐசியின் ொலிசி பகலயடுகபள (புக்ப ட்) அச்சிட்டு, சம்ெந்தப்ெட்ட 

ொலிசிதாரர்களின் முகவரியில் பகாண்டு லசர்க்கும் வபகயில் இந்திய 

தொல் துபறயுடன் ‘பிரின்ட் டு லொஸ்ட் பசால்யூென்’ என்ற ஒப்ெந்தம் 

லமற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளது. இதற்கான ஒப்ெந்தம்மும்பெயில் உள்ள 

எல்ஐசி தப பமயகத்தில் எல்ஐசி, அஞ்சல் துபற உயர் அதிகாரிகள் 

முன்னிப யில் லெற்று பகபயழுத்தானது. 

 

4. லசதி பதரியுமா? 

பசப்.19: திருக்குறபள இந்தியில் பமாழிபெயர்த்த டி.இ.எஸ். ராகவன், 

தாகூரின் ‘லகாரா’ ொவப த் தமிழில் பமாழிபெயர்த்த கா.பசல் ப்ென் 

ஆகிலயார் 2020-ஆம் ஆண்டு பமாழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்ய அகாடமி 

விருதுக்குத் லதர்வு பசய்யப்ெட்டனர். 

பசப்.20: ெஞ்சாப் மாநி த்தின் புதிய முதல்வராக சரண்ஜித் சிங் சன்னி 

பொறுப்லெற்றார். முன்னதாக உட்கட்சிப் பிரச்சிபன காரணமாக 

லகப்டன் அம்ரீந்தர் சிங் முதல்வர் ெதவிபய ராஜினாமா பசய்தார். 

பசப்.21: ெப்ொபனச் லசர்ந்த 107 வயதான இரட்படச் சலகாதரிகள் 

உலமலமா சுமிம்மா, கவுலம லகாடமா ஆகிலயார் உ கின் மிக வயதான 

இரட்படயர்கள் என்று கின்னஸ் அபமப்பு அங்கீகரித்துள்ளது. 

 

 



         

    

பசப்.21: கனடா ொடாளுமன்றத் லதர்தலில் பிரதமர் ெஸ்டின் ட்ரூலடா 

தப பமயி ான லிெரல் கட்சி மூன்றாவது முபறயாக ஆட்சிபயத் 

தக்கபவத்தது. ெஸ்டின் ட்ரூலடா 2015 முதல் அந்ொட்டுப் பிரதமராக 

இருந்துவருகிறார். 

பசப்.22: சுதந்திரப் லொராட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக மதுபரயில் மகாத்மா 

காந்தி லகாட், சூட் அணிவபதத் துறந்து, அபரயாபடக்கு மாறிய 

நிகழ்வின் நூற்றாண்டு ொள் கபடப்பிடிக்கப்ெட்டது. 

பசப்.22: தமிழகத்தில் காலியாக இருந்த இரு மாநி ங்களபவ 

உறுப்பினர் ெதவிக்கான இபடத் லதர்தலில் திமுக லவட்ொளர்கள் 

கனிபமாழி, ராலெஷ்குமார் ஆகிலயார் லொட்டியின்றித் லதர்வா யினர். 

புதுச்லசரியில் முதன் முபறயாக ொெகபவச் லசர்ந்த பசல்வகணெதி 

மாநி ங்களபவ எம்.பி.யானார். 

பசப்.23: தமிழகத்தின் லகாவளம், புதுச்லசரியின் ஏபடன் ஆகிய 

கடற்கபரகள் உ கப் புகழ்பெற்ற நீ க்பகாடிச் சான்றிதபழப் பெற்றன. 

இதன் மூ ம் இந்தியாவில் இச்சான்றிதபழப் பெற்ற கடற்கபரகளின் 

எண்ணிக்பக ெத்தாக உயர்ந்தது. 

பசப்.23: லதாகாவில் ெபடபெற்ற ஸ்னூக்கர் உ கக் லகாப்பெ 

சாம்பியன் ெட்டத்பத இந்தியாவின் ெங்கஜ் அத்வானி பவன்றார். இது 

அவர் பவல்லும் 24-ஆவது ெட்டமாகும். 

பசப்.24: பெருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் வகுப்பினருக்கு 10 சதவீதம் 

இட ஒதுக்கீடு வழங்க, உச்ச நீதிமன்றத்தின் அனுமதிபயப் பெற 

லவண்டும் என்று பசன்பன உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரபவ 

உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து பசய்தது. 

