 

✓













1. பத்திரிகையாளர் நலத்திட்டத்தின் தற்பபாகதய வழிைாட்டுதல்ை

5. ெமீபத்தில், எந்த நாட்டின் பிரதைராை இஸ்ைாயில் ெப்ரி யாபைாப்

-கள ஆய்வுசெய்ய அகைக்ைப்பட்ட குழுவின் தகலவர் யார்?

நியமிக்ைப்பட்டார்?

அ) அச ோக் டோண்டன் 

அ) மச சியோ 

ஆ) சி ச கர் சேம்படி

ஆ) ஆஸ்திசரலியோ

இ) நீரஜோ ச கர்

இ) மியோன்மர்

ஈ) அச ோக் அகர்ேோல்

ஈ) இந்சதோசனசியோ

பத்திரிககயோளர் ந த்திட்டத்தின் தற்சபோகதய ேழிகோட்டுதல்ககள
மதிப்போய்வு ச ய்ேதற்கோக பன்னிருேர்சகோண்ட குழுகே அர ோங்கம்
அகமத்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு பிர ோர் போரதி ேோரிய உறுப்பினர் அச ோக்
டோண்டன் தக கமதோங்குகிறோர். இக்குழு, மரணத்தின்சபோது ேழங்கப்
-படும் கருகணத்சதோகக மற்றும் பத்திரிககயோளர் ந த்திட்டத்தின்கீழ்
உள்ள பிற ேழக்குகளின் திருத்தத்தின் அேசியத்கத ஆரோயும்.

✓

மச சிய அர ரோனேர் இஸ்மோயில் ப்ரி யோசகோப்கப மச சிய நோட்டின்
பிரதமரோக நியமித்துள்ளோர். முககதீன் யோசினுக்குப் பதி ோக இஸ்மோயில்
ப்ரி யோசகோப் பிரதமரோக நியமிக்கப்பட்டோர். சபோது சுகோதோர அகமப்கப
திறம்பட நிர்ேகிக்க தேறியதோல் நோடோளுமன்றத்தில் சபரும்போன்கம
-கய இழந்தகத அசுத்து யோசின் பதவி வி கினோர்.

✓

பிரதமரோக நியமிப்பதற்கு முன் துகண பிரதமரோக இருந்தோர் இஸ்மோயில்.
இஸ்மோயில், 222’க்கு 114 என்ற சபரும்போன்கம ஆதரகேப் சபற்றோர்.

2. முதல் BRICS திரைப்பட த ொழில்நுட்ப ைருத்தரங்ைத்கத ஏற்பாடு

6. ெமீபத்தில், ஸ்ரீநைரின் தால் ஏரியில் உள்ள ஒரு படகு இல்லத்தில்,

செய்த நாடு எது?

ATM வசதிரைத் திறந்த வங்கி எது?

அ) ரஷ்யோ

அ) போரத ஸ்சடட் ேங்கி 

ஆ) பிசரசில்

ஆ) HDFC ேங்கி

இ) சீனோ

இ) ஐசிஐசிஐ ேங்கி

ஈ) இந்தியோ 

✓

இந்தியோவின் மத்திய தகேல் & ஒலிபரப்பு அகமச் கமும் சேளியுறவு
அகமச் கமும் இகணந்து BRICS திகரப்பட சதோழில்நுட்ப கருத்தரங்கத்
-கத ச ப்.1-2 அன்று ஏற்போடு ச ய்தது. சமய்நிகர் ேடிேத்தில் FICCI
உடன் இகணந்து இந்தக் கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட்டது. BRICS உச்சி
மோநோட்டிற்கு முன்னதாக திட்டமிடப்பட்ட சிறப்பு நிகழ்வின் ஒருபகுதியோக
இந்தியோ முதல் பிரிக்ஸ் திகரப்பட சதோழில்நுட்ப கருத்தரங்கக ஏற்போடு
ச ய்தது. இதன் கேனம் ச கேத்துகற மற்றும் திகரப்படத்துகறயில்
பணியோற்றும் சதோழில்நுட்ப ேல்லுநர்ககள அங்கீகரிப்பதில் உள்ளது.

