 













1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘குன்மிங் பிரகடனம்’ என்பதுடன்

5. சிறந் புலிகள் பொதுகொப்பு நடடமுடறகளுக்கொன உைகளொவிய

அ) சீனா 

உயரடுக்கு குறியீட்டடப் சபற்றுள்ள முதுைடை & ஆடனைடை
புலிகள் கொப்பகம் அடைந்துள்ள ைொவட்டங்கள் எடவ?

ஆ) ஜப்பான்

அ) நீலகிரி & பகாயம்புத்தூர் 

இ) அமெரிக்கா

ஆ) நீலகிரி & திருப்பூர்

ஈ) மென் மகாரியா

இ) திருப்பூர் & ஈபராடு

ச ொடர்புடடய நொடு எது?

✓

அண்மெயில் சீனா குன்மிங் பிரகடனத்தின் ‘சுழிய வமரமவ’ ஐநா
அமவயில் செர்ப்பித்ெது. இந்ெ பிரகடனத்தில், “சுற்றுச்சூழல் நாகரிகம்”
குறித்ெ முென்மெ சீனப் மபாதுவுமடமெக் கட்சியின் கருத்து அடங்கும்.
மகாள்மக வகுக்கும்பபாது பல்லுயிர் பாதுகாப்பில் கவனம் மசலுத்ெவும்,
ெனிெ நலத்மெப் பாதுகாப்பென் முக்கியத்துவத்மெ அங்கீகரிக்கவும்
இந்ெ ஆவணம் அமழப்பு விடுக்கிறது. COP 15 பல்லுயிர் பபச்சுவார்த்மெ
ஆனது 2021 அக்படாபரில் நமடமபறவுள்ளது.

ஈ) மென்காசி & பெனி
✓

பகாயம்புத்தூர் அருபக மபாள்ளாச்சியில் பாலக்காட்டு கணவாயின்
மெற்பகயுள்ள 4000 சகிமீ பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியான ஆமனெமல
புலிகள் காப்பகமும் நீலகிரியில் உள்ள முதுெமல புலிகள் காப்பகமும்,
பெற்குத்மொடர்ச்சி ெமலயின் உயிரிபன்முகத்ென்மெமகாண்ட இடங்க
-ளாக உள்ளன. இமவயிரண்டும் புலிகள் பாதுகாப்பில் உலகளாவிய
உயரடுக்கு குறியீட்மடப் மபற்றுள்ளன.

✓

இது CATS’இன், புலிகமள நிர்வகிப்பெற்கான சிறந்ெ நமடமுமறகள்
ெற்றும் ெரங்களுக்கான பாதுகாப்புக் கருவியாகும். பகரளத்தின் பரம்பிக்
குளம், கர்நாடகாவின் பந்திப்பூர் ெற்றும் அஸ்ஸாமின் ொனஸ், கசிரங்கா
ெற்றும் ஒராங் உள்ளிட்ட 14 இருப்புக்கள் ெட்டுபெ CATS’இன்கீழ் பெசிய
புலிகள் பாதுகாப்பு ஆமணயத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக இறுதி
மசய்யப்பட்டன. கார்மபட், ராந்ெம்பபார் ெற்றும் பந்ெவ்கர் பபான்ற
புகழ்மபற்ற காப்பகங்களுக்கு இந்ெத் ெகுதி கிமடக்கப்மபறவில்மல.

2. அண்டைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘BH வரிடச’ என்பதுடன்
ச ொடர்புடடய துடற எது?
அ) ஜவுளி
ஆ) ஆட்படாமொமபல் 
இ) மசயற்மக நுண்ணறிவு
ஈ) நிதி பசர்க்மக

✓

✓

6. செர்ைனிக்கொன இந்தியொவின் அடுத்

வாகன உரிமெயாளர், ொநிலம்விட்டு ொநிலம் ொறும்பபாது மீண்டும்
வாகனப்பதிவு மசய்வமெத் ெவிர்க்க, புதிய வாகனப்பதிவில் ‘BH’ எனத்
மொடங்கும் பதிவு வரிமசமய நடுவண் சாமலப் பபாக்குவரத்து ெற்றும்
மநடுஞ்சாமலத் துமற அமெச்சகம் அறிமுகம் மசய்துள்ளது.
இந்ெ அறிவிப்பின்படி BH-BHarat Series வாகன பதிவு வசதி, ென்னார்வ
அடிப்பமடயில் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள், நடுவண், ொநில அரசு
ஊழியர்கள், ெத்திய, ொநில மபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் ெற்றும்
ெனியார் துமற நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கு மபாருந்தும். இந்ெப்
பதிவின்கீழ் பொட்டார் வாகன வரி கூடுெலாக இருக்கும்.

அ) ென்பிரீத் பவாரா
ஆ) அஜய் பிசாரியா
இ) ஹரிஷ் பர்வெபனனி 
ஈ) ஜாபவத் அஷ்ரப்

✓

Border Tax) BRICS நொடுகள் அண்டையில் எதிர்த் ன?

அ) ஆகஸ்ட் 26 

ஆ) NATO

ஆ) ஆகஸ்ட் 27

இ) OPEC

இ) ஆகஸ்ட் 28

ஈ) G20
BRICS நாடுகள் அொவது பிபரசில், ரஷ்யா, சீனா & மென்னாப்பிரிக்கா
ஆகியமவ ஐபராப்பிய ஒன்றியத்ொல் (EU) முன்மொழியப்பட்ட கரிெ
எல்மல வரிக்கு எதிராக இந்தியாவுடன் ஒன்றிமணந்துள்ளன. 27
உறுப்பினர்கள்மகாண்ட EU, சமீபத்தில் கரிெமசறிவுமடய மபாருட்களின்
இறக்குெதிக்கு, 2026 முெல் எல்மலவரி விதிக்க முடிவுமசய்ெது. BRICS
நாடுகள் ஒன்றிணைந்து, புதுதில்லியில், இெற்கு எதிர்ப்பு மெரிவித்ென.

4. இந்தியொவின்

டைடையின் கீழ், கீழ்கொணும் எந்
பன்னொட்டு திடன ஆண்டொக சகொண்டொடப்படவுள்ளது?

ஈ) ஆகஸ்ட் 29

✓

101ஆவது ஆண்டு மபண்கள் செத்துவ நாமள ஐக்கிய அமெரிக்க
நாடுகள் மகாண்டாடுகிறது. இந்ெ நாள் (ஆகஸ்ட்.26), மபரும்பாலும்
அமெரிக்காவில் அரசியலமெப்பு உரிமெமயப்மபறும் அமெரிக்கப்
மபண்கமளப் பபாற்றுவெற்காக மகாண்டாடப்படுகிறது.

✓

அமெரிக்க காங்கிரஸ், 1971ஆம் ஆண்டில் ஆக.26ஆம் பெதிமய “ெகளிர்
செத்துவ நாள்” என நிறுவியது. அது கடந்ெ 1973’இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
முழு செத்துவத்மெப் மபறுவெற்கான மபண்களின் மொடர்ச்சியான
பபாராட்டங்கள் பநாக்கிய கவனத்மெ இந்ெ நாள் ஈர்க்கிறது.

ஆண்டு

அ) 2022

8. உைக வில்வித்ட இடளதயொர் சொம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியொ,

ஆ) 2023 

✓

கடந்ெ 1990ஆம் ஆண்டுப் பிரிணைச் சார்ந்த இந்திய மவளியுறவு பசமவ
அதிகாரியான ஹரிஷ் பர்வெபனனி, மஜர்ெனிக்கான இந்தியாவின்
அடுத்ெ தூெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் ெற்பபாது தில்லியிலுள்ள
MEA ெமலமெயகத்தில் கூடுெல் மசயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.

7. சபண்கள் சைத்துவ நொளொக கடடப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது?

அ) EU 

✓

எத் டன ங்கப்ப க்கங்கடள சவன்றது?

இ) 2024

அ) ஒன்று

ஈ) 2025

ஆ) இரண்டு

ெத்திய உழவு ெற்றும் உழவர்கள் நலத்துமற அமெச்சர் நபரந்திர சிங்
பொெர், உழவர்களுக்கான பெசிய உணவு ெற்றும் ஊட்டச்சத்து
பிரச்சாரத்மெத் மொடங்கினார். இந்திய பவளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில்
(ICAR) இப்பிரச்சாரத்மெ ஏற்பாடுமசய்துள்ளது. இவ்வாண்டு உழவிற்கான
பட்மஜட் `1.23 இலட்சம் பகாடியாக உயர்த்ெப்பட்டுள்ளது.

இ) மூன்று 
ஈ) நான்கு
✓

வில்வித்மெ சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா மூன்று ெங்கப்பெக்கங்கமள
மவன்றுள்ளது. உலக வில்வித்மெ இமளஞபயா சாம்பியன்ஷிப்பில்
இந்திய அணி 15 பெக்கங்கமள மவன்றது. 2021 உலக வில்வித்மெ
இமளபயார் சாம்பியன்ஷிப், பபாலந்தில் உள்ள வுபராக்லாவில் நடந்ெது.

✓

15 பெக்கங்களில், இந்தியா, ‘காம்பவுண்ட் பகடட்’ ெகளிர் & ஆடவர் &
கலப்பு அணி நிகழ்வுகளில் மூன்று ெங்கப்பெக்கங்கமள மவன்றுள்ளது.
இறுதிப்பபாட்டியில், இந்திய ெகளிர் அணி, துருக்கிமய 228-216 என்ற
கணக்கில் வீழ்த்தி ெங்கப்பெக்கம் மவன்றது.

2023ஆம் ஆண்டு, இந்தியாவின் ெமலமெயின்கீழ், பன்னாட்டு திமன
ஆண்டாக மகாண்டாடப்படவுள்ளது.



தூ ரொக நியைனம்

சசய்யப்பட்டுள்ளவர் யொர்?

3. எச்சங்கத் ொல் முன்சைொழியப்பட்ட கரிை எல்டை வரிடய (Carbon

✓











 













9.

நொடுகளுக்கொன
உைகளொவிய
சகொதரொனொ
டவரஸ்
கண்டுபிடிப்பு ரவரிடசயில் இந்தியொவின் ரநிடை என்ன?

பி வி நாகரத்னா ெமலமெ நீதிபதியாவார். உச்சநீதிென்றத்தின் முெல்
மபண் ெமலமெ நீதிபதி என்ற சிறப்மபயும் அவர் மபறுவார்.

அ) 20

அபெ ஆண்டு அக்படாபரில் நீதிபதி பி வி நாகரத்னா ஓய்வுமபறுவார்.
அவமரத் மொடர்ந்து, நீதிபதி பி எஸ் நரசிம்ொ ெமலமெ நீதிபதியாகச்
மசயல்படுவார்.

ஆ) 32 
இ) 42

4 மபண் நீதிபதிகள்:

ஈ) 62
✓

மஹல்த் இன்பனாபவஷன் எக்ஸ்பசஞ்ச், UNAIDS உடன் இமணந்து
ஸ்டார்ட்அப் பிளிங்க் ெயாரித்ெ அறிக்மகயின்படி, நாடுகளுக்கான
உலகளாவிய மகாபரானா மவரஸ் கண்டுபிடிப்பு ெரவரிமசயில்
இந்தியா ஆறு இடங்கள் சரிந்து 32ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

✓

COVID மொற்றுபநாமய எதிர்மகாள்ள உருவாக்கப்பட்ட புதுமெயான
தீர்வுகமள அடிப்பமடயாகக் மகாண்ட உலகின் முெல் 40 நாடுகள்
ெற்றும் 100 நகரங்கமள இந்ெ அறிக்மக தன்னகத்தத மகாண்டுள்ளது.

10.‘AREAS’ என்பது எந் ைத்திய அடைச்சகத்துடன் ச ொடர்புடடய
ஒரு முன்சனடுப்பொகும்?
அ) மின்துமற அமெச்சகம்
ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அமெச்சகம் 
இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமெச்சகம்
ஈ) உழவு & உழவர்கள் நல அமெச்சகம்

✓



ொநிலங்களின் புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் சங்கம் (AREAS) என்பது புதிய
ெற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அமெச்சகத்தின் முன்மனடுப்பாகும்.
இது கடந்ெ 2014ஆம் ஆண்டில் புதிய ெற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி
அமெச்சகத்ொல் ஒரு சங்கொக உருவாக்கப்பட்டது. ொநிலங்களின்
புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் சங்கொனது சமீபத்தில் ெனது 7ஆவது நிறுவன
தினத்மெ மகாண்டாடியது.


1. மவள்ளி மவன்றார் ொரியப்பன்: இந்தியாவுக்கு பெலும் 2 மவண்கலம்
படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் ஆடவருக்கான உயரம் ொண்டுெலில்
ெமிழக வீரர் ொரியப்பன் ெங்கபவலு (26) மவள்ளிப்பெக்கம் மவன்றார்.
அபெபிரிவில் களம்கண்ட ெற்மறாரு இந்தியரான சரத்குொர் மவண்கலம்
மவல்ல, துப்பாக்கி சுடுெலில் சிங்ராஜ் அொனாவும் மவண்கலப்பெக்கம்
மபற்றார். இெனால் ஒபர நாளில் இந்தியாவுக்கு மூன்று பெக்கங்கள்
கிமடத்ென. இமெயடுத்து படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் இதுவமர
இந்தியாவுக்கு கிமடத்ெ பெக்கங்களின் எண்ணிக்மக பத்ொக உயர்ந்து
உள்ளது. இதில் 2 ெங்கம், 5 மவள்ளி, 3 மவண்கலம் அடக்கம்.
உயரம் ொண்டுெல்: ஆடவருக்கான உயரம் ொண்டுெல் ‘டி42’ பிரிவில்
ொரியப்பன் 1.86 மீட்டர் உயரம் ொண்டி 2ஆம் இடம்பிடிக்க, சரத்குொர்
1.83 மீட்டர் உயரம் ொண்டி 3ஆம் இடம்பிடித்ொர். ஏற்மகனபவ ரிபயா
பாராலிம்பிக்கில் இபெ பிரிவில் ெங்கப்பெக்கம் மவன்ற ொரியப்பனுக்கு,
இது மொடர்ந்து 2ஆவது பாராலிம்பிக் பெக்கொகும். சரத்குொருக்கு இது
முெல் பாராலிம்பிக் பெக்கம்.
துப்பாக்கி சுடுெல்: ஆடவர் (பி1) 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் எஸ்மஹச்1’இல்
இந்தியாவின் சிங்ராஜ் அொனா (39) மவண்கலப்பெக்கம் மவன்றார்.
2. உச்சநீதிென்றத்தில் ஒபர நாளில் 9 நீதிபதிகள் பெவிபயற்பு
உச்சநீதிென்ற வரலாற்றில் முெல்முமறயாக ஒபர நாளில் ஒன்பது புதிய
நீதிபதிகள் பெவிபயற்றுக்மகாண்டனர். உச்சநீதிென்றத்தின் புதிய
நீதிபதிகளாக குடியரசுத்ெமலவரால் நியமிக்கப்பட்ட பி வி நாகரத்னா,
ஹிொ பகாலி, மபலா எம் திரிபவதி, அபய் ஸ்ரீநிவாஸ் ஒகா, விக்ரம் நாத்,
ஜிபெந்திர குொர் ெபகஷ்வரி, சி டி இரவிகுொர், எம் எம் சுந்ெபரஷ், பி
எஸ் நரசிம்ொ ஆகிபயார் புதுதில்லியில் பெவிபயற்றுக்மகாண்டனர்.
அவர்களுக்கு உச்சநீதிென்ற ெமலமெ நீதிபதி என் வி ரெணா பெவிப்
பிரொணம் மசய்துமவத்ொர். உச்சநீதிென்றத்தின் வரலாற்றில் ஒபர
நாளில் 9 புதிய நீதிபதிகள் பெவிபயற்றுக் மகாள்வது இதுபவ முெல்
முமறயாகும். புதிய நீதிபதிகளில் ஒருவரான விக்ரம் நாத், 2027ஆம்
ஆண்டு பிப்ரவரியில் உச்சநீதிென்ற ெமலமெ நீதிபதியாகச் மசயல்பட
வாய்ப்புள்ளது. அபெ ஆண்டு மசப்டம்பரில் அவர் ஓய்வுமபற்றபிறகு, நீதிபதி









புதிய நீதிபதிகள் பெவிபயற்புமூலொக உச்சநீதிென்ற நீதிபதிகளின்
எண்ணிக்மக 33ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஒரு நீதிபதி பணியிடம்
காலியாக உள்ளது. பணியில் உள்ள உச்சநீதிென்ற மபண்
நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக 4ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஏற்மகனபவ
பணியில் உள்ள நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி அடுத்ெ ஆண்டு மசப்டம்பரில்
ஓய்வுமபறுவார்.
3. ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 20.1% மபாருளாொர வளர்ச்சி
நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முெல் ஜூன் வமரயிலான
முெலாவது காலாண்டில் நாட்டின் மபாருளாொரம் 20.1 செவீெம் வளர்ச்சி
கண்டுள்ளது. கடந்ெ நிதியாண்டின் இபெகாலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில்
ெற்பபாது வளர்ச்சி இரட்மட இலக்க ெதிப்மப அமடந்துள்ளது. கடந்ெ
2019-20ஆம் நிதியாண்டின் முெலாவது காலாண்டில் மொத்ெ
உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) ெதிப்பு `35.66 லட்சம் பகாடியாக இருந்ெது.
கபரானா மொற்று பரவல் காரணொக கடந்ெ நிதியாண்டின் முெல்
காலாண்டில் GDP ெதிப்பு 24.4 செவீெம் வீழ்ச்சி கண்டு `26.95 லட்சம்
பகாடியாகக் குமறந்ெது.
நடப்பு நிதியாண்டின் முெல் காலாண்டில் ஜிடிபி ெதிப்பு `32.38 லட்சம்
பகாடியாக அதிகரித்துள்ளொக பெசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO)
மசவ்வாய்க்கிழமெ மவளியிட்ட அறிக்மகயில் மெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்ெ ெதிப்பு கடந்ெ நிதியாண்டின் முெல் காலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில்
20.1% அதிகம் என்றபபாதிலும், அெற்கு முந்மெய நிதியாண்டுடன்
ஒப்பிடுமகயில் குமறவாகும்.
இென்மூலொக, கபரானாமொற்றுபரவலால் பாதிக்கப்பட்ட மபாருளாொரம்
இன்னும் இயல்புநிமலக்குத் திரும்பாெது உறுதியாவொக மபாருளாொர
நிபுணர்கள் மெரிவித்துள்ளனர். கடந்ெ ஏப்ரல் ெத்தியில் கபரானா
மொற்றின் 2ஆவது அமல பரவியொல் ொநில அரசுகள் அெல்படுத்திய
மபாதுமுடக்கத்ொல் மபாருளாொர வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டொக NSO
மெரிவித்துள்ளது. கபரானா பரவல் காரணொக, மபாருளாொரம் சார்ந்ெ
ெரவுகமளச் பசகரிப்பதில் பிரச்மனகள் இருந்ெொகவும் என்எஸ்ஓ
மெரிவித்துள்ளது.
நிதிப்பற்றாக்குமற: ெத்திய அரசின் நிதிப் பற்றாக்குமற கடந்ெ ஜூமல
இறுதி நிலவரப்படி, `3.21 லட்சம் பகாடியாக உள்ளொக கணக்குகள்
கட்டுப்பாட்டு அமெப்பு மெரிவித்துள்ளது. இது நடப்பு நிதியாண்டுக்கான
நிதிப் பற்றாக்குமற இலக்கில் 21.3 செவீெம் ஆகும். நடப்பு நிதியாண்டின்
முெல் 4 ொெங்களில் ெத்திய அரசின் மொத்ெ வருவாய் `6.83 லட்சம்
பகாடியாகவும், மசலவினம் `10.04 லட்சம் பகாடியாகவும் இருந்ெொகத்
மெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. BSF, ITBP பமடப்பிரிவுகளுக்கு புதிய ெமலவர்கள் மபாறுப்பபற்பு
எல்மலப்பாதுகாப்புப்பமட (BSF) பிரிவின் டிஜியாக பங்கஜ் குொர்சிங்கும்,
இந்பொ திமபத்திய எல்மல பபாலீஸ் (ITBP) பரிவின் டிஜியாக சஞ்சய்
அபராராவும் மபாறுப்பபற்றுக்மகாண்டர். பங்கஜ் குொர் சிங், 1998
இராஜஸ்ொன் பிரிமவச் பசர்ந்ெவர். இவர் நாட்டின் 63 ஆயிரம் கி.மீ. தூர
பாகிஸ்ொன், வங்கபெச எல்மலகமள கண்காணிக்கும் எல்மலப்
பாதுகாப்புப் பமடப் பிரிவின் புதிய ெமலவராக மபாறுப்பபற்றுள்ளார்.
இந்ெப் பமடயில் 2.65 லட்சம் பமட வீரர்கள் உள்ளனர். 1998 ெமிழக
பிரிமவச் பசர்ந்ெ சஞ்சய் அபராரா, நாட்டின் 3,488 கிமீ தூர சீனாவுடான
எல்மலமயப் பாதுகாக்கும் இந்பொ திமபத்திய எல்மல பபாலீஸ்
பமடயின் ெமலவராக மபாறுப்பபற்றுள்ளார்.
இெற்கு முன்பு ெத்திய துமண ராணுவப் பமடயின் (CRPF) சிறப்பு
டிஜியாக அவர் பணியாற்றிவந்ொர். ெற்பபாது, 90,000 பமட வீரர்கமள
மகாண்ட ITBP’ஐன் டிஜி மபாறுப்மப சஞ்சய் அபராரா ஏற்றுள்ளார். அவரது
பணிக்காலம் 2025, ஜூமலயில் முடிவமடகிறது. காவல் துமறயில்
பல்பவறு சீர்திருத்ெங்கள் பெற்மகாள்ள ஐபிஎஸ் அதிகாரி பங்கஜ் குொர்
சிங் நீதிென்றம் மூலம் நடவடிக்மக எடுத்துள்ளார்.
1996ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிென்றத்தில் அவர் மொடுத்ெ வழக்கின்மூலம்
ொன் உளவுத்துமற இயக்குநர், சிபிஐ இயக்குநர், மவளியுறவுத்துமற



 











மசயலர், ரா ெமலவர், உள்துமற மசயலர் ஆகிபயாருக்கு குமறந்ெது 2
ஆண்டுகள் பெவிக்காலம் வழங்கும் முமற மகாண்டுவரப்பட்டது.
5. ‘இஸ்கான்’ நிறுவனர் சுவாமி பிரபுபாொ
நாணயத்மெ மவளியிட்டார் பிரெெர் பொடி

பிறந்ெநாள்;

`125

அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்மெ (இஸ்கான்) நிறுவிய பக்தி
பவொந்ெ சுவாமி பிரபுபாொவின் 125ஆவது பிறந்ெநாமள முன்னிட்டு
நிமனவு நாணயத்மெ பிரெெர் பொடி தில்லியில் மவளியிட்டார். ‘ஹபர
கிருஷ்ணா இயக்கம்’ என்று அமழக்கப்படும் அகில உலக கிருஷ்ண
பக்தி இயக்கத்மெ (இஸ்கான்) சுவாமி பிரபுபாொ நிறுவினார்.