பசப்.25: இந்திய விமானப் ெபடயின் தளெதி ெதவுரியா ஓய்வுபெற உள்ள 

நிப யில், புதிய தளெதியாக விலவக் ராம் சவுத்ரி நியமிக்கப் ெட்டுள்ளார். 

 

5. அறியப்ெடாத சுற்று ா இடங்கபளப் பிரெ ப்ெடுத்த ‘தமிழ்ொட்படக் 

கண்டு மகிழ்லவாம்’ நிகழ்ச்சி 

உ க சுற்று ாத் தினத்பத முன்னிட்டு பசன்பன தீவுத்திடலில், 

‘தமிழ்ொட்படக் கண்டு மகிழ்லவாம்’  என்ற நிகழ்ச்சிபய, 

சுற்று ாத்துபற அபமச்சாா் மதிலவந்தன் திங்கள்கிழபம பதாடக்கி 

பவத்தாாா். சமூக வப தள ஆாா்வ ாா்கள் மூ ம் தமிழகத்தில் 

அறியப்ெடாத சுற்று ாத்த ங்கபள மக்களுக்கு பதரியப்ெடுத்தும் 

முயற்சியில் தமிழ்ொடு சுற்று ாத்துபற இறங்கியுள்ளது 

அந்த வபகயில் தமிழ்ொடு சுற்று ா வளாா்ச்சிக் கழகத்தின் லெருந்து 

மூ ம் தமிழ்ொடு முழுவதும் உள்ள சுற்று ாத் த ங்களுக்கு 10 லொா் 

பகாண்ட சமூக ஊடகவிய ாளாா்கள் (ொா்ஸ்ரீண்ைப் ஙங்க்ண்ை 

ஐய்ச்ப்ன்ங்ய்ஸ்ரீங்ழ்ள் ெங்ைம்) ெயணம் லமற்பகாள்கின்றனாா். 

இதற்கான வாகனத்பத சுற்று ாத்துபற அபமச்சாா் மதிலவந்தன் 

பகாடியபசத்து பதாடங்கி பவத்தாாா். இபதயடுத்து அபமச்சாா் 

மதிலவந்தன் பசய்தியாளாா்களிடம் கூறியது: ‘சமூக வப தளங்களில் 

சுற்று ாத்துபறயில் ஆாா்வமுள்ள 10 லொா் பகாண்ட குழு, தமிழ்ொடு 

முழுவதும் அறியப்ெடாத ஒவ்பவாரு சுற்று ாத் த ங்களுக்கும் பசன்று 

அந்த இடத்தின் வர ாற்பற புபகப்ெடங்கள், விடிலயாக்கள் மூ மாக 

தங்களின் சமூக வப தள ெக்கங்களில் ெகிர உள்ளனாா். 

பசப். 27 முதல் அக்லடாொா் 6- ஆம் லததி வபர இந்தக் குழு ெயணம் 

லமற்பகாள்ளவுள்ளனாா். மக்கள் அறியாத சுற்று ாத்த ங்கபள 

பவளிக்பகாண்டு வரும் முயற்சிலய இந்த ெயணத்தின் லொக்கமாகும். 

கலரானாவால் சுற்று ாத்த ங்கள் ெலிவபடந்துள்ளதால், அதபன 

லமம்ெடுத்த ெடவடிக்பககள் எடுக்கப்ெட்டு வருகிறது. லமலும் கீழடிபய 

சுற்று ாத் த மாக மாற்றுவதற்கு முதல்வாா் நிதி அறிவித்திருக்கிறாாா். 

அதற்கானப் ெணிகள் லமற்பகாள்ளப்ெட்டு வருகின்றன. 

சுற்று ாத்துபறக்பகன உள்ள பசயலிபய லமம்ெடுத்த ெடவடிக்பககள் 

எடுக்கப்ெட்டுள்ளன என்றாாா். இந்தநிகழ்ச்சியில், சுற்று ாத் துபறயின் 

முதன்பமச் பசய ாளாா் சந்திரலமாகன், இயக்குொா் சந்தீப் ெந்தூரி 

உள்ளிட்லடாாா் க ந்து பகாண்டனாா். 