ஈ) இந்தியன் ேங்கி

✓

போரத ஸ்சடட் ேங்கியானது (SBI) உள்ளூர்ேோசிகள் மற்றும் சுற்று ோ
பயணிகளின் ே திக்கோக ஸ்ரீநகரின் தோல் ஏரியில் ஒரு படகு இல் த்தில்
ATM’ஐ திறந்துள்ளது. இம்மிதக்கும் ATM’ஐ SBI தக ேர் திசனஷ் கசர
திறந்துகேத்தோர். SBI, 2004’இல் சகரளோவில் தனது முதல் மிதக்கும்
ATM’ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. SBI’இன் இந்த மிதக்கும் ATM சகரள கப்பல்
மற்றும் உள்நோட்டு நீர்ேழி கழகத்திற்கு ச ோந்தமோன ஜோங்கர் படகில்
நிறுேப்பட்டது.

3.சைாபரானா கவரஸின் C.1.2 திரிபானது, பின்வரும் எந்த நாட்டில்

7. “பிகரட் ஸ்டார்” என்றசவாரு பன்னாட்டு இராணுவப் பயிற்சிகய

முதன்முதலில் பதிவுசெய்யப்பட்டது?

நடத்துகிற நாடு எது?

அ) சீனோ

அ) இந்தியோ

ஆ) சதன்னோப்பிரிக்கோ 

ஆ) ஜப்போன்

இ) இந்தியோ

இ) அசமரிக்கோ

ஈ) அசமரிக்கோ

✓



ஈ) எகிப்து 

சகோசரோனோ கேரஸின் C.1.2 திரிபோனது, சதன்னோப்பிரிக்கோவிலிருந்து
முதன்முதலில் பதிவுச ய்யப்பட்டது. உ க ந ேோழ்வு அகமப்பின்படி,
இந்தத் திரிபு, தற்சபோதுேகர குகறந்தது ஆறுநோடுகளுக்கு பரவியுள்ளது.
இந்திய அரசின் கூற்றுப்படி, இந்தியோவில் இதுேகர இந்தப் புதிய C.1.2
திரிபின் போதிப்பு எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்க . ஐநோ அகேயின்
சபோதுந அகமப்பு, இப்புதிய C.1.2 கேரஸ் திரிகப கண்கோணிப்பதோக
அறிவித்துள்ளது.

✓

“பிகரட் ஸ்டோர்” என்பது எகிப்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற
நடத்தப்படும் ஒரு பன்னோட்டு இரோணுேப் பயிற்சியோகும். இந்த ஆண்டு
பயிற்சி, அசமரிக்கோ உட்பட 21 நோடுகள் பங்சகற்கின்றன. எகிப்துக்கும்
இஸ்சரலுக்கும் இகடயி ோன அகமதி ஒப்பந்தத்தில் ககசயழுத்திட்ட
பிறகு, இதுசபோன்ற பயிற்சி 1980’இலிருந்து நடத்தப்பட்டு ேருகின்றது.
ககடசியோக 2018’இல் இது நடத்தப்பட்டது. அதில் 16 நோடுகள் பங்சகற்றன.

8. ‘பத்திரைார் ைல்யாண் பைாஷ்’ என்பது பின்வரும் எம்ைாநிலத்தில்

4. ‘நிஞ்ொ’ சவடிகுண்டு என்றகைக்ைப்படுகிற R9X செல்கபயர்

செயல்படுத்தப்படுகிற பத்திரிகையாளர்ைளுக்ைான திட்டைாகும்?

ஏவுைகையுடன் சதாடர்புகடய நாடு எது?

அ) உத்தர பிரசத ம்

அ) அசமரிக்கோ 

ஆ) மகோரோஷ்டிரோ

ஆ) சீனோ

இ) ெரியோனோ

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஈ) த்தீஸ்கர் 

ஈ) இந்தியோ

✓

✓

ஆப்கோனிஸ்தோனில் நிகழ்த்தப்பட்ட டிசரோன் தோக்குதலில் அசமரிக்கோ ஒரு
சிறப்புேகக ஏவுககணகயப் பயன்படுத்தியது. சேடித்துச் சிதறுேதற்கு
பதி ோக கூர்கமயோன கத்திககள அது ஏவுகிறது.