சிவகங்மக ொவட்டம், அகரத்தில் நமடமபற்று வரும் ஏழாம்கட்ட
அகழாய்வில் 13 அடுக்கு உமற கிணறு கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளொக
ெமிழக மொல்லியல் துமற அலுவலர்கள் மெரிவித்ெனர்.
கீழடி, அகரம், மகாந்ெமக, ெணலூர் ஆகிய பகுதிகளில் ஏழாம்கட்ட
அகழாய்வுப்பணிகள் கடந்ெ பிப்ரவரி ொெம் முெல் நடந்து வருகின்றன.
இதில், சுடுெண் முத்திமர, காெணிகள், ெந்ெத்தினாலான பகமட,
முதுெக்கள் ொழி, உருவ மபாம்மெ, கருப்பு, சிவப்பு பாமன ஓடுகள், ெமிழி
எழுத்துகள் மபாறிக்கப்பட்ட பாமன ஓடுகள், பழங்கால ெக்கள்
பயன்படுத்திய புழங்குப் மபாருள்கள் உள்ளிட்ட ஏராளொன மொல்
மபாருள்கள் கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்மெ பரப்பிவரும் இஸ்கான்,
ஸ்ரீெத் பகவத் கீமெ ெற்றும் இெர இலக்கிய நூல்கமள 89 மொழிகளில்
அமெப்பு மொழிமபயர்த்துள்ளது.
6. சிலம்மபாலி மசல்லப்பன், மொ பரெசிவன் உள்ளிட்படார் நூல்கள்
நாட்டுமடமெ: அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு
ெமிழறிஞர்கள் சிலம்மபாலி சு மசல்லப்பன், முமனவர் மொ பரெசிவன்
உள்பட 6 ெமிழறிஞர்களின் நூல்கள் நாட்டுமடமெயாக்கப்படுவொக
ெமிழ்வளர்ச்சித்துமற அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு அறிவித்ொர்.
சட்டப்பபரமவயில் ெமிழ்த்துமற ொனியக் பகாரிக்மக மீொன
விவாெத்துக்குப் பதிலளித்து அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு மவளியிட்ட
அறிவிப்புகள்: ெமிழறிஞர்களான சிலம்மபாலி சு மசல்லப்பன், முமனவர்
மொ பரெசிவன், புலவர் இளங்குெரனார், முருபகசபாகவெர், சங்கரவள்ளி
நாயகம், புலவர் மச இராசு ஆகிபயாரின் நூல்கள் நாட்டுமடமெயாக்கப்ப
-ட்டு, பரிவுத்மொமக வழங்கப்படும். இெற்மகன மொடராச் மசலவினொக
`80 லட்சம் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும்.
‘தீராக் காெல் திருக்கு’ என்ற மபயரில் ஊடகங்கள் வாயிலாகத் திருக்கு
இன்மறயத்
ெமலமுமறயினமரச்
மசன்றமடயும்
வமகயில்
மொமலக்காட்சிகளுடன்
இமணந்தும்
இமணய
வடிவிலும்
அமசவூட்டும் படங்கள், விநாடி-வினா, குறும்படங்கள், நடனம் பபான்ற
கமல வடிவங்கபளாடு நிகழ்ச்சிகள் நடத்ெப்படும். இெற்காக சிறப்பு
நிதியாக `2 பகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும்.
ெமிழ்ப்பரப்புமர கழகம்: அயல்நாடு ெற்றும் மவளிொநிலங்களில் வாழும்
ெமிழர்களுக்குத்
ெமிழ்
கற்பிக்க
ெமிழ்ப்
பரப்புமரக்
கழகம்
உருவாக்கப்படும்.
அகரம் முெல் சிகரம் வமர எனப் பல படிநிமலகளாகப் பாடங்கள்
கற்பிக்கப்பட்டு சான்றிெழ் பெர்வும் நடத்ெப்படும். இெற்காக `1 பகாடி
ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். பள்ளி ொணவர்கள் ெங்களின் ெமிழ்மொழி
இலக்கியத் திறமன பெம்படுத்திக் மகாள்ளும் வமகயில் திறனறித்
பெர்வு நடத்தி ஆண்டுபொறும் 1,500 பபர் மெரிவு மசய்யப்பட்டு இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு ஊக்கத்மொமகயாக `1,500 வழங்கப்படும்.
சங்க இலக்கிய வாழ்வியமல எடுத்துமரக்கும் வமகயில் புகழ்மிக்க
ஓவியர்கமளக் மகாண்டு ஓவியங்கள் வமரயப்பட்டு, எளிய விளக்க
உமரயுடன் உயர்ெர அச்சு நூலாக மவளியிட நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.
இெற்காக `15 லட்சம் ஒதுக்கப்படும். ெமிழறிஞர்கள், எழுத்ொளர்களின்
பிறந்ெநாளன்று இலக்கியக்கூட்டங்கள் நடத்திட `15 லட்செளிக்கப்படும்.
புகழ்மபற்ற ெமலவர்கள், ெமிழறிஞர்களின் ஒலி, ஒளிப்மபாழிவுகள்
ஆவணொக்கப்படும். இெற்மகன ஆண்டுபொறும் `25 லட்சம் ஒதுக்கீடு
மசய்யப்படும். சங்க இலக்கியங்கள் சந்தி பிரிக்கப்பட்டு நூல்களாக அச்சிட்
-டுக் குமறந்ெ விமலயில் மவளியிட `10 லட்சம் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும்.
ெமிழில் மபயரின் முெல் எழுத்து: ெமிழில் மபயர் எழுதும்பபாது முன்
எழுத்மெயும் ெமிழிபலபய எழுதும் நமடமுமறமயப் பள்ளி, கல்லூரி
ெற்றும் அரசு ஆவணங்களில் மகாண்டுவர நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.
மபாதுெக்களும் மபாது பயன்பாடுகளில் இம்முமறமயப் பின்பற்ற
நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். வணிக நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும்
பற்றுச்சீட்டுகள் ெமிழிலும் அச்சிட்டு வழங்கப்படவும், குடியிருப்பு
அடுக்ககங்கள் ெற்றும் வணிக வளாகங்களுக்குத் ெமிழில் மபயர்சூட்ட
ஊக்குவிக்கப்படவும் வழிமுமறகள் உருவாக்கப்படும் என்றார் அமெச்சர்
ெங்கம் மென்னரசு.

7. அகரத்தில் 13 அடுக்கு உமற கிணறு கண்மடடுப்பு











 













1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘இந்தியா SIZE’ ஆய்வுடன்



5.

ச ாடர்புமடய அமைச்ெகம் எது?

ைலொர்-21 கடற்ெமட
ெங்மகற்கின்றன?

அ) ஜவுளி அமைச்சகம் 

அ) 2

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம்

ஆ) 4 

இ) உள்துமற அமைச்சகம்

இ) 6

ஈ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம்

ஈ) 8

✓

புது தில்லியில் அமைந்துள்ள தேசிய ஆமை வடிவமைப்பு தேொழில்நுட்ப
நிறுவனைொனது (NIFT), நடுவண் ஜவுளி அமைச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு
நிறுவனம் ஆகும். அந்நிறுவனம், “இந்தியா SIZE” என்ற ஓர் ஆய்மவ
மைற்ககாள்கிறது.

✓

இது, இந்திய ைக்களுக்கான ஒரு விரிவான உடலளவு விளக்கப்படத்மை
உருவாக்கும் ஒரு விரிவான உடற்கூற்றளமவசார் ஆய்வாகும். இந்ைத்
ைரவுகளின்மூலம் இந்திய ைக்களுக்மகற்ற பணிச்சூழலியல் ரீதியாக
வடிவமைக்கப்பட்ட ையாரிப்புகமள உருவாக்க முடியும்.

✓

ெயிற்சியில்

எத் மன

நாடுகள்

இந்தியா, அகைரிக்கா, ஜப்பான் & ஆஸ்திமரலியாவின் கடற்பமடகள்
(QUAD) ைலபார்-21 என்ற கடற்பமடப் பயிற்சிகளில் பங்மகற்கின்றன.
இந்ை நான்கு நாடுகளும் கடந்ை 2020 முைல் ைலபார் பயிற்சியின் ஒரு
பகுதியாக இருந்து வருகின்றன. இந்ை ஆண்டின் ைலபார் பயிற்சி பசிபிக்
தீவான குவாமில் நமடகபறுகிறது. கடற்பமடகளுக்கிமடமயயான
ஒத்துமழப்மப மைம்படுத்துவமையும், கடல்சார் பாதுகாப்பில் கபாதுவான
புரிைமல உருவாக்குவமையும் இது மநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது.

6. சைாொக்மகாவுடனான தூ ெக உறமவ துண்டித்துள்ள நாடு
எது?

2. பிசெஞ்சு மைம்ொட்டு நிறுவனைான ‘AFD’இன் ஆ ெவுடன்,
பின்வரும் எந் இந்திய ைாநிலம், ெல்லுயிர் ொதுகாப்புத் திட்டத்ம
மைற்சகாண்டுள்ளது?

அ) அல்ஜீரியா 

அ) கர்நாடகா

இ) பிரான்ஸ்

ஆ) இராஜஸ்ைான் 

ஈ) பாகிஸ்ைான்

இ) ஆந்திர பிரமைசம்

ஆ) இந்தியா

✓

அல்ஜீரியாவின் கவளியுறவு அமைச்சர் ராம்மைன் லாைாம்ரா ைனது நாடு
பமகமை நடவடிக்மககளால் கைாராக்மகாவுடனான அரசியல் ரீதியான
உறவுகமள முறித்துக்ககாண்டைாக அறிவித்ைார்.

✓

வட ஆப்பிரிக்க மபாட்டியாளர்களிமடமய பலைாைங்களாக எழுந்ை
பைற்றத்மைத்கைாடர்ந்து இம்முடிகவடுக்கப்பட்டுள்ளது. அல்ஜீரியாவிற்கும்
கைாராக்மகாவிற்கும் இமடயிலான எல்மல, 1994ஆம் ஆண்டு முைல்
மூடப்பட்டுள்ளது. கைாராக்மகா ைனது நாட்டின் ஒருபகுதியாகக் கருதும்
மைமல சகாராவுக்கு விடுைமலக்மகாரும் கபாலிசாரிமயா இயக்கத்மை
அல்ஜீரியா ஆைரித்து வருகிறது.

ஈ) மகாவா

✓

இராஜஸ்ைான் ைாநிலத்தின் கிழக்கு ைாவட்டங்களில் பிகரஞ்சு வளர்ச்சி
நிறுவனைான Agence Francaise de Developpement (AFD) ஆைரவுடன்
பல்லுயிர் பாதுகாப்புத் திட்டத்மை மைற்ககாண்டுள்ளது. இராஜஸ்ைான்
வனவியல் ைற்றும் உயிரிமைம்பாட்டுத் திட்டைானது ஏற்கனமவ ைாநில
அரசின் ஒப்புைமலப் கபற்றிருந்ைது. ஏறக்குமறய 1200 சுய-உைவிக்
குழுக்களின் உைவியுடன், கிராைங்களில் சூழல்-சுற்றுலா ைற்றும் பிற
நிமலயான வருைானம் ஈட்டும் நடவடிக்மககமள ஊக்குவிப்பமை இது
மநாக்கைாகக்ககாண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக பரத்பூரில்
ஒரு பல்லுயிர் பூங்காவும் உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

7. இந்திய கடமலாெ காவல்ெமடயின் அடிப்படையில், ‘விக்ெைா’
என்றால் என்ன?

3. இந்தியாவின் மு ல் ெசுமை மைட்ெஜன் ஆமல அமைக்கப்ெட

அ) கடமலார மராந்துக்கப்பல் 

உள்ள இடம் எது?

ஆ) குரூஸ் ஏவுகமெ

அ) மும்மப

இ) கடமலார கைலிகாப்டர்

ஆ) கசன்மன

ஈ) கடமலார டிமரான்

இ) ைதுரா 
ஈ) டிக்பாய்

✓

இந்திய அரசுக்கு கசாந்ைைான கபாதுத்துமற நிறுவனமும் எண்கெய்
நிறுவனமுைான IOCL, நாட்டின் முைல் பசுமை மைட்ரஜன் ஆமலமய
ைதுராவில் அமைக்கவுள்ளது. ைதுராவின் ைாஜ் டிரபீசியம் ைண்டலத்திற்கு
அருகாமையில் இருப்பைால், அவ்விடம் மைர்ந்கைடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைத்
திட்டம், நாட்டில் எண்கெய் & எரிவாயு துமறயில் பசுமை மகட்ரஜமன
அறிமுகப்படுத்ைவுள்ளது.

✓

கடல் மராந்துக் கப்பல்கள் வரிமசயில் ஏழாவைான இந்திய கடமலாரக்
காவல்பமட கப்பலான ‘விக்ரைா’மவ ஆகஸ்ட்.28 அன்று இந்திய
கடமலாரக் காவல்பமடயில் ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங்
இமெத்து மவத்ைார்.

✓

ஆந்திர பிரமைச ைாநிலத்தில் உள்ள விசாகப்பட்டிெத்மை மையைாகக்
ககாண்டு கசயல்படவிருக்கும் இந்ைக்கப்பல், கடமலாரக்காவல் பமடயின்
கிழக்கு கடல்பகுதியில் பணியாற்றும். லார்சன் & டூப்மரா ஷிப் பில்டிங்
லிமிகடட் நிறுவனத்ைால் இக்கப்பல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

8. காலநிமல ைாற்றம் ச ாடர்ொன அெொங்கங்களுக்கிமடயிலான

4. அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற ெத்தியன் ஞானமெகெனுடன்

✓

ச ாடர்புமடய விமளயாட்டு எது?

குழுவின் மலமையிடம் உள்ள இடம் எது?

அ) கடன்னிஸ்

அ) சுவிச்சர்லாந்து 

ஆ) மடபிள் கடன்னிஸ் 

ஆ) இந்தியா

இ) பூப்பந்து

இ) நியூயார்க்

ஈ) குத்துச்சண்மட

ஈ) கஜர்ைனி

ITTF கசக் சர்வமைச ஓப்பனில், ஆடவர் ஒற்மறயர் பட்டத்மை கவல்ல
இந்திய மடபிள் கடன்னிஸ் வீரர் சத்தியன் ஞானமசகரன் 4-0 என்ற
புள்ளிக் கெக்கில் கவற்றிகபற்றார். 28 வயைான அவர், உலக ைர
வரிமசயில் 39ஆவது இடத்தில் உள்ளார். கடந்ை வாரம், புடாகபஸ்டில்
நடந்ை WTT’இல், கலப்பு இரட்மடயர் பட்டத்மை கவல்வைற்காக அவர்
ைணிகா பத்ராவுடன் இமெந்து விமளயாடினார்.









✓

காலநிமல ைாற்றம் குறித்ை அரசாங்கங்களுக்கிமடயிலான குழு (IPCC)
சுவிச்சர்லாந்தின் கஜனீவாமவ ைமலமையிடைாகக் ககாண்ட ஐநா
அமவயின் ஓர் அமைப்பாகும். பருவநிமல ைாற்றம் குறித்ை ஆறாவது
ைதிப்பீட்டு அறிக்மக (AR6) ஐபிசிசியால் “AR6 காலநிமல ைாற்றம் 2021:
இயற்பியல் அறிவியல் அடிப்பமட” என்ற ைமலப்பில் கவளியிடப்பட்டு
உள்ளது. காலநிமல அமைப்புகள் ைற்றும் காலநிமல ைாற்றம் குறித்ை
சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகமள இந்ை அறிக்மக அளிக்கிறது. உலக கவப்ப
நிமல அடுத்ை 2 ைசாப்ைங்களில் 1.5 டிகிரிமய ைாண்டும் என இந்ை
அறிக்மக கூறுகிறது.



 











9. எந் இந்திய ைாநிலத்தின் 17ஆவது ஆளுநொக இல கமேென்
ெ விமயற்றார்?
அ) கைலுங்கானா
ஆ) ைணிப்பூர் 
இ) அஸ்ஸாம்
ஈ) மைற்கு வங்கம்
✓

முன்னாள் ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர் இல கமெசன், ைணிப்பூர்
ைாநிலத்தின் 17ஆவது ஆளுநராக இம்பாலில் பைவிமயற்றார். ைணிப்பூர்
உயர்நீதிைன்ற ைமலமைநீதிபதி பிவி சஞ்சய் குைார், இல கமெசனுக்கு
பைவிப்பிரைாெமும் இரகசியக்காப்புப்பிரைாெமும் கசய்துமவத்ைார்.

10. எந்

ைாநிலத்தில் கடல்ொர் ஆய்வுகள் குறித் புதிய திறன்
நிறுவனத்ம அமைக்கவுள்ள ாக நடுவண் கப்ெல் மொக்குவெத்து
அமைச்ெகம் அறிவித்துள்ளது?





சான்றிைழ் வழங்கிய அதிகாரி ஆகிய விவரங்கள் அடங்கிய விமரவு
ைகவல் குறியீட்டிமன (QR) இடம்கபறச்கசய்வதுடன் அச்சான்றிைழ்கமள
இ-மசமவ மையங்கள்மூலம் வழங்குவைற்கு பள்ளிக்கல்வி ைற்றும்
உயர்கல்வித் துமறகள் உரிய ஆமெகமள கவளியிடும்.
ைமிழ் இலக்கியத்தில் கல்வித் ைகுதித் ைகுதி கபற்றவர்கமள ைட்டுமை
பள்ளி ைற்றும் கல்லூரிகளில் ைமிழ் பாடத்துக்கான ஆசிரியர்களாக
நியமிக்க மவண்டும். ைமிழ் பாடத்திலும் ைாறுபட்ட மவறு ஒரு பாடத்திலும்
பட்டம் கபற்றவர்கமள ைமிழ் ஆசிரியர்களாக நியைனம் கசய்யக்கூடாது
என்பைற்கான திருத்ைங்கமள மைற்ககாள்வது கைாடர்பாக பள்ளிக்கல்வி
ைற்றும் உயர்கல்வித் துமறகள் நடவடிக்மக மைற்ககாள்ளும்.
மைற்கண்ட சட்டத்தில் வழிவமக கசய்யப்பட்டுள்ள 20% முன்னுரிமை
இட ஒதுக்கீடானது மநரடி பணி நியைனத்துக்கான ஒவ்கவாரு கைரிவு
நிமலயிலும் (முைல்நிமலத் மைர்வு, முைன்மைத் மைர்வு, மநர்முகத்மைர்வு
ைற்றும் இைரநிமலகள்) பைவி வாரியாக பின்பற்றப்பட மவண்டும் என
ைமலமைச்கசயலாளர் கவ இமறயன்பு கவளியிட்டுள்ள அரசாமெயில்
கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அ) உத்ைர பிரமைசம்
ஆ) இைாச்சல பிரமைசம்

3. ஓராண்டில் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள் நிறுத்ைம்

இ) மகரளா

ைமிழ்நாட்டில் ஓராண்டில் ைட்டும் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள்
ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டுள்ளைாக சமூகநலத்துமற ககாள்மக விளக்கக்
குறிப்பில் கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மபரமவயில் ைாக்கல்
கசய்யப்பட்ட ககாள்மக விளக்கக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளைாவது:

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓

ைத்திய துமறமுகங்கள், கப்பல் ைற்றும் நீர்வழிப் மபாக்குவரத்துத் துமற
அமைச்சர் சர்பானந்ை மசாமனாவால், கசன்மன இந்திய கடல்சார்
பல்கமலக்கழகத்தின்கீழ் அஸ்ஸாமில் உள்ள ககௌகாத்தியில் கடல்சார்
ஆய்வுக்கான திறன் நிறுவனத்மை நிறுவுவைாக அறிவித்ைார்.