 

6. 100-ஆவது ொளில் மின்னகம்: 3.50  ட்சம் புகாாா்களுக்கு தீாா்வு 

மின்னகம் பதாடங்கப்ெட்டு 100 ொள்கபள எட்டிய நிப யில், 3.50  ட்சம் 

புகாாா்களுக்கு தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளதாக மின்சாரத்துபற அபமச்சாா் 

வி.பசந்தில் ொ ாஜி பதரிவித்தாாா். பசன்பன, அண்ணாசாப யில் உள்ள 

தமிழ்ொடு மின் உற்ெத்தி மற்றும் ெகிாா்மானக் கழகத் தப பம 

அலுவ கத்தில், மின்னகம் திறந்து பவக்கப்ெட்டு திங்கள்கிழபமயுடன் 

நூறு ொள்கள் நிபறவபடந்துள்ளன. இபதபயாட்டி மின்சாரத்துபற 

அபமச்சாா் வி.பசந்தில் ொ ாஜி லெரடியாக மின்னகத்பத திங்கள்கிழபம 

ஆய்வு பசய்தாாா். மின்னகம் சிறப்ொக பசயல்ெட துபற சாாா்ந்த அலுவ ாா் 

மற்றும் ெணியாளாா்களுக்கு அவாா் ஆல ாசபனகபள வழங்கினாாா். 

99 சதவீதம் புகாாா்களுக்குத் தீாா்வு: பின்னாா், பசய்தியாளாா்களிடம் 

அபமச்சாா் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் உள்ள மின் நுகாா்லவாாா் 24 மணி 

லெரமும் தங்களுபடய புகாாா்கபளத் பதரிவிப்ெதற்கு ஏதுவாக 

மின்னகத்பத (94987 94987) முதல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் ெூன் 20-ஆம் 

லததி பதாடக்கி பவத்தாாா். அன்று முதல் திங்கள்கிழபம வபர 3.53 

 ட்சம் புகாாா்கள் வரப்பெற்றுள்ளன. இதில் 3.50  ட்சம் புகாாா்களுக்கு 

தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளன. அதாவது, 99 சதவீதம் புகாாா்களுக்கு தீாா்வு 

காணப்ெட்டுள்ளது. இதுதவிர இதுவபர 14.69  ட்சம் புகாாா்கள் மின் 

கட்டணம் பதாடாா்ொக வரப்பெற்றுள்ளன. மின்னகத்துக்கு மட்டும் 44,767 

புகாாா்கள் வந்தன. இபவ அபனத்துக்கும் தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளன. 

4 மாதங்களுக்குள் 8,905 மின்மாற்றிகள்: கடந்த ஆட்சியில் மின் 

ெராமரிப்புப் ெணிகள் எடுத்துக் பகாள்ளப்ெடவில்ப  என்ற நிப யில், 

ஆட்சிப் பொறுப்லெற்றவுடன் எந்த இடத்தில் மின் அழுத்தம் அதிகம், குபறவு 

என்ெபத அறிய 8,905 இடங்கள் கணக்பகடுக்கப்ெட்டன. இதுவபர 2 

ஆயிரம் மின்மாற்றிகள் பொருத்தப்ெட்டுள்ளன. 4 மாத கா த்துக்குள் 

திட்டமிட்டெடி புதிய மின்மாற்றிகள் பொருத்தப்ெடும். 

ெருவமபழ - 1  ட்சம் மின்கம்ெங்கள் தயாாா்: இந்த ெருவமபழபயப் 

பொருத்தவபர, தபடயற்ற மின் விநிலயாகம் வழங்க முதல்வாா் 

அறிவுறுத்தியுள்ளாாா். அவ்வாறு தபடயில் ா மின்சாரம் வழங்குவதற்காக 

ஒரு  ட்சத்துக்கும் லமற்ெட்ட மின் கம்ெங்கள் பகயிருப்பில் உள்ளன. 

லதபவயான உெகரணங்களும் பகயிருப்பில் பவக்கப்ெட்டுள்ளன. எந்த 

இடங்களில் இடாா்ொடு வருகிறலதா அபத உடனடியாக நிவாா்த்தி 

பசய்யக்கூடிய அளவுக்கு அந்தந்த மாவட்டங்களில் ஆட்சியாா்களுடன் 

லசாா்ந்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் ஒன்றிபணந்து ெணி பசய்ய உள்ளனாா். 

தமிழகத்தில் பமாத்தம் உள்ள 3  ட்சத்து 63,000 மின்மாற்றிகளில் 

ஏற்ெடும் ெழுபத மின்வாரியம் அறியும் வண்ணம் டிடி மீட்டாா் அபமக்கும் 

ெணிகள், ரூ.1270 லகாடி மதிப்பீட்டில் ெபடபெற இருக்கின்றன. 