த்தீஸ்கர் மோநி அரசு ‘பத்திரகோர் கல்யோண் சகோஷ்’ என்ற திட்டத்கத
ச யல்படுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின் கீழ், COVID’ஆல் உயிரிழந்த
பத்திரிககயோளர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி ேழங்கப்படும்.

✓

✓

செல்கபயர் ஏவுககணகயப் பயன்படுத்தி அசமரிக்கோ தனது டிசரோன்
தோக்குதல்ககள நடத்தியது. செல்கபயர் ஏவுககணயில் பல்சேறு
ேகககள் உள்ளன. R9X (‘நிஞ் ோ’ சேடிகுண்டு) என அகழக்கப்படும்
இது, சுமோர் 45 கிச ோ கிரோம் எகடசகோண்டதோகும். உ ங்கூர்திகள்,
ேோனூர்திகள் ஆகியேற்றிலிருந்து இந்த ஏவுககணகய ஏேமுடியும்.
இந்த ஏவுககணகளின் தோக்கு தூரம் 500 மீட்டர் முதல் 11 கிமீ ேகர
உள்ளது. அசமரிக்கப் பகடகள் சதோடர்ச்சியோக இரண்டு டிசரோன்
தோக்குதல்ககள நடத்தின.

சமலும், இத்திட்டத்தின்கீழ், COVID ததாற்றுசநோய்க்கோன சிகிச்க க்கோக
பத்திரிககயோளர்களுக்கு `2 இ ட் ம் ேழங்கப்படுகிறது. மூத்த பத்திரி
-ககயோளர் ம்மன் நிதி திட்டத்தின்கீழ், மூத்த பத்திரிககயோளருக்கோன
மோதோந்திர ஓய்வூதியத்கத `5000’லிருந்து `10,000 ஆக உயர்த்த அரசு
முடிவுச ய்துள்ளது.











 











9. ‘சுைாதார அறிவியல் பல்ைகலக்ைைை ைபொதா’ நிகறபவற்றப்பட்டு
உள்ள ைாநிலம் எது?





2. பத்திரிககயோளர்களுக்கு ந ேோரியம்-விருது: அகமச் ர் மு சப
ோமிநோதன் அறிவிப்பு
பத்திரிககயோளர்களுக்கு ந ேோரியம் மற்றும் முன்னோள் முதல்ேர்
கருணோநிதி சபயரில் விருதளிக்கப்படும் என்று ச ய்தி மற்றும் விளம்பரத்
துகற அகமச் ர் மு சப ோமிநோதன் அறிவித்தோர்.

அ) தமிழ்நோடு
ஆ) சகரளோ
இ) ஒடிஸோ 

ச ய்தி மற்றும் விளம்பரத் துகற மோனியக் சகோரிக்ககமீது நடந்த
விேோதங்களுக்கு பதி ளித்து அேர் சேளியிட்ட அறிவிப்புகள்:

ஈ) கர்நோடகோ
✓

ஒடிஸோவின் ட்டமன்றம் மீபத்தில் சுகோதோர அறிவியல் மச ோதோ-2021ஐ
நிகறசேற்றியது. இந்த மச ோதோ, மோநி த்தின் அகனத்து மருத்துே
மற்றும் துகண மருத்துே நிறுேனங்ககளயும் ஒசர சுகோதோர அறிவியல்
பல்கக க்கழகத்தின்கீழ் சகோண்டுேர எண்ணுகிறது. தற்சபோது, அந்த
மோநி த்தின் பல்சேறு மருத்துே & துகண மருத்துே நிறுேனங்கள்
பல்சேறு பல்கக க்கழகங்களுடன் இகணக்கப்பட்டுள்ளன.

✓

இந்த மச ோதோ, பல்சேறு தரப்பினரின் கடுகமயோன எதிர்ப்புகளுக்கு
மத்தியில் நிகறசேற்றப்பட்டுள்ளது.

10. உலை அஞ்ெல்தகல ைண்ைாட்சியான ‘Philanippon 2021’ எங்கு
நகடசபற்றது?