✓

ககௌகாத்தியில் உள்ள பாண்டுவில் ஒரு புதிய ‘கப்பல் பழுதுபார்க்கும்
வசதிமய’ அமைப்பைற்காக இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழிப் மபாக்குவரத்து
ஆமெயம் ைற்றும் ைூக்லி ககாச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்துக்கு
இமடமய ஒரு புரிந்துெர்வு ஒப்பந்ைம் மககயழுத்திடப்பட்டுள்ளது.

✓

இைற்கான கைாழில்நுட்ப ஆைரமவ ஐஐடி கைட்ராஸ் வழங்கும். 2023
ஆகஸ்டுக்குள் இது முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்லிப்மவ
எனப்படும் இந்ை வசதி அஸ்ஸாம் ைாநில அரசால் வழங்கப்பட்ட 3.67
ஏக்கர் நிலத்தில் உருவாக்கப்படவுள்ளது.


1. குடிமச ைாற்று வாரியத்தின் கபயர் ைாற்றம்:
குடிமசப்பகுதி ைாற்று வாரியைானது இனி, ைமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட
மைம்பாட்டு வாரியைாக கபயர்ைாற்றம் கசய்யப்படும் என ைமிழ்நாடு அரசு
அறிவித்துள்ளது. ைமிழ்நாட்டில் குடிமச ைாற்று வாரியம் 1970ஆம்
ஆண்டு ஏற்படுத்ைப்பட்டது.
2. ைமிழ்வழியில் படித்ைவர்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் முன்னுரிமை:
வழிகாட்டுைல்களுடன் அரசாமெ கவளியீடு
ைமிழ் வழியில் படித்ைவர்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் முன்னுரிமை
வழங்குவைற்கான வழிகாட்டுைல்கமள அரசு கவளியிட்டுள்ளது. இது
குறித்து ைமிழக அரசு கவளியிட்டுள்ள அரசாமெயில் கூறியிருப்பைாவது:
பள்ளிப்படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு, பட்டப்படிப்பு, முதுநிமல பட்டப்படிப்பு என
அமனத்மையும் முழுவதுைாக ைமிழ் வழியில் படித்திருக்க மவண்டும்.
இைர கைாழிகமள பயிற்று கைாழியாகக் ககாண்டு பயின்று, மைர்வுகமள
ைட்டும் ைமிழில் எழுதியவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு ைற்றும் முன்னுரிமை
கிமடயாது.
ஒன்றாம் வகுப்பு முைல் 9ஆம் வகுப்பு வமர பள்ளிக்குச் கசல்லாைல்
மநரடியாக பத்ைாம் வகுப்பு மைர்விமன எழுதி மைர்ச்சிகபற்ற ைனித்
மைர்வர்கள் ைற்றும் பிற ைாநிலங்களில் ைமிழ் அல்லாைல் இைர
கைாழியிமன பயிற்றுகைாழியாக ககாண்டு பயின்று பின்பு இந்ை
ைாநிலத்தில் மநரடியாகச் மசரும் வகுப்பிலிருந்து பள்ளி இறுதி வகுப்புகள்
வமர ைமிழ் வழியில் பயின்றவர்கள் இந்ை முன்னுரிமைக்கு
ைகுதியுமடயவர்கள் அல்லர்.
சான்றிைழ்களின் உண்மைத் ைன்மைமய சரிபார்த்ை பின்னமர 20
சைவீை இடஒதுக்கீட்டின்கீழ் பணிநியைனம் கசய்யப்படுவர். ைமிழ் வழியில்
கல்வி பயின்ற்கான சான்றிைழ்களில், ைாெவர்களின் கபயர், பயின்ற
பள்ளி, கல்லூரி, கல்வி நிறுவனங்களின் கபயர், முகவரி, வகுப்புகள்,









ைமிழ்நாட்டில் கடந்ை 2008ஆம் ஆண்டு முைல் 2021ஆம் ஆண்டு ஜூமல
வமரயில் 16,281 குழந்மைத் திருைெங்கள் ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டுள்ளன.
கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டில் ைட்டும் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள்
ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டிருக்கின்றன. குழந்மைத் திருைெத்தில் இருந்து
மீட்கப்பட்ட கபண் குழந்மைகளுக்கு ைறுவாழ்வு அளித்திடும் வமகயில்,
கடந்ை நிதியாண்டில் 1,021 கபண் குழந்மைகளுக்கு ைாைம் ைலா ஆயிரம்
ரூபாய் வீைம் மூன்று ைாைங்கள் கைாழிற்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவின் ைமலமைப் கபாறுப்பு
நிமறவு
ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவின் ைமலமைப் கபாறுப்பு
நிமறவமடந்துள்ளது. இதில், ஆப்கானிஸ்ைான் உள்ளிட்ட சில சர்வமைச
விவகாரங்களில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஆகஸ்ட் ைாைத்துக்கான ைமலமைப்
கபாறுப்மப அந்ை ைாைம் 1ஆம் மைதி இந்தியா ஏற்றது. அதில், கடல்சார்
பாதுகாப்பு, ஐநா அமைதிகாப்புப் பமட, பயங்கரவாை எதிர்ப்பு ஆகிய
ைமலப்புகளில் முக்கியக் கூட்டங்கமள இந்தியா நடத்தியது. இந்தியா
ைமலமையிலான கமடசிக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நமடகபற்றது.
கவளியுறவுத் துமறச் கசயலர் ைர்ஷ்வர்ைன் ஷ்ரிங்லா ைமலமையில்
நமடகபற்ற கூட்டத்தில், ஆப்கானிஸ்ைான் விவகாரம் கைாடர்பாக
தீர்ைானம் நிமறமவற்றப்பட்டது. மைலும், 3 முக்கிய தீர்ைானங்களுக்கான
நீட்டிப்புக்கும் கூட்டத்தில் ஒப்புைல் வழங்கப்பட்டது. மைலும், கலபனான்,
ைாலி, மசாைாலியா ஆகிய நாடுகளில் அமைதிமய நிமலநாட்டுவைற்கு
ஐநா அளித்து வரும் ஆைரமவ மைலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்க ஒப்புைல்
அளிக்கப்பட்டது.
ஆப்கானிஸ்ைான்
விவகாரம்
கைாடர்பான
தீர்ைானத்தில்,
ஆப்கானிஸ்ைான் பிராந்தியைானது ைற்ற நாடுகமள அச்சுறுத்துவைற்மகா,
பயங்கரவாதிகளுக்கு
அமடக்கலம்
அளிக்கமவா,
பயங்கரவாை
அமைப்புகளுக்கு நிதி வழங்கமவா பயன்படுத்ைப்படக் கூடாது.
ஆப்கானிஸ்ைான் ைக்கள் எந்மநரத்திலும் நாட்மடவிட்டு கவளிமயறலாம்
என்றும், அவர்களது பயெம் ைடுக்கப்படைாட்டாது என்றும் ைலிபான்கள்
ஆகஸ்ட் 27ஆம் மைதி உறுதியளித்துள்ளனர். வாக்குறுதிகள்
அமனத்மையும் ைலிபான்கள் கைாடர்ந்து நிமறமவற்ற மவண்டும்’ என
கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் தீர்ைானத்துக்கு இந்தியா, அகைரிக்கா,
பிரான்ஸ், பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 13 நாடுகள் ஆைரவளித்ைன. பாதுகாப்பு
கவுன்சிலின் நிரந்ைர உறுப்பு நாடுகளான சீனா, ரஷியா ஆகியமவ
தீர்ைானத்தின் மீைான வாக்ககடுப்பில் பங்மகற்கவில்மல.
ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில், இந்தியா கடந்ை ஜனவரி 1ஆம் மைதிமுைல்
ைற்காலிக உறுப்பினராக இருந்துவருகிறது. கைாத்ைம் 15 உறுப்பினர்க
-மளக் ககாண்ட இந்ைக் கவுன்சிலில், நிரந்ைர உறுப்பினர்களான
அகைரிக்கா, ரஷியா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், சீனா ஆகிய 5 நாடுகளுடன்
இந்தியா உள்ளிட்ட 10 நாடுகள் ைற்காலிக உறுப்பினர்களாக உள்ளன.



 















இந்தியாவின் இரண்டு ஆண்டு ைற்காலிக உறுப்பினர் பைவி, வரும்
2022ஆம் ஆண்டில் நிமறவமடயும்.

5. லடாக் யூனியன் பிரமைச விலங்காக பனிச் சிறுத்மை அறிவிப்பு
லடாக் யூனியன் பிரமைச விலங்காக பனிச்சிறுத்மை, பறமவயாக
கருப்புக்கழுத்து ககாக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கைாடர்பான
அறிவிப்மப அந்ை யூனியன் பிரமைச அரசு புைன்கிழமை கவளியிட்டது.
ஜம்மு-காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்ைஸ்மை ைத்திய அரசு கடந்ை 2019ஆம்
ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாைம் ரத்து கசய்ைது. அந்ை ைாநிலத்மையும் ஜம்முகாஷ்மீர், லடாக் என இரு யூனியன் பிரமைசங்களாக ைத்திய அரசு
பிரித்ைது. இந்ை நிமலயில், லடாக் யூனியன் பிரமைசத்துக்கான விலங்கு
ைற்றும் பறமவ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
யூனியன் பிரமைசத்தின் வனம், சுற்றுச்சூழல் துமற ைமலமைச்கசயலர்
பவண் மகாத்வால் இது கைாடர்பான அறிவிப்மப கவளியிட்டார்.
முன்பு ஜம்மு-காஷ்மீர் ைாநிலைாக இருந்ைமபாது ைாநில விலங்காக
காஷ்மீர் ைான், பறமவயாக கருப்புக் கழுத்து ககாக்கு இருந்து வந்ைது
என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது. அந்ை ைாநிலம் இப்மபாது இரு யூனியன்
பிரமைசங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டமையடுத்து, ைனக்கான விலங்கு ைற்றும்
பறமவமய லடாக் யூனியன் பிரமைச நிாிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இந்ை விலங்கும், பறமவயும் அரிய வமகமயச்மசர்ந்ைமவயாகும். இதில்
காஷ்மீர் ைான், காஷ்மீர் பகுதியில் ைட்டுமை காெப்படுகிறது. கருப்புக்
கழுத்து ககாக்கு கிழக்கு லடாக்கில் அதிகம் உள்ளது. பனிச்சிறுத்மைகள்
லடாக் பகுதியில் 200 முைல் 300 வமரயிலான எண்ணிக்மகயில்
இருக்கலாம் என்று கருைப்படுகிறது.
6. ரஷியாவில் கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி: இந்தியா பங்மகற்பு
ரஷியாவில் 17 நாடுகள் இமெந்து மைற்ககாள்ளவுள்ள கூட்டு ராணுவப்
பயிற்சியில் இந்தியா பங்மகற்கவுள்ளது. ரஷியாவில் உள்ள நீஸ்நி நகரில்
கசப்டம்பர் 3 முைல் 16ஆம் மைதி வமர ‘சபாட்’ கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி
நமடகபறவுள்ளது. இப்பயிற்சியில் இந்தியா, ரஷியா, சீனா, பாகிஸ்ைான்,
இலங்மக, வங்கமைசம், மியான்ைர், ைமலசியா, ைங்மகாலியா,
ஆர்மீனியா, கசர்பியா உள்ளிட்ட நாடுகள் பங்மகற்கவுள்ளன.
இந்ைக் கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் சுைார் 200 மபர்
பங்மகற்கவுள்ளனர். அவர்களில் கபரும்பாலாமனார் நாகா பமடப்பிரி
-மவச் மசர்ந்ைவர்கள். இப்பயிற்சி பயங்கரவாை ைடுப்பு நடவடிக்மககளி
-ல் கவனம் கசலுத்தும். இதில் பங்மகற்கும் நாடுகளுக்கு இமடயிலான
பாதுகாப்பு உறமவயும், அமவ ஒன்றிமெந்து கசயல்படுவமையும்
மைம்படுத்துவதுைான் இந்ைப் பயிற்சியின் மநாக்கம்.











 













1. NABARD’இன் முன்னெடுப்பாெ ‘மை பபட் மை மைட்’ திட்டம்

5. சமீபத்தில் ைத்திய கிழக்கு பிைாந்திய ைாநாட்மட நடத்திய நாடு

ன ாடங்கப்பட்ட ைாநிலம் எது?

எது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஆ) திரிபுரா 

ஆ) ஈரான்

இ) குஜராத்

இ) ஈராக் 

ஈ) உத்தர பிரததசம்

ஈ) ேஹ்மரன்

✓

மத்திய நிதியமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திரிபுராவில் ‘மம தேட் மம
மரட்’ திட்டத்மத ததாடங்கிமைத்தார். இந்தத் திட்டம் நோர்டு மற்றும்
NAB அறக்கட்டமையின் ஒரு முன்தெடுப்ோகும்.

✓

கிராமப்புறங்களில் உள்ை தேண்களுக்கு மானியங்கள், ஊதிய ஆதரவு
மற்றும் உேகரணங்கள்மூலம் சிறந்த ைாழ்ைாதாரம் மற்றும் மாதவிடாய்
சுகாதாரத்மத ைழங்குதல் இதன் தநாக்கமாகும். இம்முன்முயற்சியின்
கீழ், ஒரு சானிட்டரி தேட் தயாரிக்கும் இயந்திரம், இரண்டு மாதத்திற்கு
ததமையாெ மூலப்தோருட்கள், 50 நாட்களுக்கு ஊதியம், தேக்தகஜிங்
தோருட்கள் மற்றும் 3 கட்டங்கைாக ஐந்து நாள் ேயிற்சி அளிக்கப்ேடுகிறது.
கிராமப்புற தேண்களிமடதய மாதவிடாய் நலத்மத தமம்ேடுத்துைமத
இந்தத் திட்டம் தெது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது.

✓

விமளயாட்டு எது?
அ) மட்மடப்ேந்து
ஆ) ஹாக்கி

நடத் ப்படும் ஒரு திட்டைாகும்?

இ) தசஸ் 

அ) ஊரக ைைர்ச்சி அமமச்சகம்

ஈ) தடன்னிஸ்

✓

ஆ) சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம்
இ) சிறுோன்மமயிெர் நலத்துமற அமமச்சகம் 
ஈ) தேண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் தமம்ோட்டு அமமச்சகம்
இந்திய விடுதமலயின் 75 ஆண்டுகமைக் தகாண்டாடும் ‘அம்ரித்
மதகாத்சைத்தின்’ ஒருேகுதியாக, புது தில்லியில், ‘தமரா ைதன் தமரா
சமன்’ முமைராமை சிறுோன்மமயிெர் நலத்துமற அமமச்சகம்
ஏற்ோடு தசய்துள்ைது. இந்த நிகழ்ச்சியின்தோது, நாட்டின் புகழ்தேற்ற
கவிஞர்கள் தங்கள் கவிமத மற்றும் ஈரடிச்தசய்யுள்கமை ைாசித்தெர்.
இந்நிகழ்ச்சிகளில், புகழ்தேற்ற மற்றும் ைைர்ந்துைரும் கவிஞர்கள் “ஏக்
ோரத்- ஷ்தரஷ்தா ோரத்” குறித்த தசய்திமய ைழங்குைார்கள்.

இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் S P தசதுராமன் ோர்சிதலாொ ஓப்ேன் தசஸ்
தோட்டி ேட்டத்மத தைன்றார். அதத தநரத்தில் கார்த்திதகயன் முரளி
மூன்றாம் இடத்மதப் பிடித்தார். 9 சுற்றுகளில் 7.5 புள்ளிகமைச் தசர்த்த
தசதுராமன் சிறந்த மட-பிதரக் மதிப்தேண்ணின் அடிப்ேமடயில்
தைற்றியாைராக அறிவிக்கப்ேட்டார். ரஷ்யாவின் தடனியல் யுோவும் இதத
புள்ளிகளுடன் முடித்தார். ஒன்ேது சுற்றுகளில் ததால்வியமடயாமல், 6
தோட்டிகளில் தைன்று மூன்று தோட்டிகளில் டிரா தசய்தார் தசதுராமன்.

7.நார் ன் நிலக்கரி வயல்கள் நிறுவெத்தின் (NCL) மலமையகம்
அமைந்துள்ள இடம் எது?
அ) ஜார்க்கண்ட்
ஆ) மத்திய பிரததசம் 

3. 2021 ஆகஸ்ட் நிலவைப்படி, பிை ைர் ஜன் ன் பயாஜொவின்கீழ்
உள்ள னைாத் வங்கிக்கணக்குகளின் எண்ணிக்மக என்ெ?

இ) குஜராத்

அ) 32 தகாடி

ஈ) ஒடிஸா

ஆ) 43 தகாடி 

✓

அரசுக்குச்தசாந்தமாெ மினிரத்ொ தோதுத்துமற நிறுைெமாெ நார்தன்
நிலக்கரி ையல்கள் நிறுைெமாெது `3.5 தகாடி மதிப்பில் திறன்
தமம்ோட்டுத் திட்டத்மத அறிவித்துள்ைது. இது இந்திய நிலக்கரி
நிறுைெத்தின் துமணநிறுைெமாகும்.

✓

இந்த நிறுைெத்தின் தமலமமயகம் மத்திய பிரததச மாநிலத்தின்
சிங்தரௌலியில் உள்ைது. நிறுைெத்தின் தசயல்ோட்டு ேகுதிகளிலும்
அமதச் சுற்றியுள்ை ேகுதிகளிலும் உள்ை 500 இமைதயாருக்கு ேயிற்சி
அளிப்ேதத இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். இதன்கீழ் இமைதயாருக்கு
தநகிழிப் தோறியியல் ைர்த்தகத் துமறயில் ேயிற்சியளிக்கப்ேடும்,
ஒவ்தைாரு ேயிற்சியாைருக்கும் `70,000 தசலைாகும்.

இ) 56 தகாடி
ஈ) 67 தகாடி

✓

ஈராக் சமீேத்தில் மத்திய கிழக்கு பிராந்திய மாநாட்மட நடத்தியது; இது
பிராந்தியத்தில் ேதற்றத்மதத் தணிப்ேமத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது.
பிரான்ஸ் இமணந்து ஏற்ோடு தசய்துள்ை இக்கூட்டத்திற்கு ஈராக், தசௌதி
அதரபியாவுக்கு அமழப்புவிடுக்கப்ேட்டுள்ைது. இந்தச் சந்திப்பின்தோது,
பிராந்திய தண்ணீர் தநருக்கடி, தயமனில் தோர் மற்றும் தலேொனின்
தோருைாதார நிமலமமகள் குறித்து விைாதிக்கப்ேட்டது. பிராந்தியத்தில்
ஈராக் மத்தியஸ்தம் ைகிப்ேதால் இச்சந்திப்பு முக்கியத்துைம் தேற்றுள்ைது.

6. அண்மைச் னசய்திகளில் இடம்னபற்ற S P பசதுைாைன் சார்ந்த

2. ‘பைைா வ ன் பைைா சைன்’ என்பது எந் ைத்திய அமைச்சகத் ால்

✓



பிரதமர் ஜன் தன் தயாஜொவின்கீழ் உள்ை தமாத்த ைங்கிக்கணக்குக
-ளின் எண்ணிக்மக 2021 ஆகஸ்ட் மாத நிலைரப்ேடி 43 தகாடியாக
அதிகரித்துள்ைெ. நிதி அமமச்சக தரவுகளின்ேடி, இந்தக் கணக்குகளில்
உள்ை தமாத்த மைப்புத்ததாமகயாெது `1.46 லட்சம் தகாடிக்கு தமல்
உள்ைது. இத்திட்டம் தசயல்ேடுத்தப்ேட்டு 7 ஆண்டுகள் நிமறைமடந்து
உள்ைது. 2014 ஆக.15 அன்று சுதந்திர திெ உமரயில், பிரதமர் தமாடி
அைர்கைால் அறிவிக்கப்ேட்ட இத்திட்டம், ஆக.28 அன்று ததாடங்கப்ேட்டது.

8. அண்மைய பபார்ப்ஸ் இந்தியா அறிக்மகயின்படி, உலகிபலபய
னபயைாகும். இது, பின்வரும் எந் ப் பிரிவு ைக்கமள குறிமவக்கிறது?

னபாது இடங்களில் அதிக CCTV பகைைாக்கமளக் னகாண்டுள்ள
நகைம் எது?