அபனத்து மின்இபணப்புதாராா்களுக்கும் அவாா்கலள அவாா்களுபடய 

மின்அளவீட்பட ொாா்த்துக் பகாள்ளும் வபகயில் ஸ்மாாா்ட் மீட்டாா் 

பொருத்தும் ெணிகளும் டிடி மீட்டாா் பொருத்தும் ெணி நிபறவபடந்தவுடன் 

பதாடங்கப்ெடும். விபரவில் மின்வாரியத்தில் காலிப் ெணியிடங்கபள 

நிரப்ெ ெடவடிக்பக எடுக்கப்ெடும். பகாருக்குப்லெட்பட சாப யில் 500 

மீட்டருக்குள் 7 டாஸ்மாக் மதுொன கபடகள் அபமந்துள்ள விவகாரம் 

குறித்து அறிக்பககள் வரப்பெற்றுள்ளன. புதன்கிழபம அறிக்பகயின்ெடி 

கபடகள் அகற்றப்ெடும் என்றாாா் அபமச்சாா் வி.பசந்தில் ொ ாஜி. 

 

7. அபமரிக்க கடற்ெபடயில் முதல் முபற:சீக்கிய அதிகாரிக்கு 

தப ப்ொபக அணிய அனுமதி 

அபமரிக்க கடற்ெபடயில் ெணியாற்றும் 26 வயது சீக்கிய அதிகாரிக்கு 

தப ப்ொபக அணிய சி  கட்டுப்ொடுகளுடன் அனுமதி 

அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. 246 ஆண்டு வர ாற்பறக் பகாண்ட கடற்ெபடயில் 

இந்த சிறப்பு அனுமதிபயப் பெறும் முதல் ெொா் இவாா் ஆவாாா். இது 

பதாடாா்ொக ‘நியூயாாா்க் படம்ஸ்’  பவளியிட்ட பசய்தியில் 

கூறப்ெட்டிருப்ெது: அபமரிக்க கடற்ெபடயில் ெணிபுரியும் சீக்கியரான சுக்பீாா் 

தூாா் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக காப யில் சீருபட அணிவது வழக்கம். 

இந்நிப யில் சீக்கியாா் என்ற முபறயில் தப ப்ொபக அணியும் அனுமதி 

கிபடத்தபதத் பதாடாா்ந்து அவாா் கடந்த வியாழக்கிழபம தப ப்ொபகயும் 

அணிந்து பகாண்டாாா். 

அபமரிக்க கடற்ெபடயின் 246 ஆண்டு வர ாற்றில் இதுவபர 

இதுலொன்ற சிறப்பு அனுமதிகள் அளிக்கப்ெட்டதில்ப . எனினும், 

அண்பமயில் லகப்டனாக ெதவி உயாா்வு அளிக்கப்ெட்ட பின், தப ப்ொபக 

அணிய அனுமதி கிபடயாது என்ற நிப பய எதிாா்த்து லமல்முபறயீடு 

பசய்ய தூாா் முடிவு பசய்தாாா். அவருக்கு ெூன் மாதம் அளிக்கப்ெட்ட 

ெததிலில் அவரது லகாரிக்பக நிராகரிக்கப்ெட்டதாகலவ பதரிவிக்கப்ெட்டது. 

அப்ெபடயின் தளெதி அளித்த ெதிலில் ‘இவ்வாறு ஒரு தனிெொா் தனது மத 

அபடயாளத்பத பவளிப்ெடுத்துவபத அனுமதிப்ெது கடற்ெபடயில் 

ஒழுக்கத்பதயும் அாா்ப்ெணிப்பு உணாா்பவயும் சீாா்குப த்து விடும். 

ெபடகள் மீதான ொட்டின் ெம்பிக்பகபயயும் அது சீரழித்து விடும். 

தாக்குதல் திறபனயும் அது குபறத்து விடும்’ என்று பதரிவிக்கப்ெட்டது. 

எனினும், சுக்பீாா் தூாா் தப ப்ொபக அணிவதற்கு கடந்த வியாழக்கிழபம 

சி  கட்டுப்ொடுகளுடன் அனுமதி அளிக்கப்ெட்டது. அதாவது வழக்கமான 

ெணியிடங்களில் அவாா் தப ப்ொபக அணிய ாம். ஆனால் லொாா் 

ெடக்கும் ஒரு ெகுதியில் ெணிபுரியும்லொலதா, ராணுவ விழா 



         

    

லொன்றவற்றில் ெங்லகற்கும்லொலதா அவாா் தப ப்ொபக அணியக் 

கூடாது. இந்த விவகாரம் பதாடாா்ொக சுக்பீாா் தூாா் கூறுபகயில் 

‘தப ப்ொபக அணியும் உரிபமபயப் பெற்றிருக்கும் விவகாரத்தில் 

நீண்ட தூரத்பதக் கடந்து வந்துள்லளாம். இன்னும் நிபறய தூரம் 

பசல் லவண்டியுள்ளது. கட்டுப்ொடுகளுடன் தப ப்ொபக அணிய 

அனுமதி அளித்திருப்ெபத எதிாா்த்து லமல்முபறயீடு பசய்துள்லளன். 