உகழக்கும் பத்திரிககயோளர்களுக்கு ேழங்கப்பட்டுேரும் அகனத்துத்
திட்டங்ககளயும் ஒருங்கிகணத்துச் ச யல்படுத்த பத்திரிககயோளர்கள்
ந ேோரியம் அகமக்கப்படும். இயற்கக எய்தும் பத்திரிககயோளர்களுக்கு
முதல்ேரின் சபோதுநிேோரண நிதியிலிருந்து ேழங்கப்படும் குடும்ப உதவி
நிதி `3 இ ட் த்திலிருந்து `5 இ ட் மோக உயர்த்தப்படும்.
பத்திரிககயோளர்களின் பணிககளசமம்படுத்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும்.
இளம்பத்திரிககயோளர்கள் இதழியல் துகறயில் உயர்கல்வி படிக்கவும்,
பயிற்சிசபறவும் நிதியுதவி அளிக்கப்படும். சிறந்த இதழிய ோளருக்கு
‘கக ஞர் எழுதுசகோல் விருது’ அளிக்கப்படும். இந்த விருது `5 இ ட் ம்
பரிசுத்சதோககயுடன், போரோட்டுச் ோன்றிதழ் அடங்கியது என அகமச் ர் மு
சப ோமிநோதன் அறிவித்தோர்.

அ) சீனோ
ஆ) மச சியோ

3. 2023’இல் இந்தியோ தக கமயில் G20 மோநோடு

இ) கதேோன்

ேரும் 2023ஆம் ஆண்டில் G20 நோடுகள் மோநோடு இந்தியோ தக கமயில்
நகடசபறவுள்ளது.
அதற்கோன
இந்தியோவின்
ஒருங்கிகணப்பு
அதிகோரியோக மத்திய ேர்த்தகம் மற்றும் சதோழில்துகற அகமச் ர் பியூஷ்
சகோயல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். அடுத்த G20 மோநோடு இத்தோலி தக கம
-யில் ேருகிற அக்.30-31ஆம் சததி ேகர நகடசபறவுள்ள நிக யில்,
2023ஆம் ஆண்டு மோநோட்டுக்கு இந்தியோ முதன்முகறயோக தக கம
ேகிக்கவுள்ளது. G20 கூட்டகமப்புக்கு ேரும் 2024ஆம் ஆண்டு நே.30
ேகர இந்தியோ தக கம ேகிக்கும் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈ) ஜப்போன் 

✓

‘Philanippon-2021’ என்ற உ க அஞ் ல்தக கண்கோட்சியோனது, மீபத்
-தில் ஜப்போனின் சடோக்கிசயோ நகரத்தில் நகடசபற்றது. இந்த நிகழ்வு,
ஜப்போனில் அஞ் ல் ச கே சதோடங்கப்பட்டகதக் குறிக்கும் ேககயில்
கடந்த 1971 முதல் ஒவ்சேோரு பத்து ஆண்டுக்கும் ஒருமுகற ஜப்போனில்
நடத்தப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, ஜப்போன் தனது அஞ் ல் ச கேயின்
150ஆேது ஆண்டு நிகறகேக் சகோண்டோடியது.


1. ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி உயர்வு அமல்: முதல்ேர்
ஸ்டோலின் அறிவிப்பு
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி
உயர்வு அமல்படுத்தப்படும் என்று ட்டப்சபரகேயில் முதல்ேர் மு க
ஸ்டோலின் அறிவித்துள்ளோர். மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு
அகவிக ப்படிகய 17 தவீதத்தில் இருந்து 28 தவீதமோக உயர்த்தி
கடந்த ஜூக
மோதம் முதல் ேழங்கியுள்ளது. இசத அகவிக ப்படி
உயர்கே அசத சததியில் இருந்து தமிழக அரசும் ேழங்கும் என
ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மிகுந்த எதிர்போர்ப்புடன் இருந்தனர். ஆனோல்,
2022ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல்தோன் அகவிக ப்படி உயர்வு
அளிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கசரோனோகேக் கோரணம் கோட்டி ஏற்சகனசே 27 மோதங்களோக
அகவிக ப்படி உயர்வு நிறுத்திகேக்கப்பட்டதோல் அரசு ஊழியர்கள்
கடும் போதிப்கபச் ந்தித்து ேருகின்றனர். அகவிக ப்படிகய உடசன
ேழங்க சேண்டும் என்று அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் சகோரிக்கக
விடுத்தனர். அகவிக ப்படி உயர்வு ேழங்குேகதத் தள்ளிகேக்கக்
கூட்டோது என்றும், இகத அரசு மறுபரிசீ கன ச ய்ய சேண்டும்
என்றும் பல்சேறு அரசியல் கட்சித் தக ேர்கள் ேலியுறுத்தினர்.
இந்நிக யில் ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி உயர்வு
அமல்படுத்தப்படும் என்று ட்டப்சபரகேயில் முதல்ேர் மு க ஸ்டோலின்
அறிவித்துள்ளோர். பட்சஜட்டில் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் அகவிக ப்
படி உயர்வு அம ோகும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிக யில், ஜனேரி முதல்
அம ோகும் என்று முதல்ேர் ஸ்டோலின் அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனோல் 16 ட் ம் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதோரர்கள் பயன்
சபறுேோர்கள் என்றும், அகவிக ப்படி மூன்று மோதம் முன்கூட்டிசய
ேழங்கப்படுேதோல், அரசுக்கு 1,620 சகோடி ரூபோய் கூடுதல் ச வு
ஏற்படும் என்றும் முதல்ேர் ஸ்டோலின் சதரிவித்துள்ளோர். மத்திய அரக ப்
சபோ சே தமிழக அரசும் அகவிக ப்படிகய 28 தவீதமோக உயர்த்தி
ேழங்கும் எனத் சதரிகிறது.









இதற்கோன அறிவிப்கப மத்திய சேளியுறவு அகமச் கம் சேளியிட்டது.
அதில் கூறியிருப்பதோேது: G20 நோடுகள் கூட்டகமப்புக்கு ேரும் 2022
டி .1ஆம் சததி முதல் இந்தியோ தக கம ேகிக்கவுள்ளது. அதன்மூ ம்,
2023ஆம் ஆண்டில் முதன்முகறயோக இந்தியோ தக கமயில் அந்த
கூட்டகமப்பின் மோநோடு நகடசபறவுள்ளது. அந்த மோநோட்டுக்கோன
இந்தியோவின் ஒருங்கிகணப்பு அதிகோரியோக மத்திய அகமச் ர் பியூஷ்
சகோயல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். இதுேகர G20 ஒருங்கிகணப்பு
அதிகோரியோக மத்திய அகமச் ர் சுசரஷ் பிரபு இருந்துேந்தோர்.
G20 நோடுகள் கூட்டகமப்பில் 1999ஆம் ஆண்டு இந்தியோ உறுப்பினர்
ஆனது. இந்த கூட்டகமப்பில் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் பிரதமர்
நசரந்திர சமோடி சதோடர்ந்து சநரடியோகப் பங்சகற்று ேருகிறோர். இந்தியோ,
அசமரிக்கோ, சீனோ, ரஷியோ, பிரிட்டன், ஆஸ்திசரலியோ, சஜர்மனி, கனடோ,
பிசரஸில், சதன்னோப்பிரிக்கோ, சதன்சகோரியோ, ஆர்சஜன்டீனோ, சமக்சிசகோ,
பிரோன்ஸ், இந்சதோசனசியோ, இத்தோலி, ஜப்போன், துருக்கி, ச ௌதி அசரபியோ,
ஐசரோப்பிய யூனியன் ஆகியகே G20 கூட்டகமப்பில் உறுப்பினரோக
உள்ளன.
4. பிரிட்டிஷ் அகோசதமி பரிசு: இறுதிப்பட்டியலில் இந்திய ேம் ோேளி
எழுத்தோளர்
2021ஆம் ஆண்டுக்கோன பிரிட்டிஷ் அகோசதமி புத்தகப்பரிசுக்கோன இறுதிப்
பட்டியலில் இந்திய ேம் ோேளி எழுத்தோளர் மகமூத் மம்தோனியின் சபயர்
இடம்சபற்றுள்ளது. இதுகுறித்து PTI ச ய்திநிறுேனம் சதரிவித்துள்ளதோே
-து: ர்ேசத க ோ ோரப் புரிதலுக்கோன பிரிட்டிஷ் அகோசதமி புத்தகப்
பரிசுக்குத் தகுதியுகடயேர்களின் இறுதிப்பட்டியல் சேளியிடப்பட்டது.
உ கம் முழுேதிலிருந்தும் சதர்வு ச ய்து இறுதி ச ய்யப்பட்ட அந்தப்
பட்டியலில் 4 எழுத்தோளர்கள் இடம்சபற்றுள்ளனர். அேர்களில், இந்திய
ேம் ோேளி எழுத்தோளர் மகமூத் மம்தோனியும் ஒருேர். 75 ேயதோன அேர்,
இந்தியோகேப் பூர்விகமோகக் சகோண்டேர். மும்கபயில் பிறந்தேர்.
இேரது ‘சநய்தர் ச ட் ர் நோர் சநட்டிவ்: தி சமக்கிங் அண்ட் அன்சமக்கிங்
ஆப் பர்மனன்ட் கமனோரிட்டிஸ்’ என்ற புத்தகம் பிரிட்டிஷ் அகோசதமி
பரிசுக்கோன இறுதிப்பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ளது. இறுதியில் மகமூத்
மம்தோனி சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டோல், அேருக்கு 25,000 பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்
(சுமோர் `25 இ ட் ம்) சரோக்கப்பரிசு ேழங்கப்படும் என்று PTI ச ய்தி
நிறுேனம் சதரிவித்துள்ளது.