அ) திருநங்மககள்

அ) லண்டன்

ஆ) மூத்த குடிமக்கள் 

ஆ) புது தில்லி 

இ) மாற்றுத்திறொளி

இ) தமல்தோர்ன்

ஈ) மத சிறுோன்மமயிெர்

ஈ) தசன்மெ

4. ‘SACRED’ என்பது முன்னைாழியப்பட்ட பவமலவாய்ப்பகத்தின்

✓

‘SACRED’ என்ற முன்தமாழியப்ேட்ட ைமலத்தைம், ‘Senior Able Citizens
for Re-Employment in Dignity’ என்ேதன் சுருக்கமாகும். மத்திய சமூக
நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம், இதமெ தசயல்ேடுத்துைதற்காெ
திட்டங்கமை ைகுக்கிறது. இந்தப்ேரிமாற்றகத்தின்மூலம், தைமலததடும்
மூத்த குடிமக்கள், அைர்களுக்குத் ததமையாெ ேணிகமை அணுக ஒரு
தைத்மதப்தேறுைார்கள். இதமெ அமமப்ேதற்காக உருைாக்கப்ேட்ட
அமமச்சர்களுக்கிமடயிலாெ குழு, இதமெச் தசயல்ேடுத்த ரூோய் ேத்து
தகாடிமய அங்கீகரித்துள்ைது.









✓

உலகின் மிக அதிகமாக கண்காணிக்கப்ேட்ட நகரங்கள் குறித்த
தோர்ப்ஸ் இந்தியாவின் சமீேத்திய அறிக்மகயின்ேடி, தில்லி, ஒரு சதுர
மமலுக்கு 1,826.6 CCTV தகமராக்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ைது.

✓

தில்லிக்கு அடுத்தேடியாக இலண்டனில் 1,138 CCTV தகமராக்கள்
உள்ைெ. 609.9 சிசிடிவி தகமராக்களுடன் தசன்மெ மூன்றாைது
இடத்மதப் பிடித்துள்ைது. இந்த அறிக்மகயின்ேடி, மும்மே, ஒரு சதுர
மமலுக்கு 157.4 CCTV தகமராக்களுடன் 18ஆைது இடத்தில் உள்ைது.



 











இந்த அறிக்மகயில், முதல் 20 நகரங்களில், மூன்று இந்திய நகரங்கள்
மட்டுதம இடம்தேற்றுள்ைெ.

9. இைாஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய் பயாஜொ என்பது எந் இந்திய
ைாநிலத்தின் முயற்சியாகும்?
அ) ததலுங்காொ
ஆ) சத்தீஸ்கர் 
ஈ) தமற்கு ைங்கம்
இராஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய் தயாஜொ (RGKNY) என்ேது சத்தீஸ்கர்
மாநிலத்தின் ஒரு முதன்மமயாெ திட்டமாகும். RGKNY’இன்கீழ், ேயிர்
உற்ேத்திக்கு, மாநில அரசு, அதன் உழைர்களுக்கு உள்ளீட்டு உதவிமய
ைழங்குகிறது. தற்தோமதய கரீப் ேருைத்தில் விமதக்கப்ேட்ட ேயிர்கள்,
ைறட்சிதோன்ற சூழ்நிமலகைால் அழிவுக்குள்ைாொல், ஓர் ஏக்கருக்கு
`9,000 நிதியுதவி ைழங்கப்ேடும்.

10. அண்மையில் காலைாெ புத் ப வ் குஹா சார்ந் துமற எது?
அ) விமையாட்டு வீரர்
ஆ) எழுத்தாைர் 
இ) அரசியல்ைாதி
ஈ) ததாழிலதிேர்

✓

மதுக்கரி உட்ேட ேல பிரேலமாெ புத்தகங்கமை எழுதிய பிரேல ைங்காை
எழுத்தாைர் புத்தததவ் குகா அண்மமயில் காலமாொர். அைர் தெது
85ஆம் ையதில் காலமாொர். ஆெந்த புரஸ்கர் மற்றும் ைரத் புரஸ்கர்
உட்ேட ேல விருதுகமை அைர் தைன்றுள்ைார். ைங்காை இலக்கியத்தில்
‘ரிவு மற்றும் ரிஜுடா’ என்ற 2 பிரேலமாெ கற்ேமெ கதாோத்திரங்கமை
உருைாக்கியைராைார் இைர்.


1. தசன்மெ அருதக சித்தமருத்துைப்ேல்கமலக்கழகம்: அமமச்சர் மா
சுப்பிரமணியன்
இந்தியாவிதலதய முதன்முமறயாக சித்த மருத்துைப் ேல்கமலக்கழகம்
தசன்மெக்கு அருகில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும் என்று மக்கள் நல்ைாழ்வுத்
துமற அமமச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அறிவித்தார்.
தமிழக சட்டப்தேரமையில் மருத்துைம் மற்றும் மக்கள் நல்ைாழ்வுத்துமற
மானியக் தகாரிக்மக மீதாெ விைாதத்துக்குப் ேதில் அளித்து அமமச்சர்
மா சுப்பிரமணியன் தைளியிட்ட அறிவிப்புகள்:
தமிழகத்தின் ேழமமயாெ மருத்துை முமறயாெ சித்த மருத்துைத்மதப்
தோற்றும் ைமகயில் நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்ேட்ட சித்த
மருத்துைத்துக்கு எெ தனிப்ேல்கமலக்கழகம் (இந்திய மருத்துை
முமறகைாெ ஆயுர்தைதம், யுொனி, தஹாமிதயாேதி, தயாகா, இயற்மக
மருத்துைம் உள்ேட) தசன்மெக்கு அருகில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.
டாம்ப்கால் நிறுைெம் உற்ேத்தி தசய்யும் சித்த, ஆயுர்தைத மற்றும்
யுொனி மருந்துகள் மக்களுக்கு எளிதாகக் கிமடக்கும் ைமகயில் தமிழக
அரசின் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்மூலமாக விற்ேமெ தசய்யப்ேடும்.
முதிதயார் நலனுக்காக நிமறவு ைாழ்வு மமயம் `3.25 தகாடி தசலவில்
100 சுகாதார நிமலயங்களில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும். சித்தமருத்துைத்தின்
சிறப்பு சிகிச்மச முமறயாெ காயகல்ே மருந்துகள் ஒற்றடம், நீராவிக்
குளியல், ததாக்கணம் நசியம் (ஆயில் மசாஜ்), திருமூலர் பிரணாயாமம்,
சித்தர் தயாகம் தோன்ற சிகிச்மசகள் இந்த முகாமில் அளிக்கப்ேடும். 120
சித்த, ஆயுர்தைத, யுொனி, தஹாமிதயாேதி, தயாகா மற்றும் இயற்மக
மருத்துை மருந்தகங்கள் சுகாதார நலைாழ்வு மமயங்கைாக `32 தகாடி
தசலவில் தரமுயர்த்தப்ேடும் என்றார்.
2. `218 தகாடியில் நான்கு புதிய ததாழிற்தேட்மடகள் உருைாக்கப்ேடும்:
அமமச்சர் தா தமா அன்ேரசன்
தமிழகத்தில் 4 இடங்களில் `218 தகாடியில் புதிய ததாழிற்தேட்மடகள்
அமமக்கப்ேடும் என்று ஊரகத் ததாழில்துமற அமமச்சர் தா தமா
அன்ேரசன் அறிவித்தார். சட்டப்தேரமையில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத்





ததாழில் நிறுைெங்கள் துமற மானியக் தகாரிக்மக மீதாெ
விைாதத்துக்குப் ேதில் அளித்து அமமச்சர் தா தமா அன்ேரசன் தைளியிட்ட
அறிவிப்புகள்: சிட்தகா மூலம் தமிழகத்தின் அமெத்துப் ேகுதிகளிலும்
சீராெ ததாழில் ைைர்ச்சி ஏற்ேடுத்திட திருச்சி மணப்ோமற, திருைள்ளூர்
காதைரிராஜபுரம், தசங்கல்ேட்டு தகாடூர், மதுமர சக்கிமங்கலம் ஆகிய 4
இடங்களில் தமாத்தம் 394 ஏக்கர் ேரப்ேைவில் `218 தகாடி தமாத்த திட்ட
மதிப்பில் புதிய ததாழிற்தேட்மடகள் அமமக்கப்ேடும். இதன்மூலம்
தமாத்தம் சுமார் 7 ஆயிரம் நேர்கள் தைமலைாய்ப்பிமெ தேறுைர்.
நீலகிரி மாைட்டத்தில் உள்ை 10 கூட்டுறவு ததயிமலத்ததாழிற்சாமலகள்
நோர்டு ைங்கியின் ஊரக உள்கட்டமமப்பு தமம்ோட்டு நிதி திட்டத்தின்
கடன் உதவியுடன் `50 தகாடியில் நவீெமயமாக்கப்ேடும்.

இ) அஸ்ஸாம்

✓









சிற்ேப்பூங்கா: சிட்தகாமூலம் தசங்கல்ேட்டு மாைட்டம் கடம்ோடியில் 19
ஏக்கரில் `23 தகாடி திட்ட மதிப்பில் சிற்ேக்கமலஞர்களின் தமம்ோட்டுக்
-காக சிற்ேக்கமலஞர் ததாழிற்பூங்கா சுமார் 100 சிற்ேக்கமலஞர்கள்
மற்றும் இதர 1000 நேர்கள் ேயன்தேறும் ைமகயில் அமமக்கப்ேடும்.
தகாயம்புத்தூர் தசாலைம்ோமையம் கிராமத்தில் 42.42 ஏக்கரில் `18
தகாடி திட்ட மதிப்பில் `9 தகாடி தமிழக அரசு மானியத்துடன் புதிய
தனியார் ததாழிற்தேட்மட அமமக்கப்ேடும். இதன்மூலம் சுமார் 1000
நேர்கள் தைமலைாய்ப்பிமெப் தேறுைர். மாநிலத்தில் நலிவுற்று ைரும்
ோரம்ேரிய குறு மற்றும் சிறு ததாழில்கைாெ உப்பு உற்ேத்தி, தைள்ளிக்
தகாலுசு, தைள்ளி விைக்கு தயாரித்தல், பித்தமைப் தோருள்கள் மற்றும்
ோத்திரப் தோருள்கள் உற்ேத்தி, பூட்டு உற்ேத்தி மற்றும் ேட்டுசார்ந்த
ததாழில்கள் சிறப்புத்ததாழில் ைமகயின் கீழ் தகாண்டு ைரப்ேட்டு சிறப்பு
முதலீட்டு மானியம் ைழங்கப்ேடும்.
தசலம் கிழங்கு மாவு மற்றும் ஜவ்ைரிசி உற்ேத்தியாைர்கள் தசமை
ததாழிற் கூட்டுறவு சங்கத்தில் தற்தோது உள்ை 4 கிடங்குகளில் ஏற்றி
இறக்கும் ேணிகமை எளிதாகக் மகயாளுைதற்கு 1.30 லட்சம் சதுர அடி
ேரப்ேைவில் கன்தையாா், சரக்கு மின்தூக்கி தோன்றைற்மறப் தோருத்தி
இயந்திரமயமாக்கல் மற்றும் விரிவுேடுத்துதல் ேணிகள் `45 தகாடியில்
தமற்தகாள்ைப்ேடும். தமலும், கிடங்குகளின் தகாள்ைைமை அதிகமாக்கிட
சுமார் 1.07 லட்சம் சதுர அடியில் புதிய தசமிப்புக் கிடங்கு `40 தகாடி
தசலவில் கட்டுைற்கு ேணிகள் தமற்தகாள்ைப்ேடும் என்றார்.
3. ேசுமமத் திட்டங்களில் முதலீடு: இந்தியா-பிரிட்டன் ஒப்ேந்தம்
இந்தியாவின் ேசுமமத் திட்டங்களில் 120 தகாடி டாலர் (சுமார் `8,760
தகாடி) முதலீடு தசய்ைதற்காெ ஒப்ேந்தம் இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும்
இமடதய தமற்தகாள்ைப்ேட்டது. இதுகுறித்து பிடிஐ தசய்தி நிறுைெம்
ததரிவித்துள்ைதாைது: இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இமடயிலாெ
11ஆைது தோருைாதார மற்றும் நிதிப்தேச்சுைார்த்மத நமடதேற்றது.
காதணாலி முமறயில் நடந்த இந்தப் தேச்சுைார்த்மதயில், நிதியமமச்சர்
நிர்மலா சீதாராமனும் பிரிட்டன் நிதியமமச்சர் ரிஷி சுெக்கும்
ேங்தகற்றெர். அப்தோது, இந்தியாவில் அரசு&தனியார் நிறுைெங்களின்
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்ேத்தி உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்காக 120
தகாடி டாலர் முதலீடு தசய்ய இருநாடுகளும் ஒப்புக்தகாண்டெ.
இதில், பிரிட்டனின் தமம்ோட்டு நிதி அமமப்ோெ சிடிசி, இந்திய ேசுமமத்
திட்டங்களில் தமற்தகாள்ைவிருக்கும் 100 தகாடி டாலர், ேசுமமத்
ததாழில்நுட்ேங்கமை உருைாக்கும் நிறுைெங்களில் இந்தியாவும்
பிரிட்டனும் கூட்டாக தமற்தகாள்ளும் முதலீடுகள், இந்தியாவில்
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்ேத்திக்காெ 20 தகாடி டாலர் கூட்டு
முதலீடு ஆகியமையும் அடங்கும். இப்தேச்சுைார்த்மதயின்தோது, இரு
நாட்டு நிதிச்சந்மதகமைப் ேலப்ேடுத்துைதற்காக இமணந்து தசயல்ேடு
-ைது குறித்து எதிர்கால ைர்த்தகப் தேச்சுைார்த்மதகளின்தோது ஆதலா
-சிக்க இரு அமமச்சர்களும் ஒப்புக்தகாண்டெர்.
4. 75,000 தஹக்தடரில் மூலிமக சாகுேடி: ஆயுஷ் அமமச்சகம் திட்டம்
நாடு சுதந்திரமமடந்து 75 ஆண்டுகள் ஆெமத தகாண்டாடும் அம்ருத்
மதஹாத்ஸைத்தின் ஒரு ேகுதியாக இந்தியாவில் மருத்துை தாைரங்கள்
(மூலிமககள்) ேயிரிடுைமத ஊக்குவிப்ேதற்காக ததசிய திட்டத்மத
ஆயுஷ் அமமச்சகத்தின் ததசிய மருத்துை தாைரங்கள் ைாரியம்
ததாடங்கியுள்ைது. இதன்ேடி நாடு முழுைதும் அடுத்த ஓராண்டில் 75,000
தஹக்தடர் நிலப்ேரப்பில் மூலிமககள் ேயிரிடப்ேடும்.
உத்தர பிரததசத்தின் சஹரன்பூர் மற்றும் மகாராஷ்டிரத்தின் புதெயில்
இந்தத்திட்டம் ததாடங்கப்ேட்டுள்ைது.



 















5. மாநில நல்லாசிரியர் விருதுக்கு 385 தேர் ததர்வு
தமிழகத்தில் நிகழ் கல்வியாண்டில் (2021-2022) மாநில நல்லாசிரியர்
விருதுக்கு
ததர்வுதேற்றுள்ை
385
ஆசிரியர்களின்
ேட்டியல்
மாைட்டங்களுக்கு அனுப்பிமைக்கப்ேட்டுள்ைது.
குடியரசு முன்ொள் தமலைர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்தநாைாெ
தசப்.5ஆம் தததி ேள்ளிக்கல்வித்துமறயின் சார்பில் ஆசிரியர் திெ
விழாைாக தகாண்டாடப்ேட்டு அந்த விழாவில் ததாடக்க, நடுநிமல, உயர்
நிமல, தமல்நிமலப்ேள்ளிகளில் சிறப்ோகப் ேணியாற்றும் ஆசிரியர்க
-மைத் ததர்வு தசய்து அைர்களுக்கு மாநில நல்லாசிரியர் விருதாெ
‘டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நல்லாசிரியர் விருது’ ைழங்கப்ேட்டு ைருகிறது.
இந்த விருதுடன் `10 ஆயிரம், தைள்ளிப்ேதக்கம் ஆகியமை ைழங்கப்ேடும்.











 













1. ஆண்டுத ோறும் த சிய சிறு த ோழில் நோள் த ோண்டோடப்படுகிற

5. அணுவாயு தசோ றன ளுக்கு எதிரோன பன்னோட்டு நோள் – Intl.,

த தி எது?

Day against Nuclear Tests அனுசரிக் ப்படுகிற த தி எது?

அ) ஆகஸ்ட்.30 

அ) ஆகஸ்ட்.29 

ஆ) செப்டம்பர்.1

ஆ) ஆகஸ்ட்.30

இ) செப்டம்பர்.3

இ) ஆகஸ்ட்.31

ஈ) செப்டம்பர்.5

ஈ) செப்டம்பர்.01

✓

தேசிய சிறுசேொழில் நொள் என்பது நமது ெமுேொயத்தில் உள்ள சிறு
சேொழில்களின் மதிப்பப அங்கீகரிக்கும் ஒரு சகொண்டொட்டமொகும்.

✓

ஒவ்த ொர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.30 அன்று, தேசிய சிறு சேொழில் நொள்
சகொண்டொடுகிறது. 2000 ஆகஸ்ட்.30 அன்று, இந்தியொவில் உள்ள சிறு
நிறு னங்களுக்கு ஆேரப
ழங்கு ேற்கொக, இந்ேத் துபறக்கொன
ஒரு விரி ொன சகொள்பகசேொகுப்பு இந்தியொவில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது.
உலகப்சபொருளொேொரத்தில் MSMEகளின் பங்களிப்புபற்றிய விழிப்புணர்
-ப அதிகரிப்பேற்கொக ஐநொ சபொது அப ஜூன்.27ஆம் தேதிபய
MSME நொளொக அறிவித்துள்ளது.

✓

ஆண்டுத ோறும் ஆக.29 அன்று உலகம் முழு தும் அணு தெொேபனக்கு
எதிரொன பன்னொட்டு நொள் கபடப்பிடிக்கப்படுகிறது. அணு ொயுேங்கபள
பரிதெொதிப்பேொல் ஏற்படும் தீங்கு விபளவுகள் குறித்ே விழிப்புணர்ப
ஏற்படுத்து பேயும், இதுதபொன்ற தெொேபனகபள முடிவுக்கு சகொண்டு
ரு பேயும் இந்ே நொள் தநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது.

✓

அணு ொற்றல் தெொேபனகளுக்கு எதிரொன பன்னொட்டு நொள் 2009 டிெ.2
அன்று ஐநொ சபொதுச்ெபபயொல் அேன் 64ஆ து அமர்வில் நிறு ப்பட்டது.
நியூ சமக்ஸிதகொவில் உள்ள பொபல னத்ேளத்தில், ‘டிரினிட்டி’ என்று
அபழக்கப்படும் முேல் அணுதெொேபன, அசமரிக்கொவின் ரொணு த்ேொல்
1945 ஜூபல.16 அன்று நடத்ேப்பட்டது.

2. எந் தபோதுத்துறற வங்கியின் MD & CEOஆ சோந்திலோல் றைன்

6. ஒலிம்பிக்/போரோலிம்பிக் துப்போக்கிச்சுடு லில் இந்தியோவின் மு ல்

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்?
அ) பஞ்ெொப் தநஷனல்
ஆ) இந்தியன்

ங் ப்ப க் த்ற தவன்ற வீரோங் றன யோர்?

ங்கி

அ) அ னி தலகொரொ 

ங்கி 

ஆ) இளத னில்

இ) யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியொ
ஈ) பொரே

✓



ொலறி ன்

இ) அபூர்வி ெந்தேலொ

ங்கி

ெொந்தி லொல் பஜன், இந்தியன் ங்கியின் நிர் ொக இயக்குநர் மற்றும்
ேபலபமச்செயலதிகொரியொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இந்நியமனத்திற்கு
முன் அ ர், பதரொடொ ங்கியின் நிர் ொக இயக்குநரொக பணியொற்றினொர்.
செப்.1 அன்று அ ரது மூன்றொண்டுகொல பேவிக்கொலம் சேொடங்கும்.

ஈ) அஞ்சும் முத்கில்

✓

இந்திய பொரொலிம்பிக் துப்பொக்கிச் சுடுேல் வீரொங்கபன அ னி தலகொரொ,
தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக்கில் சபண்களுக்கொன 10 மீட்டர் ஏர்-பரபிள்
துப்பொக்கிச்சுடுேலில் நொட்டின் முேல் ேங்கப்பேக்கத்பே ச ன்றொர்.

✓

நொட்டின் ரலொற்றில் பொரொலிம்பிக் அல்லது ஒலிம்பிக்கில் ேங்கப்பேக்கம்
ச ன்ற முேல் இந்தியப் சபண் என்ற சபருபமபயப் சபற்றொர் இ ர்.
இந்திய ட்சடறிேல் வீரர் தயொதகஷ் கத்துனியொ ச ள்ளிப்பேக்கத்பே
ச ன்றொர். ஈட்டி எறிேல் தபொட்டியில் தேத ந்திர ஜஜொரியொ மற்றும் சுந்ேர்
சிங் ஆகிதயொர் ச ள்ளி மற்றும் ச ண்கலப்பேக்கங்கபள ச ன்றனர்.