முழுபமயான அனுமதி கிபடக்காவிட்டால் கடற்ெபடபய எதிாா்த்து 

வழக்கு பதாடாா்லவன்’ என்று பதரிவித்தாாா். இதனிபடலய, அபமரிக்க 

ராணுவம், விமானப்ெபடயில் ெணியாற்றும் சுமாாா் 100 சீக்கியாா்கள் 

முழுபமயாக தாடி பவத்தும் தப ப்ொபக அணிந்தும் 

ெணியாற்றுகின்றனாா். 

 

8. புன்பனெல்லூர் மாரியம்மன் லகாவிலில் லதங்காய் நீர் பிரசாதம் 

வழங்கும் திட்டம் துவக்கம் 

இந்தியாவில லய முதன்முபறயாக பிரசித்திபெற்ற புன்பனெல்லூர் 

மாரியம்மன் லகாவிலில் ெக்தர்களுக்கு லதங்காய் தண்ணீர் பிரசாதமாக 

வழங்கும் கருவிபய மத்திய இபண அபமச்சர் பிரக ாத் சிங் ெலடல் 

பதாடங்கி பவத்தார். 

தஞ்சாவூர் அருலக புன்பனெல்லூர் மாரியம்மன் லகாவிலில் 

உபடக்கப்ெடும் லதங்காயிலிருந்து பவளியாகும் தண்ணீர் வீணாவபத 

தடுக்கும் விதமாக, இந்திய உணவு ெதன பதாழில்நுட்ெ கழகம் சார்பில், 

வீணாகும் லதங்காய் தண்ணீபர ெக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கும் 

ெவீன கருவி ஒன்று அபமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இதபன மத்திய உணவு ெதப்ெடுத்துதல் மற்றும் பதாழிற்சாப கள் 

மற்றும் நீர்வளத்துபற துபற மத்திய இபண அபமச்சர் பிரக ாத் சிங் 

ெட்லடல் பொதுமக்கள் ெயன்ொட்டுக்கு துவக்கி பவத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் 

இந்திய உணவு ெயிர் ெதன கழக இயக்குனர் அனந்த ராமகிருஷ்ணன், 

கப க்டர் திலனஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர், தஞ்சாவூர் அரண்மபன 

லதவஸ்தான ெரம்ெபர அறங்காவ ர் ொொஜி ராொ லொன்ஸ்ல , இந்து 

சமய அறநிப யத் துபற உதவி கமிெனர் கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட ெ ர் 

க ந்து பகாண்டனர். 

லகாவிலில் லெர்த்திக்கடனாக உபடக்கப்ெடும் லதங்காயில் இருந்து 

பவளிலயறும் தண்ணீபர சுத்திகரித்து ெக்தர்களுக்கு வழங்கப்ெடும். 

இந்தியாவில லய முதல்முபறயாக இந்தக் கருவி புன்பனெல்லுார் 

மாரியம்மன் லகாவிலில் அபமக்கப்ெட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பு ஏழு  ட்சம் 

ரூொய். இதில், லதங்காய் தண்ணீபர சுத்திகரித்து, 50 லிட்டர் வபர நீபர 

லசமித்து பவத்து ெக்தர்களுக்கு வழங்கப்ெடும் என இந்திய உணவு ெதன 

கழகம் நிறுவனம் சார்பில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

9. 'ஆகாஷ் பிபரம்' ஏவுகபண லசாதபன பவற்றி 

நி த்திலிருந்து வான் இ க்பகத் தாக்கி அழிக்கும் 'ஆகாஷ் பிபரம்' 

ஏவுகபண லசாதபன ஒடிசாவில் பவற்றி பெற்றது. ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில் 

ெரிலசாதபனக்காக ஏவப்ெட்ட ஏவுகபண பவற்றிகரமாக இ க்பகத் 

தாக்கி அழித்ததாக மத்திய ொதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

பதரிவித்துள்ளது. 'ஆகாஷ் பிபரம்' ஏவுகபண ஆளில் ா 

விமானங்கபளத் தாக்கி அழிக்கும் திறன் பகாண்டது. இந்த 

ஏவுகபணபய லமம்ெடுத்தியபின், விமானத்தில் இருந்து ெரிலசாதிக்க 

மத்திய ொதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

 