3. “ஆட் டத் லுக்கு உள்ளோனவர் ள் குறித் பன்னோட்டு நோள் International Day of the Victims of Enforced Disappearances”
அனுசரிக் ப்படுகிற த தி எது?
அ) ஆகஸ்ட்.30 
ஆ) செப்டம்பர்.1

7. தைற்கு றநல் றவரஸ்த ோற்று அதி ரிக் லாம் என எச்சரிக்ற

இ) செப்டம்பர்.3

விடுத்துள்ள நோடு எது?

ஈ) செப்டம்பர்.5

அ) அசமரிக்கொ

✓

ஆண்டுதேொறும் ஆக.30 அன்று உலகம் முழு தும் “ஆட்கடத்ேலுக்கு
உள்ளொன ர்கள் குறித்ே பன்னொட்டு நொள்” அனுெரிக்கப்படுகிறது.

ஆ) ரஷ்யொ 

✓

ஆட்கடத்ேலுக்கு உள்ளொன ர்கபள சகௌரவிப்பேற்கும் அ ர்களுக்கு
அஞ்ெலி செலுத்து ேற்குமொக இந்நொள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 2010 டிெ.21
அன்று, ஐநொ சபொது அப , அதிகொரப்பூர் மொக இந்ே நொபள அறிவித்ேது.
ஆட்கடத்ேலுக்குள்ளொதனொரின் பொதுகொப்பிற்கு ழி குக்கும் ெர் தேெ
உடன்படிக்பகபய ஏற்றுக்சகொள் பே இந்நொள் ரத ற்கிறது.

இ) சீனொ
ஈ) இங்கிலொந்து

✓

மிேச ப்பநிபலயும் அதிக மபழப்சபொழிவும் சகொசுக்களுக்கு ெொேகமொன
நிபலபமகபள உரு ொக்கு ேொல், தமற்கு பநல் ப ரஸ் (WNV) தநொய்த்
சேொற்றுகள் அதிகரிக்கலொம் என ரஷ்யொ எச்ெரிக்பக விடுத்துள்ளது.

✓

இது சகொசுக்களொல் பரவும் ஒரு சேொற்றுதநொயொகும். இது பறப களிடம்
இருந்து மனிேர்களுக்கு தநொய்த்சேொற்றுள்ள கியூசலக்ஸ் சகொசு ொல்
பரவுகிறது. இது, மனிேர்களில் அபொயகரமொன நரம்பியல் தநொயிபன
உண்டொக்குகிறது. இது ஜிகொ, சடங்கு மற்றும் மஞ்ெள் கொய்ச்ெல் ஆகிய
ப ரஸ்களுடன் சேொடர்புபடயது.

4. வருவோய் வழக்கு றள ஒழுங்குபடுத்துவ ற் ோன த ோழில்நுட்ப
ளத்ற உருவோக்கு ற் ோ
றலவர் யோர்?

நடுவணரசு அறைத்துள்ள குழுவின்

அ) ஆஷிஷ் ஷிரதேொன்கர் 

✓

✓

ஆ) ஆதிர் ரஞ்ென் செௌத்ரி

8. தீதபோர் பீல் வனவுயிரி சரணோலயம் அறைந்துள்ள ைோநிலம் எது?

இ) DY ெந்திரசூட்

அ) அஸ்ஸொம் 

ஈ) துஷொர் தமத்ேொ

ஆ) சிக்கிம்

ஆஷிஷ் ஷிரதேொன்கர் ேபலபமயிலொன தமல்முபறயீட்டு ேொக்கல்
செயல்முபறபய சநறிப்படுத்தும் ஒரு சேொழில்நுட்ப ேளத்பே
உரு ொக்கு ேற்கொக மத்திய அரசு ஒரு குழுப அபமத்துள்ளது.

இ) மத்திய பிரதேெம்

இந்ேத்ேளம் தநரடி மற்றும் மபறமுக ரிவிதிப்பு சேொடர்பொன அபனத்து
செயல்முபறகபளயும் உள்ளடக்கியது. ஆஷிஷ் ஷிரொதேொன்கர், தேசிய
ேக ல் பமயத்தின் மின்னணு-நீதிமன்றத் திட்டத்திற்கும் ேபலபம
கிக்கிறொர். இந்ேக்குழு ேனது பணிபய மூன்று மொேகொலத்திற்குள்
முடிக்கவுள்ளது. ரு ொய்த்துபற, CBDT & CBIT உறுப்பினர்கபளக்
சகொண்டிருக்கும்.









ஈ) இமொச்ெல பிரதேெம்
✓

தீதபொர் பீல் என்பது அஸ்ஸொமின் சகௌவுகொத்தியில் அபமந்துள்ள ஒரு
மிகப்சபரிய நன்னீரொகும். இது அம்மொநிலத்தின் ஒதர ரொம்ெொர் ேளமும்
முக்கியமொன பறப கள் ொழிடமும் ஆகும். சுற்றுச்சூழல், னம் & கொல
நிபல மொற்ற அபமச்ெகமொனது சகௌகொத்தியின் சேன்தமற்கு விளிம்பில்
உள்ள தீதபொர் பீல் னவுயிரி ெரணொலயத்தின் சூழல்-உணர்திறன்
மண்டலத்பே அறிவித்துள்ளது. இந்ே ஈரநிலம், தகொபடயில் 30 ெகிமீ
பர விரி படகிறது; தமலும் குளிர்கொலத்தில் சுமொர் 10 ெகிமீ பர
சுருங்குகிறது.



 









9. ோலோண்டு வீட்டு விறலக்குறியீட்றட தவளியிடுகிற நிறுவனம்
எது?
அ) தேசிய வீட்டு
ஆ) இந்திய ரிெர்வ்

ெதி

ங்கி

ங்கி 

இ) NITI ஆதயொக்
ஈ) தேசிய புள்ளியியல் அலு லகம்
✓

பத்து முக்கிய நகரங்களின் வீட்டு பதிவு அதிகொரிகளிடமிருந்து சபறப்பட்ட
பரி ர்த்ேபன-நிபல ேரவுகளின் அடிப்பபடயில் கொலொண்டு வீட்டு
விபலக் குறியீட்பட இந்திய ரிெர்வ் ங்கி ச ளியிடுகிறது. அகமேொபொத்,
சபங்களூரு, சென்பன, தில்லி, சஜய்ப்பூர், கொன்பூர், சகொச்சி, சகொல்கத்ேொ,
லக்தனொ மற்றும் மும்பப ஆகியப அந்ேப் பத்து நகரங்களொகும். RBI
ேரவுகளின்படி, அகில இந்திய வீட்டுவிபல குறியீட்டின் ளர்ச்சியோனது
இந்ே நிதியொண்டின் முேல் கொலொண்டில் 2 ெேவீேமொக குபறந்துள்ளது.
இேன் ளர்ச்சி 8.8% (அகமேொபொத்) முேல் (-) 5.1 ெேவிகிேம் (சென்பன)
பர இருந்ேது.

10.அண்றைச்தசய்தி ளில் இடம்தபற்ற சூப்பர்தடக் இரட்றடத ோபுர







சித்ேரிக்கும் திபரப்படத்பே இபளய ேபலமுபறயினொா் அறிந்து
சகொள்ளும்
பகயில், நவீன டிஜிட்டல் முபறயில் ச ளியிடப்படும்.
சநல்பல
மதனொன்மணியம்
சுந்ேரனொொா்
பல்கபலக்கழகத்தில்
.உ.சிேம்பரனொொா் சபயரில் புதிய ஆய்விருக்பக அபமக்கப்படும்.
.உ.சி. எழுதியுள்ள அபனத்துப் புத்ேகங்களும் புதுப்சபொலிவுடன்
புதுப்பிக்கப்பட்டு, ேமிழ்நொடு பொடநூல் கழகத்தின் மூலம் குபறந்ே
விபலயில் மக்களுக்குக் கிபடக்க ஏற்பொடு செய்யப்படும்.
திருசநல்த லியில்
.உ.சிேம்பரனொொா், மகொகவி பொரதியொொா் படித்ே
பள்ளிகளுக்குத் தேப யொன கூடுேல் குப்பபறகள், கபல அரங்கம்
மற்றும் நிபனவு நுபழவு
ொயில் ரூ.1.05 தகொடி மதிப்பில்
அபமக்கப்படும்.
கப்பதலொட்டிய ேமிழன்

.உ.சி. விருது

கப்பல் கட்டுமொனம், சேொழில்நுட்பம், தபொக்கு ரத்து ஆகிய கப்பல்
சேொடொா்பொன துபறகளில் ஈடுபட்டு, சிறந்ே பங்கொற்றி
ரும் ேமிழொா்
ஒரு ருக்கு ‘கப்பதலொட்டிய ேமிழன் .உ.சி. விருது’ ஆண்டுதேொறும்
அளிக்கப்படும். இந்ே விருது ரூ.5 லட்ெமும், பொரொட்டுச் ெொன்றும்
உள்ளடக்கியது. .உ.சிேம்பரனொொா் ந ம்பொா் 18-இல் மபறந்ேொொா். இந்ேத்
தினம் தியொகத் திருநொளொக கபடப்பிடிக்கப்படும்.

வழக்குடன் த ோடர்புறடய ைோநிலம் எது?

அரசு கட்டடங்களுக்கு சபயொா்:

அ) தகரளொ

இந்ே ஆண்டு செப்டம்பொா் 5-ஆம் தேதி முேல் அடுத்ே ஆண்டு செப்டம்பொா்
5-ஆம் தேதி
பர ஓரொண்டில் தூத்துக்குடி, திருசநல்த லியில்
உரு ொகும்
அரசுக்
கட்டடங்களுக்கு
கப்பதலொட்டிய
ேமிழொா்
.உ.சிேம்பரனொொா் சபயொா் சூட்டப்படும். அ ரது தியொகத்பே பள்ளி,
கல்லூரி மொண ொா்கள் பயபனபடயும்
பகயில், தபொக்கு ரத்துத்
துபற
ெொொா்பில்
தபருந்து
ஒன்றில்
கப்பதலொட்டிய
ேமிழன்
.உ.சிேம்பரனொரின்
ொழ்க்பகயில் நடந்ே ெம்ப ங்கள் குறித்து
புபகப்படக் கண்கொட்சி ஏற்பொடு செய்யப்படும்.

ஆ) உத்ேர பிரதேெம் 
இ) கர்நொடகொ
ஈ) மகொரொஷ்டிரொ

✓

சநொய்டொவில் சூப்பர்சடக்கின் எமரொல்ட் தகொர்ட் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட
40 மொடிகபள சகொண்ட இரட்பட தகொபுரங்கபள இடித்துத்ேள்ள உச்ெ
நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்டுள்ளது.

✓

மொ ட்ட அதிகொரிகளுடனொன ஒப்பந்ேத்துடன் கட்டட விதிமுபறகபள
மீறியேற்கொக மூன்றுமொேங்களுக்குள் தகொபுரங்கபள இடிக்கத ண்டும்
என்றும் நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்டது. உத்ேரபிரதேெ முேலபமச்ெர் தயொகி
ஆதித்யநொத், இது ெம்பந்ேப்பட்ட குற்ற ொளிகள்மீது விெொரபண மற்றும்
கடுபமயொன நட டிக்பக எடுக்குமொறு அதிகொரிகளுக்கு உத்ேரவிட்டொர்.


1.

.உ.சி. 150-ஆ து பிறந்ே தினம்: சென்பன, தகொப யில் சிபல

சுேந்திரப் தபொரொட்டத்தில் தீரத்துடன் ஈடுபட்டு ‘செக்கிழுத்ே செம்மல்’
என மக்களொல் புகழப்படும்
.உ.சிேம்பரனொரின் 150-ஆ து பிறந்ே
தினத்பே ஒட்டி 14 புதிய அறிவிப்புகபள முேல் ொா் மு.க.ஸ்டொலின்
ச ளியிட்டொொா். இந்ே அறிவிப்பின்படி, .உ.சி.க்கு சென்பன, தகொப
என இரண்டு இடங்களில் புதிேொக சிபல ப க்கப்பட உள்ளது.
இதுகுறித்து, ெட்டப்தபரப விதி 110-ன் கீழ் முேல் ொா் மு.க.ஸ்டொலின்
ச ளியிட்ட 14 அறிவிப்புகள்:
.உ.சி.,யின் 150-ஆ து பிறந்ே தினம்
ரும் 5-ஆம் தேதி
சகொண்டொடப்பட உள்ளது. இபேசயொட்டி, அரசு விழொ ொக, அ பரப்
சபருபமப்படுத்தும்
பகயில் செயலொற்ற த ண்டுசமன ெட்டப்
தபரப உறுப்பினொா் ஈஸ் ரன் தகொரிக்பக விடுத்ேொொா். .உ.சி.,யின்
150-ஆ து பிறந்ே தினம் அரசு விழொ ொகக் சகொண்டொடப்படும் என
எனது சுேந்திர தின உபரயிதலதய கூறப்பட்டுள்ளது. இந்ே ஆண்டு
அ ரது 150-ஆ து ஆண்டு பிறந்ே தினம்
ரு ேொல், 14 புதிய
அறிவிப்புகள் ச ளியிடப்படுகின்றன. சென்பன கொந்தி மண்டபத்தில்
.உ.சிேம்பரனொொா், சிபறயில் இழுத்ே செக்கு ப க்கப்பட்டுள்ள
மண்டபம் சபொலிவூட்டப்பட்டு அ ரது மொொா்பளவு சிபல திறந்து
ப க்கப்படும். தூத்துக்குடி மொநகரில் முேன்பமச் ெொபலயொன
தமலசபரிய கொட்டன் ெொபல இனி
.உ.சிேம்பரனொொா் ெொபல என
அபழக்கப்படும்.
தகொப
.உ.சி. பூங்கொ: ேனது
ொழ்நொளின் முக்கிய நொள்கபளக்
தகொப ச் சிபறயிதலதய கழித்ே .உ.சிேம்பரனொரின் முழு உரு ச்
சிபலயொனது, தகொப
.உ.சி. பூங்கொவில் அபமக்கப்படும். செய்தித்
துபறயின் பரொமரிப்பிலுள்ள ஓட்டப்பிடொரம் .உ.சிேம்பரனொொா் ொழ்ந்ே
நிபனவு
இல்லமும்,
திருசநல்த லியில்
உள்ள
அ ரது
மணிமண்டபமும் புனரபமக்கப்பட்டு அவ்விடங்களில் அ ரது ொழ்க்பக
ரலொற்பற அபன ரும் அறிந்து பயன் சபறும் பகயில் ஒலி-ஒளி
கொட்சி அபமக்கப்படும்.
.உ.சிேம்பரனொொா்
ொழ்க்பக
ரலொற்பறச்









நடமொடும்
.உ.சி.
ொழ்க்பக
ரலொற்று கண்கொட்சி கூடமொனது,
மொண -மொணவிகளின்
பொொா்ப க்கொக
பயணிக்கும்.
ேமிழ்ப்
பல்கபலக்கழகத்தின் ொயிலொக .உ.சிேம்பரனொொா் குறித்ே இபணய
ழிக் கருத்ேரங்கு நபடசபறும். ேமிழ் நிகொா்நிபலக் கல்வி கழகத்தின்
ொயிலொகக் கப்பதலொட்டிய ேமிழன் .உ.சிேம்பரனொொா் எழுதிய நூல்கள்
மற்றும்
பகசயழுத்துப்
பிரதிகள்
ஆகியன
இபணயத்தில்
மின்மயப்படுத்தி ச ளியிடப்படும் என்று ேனது அறிவிப்பில் முேல் ொா்
மு.க.ஸ்டொலின் சேரிவித்துள்ளொொா்.
2. சயஸ்.பொலபொரதியின் நூலுக்கு பொல ெொகித்திய புரஸ்கொொா் விருது
சயஸ்.பொலபொரதியின் “மரப்பொச்சி செொன்ன ரகசியம்’
என்ற
குழந்பேகள்” நூலுக்கு 2020-ஆம் ஆண்டுக்கொன ‘பொல ெொகித்திய
புரஸ்கொொா்‘ விருது
ழங்கப்பட்டுள்ளது. ெொகித்திய அகொசேமியின்
ேபல ொா் டொக்டொா் ெந்திரதெகர கம்பொொா் ஒப்புேலுடன் அகொசேமியின்
செயலொளொா்
தக.ஸ்ரீனி ொெரொவ்
ச ள்ளிக்கிழபம
இபே
அறிவித்துள்ளொொா். இந்ே விருதுக்கொக அபமக்கப்பட்ட மூன்று தபொா்
சகொண்ட நடு ொா் குழு ‘மரப்பொச்சி செொன்ன ரகசியம்’ நூபல
ஒருமனேொகத் தேொா்வு செய்துள்ளேொக அகொசேமியின் அறிக்பகயில்
கூறப்பட்டுள்ளது. இந்ேக் குழுவில் எம்.கமலத லன், டொக்டொா் ருத்ர
துளசிேொஸ், யூமொ ொசுகி ஆகிதயொொா் இடம்சபற்றிருந்ேனொா்.
‘இபே குழந்பேகளுக்கொன நூல் என்று மட்டும் கருே முடியொது.
சபற்தறொரும் ஆசிரியொா்களும் படிக்க த ண்டிய நூலொகக்கூட கருேலொம்.
குழந்பேகளின்
ச குளித்ேனம்,
ஆொா் ம்,
சிந்ேபனபயத்
தூண்டக்கூடிய நூல்’ என இந்நூல் குறித்ே விமொா்ெனங்களும்
ச ளியொகியிருந்ேன. ‘பொல ெொகித்திய புரஸ்கொொா்‘ விருதுக்கு தேொா்வு
செய்யப்பட்டுள்ள இந்ே நூல் ஆசிரியருக்கு தகடயமும், ரூ 50,000
சரொக்கப் பரிசும் அளிக்கப்படும்.
3. பொரொலிம்பிக்கில் இந்தியொ பேக்க த ட்பட : ஒதர நொளில் 2 ேங்கம்,
ஒரு ச ள்ளி, 1 ச ண்கலம்
தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக் தபொட்டியில் ெனிக்கிழபம ஒதர நொளில்
இந்தியொவுக்கு 2 ேங்கம், 1 ச ள்ளி, 1 ச ண்கலம் என 4 பேக்கங்கள்
கிபடத்துள்ளன. இபேயடுத்து இந்ே பொரொலிம்பிக்கில் இந்தியொவின்
பேக்க எண்ணிக்பக 17-ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதில் 4 ேங்கம், 7
ச ள்ளி,
6
ச ண்கலம்
ஆகியப
அடங்கும்.
இந்திய
தபொட்டியொளொா்களுக்கு ெனிக்கிழபம, துப்பொக்கி சுடுேலில் ஒரு ேங்கம்,
ஒரு ச ள்ளியும், பொட்மிண்டனில் ஒரு ேங்கம், ஒரு ச ண்கலமும்
கிபடத்துள்ளது.



 









துப்பொக்கி சுடுேல்: துப்பொக்கி சுடுேலில் பி4 கலப்பு 50 மீட்டொா் பிஸ்டல்
எஸ்செச்1 பிரிவில் இந்தியொவின் மணீஷ் நொா் ொல் (19) முேலிடம்
பிடித்து ேங்கம் ச ன்றொொா். அதே பிரிவில் களம் கண்ட மற்சறொரு
இந்தியரொன சிங்ரொஜ் அேொனொ (39) இரண்டொம் இடம் பிடித்து ச ள்ளி
ச ன்றொொா். இதில் நொா் ொல் ேனது முேல் பொரொலிம்பிக்கிதலதய ேங்கம்
ச ன்றுள்ளொொா். அேொனொ, இதே பொரொலிம்பிக்கில் ஏற்சகனத 10 மீட்டொா்
ஏொா்
பிஸ்டொா்
எஸ்செச்1-இல்
ச ண்கலம்
ச ன்றுள்ளது
குறிப்பிடத்ேக்கது.
பொட்மிண்டன்: பொட்மிண்டன் விபளயொட்டில் ஆட ொா் ஒற்பறயொா்
எஸ்எல்3 பிரிவில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத் (33) ேங்கமும், மதனொஜ்
ெொா்கொொா் (31) ச ண்கலமும் ச ன்றனொா். இரு ருக்குதம இது முேல்
பொரொலிம்பிக் பேக்கமொகும். அதிலும், தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக்கில் ேொன்
பொட்மிண்டன் தபொட்டி முேல் முபறயொக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதில்
ெொம்பியனொகி
ரலொறு
பபடத்திருக்கிறொொா்
பிரதமொத்.
பொட்மிண்டனில்
தமலும்
இரு
இந்தியொா்கள்
இறுதிச்சுற்றுக்கு
முன்தனறியுள்ளேொல், அதில் இந்தியொவுக்கு இன்னும் இரு பேக்கங்கள்
உறுதியொகியுள்ளன.
4. ஃதபம் திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்துகள்: சகொள்முேபல பகவிட
ேமிழக அரசு முடிவு
மத்திய அரசின் ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்து சகொள்முேல்
செய் பேக்
பகவிட
முடிவு
செய்யப்பட்டிருப்பேொக
ேமிழக
தபொக்கு ரத்துத் துபற
ட்டொரங்கள் சேரிவிக்கின்றன. சுற்றுச்சூழல்
மற்றும் சபொருளொேொரத்தில் சபரும் பொதிப்புகபள ஏற்படுத்தும் சபட்தரொல்,
டீெல்
ொகனங்களுக்கு
மொற்றொக
மின்ெொர
ொகனங்கள்
பயன்படுத்து தின் முக்கியத்து த்பே பல நொடுகள் உணொா்ந்துள்ளன.
இந்தியொவிலும் மின்ெொர ொகனங்கபள ஊக்குவிக்க த ண்டும் என
நீதி ஆதயொக் அழுத்ேமொக செொல்லி ருகிறது.
செொல் து மட்டுமின்றி அபேச் செயல்படுத்து திலும் முபனப்பு கொட்டும்
விேமொக கடந்ே ஆண்டு ேமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களொன தகொப ,
தெலம், திருப்பூொா், ஈதரொடு, த லூொா், திருச்சி, விழுப்புரம், ேஞ்ெொவூொா் ஆகிய
நகரங்களில் ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்துகபள
ழங்கு ேொக மத்திய அரசு சேரிவித்ேது. இேன்படி, தபருந்துகளின் நீளம்
மற்றும் மின்தனற்ற கட்டபமப்பபப் சபொருத்து ரூ.35 முேல் 55 லட்ெம்
பர மொனியம் ழங்கப்படும் என கூறப்பட்டிருந்ேது. திட்டத்துக்கொன
ஒப்பந்ேப்புள்ளிகள் தகொரப்பட்டு ந்ே நிபலயில், திட்டத்பேக் பகவிட
முடிவு செய்திருப்பேொக ேமிழக தபொக்கு ரத்துத் துபற அதிகொரிகள்
சேரிவித்ேனொா்.
கொரணம் என்ன? இேற்கொன கொரணம் குறித்து அ ொா்கள் விளக்கிக்
கூறுபகயில், ‘மத்திய அரசு
ழங்கும் மொனியத் சேொபகக்கும்
தபருந்தின் விபலக்கும் சபரியளவில் வித்தியொெம் உள்ளது. குறிப்பொக
மின்கலன்கபள மொற்றித் ேரு ேற்கொன சேளி ொன விளக்கங்களும்
திட்டத்தில் ேரப்படவில்பல. எனத , ஒப்பந்ேப்புள்ளி தகொரி ச ளியிட்ட
அறிவிப்பப ரத்து செய் பேத் ேவிர த று
ழியில்பல. தமலும்,
ேனியொொா் மின்ெொர தபருந்து இயக்கும் நிறு னத்தின் ஊழியொா்கபள
ப த்து தபருந்துகபள இயக்கும் நிபல இருப்பேொல் தபொக்கு ரத்துக்
கழக சேொழிற்ெங்கங்களும் கடும் எதிொா்ப்பு சேரிவித்ேன. இபேயடுத்து
அந்ே திட்டம் பகவிடப்பட்டேொக அ ொா்கள் சேரிவித்ேனொா்.
விபரவில் மின்ெொர தபருந்துகள்: ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொரப்
தபருந்துகபள சகொள்முேல் செய் தில் இருக்கும் சிக்கல்கபளக்
கருத்தில் சகொண்டு முடிப
ேமிழகம் பகவிட்டிருக்கும் நிபலயில்
தகரளம், கொா்நொடகம், சேலங்கொனொ ஆகிய மொநிலங்களும் இருப்பேொக
ேக ல்கள் சேரிவிக்கின்றன. ேற்தபொது, தகஎஃப்டபிள்யூ
ங்கியுடன்
இபணந்து ேமிழகம் சகொள்முேல் செய்ய உள்ள 500 தபருந்துகளும்
எப்தபொது ொங்கப்படும் என்பதே அபன ரது எதிொா்பொொா்ப்பொக உள்ளது.
இேன்படி, 80:20 என்னும் அடிப்பபடயில் தகஎஃப்டபிள்யூ மற்றும்
ேமிழகம் தபருந்தின் விபலபய பகிொா்ந்து சகொள்ளும்.
கடந்ே மொேம் ேமிழக நிதியபமச்ெொா் ச ளியிட்ட ச ள்பள அறிக்பகயில்,
தபொக்கு ரத்துத் துபற மற்றும் மின்ெொரத்துபறயில் கடன் மற்றும்
நஷ்டம் அதிகளவு இருப்பேொக கூறப்பட்டுள்ள நிபலயில், ேமிழகத்தின்
சுற்றுச்சூழல் நலன் கருதி விபரவில் மின்ெொர தபருந்துகள் ொங்கப்படும்
எனவும், நிதிசநருக்கடி கருதி ெரியொன திட்டத்தில் ேரமொன மின்ெொரப்
தபருந்துகள்
ொங்கப்படும்
எனவும்
தபொக்கு ரத்துத்
துபற
உயரதிகொரிகள் சேரிவிக்கின்றனொா். அட்ட பணக்கொக.... (குறிப்பு தடப்
பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.) ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் ேமிழக
நகரங்களுக்கு ழங்கப்பட இருந்ே தபருந்துகளின் எண்ணிக்பக















நகரம் தபருந்துகளின் எண்ணிக்பக தகொப 100 மதுபர 100 திருச்சி
100 தெலம் 50 திருப்பூொா் 50 ஈதரொடு 50 த லூொா் 50 ேஞ்ெொவூொா் 25
சபட்டிச் செய்தி: மொறி ரும் கொலநிபலயில் மின்ெொர தபருந்தின்
முக்கியத்து ம்: மின்ெொர தபருந்துகளின் முக்கியத்து ம் குறித்து
சுற்றுச்சூழல் ஆொா் லொா்கள் கூறியேொ து: கொற்றில் நுண்துகள்
அதிகரிப்பேற்கு முக்கிய கொரணமொக இருப்பது அனல் மின் நிபலயங்கள்
மற்றும் ொகன புபக. இ ற்பறக் கட்டுக்குள் சகொண்டு ந்ேொல் இந்திய
மக்களின் ஆயுள்கொலமும் 5 ஆண்டுகள் அதிகரிக்கக் கூடும். எனத ,
தபருந்துகளில் ச ளிதயறும் புபகபய முற்றிலுமொக ஒழிக்க மின்ெொர
தபருந்து அ சியம் என்றனொா்.
கொற்றில் இருக்க த ண்டிய நுண்துகளின் அளவு: இந்திய ேர நிொா்ணய
அளவீட்டின்படி 60 பமக்தரொகிரொம் உலக சுகொேொர நிறு னத்தின்
கொற்று ேர நிொா்ணய அளவீட்டின்படி 25 பமக்தரொ கிரொம் சென்பனயின்
பல பகுதிகளில்...: 60 முேல் 128 பமக்தரொ கிரொம் பரயும், 176 முேல்
228 பமக்தரொ கிரொம் பரயும் கொற்றில் நுண்துகள்கள் உள்ளன.
5.
பொட்மிண்டன்:
ரலொற்று
ேங்கம்
ச ன்றொொா்
பிரதமொத்
பகத் :மதனொஜுக்கு ச ண்கம்; தமலும் இரு பேக்கங்கள் உறுதி
பொரொலிம்பிக் பொட்மிண்டன் விபளயொட்டில் ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்எல்3
பிரிவில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத் (33) ேங்கமும், மதனொஜ் ெொா்கொொா்
(31) ச ண்கலமும் ச ன்றனொா். பொரொலிம்பிக் தபொட்டியில் முேல்
முபறயொக
தடொக்கிதயொ
பொரொலிம்பிக்கில்
தெொா்க்கப்பட்டுள்ள
பொட்மிண்டன் தபொட்டியில் ேங்கம் ச ன்ற முேல் இந்தியொா் என்ற
சபருபமபய பிரதமொத் சபற்றுள்ளொொா். அ தரொடு மதனொஜும் பேக்கம்
ச ன்றுள்ள நிபலயில், அ ொா்கள் ேவிர சுெொஸ் யதிரொஜ், கிருஷ்ணொ
நொகொா் ஆகிய தமலும் இரு இந்தியொா்களும் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறி
பேக்கத்பே உறுதி செய்துள்ளனொா்.
எஸ்எல்3
பிரிவு:
ஆட ொா்
ஒற்பறயொா்
எஸ்எல்3
பிரிவின்
அபரயிறுதிகளில் நடப்பு உலக ெொம்பியனொன பிரதமொத் பகத்தும்,
மதனொஜ் ெொா்கொரும் களம் கண்டனொா். இதில் பிரதமொத் ேனது ஆட்டத்தில்
ஜப்பொனின் டொய்சுதக ஃபுஜிெொரொப 21-11, 21-16 என்ற செட்களில்
ச ன்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறினொொா். ஆனொல் மதனொஜ் ெொா்கொொா்,
இங்கிலொந்தின் தடனியல் சபத்ேலிடம் 8-21, 10-21 என்ற செட்களில்
வீழ்ந்ேொொா். இறுதிச்சுற்றில் அந்ே தடனியபல எதிொா்சகொண்ட பிரதமொத்
21-14, 21-17 என்ற தநொா் செட்களில் 45 நிமிஷத்தில் ச ன்று ெொம்பியன்
ஆனொொா்.
ச ற்றிக்குப் பிறகு தபசிய பிரதமொத், ‘இந்ேப் பேக்கம் எனக்கு மிகச்
சிறப்பொனேொகும். பொரொலிம்பிக் பத்ேக்கக் கனவு நன ொகியுள்ளது. சபத்ேல்
எனக்கு
மிகவும்
சநருக்கடி
அளித்ேொொா்.
ஆனொல்
நொன்
ேன்நிபலயிழக்கொமல்
நிேொனமொக
எனது
பலம்
சகொண்டு
விபளயொடிதனன்.
இரு
ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு
அ ருடன்
விபளயொடியதபொது தேொல்வி கண்தடன். அதிலிருந்து நுட்பங்கபளக்
கற்று ேற்தபொது ச ன்றுள்தளன். இந்ேப் பேக்கத்பே எனது
சபற்தறொருக்கும்,
எனக்கு
ஆேரவு
அளித்ே
அபன ருக்கும்
ெமொா்ப்பிக்கிதறன். இந்தியொப
சபருபமயபடயச் செய்ேேற்கொக
மகிழ்ச்சி அபடகிதறன்’ என்றொொா். மறுபுறம், அபரயிறுதியில் வீழ்ந்ே
மதனொஜ் ெொா்கொொா், ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’ சுற்றில்,
டொய்சுதக ஃபுஜிெொரொப 22-20, 21-13 என்ற செட்களில் ச ன்று
பேக்கத்பே பகப்பற்றினொொா்.
பிரதமொத் பகத்: 4
யேொக இருக்கும்தபொது தபொலிதயொ பொதிப்பு
ஏற்பட்டேொல் மொற்றுத்திறனொளி ஆனொொா். அண்பட வீட்டொொா் பொட்மிண்டன்
விபளயொடு பேப் பொொா்த்து அதில் க னம் செலுத்ேத் சேொடங்கிய பகத்,
2006 முேல் தபொட்டிகளில் பங்தகற்கத் சேொடங்கினொொா். ெொா் தேெ
அளவில் இது பர 45 பேக்கங்கள் ச ன்றுள்ளொொா். இதில் ஆசிய பொரொ
விபளயொட்டுப் தபொட்டியில் ச ன்ற ஒரு ேங்கம், ஒரு ச ண்கலம், 4
உலக ெொம்பியன்ஷிப் பேக்கங்கள் ஆகியப யும் அடங்கும். மதனொஜ்
ெொா்கொொா்: 1 யேொக இருக்கும்தபொது தபொலியொ ொல் பொதிக்கப்பட்டொொா். 5
யதிலிருந்து பொட்மிண்டன் விபளயொட்பட சேொடங்கிய மதனொஜ்,
பின்னொா் அபேதய தீவிரமொக விபளயொடத் சேொடங்கினொொா். 2011 முேல்
பொரொ பொட்மிண்டன் தபொட்டிகளில் விபளயொட ஆரம்பித்ேொொா். 2016 ஆசிய
ெொம்பியன்ஷிப்பில் ேங்கம் ச ன்றுள்ளொொா் மதனொஜ்.
எஸ்எல்4 பிரிவு: ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்எல்4 அபரயிறுதியில்
இந்தியொவின் ேருண் தில்லொன், சுெொஸ் யதிரொஜ் ஆகிதயொொா்
தபொட்டியிட்டனொா். இதில் சுெொஸ் ேனது ஆட்டத்தில் 21-9, 21-15 என்ற
செட்களில் இந்தேொதனசியொவின் ஃபிசரடி தெதியொ பன வீழ்த்தி
இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறி பேக்கத்பே உறுதி செய்ேொொா். அதில் அ ொா்
பிரொன்ஸின் லுகொஸ் மொஸுபர ஞொயிற்றுக்கிழபம ெந்திக்கிறொொா். ேருண்



 















தில்லொன் ேனது அபரயிறுதியில் 16-21, 21-16, 18-21 என்ற செட்களில்
அந்ே லூகொஸ் மொஸுரிடம் ேொன் தேொல்வி கண்டொொா். அடுத்ேேொக,
ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’
சுற்றில் அ ொா்
இந்தேொதனசியொவின் தெதியொ பன ெந்திக்கிறொொா். எஸ்செச்6 பிரிவு:
ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்செச்6 பிரிவில் களம் கண்டுள்ள இந்தியரொன
கிருஷ்ணொ நொகொா் ேனது அபரயிறுதியில் 21-10, 21-11 என்ற செட்களில்
இங்கிலொந்தின் கிறிஸ்டன் கூம்ப்பஸ தேொற்கடித்ேொொா். இறுதிச்சுற்றில்
அ ொா் ெொங்கொங்கின் சு மொன் கொபய ஞொயிற்றுக்கிழபம
எதிொா்சகொள்கிறொொா்.
கலப்பு இரட்படயொா்: கலப்பு இரட்படயரில் எஸ்எல்3-எஸ்யு5 பிரிவு
அபரயிறுதியில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத்/பொலக் தகொலி இபண 321,
15-21
என்ற
செட்களில்
இந்தேொதனசியொவின்
தெரி
சுெொன்தடொ/லினி ரொட்ரி ஆக்டிலொ இபணயிடம் வீழ்ந்ேது. இபேயடுத்து,
பகத்/ தகொலி கூட்டணி, ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’
சுற்றில்
ஜப்பொனின்
டொய்சுதக
ஃபுஜிெொரொ/அகிதகொ
சுகிதனொ
இபணபய ஞொயிற்றுக்கிழபம எதிொா்சகொள்கிறது











 











1. ட ோக்கிட ோ போரோலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற மோரி ப்பன் தங்க
டெலு & சரத் ஆகிய ோருடன் வதோ ர்புட


✓

விடை ோட்டு எது?

அ) பளு தூக்குதல்
ஆ) துப்பாக்கிச் சுடுதல்
இ) உயரந்தாண்டுதல் 
ஈ) ஈட்டி எறிதல்

✓

ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக்கில் உயரந்தாண் ல் டபாட்டியில் மாரியப்பன்
தங்கடேலு மற்றும் ஷரத் குமார் முறைடய வேள்ளி மற்றும் வேண்கலப்
பதக்கங்கறை வேன்ைனர். மாரியப்பன் தங்கடேலு 2016 ரிடயா
பாராலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வேன்றிருந்தார். 1968 பாராலிம்பிக்
பதிப்பிலிருந்து 2016 பாராலிம்பிக் ேறர வமாத்தம் 12 பதக்கங்கறை
இந்தியா வேன்றுள்ைது.

2. வதோழில்நுட்ப நிறுெனங்கள் மோற்று கட் ண முடறடமகடை
ெழங்குமோறு நிர்பந்திக்கும் உலகின் முதல் சட் த்டத இ ற்றி
நோடு எது?

இந்திய க ற்பற கப்பல் – INS ஐராேத் ெமீபத்தில் மிஷன் ொகரின் ஒரு
பகுதியாக வியட்நாமில் உள்ை ட ா சி மின் துறைமுகத்றத அற ந்தது.
இந்தக் கப்பல், COVID 19 வதாற்றுடநாறய எதிர்த்துப் டபாராடுேதற்காக
100 வமட்ரிக் ன் திரே மருத்துே ஆக்ஸிஜன் மற்றும் 300 ஆக்ஸிஜன்
வெறிவூட்டிகறை வகாண்டு வென்ைது. “Security and Growth for All in the
Region” என்பதன் சுருக்கந்தான் SAGAR. இதன்கீழ், துயர காலங்களில்,
இந்தியா தனது அண்ற நாடுகளுக்கு உதவிேருகிைது.

6. அண்டமயில் உணவு அெசரநிடலட அறிவித்த இந்தி ோவின்
அண்ட நோடு எது?
அ) பாகிஸ்தான்
ஆ) இலங்றக 
இ) மியான்மர்
ஈ) பூட் ான்

✓

அ) பிரான்ஸ்
ஆ) இத்தாலி
இ) வதன் வகாரியா 
ஈ) இந்தியா

✓



கூகுள் மற்றும் ஆப்பிள் டபான்ை வதாழில்நுட்ப நிறுேனங்கறை தங்கள்
வெயலிக்கூ ங்களில் மாற்று கட் ண முறைறமகறை ேழங்குமாறு
நிர்பந்திக்கும் உலகின் முதல் ெட் த்றத வதன்வகாரியா நிறைடேற்றி
உள்ைது. இதற்கான அந்த நாட்டின் முதன்றம வதாறலத்வதா ர்பு
ெட் மான ‘வதாறலத்வதா ர்பு ேணிகச்ெட் ம்’ திருத்தப்ப வுள்ைது.

தீவு நா ான இலங்றக, உணவு அேெரநிறல மற்றும் வபாருைாதார
அேெரநிறல ஆகியேற்றை ஓர் அரொறணயின்கீழ் அறிவித்துள்ைது.
இந்த அறிவிப்பு, உணவுப் வபாருட்களின் இருப்பு மற்றும் விறல
நிர்ணயத்தில் கட்டுப்பாடுகறை விதிக்க அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம்
அளிக்கிைது. அந்நிய வெலாேணி வநருக்கடியால் இலங்றக பாதிக்கப்பட்
-டுள்ைது, இதன்காரணமாக அதன் நாணயம் மதிப்பிழப்றப டநாக்கிச்
வென்றுள்ைது; இதன் விறைோக, பணவீக்கம் ஏற்பட்டுள்ைது.

7. “இ-டசோர்ஸ்” என்றவ ோரு இடண தைத்டத உருெோக்கியுள்ை
நிறுெனம் எது?
அ) பிட்ஸ்
ஆ) ஐஐஎம்-ஏ
இ) ஐஐடி-எம் 

3. பன்னோட்டு கிரிக்வகட்டிலிருந்து ஓய்வுவபறுெதோக அறிவித்த ட ல்
ஸ்வ ய்ன் சோர்ந்த நோடு எது?

ஈ) இஸ்டரா

✓

அ) ஆஸ்திடரலியா
ஆ) வதன்னாப்பிரிக்கா 
இ) நியூசிலாந்து
ஈ) டமற்கிந்திய தீவுகள்

✓

புகழ்வபற்ை வதன்னாப்பிரிக்க டேகப்பந்து வீச்ொைர் ட ல் ஸ்வ ய்ன்
சுமார் 16 ஆண்டுகளுக்குப்பிைகு கிரிக்வகட்டிலிருந்து ஓய்வுவபறுேதாக
அறிவித்தார். ஸ்வ யின், க ந்த ஆண்டு வ ஸ்ட் கிரிக்வகட்டில் இருந்து
ஓய்வுவபற்ைடபாது 439 விக்வகட்டுகறை வீழ்த்தி வதன்னாப்பிரிக்காவின்
அதிக விக்வகட்டுகறை வீழ்த்தியேர் ஆனார். ஸ்வ ய்ன், 2004 டிெ.17
அன்று புடராட்டீஸ் அணிக்காக அறிமுகமானதிலிருந்து, வதன்னாப்பிரிக்
-காவுக்காக 93 வ ஸ்ட், 125 ஒருநாள் மற்றும் 47 T20 பன்னாட்டு
டபாட்டிகளில் விறையாடியுள்ைார்.

இந்திய வதாழில்நுட்ப நிறுேனம் வமட்ராஸ் (IIT-M) “இ-டொர்ஸ்” என்ை
இறணயதைத்றத உருோக்கிேருகிைது. இத்தைம் முறையான மற்றும்
முறைொரா துறையில் பங்டகற்பாைர்கறை இறணப்பதன்மூலம் மின் அணுக் கழிவுகறை றகயாள்ேறத டநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது. மின்
மற்றும் மின்னணு உபகரணங்கள் பிரிவில், மின்னணுக் கழிவுகறை
ோங்குபேர்களுக்கும் உற்பத்தியாைர்களுக்கும் இற யில் இது ஒரு
ெந்றதத்தைமாக வெயற்படும். இது மின்னணுக் கழிவுகறை மறுசுழற்சி
வெய்யவும் மறுபயன்பாட்டுக்கு உகந்தோறு மாற்ைவும் ஒரு சிைந்த
ேழிறய ேகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

8. ட மன் அருடக ஏ ன் ெடைகு ோவில் பின் ரும் எந்த நோட்டு ன்
இடணந்து, இந்தி
ெருகிறது?

க ற்பட , கூட்டுப்பயிற்சிட

டமற்வகோண்டு

அ) ரஷ்யா

4. இந்தி உச்சநீதிமன்றத்தில், அனுமதிக்கப்பட் நீதி ரசர்களின்

ஆ) வஜர்மனி 

எண்ணிக்டக என்ன?

இ) பிரான்ஸ்

அ) 18

ஈ) இத்தாலி

ஆ) 25

✓

இ) 34 
ஈ) 45
✓

மூன்று வபண்கள் உட்ப ஒன்பது புதிய நீதிபதிகள் உச்ெநீதிமன்ை
நீதிபதிகைாக பதவிடயற்றுக்வெய்துவகாண் னர். இந்த நியமனத்தின்
மூலம், இந்திய தறலறம நீதிபதி உட்ப , உச்ெநீதிமன்ை நீதிபதிகளின்
எண்ணிக்றக 33 டபராக உயர்ந்துள்ைது. உச்ெநீதிமன்ை ேரலாற்றில்,
ஒன்பது நீதிபதிகள் ஒடர டநரத்தில் பதவிடயற்ைது இதுடே முதல்முறை.
ஒன்பது நீதிபதிகளில் ஒருேரான நீதிபதி நாகரத்னா, 2027 வெப் ம்பரில்
இந்தியாவின் முதல் வபண் தறலறம நீதிபதியாக ஆகவுள்ைார்.

டயமன் அருடக ஏ ன் ேறைகு ாவில், இந்தியா மற்றும் வஜர்மனியின்
க ற்பற யினர் கூட்டுப் பயிற்சிறய டமற்வகாண் னர். இப்பயிற்சியில்
உலங்கூர்தி தறரயிைக்கம் மற்றும் டத ல் & பறிமுதல் ந ேடிக்றககள்
டமற்வகாள்ைப்பட் ன. இந்திய க ற்பற யின் டபார்க்கப்பலான “INS
திரிகண்ட்” ஏ ன் ேறைகு ாவில் வஜர்மானிய கப்பலான “டபயர்ன்”
உ ன் பயிற்சிவபற்ைது. INS திரிகண்ட், தற்டபாது ஏ ன் ேறைகு ாவில்
க ற்வகாள்றை தடுப்பு டராந்துப்பணிக்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ைது.

9. சமீப வசய்திகளில் இ ம்வபற்ற Dr பிர்வதௌசி கோத்ரி மற்றும் முகமது
அம்ஜத் சோகிப் ஆகிட ோர் பின்ெரும் எந்த விருது வபற்றெர்கள்?
அ) புக்கர் பரிசு

5. சோகர் திட் த்தின் ஒருபகுதி ோக, 2021 ஆகஸ்ட்டில் INS ஐரோெத்

ஆ) இராமன் மகடெடெ விருது 

வசன்றட ந்த நோடு எது?

இ) புலிட்ெர் விருது

அ) இலங்றக

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்

ஈ) ஆவபல் பரிசு

இ) வியட்நாம் 

ஈ) மடலசியா











 
✓

✓











ேங்கடதெத்றதச் ொர்ந்த தடுப்பூசி ஆராய்ச்சியாைர் Dr பிர்வதௌஸி காத்ரி
மற்றும் பாகிஸ்தாறனச் ொர்ந்த முகமது அம்ஜத் ொகிப் ஆகிடயார் இந்த
ஆண்டுக்கான (2021) இராமன் மகடெடெ விருது வபற்ை ஐந்து டபருள்
உள்ைனர். க ந்த 1957இல் நிறுேப்பட் இந்த விருது ஆசியாவின் மிக
உயரிய வகௌரேம் மற்றும் ஆசியாவின் டநாபல் பரிொக கருதப்படுகிைது.
பிலிப்றபன்ஸ் மீனேர் மற்றும் ெமூக சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேலர் ராபர்ட ா
பாலன், மனிதாபிமானப் பணிக்காக அவமரிக்காவின் ஸ்டீேன் மன்சி &
புலனாய்வு இதழியல் பணிக்காக இந்டதாடனசியாவின் ோட்ச் ாக்
ஆகிடயார் இவ்விருறதப் வபற்ை பிை வேற்றியாைர்கைாேர். ெமூகத்திற்கு
குறிப்பி த்தக்க டெறேறய ேழங்கும் ஆசியாவில் உள்ை தனிநபர்கள்
அல்லது அறமப்புகளுக்கு இவ்விருது ஆண்டுடதாறும் ேழங்கப்படுகிைது.

10. மோநிலங்கைடெயின் புதி
வசய் ப்பட்டுள்ைெர்

வபோதுச்வச லோைரோக நி மனம்

ோர்?

அ) M வேங்றகயா
ஆ) Dr ராமச்ொர்யுலு 
இ) உத்பல் குமார் சிங்
ஈ) டதஷ் தீபக் ேர்மா

✓

மாநிலங்கைறேத்தறலேரான M வேங்றகயா, ாக் ர் பரெராம் பட் ாபி
டகெே ராமச்ொர்யுலுறே மாநிலங்கைறேயின் புதிய வபாதுச்வெயலராக
நியமித்தார். Dr ராமச்ொர்யுலு, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் ராஜ்யெபா
வெயலகத்தில் வெயலராக பணிபுரிந்துேருகிைார். அேர், நான்காண்டுகள்
பதவியிலிருந்த பிைகு பதவி விலகிய டதஷ் தீபக் ேர்மாறே வதா ர்ந்து
பதவிடயற்றுள்ைார். மாநிலங்கைறே வெயலகத்தின்படி, வபாதுச்வெயலர்
பதவிறய அற ந்த முதல் டமலறே ஊழியர் ராமச்ொர்யுலு ஆோர்.


1. கற்பித்தலில் புதுறம
டதசிய நல்லாசிரியர் விருது வபற்ை தமிழகம், புதுறேறயச் டெர்ந்த
ஆசிரியர்கள் நவீன வதாழில்நுட்பங்கள்மூலம் கற்பித்தலில் புதுறமறயப்
புகுத்தியேர்கள் ஆேர். திருச்சி மாேட் ம், பிராட்டியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிறலப் பள்ளித் தறலறம ஆசிரிறய டக ஆஷா டதவி
மாணேர்களுக்கு 10க்கும் டமற்பட் தனித்திைன் பயிற்சிகள் ேழங்குேது,
மாணேர்கள் எண்ணிக்றகறய அதிகரித்தது டபான்ை பல்டேறு
வெயல்பாடுகளில் சிைந்து விைங்கியுள்ைார்.
ஈடராடு மாேட் ம், வமா க்குறிச்சி அரசு வபண்கள் டமல்நிறலப் பள்ளித்
தறலறம ஆசிரிறய டி லலிதா ஆராய்ச்சி ொர்ந்த கல்விறய, வதாழில்நுட்
-பங்கறைப் பயன்படுத்தி கற்றுக்வகாடுக்கும் வெயல்முறைகறை
அறிமுகப்படுத்தியுள்ைார். புதுச்டெரி மணப்பட்டு அரசு நடுநிறலப்
பள்ளிறயச் டெர்ந்த அறிவியல் ஆசிரியர் வி வஜயசுந்தர் கிராமப்புை
மாணேர்களுக்குப் புதுறமயான முறையில் கல்வி கற்பித்து ேருகிைார்.
2. ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக் டபாட்டிகள் நிறைவு; முதல்முறையாக 19
பதக்கங்களு ன் ேரலாற்று ொதறன பற த்த இந்தியா
ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக் டபாட்டிகள் டநற்று ன் நிறைேற ந்தன. இப்
டபாட்டியில் 5 தங்கம், 8 வேள்ளி, 6 வேண்கலத்து ன் முதல்முறையாக
19 பதக்கங்கறைப்வபற்று இந்தியக்குழுவினர் ொதறன பற த்துள்ைனர்.





பிரான்ஸின் லூகாஸ் மசூரி ம் டதால்வியற ந்து வேள்ளிப்பதக்கம்
வபற்ைார். சு ாஸ் யதிராஜ், உ பி மாநிலம் வநாய் ா மாேட் நீதிபதி
என்பது குறிப்பி த்தக்கது.
இதன்மூலம் பாராலிம்பிக் வதா ரில் இந்தியா ஒட்டுவமாத்தமாக 5 தங்கம்,
8 வேள்ளி, 6 வேண்கலத்து ன் 19 பதக்கங்கள் வபற்று பதக்கப்
பட்டியலில் 24ஆேது இ ம்பிடித்தது. பாராலிம்பிக் ேரலாற்றில் 1968
முதல் இந்தியா பங்டகற்று ேருகிைது. க ந்த 2016ஆம் ஆண்டு
பாராலிம்பிக் ேறர வமாத்தமாக 12 பதக்கங்கள் மட்டுடம வபற்றிருந்தது.
ஆனால், முதல்முறையாக ட ாக்கிடயாவில் இம்முறை 19 பதக்கங்கள்
குவித்து ேரலாற்று ொதறன பற த்துள்ைது.
இதற்கு முன்பு அதிகபட்ெமாக 1984ஆம் ஆண்டு நியூயார்க் பாராலிம்பிக்
மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு ரிடயா பாராலிம்பிக்கில் தலா 4 பதக்கங்கள்
வபற்றிருந்தடத ொதறனயாக இருந்தது. இறத முறியடித்து தற்டபாது
முதல்முறையாக இரட்ற இலக்கத்தில் பதக்கங்கறை வபற்று ொதறன
பற த்துள்ைனர் இந்தியக்குழுவினர்.
இந்தியா ொர்பில் துப்பாக்கி சுடுதலில் அேனி டலகாரா, பாட்மிண் னில்
பிரடமாத் பகத், கிருஷ்ணா நாகர், ஈட்டி எறிதலில் சுமித் அண்டில்,
துப்பாக்கி சுடுதலில்மணீஷ் நார்ோல் ஆகிடயார் தங்கப்பதக்கம்
வேன்ைனர். ட பிள் வ ன்னிஸில் பவினாவபன் பட ல், துப்பாக்கிச்
சுடுதலில் சிங்ராஜ் அதனா, ேட்டு எறிதலில் டயாடகஷ் கதுனியா, உயரம்
தாண்டுதலில் நிஷாத் குமார், மாரியப்பன் தங்கடேலு, பிரவீன் குமார்,
ஈட்டி எறிதலில் டதடேந்திர ஜஜாரியா, பாட்மிண் னில் சு ாஸ் யதிராஜ்
ஆகிடயார் வேள்ளிப் பதக்கம் றகப்பற்றியுள்ைனர்.
டமலும், துப்பாக்கிச் சுடுதலில் அேனி டலகாரா, வில்வித்றதயில்
ர்விந்தர் சிங், உயரம் தாண்டுதலில் ெரத் குமார், ஈட்டி எறிதலில் சுந்தர்
சிங் குர்ஜார், பாட்மிண் னில் மடனாஜ் ெர்கார், துப்பாக்கிச் சுடுதலில்
சிங்ராஜ் அதனா ஆகிடயார் வேண்கலப் பதக்கம் வபற்ைனர்.
பதக்கப்பட்டியலில் 96 தங்கம், 60 வேள்ளி, 51 வேண்கலம் என வமாத்தம்
207 பதக்கங்கள் குவித்து சீனா முதலி ம் பிடித்தது. 41 தங்கம், 38
வேள்ளி, 45 வேண்கலம் என 124 பதக்கங்களு ன் இங்கிலாந்து 2ஆம்
இ மும், 37 தங்கம், 36 வேள்ளி, 31 வேண்கலம் என 104
பதக்கங்களு ன் அவமரிக்கா 3ஆம் இ மும் பிடித்தன.
3. பயணம்தான், பந்தயமல்ல
ெமீபகாலமாக நாடுமுழுேதிலும் உள்ை டதசிய - மாநில வநடுஞ்ொறலக
-ளில்தான் அதிக அைவில் விபத்துகள் அரங்டகறுகின்ைன.
மத்திய அரசின் ொறலப்டபாக்குேரத்து - வநடுஞ்ொறல அறமச்ெகம்
வேளியிட்டுள்ை 2019ஆம் ஆண்டுக்கான புள்ளிவிேரம் இதறன உறுதி
வெய்கிைது. நாடு முழுேதிலுமுள்ை அறனத்துச் ொறலகளின் நீைத்தில்
2.03 ெதவீதம் டதசிய வநடுஞ்ொறலகள் உள்ைன. ஆனால் நம் நாட்டில்
ஏற்படும் ொறல விபத்து உயிரழப்புகளில் 35.7% டதசிய வநடுஞ்ொறலக
-ளில்தான் நிகழ்கின்ைன.
நாட்டின் வமாத்த ொறலகளில் 3.01 ெதவீதமாக இருக்கும் மாநில வநடுஞ்
-ொறலகளில் ஏற்படும் விபத்துகளில் 24.8% மரணங்கள் நிகழ்கின்ைன.
ஆனால், உள்ளூர், கிராமப்புை ொறலகளில் டநரிடும் உயிரழப்புகள்
வேறும் 39 ெதவீதம்தான் என்று கூறுகின்ைது புள்ளிவிேரம்.
ொறல விபத்துகளில் 69 ெதவீத விபத்துகள், ோகனங்கறை மிதமிஞ்சிய
டேகத்தில் ஓட்டுேதாடலடய நிகழ்கின்ைன. சுமார் 6 ெதவீத விபத்துகள்
டபாக்குேரத்து விதிகறை மீறுேதால் நிகழ்கின்ைன.

ஜப்பான் தறலநகரம் ட ாக்கிடயாவில் பாராலிம்பிக் விறையாட்டுப்
டபாட்டிகள் க ந்த ஆக.24ஆம்டததி வதா ங்கின. இதில் 162 நாடுகறைச்
டெர்ந்த வீரர், வீராங்கறனகள் கலந்துவகாண் னர். இந்தியா ொர்பில்
54 வீரர், வீராங்கறனகள் 9 விறையாட்டுகளில் பங்டகற்ைனர். சுமார் 2
ோரகாலம் ந ந்த பாராலிம்பிக், டநற்று நிறைேற ந்தது. நிறைவு விழா
அணிேகுப்பில் இந்திய டதசியக்வகாடிறய துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம்
வேன்ை வீராங்கறன அேனி டலகாரா ஏந்திச்வென்ைார். அேரு ன்
இந்தியாொர்பில் 11 டபர் அணிேகுப்பில் பங்டகற்ைனர்.
கற சி நாைான டநற்று இந்தியா இரு பதக்கங்கறை றகப்பற்றியது.
ஆ ேருக்கான பாட்மிண் ன் SH 6 ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில்
இந்தியாவின் கிருஷ்ணா நாகர் 21-17, 16-21, 21-17 என்ை வெட்
கணக்கில்
ாங்காங்கின் மான் ற
சூறே வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம்
வேன்ைார். அடதடேறையில் SL 4 பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின்
சு ாஸ் யதிராஜ் 21-15, 17-21, 15-21 என்ை வெட் கணக்கில் டபாராடி











 













1. ‘ZAPAD 2021’ என்ற பெயரில் ென்னாட்டு இராணுவப்ெயிற்சி

அ) ஐஐடி-சமட்ராஸ்

நடைபெறுகிற நாடு எது?

ஆ) ஐஐடி-கராெர் 

அ) ரஷ்யா 

இ) ஐஐஎஸ்சி

ஆ) சீனா

ஈ) என்ஐவி

இ) இலங்கை

✓

ஈ) இந்தியா

✓



செப்.3-16 வகர ரஷ்யாவின் நிஷ்னியில் நகைசெறும் ‘ZAPAD-2021’
என்ற பன்னாட்டு பயிற்சியில் இந்திய இராணுவம் ெங்கைற்கிறது.
ெயங்ைரவாத எதிர்ப்பு ஒத்துகைப்கெ அதிைரிப்ெகத கநாக்ைமாைக்
சைாண்டுள்ளது இந்த இரண்டு வாரைால இராணுவப்ெயிற்சி. யூகரசியா
மற்றும் சதற்ைாசியாவிலிருந்து 10க்கும் கமற்ெட்ை நாடுைள் இப்ெயிற்சியில்
ெங்கைற்கின்றன. இப்ெயிற்சியில் சீனாவும் ொகிஸ்தானும் ொர்கவயாளர்
-ைளாை ெங்கைற்கும் என எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது. இந்திய ராணுவத்தின்
சார்பாக 200 கெர்சைாண்ை ஒரு குழு இப்ெயிற்சியில் ெங்கைற்கிறது.

உலகின் முதல் ‘தாவர அடிப்ெகையிலான’ ஸ்மார்ட் வளிதூய்கமயாக்கி
ஒன்கற உருவாக்கியுள்ளதாை IIT கராெரின் ஒரு துளிர் நிறுவனம்
கூறியுள்ளது. “Ubreathe Life” என்று செயரிைப்ெட்ை இதகன, அர்ென் ஏர்
ஆய்வைம் உருவாக்கியுள்ளது. இது, ைட்ைைங்ைளின் உட்புறங்ைளில், வளி
சுத்திைரிப்பு செயல்முகறகய கமம்ெடுத்துகிறது. ‘நைர்ப்புற மூணாறு
விகளவு’ என்றசவாரு சதாழில்நுட்ெம் இதில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
‘கெட்கைாசரமிகைஷன்’ என்ெது தாவரங்ைள் ைாற்றிலிருந்து மாசுக்ைகள
திறம்ெை அைற்றும் ஒரு செயல்முகறயாகும்.

6. 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் (முதல் நைாஸ்) தடுப்பூசி
பசலுத்திய முதல் இந்திய மாநிைம் எது?

2. மத்திய நநரடி வரிகள் வாரியத்தின் தடைவராக நியமிக்கப்ெட்டு

அ) தமிழ்நாடு

உள்ளவர் யார்?

ஆ) இமாச்ெல பிரகதெம் 

அ) J B கமாைெத்ரா 

இ) இராேஸ்தான்

ஆ) இராகேஷ் தாகமார்

ஈ) அஸ்ஸாம்

இ) பிரகமாத் Y கதவிைர்

✓

ஈ) தீொ ரெல்

✓

மூத்த அதிைாரியான J B கமாைெத்ரா மத்திய கநரடி வரிைள் வாரியத்தின்
தகலவராை நியமிக்ைப்ெட்டுள்ளார். 1985-சதாகுதி இந்திய வருவாய்
கெகவ அதிைாரியான கமாைெத்ரா, தற்கொது வருமான வரித்துகறயின்
சைாள்கைகய உருவாக்கும் குழுவில் உறுப்பினராை உள்ளார்.
அகமச்ெரகவ நியமனக்குழுவானது CBDT’இன் தகலவராை கமாைெத்ரா
அவர்ைகள நியமிக்ை ஒப்புதலளித்துள்ளது.

7. UNEP’இன்ெடி, எந்த வடக பெட்நரால், உைகத்திலிருந்து முற்றாக

3.துளிர்நிறுவனங்கள் துடறடய ஊக்குவிப்ெதற்காக பொதுத்துடற

ஒழிக்கப்ெட்டுள்ளது?

-தனியார்துடற கூட்ைாண்டமயின் கீழ், ‘புத்தாக்க திட்ைம்’ ஒன்டற
பதாைங்கியுள்ள மாநிைம் எது?

அ) ஈயஞ்கெர் செட்கரால் 
ஆ) சமழுகு செட்கரால்

அ) சதலுங்ைானா

இ) உயர் ஆக்கைன்சைாண்ை செட்கரால்

ஆ) ெஞ்ொப் 

ஈ) உயர் செகைன்சைாண்ை செட்கரால்

இ) ஆந்திர பிரகதெம்
ஈ) கைரளா

✓

துளிர் நிறுவனங்ைள் துகறகய கமம்ெடுத்துவதற்ைாை முதலகமச்ெர்
அமரீந்தர் சிங், சொதுத்துகற - தனியார்துகற கூட்ைாண்கமயின் கீழ்,
‘புத்தாக்ை திட்ைம்’ (Innovation Mission-IMPunjab) ஒன்கற சதாைங்கினார்.
துளிர் நிறுவனங்ைளை ஊக்குவிப்ெதற்கு உலை முதலீட்ைாளர்ைகளயும்
நிபுணர்ைகளயும் சைாண்டுவருவகத இது தனது கநாக்ைமாைக் சைாண்
-டுள்ளது. வலுவான அரொங்ை ஆதரவுைன் தனியார் துகறயால் இந்தப்
ெணி விகரவுெடுத்தப்ெடும்.

✓

ஐநா சுற்றுச்சூைல் திட்ைம் (UNEP) அண்கமயில் ஈயஞ்சசர் செட்கராலின்
ெயன்ொடு உலகிலிருந்து ஒழிக்ைப்ெட்டுள்ளதாை அறிவித்துள்ளது. இது
மனித உயிர்ைகளயும் சுற்றுச்சூைகலயும் ொதுைாப்ெதில் ஒரு முக்கிய
கமல்ைல்லாை ொர்க்ைப்ெடுகிறது; இது உலைளவில் 1.2 மில்லியன்
முன்கூட்டிய மரணங்ைகளத் தடுக்கும் என்று எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது.

✓

குகறந்த தரமுகைய செட்கராலின் ஆக்கைன் எண்ணிக்கைகய
அதிைரிப்ெதற்ைாை அதில் ஈயம் கெர்க்ைப்ெடுகிறது. அந்த ஈயமானது எந்திர
செயல்திறகன அதிைரிக்ைவும் உதவுகிறது.

8. ‘ஹரா ெரா’ என்ற பெயரில் டிநரான் அடிப்ெடையிைான காடு

4. நிதி அடமச்சகத்தின் சமீெ தரவுகளின்ெடி, ஆகஸ்ட் மாதத்தில்,

வளர்ப்புத் திட்ைத்டதத் பதாைங்கியுள்ள மாநிைம் எது?

எவ்வளவு GST வரி வருவாய் வசூலிக்கப்ெட்டுள்ளது?

அ) குேராத்

அ) `88,000 கைாடி

ஆ) ெஞ்ொப்

ஆ) `98,000 கைாடி

இ) மணிப்பூர்

இ) `1,12,000 கைாடி 

ஈ) சதலுங்ைானா 

ஈ) `1,34,000 கைாடி
✓

2021 ஆைஸ்ட் மாதம் வசூலிக்ைப்ெட்ை சமாத்த GST வருவாய் `1,12,020
கைாடியாகும். 2021 ஆைஸ்ட் மாத GST வருவாய், ைைந்தாண்டின் இகத
ைால GST வருவாகயவிை 30% அதிைம். இந்த மாதத்தில், உள்நாட்டு
ெரிவர்த்தகன வருவாய், ைைந்த ஆண்டின் இகத மாதத்கதவிை, 27%
அதிைம். ைைந்த ேூகல மற்றும் ஆைஸ்ட் மாத GST வசூல் `1 இலட்ெம்
கைாடி இலக்கை ைைந்துள்ளது.

5. “Ubreathe Life” என்ற உைகின் முதல் ‘தாவர அடிப்ெடையிைான’
ஸ்மார்ட் வளிதூய்டமயாக்கிடய, கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்தின்
துளிர் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது?



ெதிசனட்டு வயதுக்கு கமற்ெட்ை அகனவருக்கும் முதல் தவளை COVID
தடுப்பூசிகய செலுத்திய நாட்டின் முதல் மாநிலமாை இமாச்ெல பிரகதெம்
மாறியுள்ளது. ஆைஸ்ட்.31 நிலவரப்ெடி, இந்தியா 50 கைாடி ‘முதல் கைாஸ்’
மற்றும் 15 கைாடி ‘இரண்ைாவது கைாஸ்’ என்ற இலக்கை எட்டியுள்ளது.
சமாத்த செலுத்தப்ெட்ை தடுப்பூசிைளின் எண்ணிக்கை 65 கைாடிகய
தாண்டியுள்ளது. ஆைஸ்ட் மாதத்தின் இரு நாட்ைளில், தலா ஒவ்சவாரு
நாளிலும் 1 கைாடிக்கும் அதிைமான தடுப்பூசிைகள வைங்கி இந்தியா
ொதகன ெகைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.







✓

சதலுங்ைானா மாநில அரசு அண்கமயில் ‘ஹரா ெரா’ என்ற செயரிலான
டிகரான் அடிப்ெகையிலான ைாடு வளர்ப்புத்திட்ைத்கத அறிமுைப்ெடுத்தி
உள்ளது. இந்தத் திட்ைத்கதத் சதாைங்ை, ஐதராொத்கதச் ொர்ந்த டிகரான்
சதாழில்நுட்ெ துளிர் நிறுவனமான மருத் டிகரான்ஸுைன் சதலுங்ைானா
மாநில அரசு கூட்டுகெர்ந்துள்ளது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், சதலுங்ைானாவின்
33 மாவட்ைங்ைளிலும் உள்ள ைாடுைளில் 12,000 சஹக்கைர் ெரப்பில் 50
இலட்ெம் மரங்ைகள நடும்.

✓

‘Seedcopter’ எனப்செயரிைப்ெட்ை இது, உள்ளூர் செண்ைள் மற்றும் நலச்
ெமூைங்ைளால் விகதெந்துைகளத் தயாரிப்ெகத உள்ளைக்கியது; அகவ,
இலக்குகவக்ைப்ெட்ை ெகுதிைளில் டிகரான்ைள் வழியாை விகதக்ைப்ெடும்.



 











2. ஸ்ரீ ொய்ராம் சொறியியல் ைல்லூரிக்கு அகில இந்திய விருது

யூனியன் பிரநதசம் எது?

சென்கன கமற்கு தாம்ெரம் ஸ்ரீ ொய்ராம் சொறியியல் ைல்லூரிக்கு அகில
இந்திய அளவில் 2ஆவது இைத்திற்ைான தூய்கம மற்றும் கநர்த்தி
விருது வைங்ைப்ெட்டுள்ளது. ைைந்த 5 ஆண்டுைளாை இந்தியாவில் உள்ள
ெல்ைகலக்ைைைங்ைள், சொறியியல் ைல்லூரிைள் மற்றும் ொலிசைக்னிக்
ைல்லூரிைள் தங்ைள் ைல்வி வளாைங்ைகள தூய்கம, ெசுகம
வளாைங்ைளாை கமம்ெடுத்த கவண்டும் என்ெகத வலியுறுத்தி
விழிப்புணர்கவ ஏற்ெடுத்தும் வகையில் அகில இந்திய சதாழில்நுட்ெக்
ைைைம் விருதுைள் வைங்கி ஊக்குவித்து வருகின்றது.

ஆ) சிக்கிம்
இ) அந்தமான் & நிக்கைாொர் தீவுைள்
ஈ) கைரளா

✓



9.சமீெத்தில் ‘நாநைாடி விழாடவ’ நைத்திய இந்திய மாநிைம் அல்ைது
அ) லைாக் 

✓



லைாக்கின் துகணநிகல ஆளுநர் R K மாத்தூர், ெமீெத்தில் கிைக்கு
லைாக்கின் ொங்தாங் ெகுதியில் உள்ள கைார்கொக் புவில் இரண்டு நாள்
நளடபபறும் லைாக் நாகைாடி விைாகவ சதாைங்கிகவத்தார். இந்த விைா,
லைாக் ைலாச்ொர அைாதமியால் லைாக் சுற்றுலாத்துகறயுைன் இகணந்து
ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டுள்ளது.
இது ொங்தாங் பிராந்தியத்தின் தனித்துவமான ைலாச்ொரத்கத முன்னி
-கலப்ெடுத்துவகத கநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது. ொங்தாங்கி என்ெது
லைாக்கை பூர்வீைமாைக்சைாண்ை ஒரு ைாஷ்மீர் ஆட்டினமாகும். இதகன
இப்ெகுதியில் வாழும் நாகைாடி இனக்குழுக்ைள், அதிலிருந்து செறப்ெடும்
சிறந்த தரமான ‘ெஷ்மினா ைம்ெளி’க்ைாை வளர்க்கின்றனர்.

10. ‘Eat Right Station’ சான்றிதழ் என்ெது கீழ்காணும் எந்த
அடமப்பின் முன்பனடுப்ொகும்?

நாடு முழுவதும் 326 ைல்வி நிறுவனங்ைளில் ொய்ராம் சொறியியல்
ைல்லூரி 2ஆம் இைத்திற்ைான விருகதப் செற்றுள்ளது.

3. செரியார் பிறந்த செப்.17ஆம் கததி ெமூைநீதி நாளாை அறிவிப்பு
‘செரியார்’ ஈ சவ இராமொமியின் பிறந்தநாள் (செப்.17) ஆண்டுகதாறும்
ெமூைநீதி நாளாைக் ைகைப்பிடிக்ைப்ெடும் என முதல்வர் மு ை ஸ்ைாலின்
அறிவித்தார்.

4. ைாகரக்குடி CECRI ஆராய்ச்சியாளருக்கு இளம் விஞ்ஞானி விருது

ஈ) FCI

சிவைங்கை மாவட்ைம் ைாகரக்குடியில் உள்ள மத்திய மின்கவதியியல்
ஆய்வை (CECRI) ஆராய்ச்சியாளர் கிரிொவுக்கு, மத்திய அறிவியல் மற்றும்
சதாழில்நுட்ெ ஆராய்ச்சிக் ைைைம் (CSIR) 2021ஆம் ஆண்டுக்ைான இளம்
விஞ்ஞானி விருகத அறிவித்துள்ளது. இரொயன அறிவியல் துகறயில்
இவராற்றிய ெங்ைளிப்பிற்ைாை இவ்விருது அளிக்ைப்ெடுகிறது. இவ்விருது
வரும் செப்.26 அன்று CSIR நிறுவன நாள் விைாவில் வைங்ைப்ெடும்.

✓

இந்திய உணவுப் ொதுைாப்பு மற்றும் தர ஆகணயமானது (FSSAI), ரயில்
நிகலயங்ைளுக்கு ‘Eat Right Station’ என்ற ொன்றிதகை வைங்குகிறது.
FSSAI உைன் இகணந்த ஒரு மூன்றாந்தரப்பு தணிக்கை நிறுவனம் 1
முதல் 5 வகரயுள்ள மதிப்பீடுைளுைன் ொன்றிதகை வைங்குகிறது.

உணவுப் சொருள்ைள் சைடுவதற்குமுன் அறிந்துசைாள்ளவும், மனித
உைலில் ஏற்ெடும் கநாய்ைகள ைண்ைறிந்து சைாள்ளும் வகையில்
இரொயனத்கதக்சைாண்டு ‘திரவ-திரவ இகைமுைம்’ என்ற ைண்டுபிடிப்
-புக்ைாைவும் இவ்விருகத செற்றுள்ளார்.

✓

ெயணிைளுக்கு உயர்தரமான, ெத்தான உணவுைகள வைங்கி
வருவதற்ைாை, இந்திய இரயில்கவயின் ெண்டிைர் ரயில் நிகலயத்துக்கு
‘Eat Right Station’ என்ற 5☆ தரச்ொன்றிதகை FSSAI வைங்கியுள்ளது.
உணவு மற்றும் சுைாதார நைவடிக்கைைளில் தரமான நகைமுகறைகள
பின்ெற்றும் ரயில் நிகலயங்ைளுக்கு FSSAI இச்ொன்றிதகை வைங்குகிறது.
ெயணிைளுக்கு ொதுைாப்ொன மற்றும் நலமான உணவு கிகைப்ெகத
உறுதிசெய்ய, ரயில்கவ நிகலயங்ைளில் முன்மாதிரியான முயற்சிைகள
இந்த 5☆ தரமதிப்பீடு குறிக்கிறது.

அ) FAO
ஆ) FSSAI 
இ) NABARD

✓

ெண்டிைர் ரயில் நிகலயம், ெயணிைளுக்கு உயர்தர, ெத்தான உணகவ
வைங்கியதற்ைாை 5☆ ‘Eat Right Station’ ொன்றிதழ் வைங்ைப்ெட்ைது. இந்த
ொன்றிதழ் FSSAI’இன் ‘Eat Right India’ இயக்ைத்தின் ஒருெகுதியாகும்.


1. மின்னுற்ெத்தி திட்ைத்துக்கு ஆகலாெகனசெற நடுவணரசு நிறுவனத்
-துைன் முதல்வர் முன்னிகலயில் ஒப்ெந்தம்
சென்கன தகலகமச்செயலைத்தில் தமிழ்நாடு மின்னுற்ெத்தி, ெகிர்மான
ைைைத்துக்கும், இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி கமம்ொட்டு நிறுவனத்துக்கும்
இகைகய, தமிழ்நாட்டில் மின் உற்ெத்தித் திறகன கமம்ெடுத்த புதிய
திட்ைங்ைள், நவீன சதாழில்நுட்ெ முகறைகள கையாளுதல் குறித்த
புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் முதலகமச்ெர் மு ை ஸ்ைாலின் முன்னிகலயில்
கைசயழுத்தானது.

5. நிலகவ 9,000 முகற சுற்றிவந்துள்ள ‘ெந்திரயான்-2’
நிலகவ ஆய்வுசெய்வதற்ைாை இந்தியா ொர்பில் அனுப்ெப்ெட்ை
‘ெந்திரயான்-2’ விண்ைலம், நிலகவ 9,000’க்கும் அதிைமான முகற
சுற்றிவந்துள்ளது என்று இந்திய விண்சவளி ஆய்வு கமய (ISRO)
தகலவர் கை சிவன் கூறினார். சதாைர்ந்து சிறப்ொை செயல்ெட்டுவரும்
விண்ைலத்தின் ெைம்பிடிக்கும் ைருவியும் அறிவியல் உெைரணங்ைளும்
நிலவுகுறித்த அரிய தைவல்ைகள அளித்து வருவதாை அதிைாரிைள்
சதரிவித்தனர். நிலகவ சுற்றிவந்து ஆய்வு செய்துவரும் ‘ெந்திரயான்-2’
சவற்றிைரமாை இரண்டு ஆண்டுைகள நிகறவு செய்வகத குறிக்கும்
வகையில் ‘நிலவு அறிவியல் ெயிலரங்ைம் 2021’ என்ற தகலப்பிலான
இரண்டு நாள் ெயிலரங்கு ISRO ொர்பில் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டுள்ளது.
6. இந்தியா-ஆஸ்திகரலியா இகணந்து ‘ஆஸ்இண்சைக்ஸ்’ என்னும்
கூட்டு இராணுவப்ெயிற்சி
ஆஸ்திகரலியாவின், ‘ராயல் ஆஸ்திகரலியன்’ ைைற்ெகை, இந்தியாவின்
ைைற்ெகையுைன் இகணந்து AUSINDEX என்னும் கூட்டு இராணுவப்
ெயிற்சியில் ஈடுெைவுள்ளன. இந்தப் ெயிற்சி ஆஸ்திகரலியாவின் வைக்கு
பிராந்திய ைைற்ெகுதியில் நகைசெறுகிறது. AUSINDEX கூட்டு இராணுவப்
ெயிற்சி 2015 முதல் நைந்து வருகிறது. ைைந்த 2019’இல் நீர்மூழ்கி ைப்ெல்
முறியடிப்பு ெயிற்சிகய இந்தியா இந்த ஒத்திகையின்கொது செற்றது
குறிப்பிைத்தக்ைது. அண்கமயில் குவாமில் நைந்த மலொர்-21 ெயிற்சியின்
நீட்சியாை இந்தப் ெயிற்சி மீண்டும் நைக்கிறது.

`1,32,500 கைாடி நிதி கதகவ
இத்திட்ைங்ைகள செயல்ெடுத்த `1,32,500 கைாடி நிதி கதகவப்ெடும் என
மதிப்பீடு செய்யப்ெட்டுள்ளது. இதுசதாைர்ொை இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி
கமம்ொட்டு நிறுவனம், மரபுொரா எரிெக்தி துகறயில் திறன் ெகைத்த
நிறுவனங்ைள் கையாளும் உத்திைகள ஆய்வுசெய்து ஆகலாெகனைள்
வைங்கும். கமலும், இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி கமம்ொட்டு நிறுவனம்,
ெந்கத ஆய்வு, திட்ைகமம்ெடுத்துதல், ஒப்ெந்தப் புள்ளிைள் கமலாண்கம,
அமலாக்ைம் ஆகியகவ சதாைர்ொை தனது கமம்ெட்ை ஆகலாெகனைகள
தமிழ்நாடு மின்னுற்ெத்தி, ெகிர்மானக் ைைைத்துக்கு வைங்கும்.

7. இந்தியாவில் ஈயத்தால் ஏற்ெடும் மாகெக் ைட்டுப்ெடுத்த ஐஐடி
சமட்ராஸ் மற்றும் ஐஐடி ைான்பூர் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ஆய்வு
சென்கன ஐஐடி மற்றும் ைான்பூர் ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ஈய
மாசுொட்கைக் குகறக்ை உதவும் சைாள்கைைகளயும் ைருவிைகளயும்
ைண்ைறிய ஓர் ஆய்வு நைத்துகின்றனர். ஈய மாசுொடு மக்ைளின் மன
மற்றும் உைல்நலத்திற்குத் தீங்கு விகளவிப்ெதுைன் சுற்றுச்சூைகலயும்
மாசுெடுத்தும் என்ெதால் ஈயத்கத மறுசுைற்சி செய்வது குறித்த ஆய்கவ
இரு ைல்விநிறுவனங்ைளின் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் கமற்சைாண்டுள்ளனர்.
இந்தியாவில் 27.5 கைாடி சிறார்ைள் உள்ெை, உலகில் மூன்றில் ஒருெங்கு
சிறார்ைள் ஈயத்தால் ொதிக்ைப்ெடுவதாை UNICEF அறிக்கை சதரிவிக்கிறது.











 















ஈயமாசுொட்ைாஸ் ொதிக்ைப்ெடுவர் ரத்தத்தில் ஈயத்தின் அளவு அதிைமாகி,
புத்திக்கூர்கம, ைவனம் ஆகியவற்கறப் ொதிப்ெதுைன், இரத்த கொகை,
சிறுநீரைம் மற்றும் ைல்லீரல் கநாய்ைளும் ஏற்ெடுகின்றன.
ஈயத்கத மறுசுைற்சி செய்யும் சதாழிலாளர்ைள், முகறயான வழியில் மறு
சுைற்சி செய்ய ெயிற்சியில்லாமல், ஈயம்-அமில கெட்ைரிைகள உகைத்து,
நிலத்திலும் சுற்றுப்புறங்ைளிலும் அமிலம் மற்றும் ஈயமாகெ உருவாக்குகி
-ன்றனர். கமலும், திறந்த உகலைளில் ஈயத்கத உருக்குவதால் விஷ
வாயுக்ைள் சவளிகயறி ைாற்றில் ைலக்கின்றன. இது, ெல்கவறு தீங்ைான
விகளவுைகள ஏற்ெடுத்துகிறது.
செலவு குகறவான வழிமுகறைகளப் பின்ெற்றும் முகறொராச்
செயல்முகறைளும் அதனால் ஏற்ெைக் கூடிய ொதைமான விகளவுைளும்
வளரும் நாடுைளில் அதிைம் ைாணப்ெடுகின்றன.
இகதத்தடுக்ை ைடுகமயான ெட்ை விதிமுகறைள் இல்லாகமயும், மாற்று
முகறைள் அதிை செலவு உள்ளதும் தவறான வழிமுகறைள் சதாைர்வதற்
-கு ைாரணங்ைளாைக் கூறப்ெடுகின்றன. முகறொர்ந்த மறுசுைற்சித்
துகறயில் வரிகயக் குகறத்தல் மற்றும் மறுசுைற்சி - மறு உற்ெத்தித்
துகறைளுக்கு மானியம் வைங்குதல்கொன்ற சைாள்கைைள் ஈய
மாசுொட்கைக் குகறக்ை உதவும் என்று இந்த ஆய்வு ெரிந்துகரத்தது.
அகத ெமயத்தில், முகற ொர்ந்த ஈய மறு உற்ெத்தித் துகறக்கு அதிை
மானியம் வைங்ைப்ெடுவது, முகறொரா மறுசுைற்சித்துகற முைங்ை வழி
வகுக்கும் என்றும் அந்த அறிக்கை எச்ெரிக்கிறது.

8. ஓவல் சைஸ்ட்: இந்தியா 157 ரன்ைள் வித்தியாெத்தில் சவற்றி
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான நான்ைாவது சைஸ்டில் இந்தியா 157 ரன்ைள்
வித்தியாெத்தில் அொர சவற்றி செற்றது. ஐந்து ஆட்ைங்ைள்சைாண்ை
சதாைரில் இந்தியா தற்கொது 2-1 என்ற ைணக்கில் முன்னிகலயில்
இருக்கிறது.
பும்ரா ‘100’ விக்சைட்
இந்த ஆட்ைத்தின்மூலம் ெர்வகதெ சைஸ்ட் கிரிக்சைட்டில் அதிகவைமாை
100 விக்சைட்டுைள் வீழ்த்திய இந்திய கவைப்ெந்துவீச்ொளர் என்ற
செருகமகய பும்ரா செற்றார். அவர் தனது 24ஆவது ஆட்ைத்தில் இந்த
கமல்ைல்கல எட்டியுள்ளார். முன்னதாை ைைந்த 1980’இல் இந்திய
முன்னாள் கைப்ைன் ைபில் கதவ் 25 சைஸ்டுைளில் 100 விக்சைட்டுைள்
எட்டியகத விகரவானதாை இருந்தது.
50 ஆண்டுைளில் முதல் சவற்றி
ஓவல் கமதானத்தில் நகைசெறும் சைஸ்டில் இங்கிலாந்கத இந்தியா
வீழ்த்தியது, ைைந்த 1971ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இதுகவ முதல்முகற
ஆகும். அந்த ஆண்டில் அஜித் வகைைர் தகலகமயிலான இந்திய அணி
4 விக்சைட்டுைள் வித்தியாெத்தில் சவன்றிருந்தது. அதன்பிறகு ஓவலில்
விகளயாடிய எட்டு ஆட்ைங்ைளில் இந்தியா சவன்றதில்கல. அதில் ஐந்து
ஆட்ைங்ைள் டிரா ஆை, மூன்று ஆட்ைங்ைளில் இங்கிலாந்து சவன்றிருந்தது.
தற்கொது 50 ஆண்டுைளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஓவலில் இங்கிலாந்கத
வீழ்த்தியுள்ளது இந்தியா.