 













சுழற்சி அலைப்லப ஊக்குவிக்க ஒரு தளத்லத உருவாக்கியுள்ளன. புதிய
தளம், ‘இந்தியா வநகிழி ஒப்பந்தம்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது.

1. “Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate
and Water Extremes” என்றவ ொன்றற வ ளியிட்ட நிறு னம் எது?
✓

அ) FAO 
ஆ) WMO
இ) WTO
ஈ) IMF

✓

✓

உலக வானிலல அலைப்பானது (WMO) ‘Atlas of Mortality and
Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes’ஐ (1970–
2019) வவளியிட்டது. இந்த அறிக்லகயின்படி, கடந்த ½ நூற்றாண்டில்
தீவிர வானிலல, காலநிலல அல்லது நீரழுத்தத்தால் ஏற்படும் ஒவ்வவாரு
மூன்றாவது இறப்பும் (35 சதவீதம்) ஆப்பிரிக்காவில் நிகழ்ந்துள்ளது.
உலக ைக்கள்வதாலகயில் 17 சதவீதம் ைட்டுமை ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில்
உள்ளது. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் வானிலல, தட்பவவப்ப நிலல ைற்றும்
நீர்நிலலகளால் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்த வைாத்த இறப்புகளில் 89 சதவீத
இறப்பிற்கு நான்கு வறட்சிகள் (1973 ைற்றும் 1983 எத்திமயாப்பியா, 1981
வைாசாம்பிக் & 1983 சூடான்) காரணைாக இருந்தன. கிட்டத்தட்ட 99%
இறப்புகள் ஆப்பிரிக்காவின் குலறந்த முதல் கீழ்-நடுத்தர வருவாய்
வகாண்ட நாடுகளில் நிகழ்ந்துள்ளன.

இந்தியா, ஆண்டுக்கு 9.46 மில்லியன் டன் வநகிழிக்கழிவுகலள
உருவாக்குகிறது; அதில் 40% மசகரிக்கப்படாைல் உள்ளது. நாட்டில்
உற்பத்தி வசய்யப்படும் அலனத்து வநகிழியிலும் சரிபாதி மபக்மகஜிங்கில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. வபரும்பாலானலவ ஒற்லறப்பயன்பாட்டு வநகிழி
ஆகும். வநகிழி மபக்மகஜிங்லகக் குலறத்தல், புதுலைப்படுத்துதல் ைற்றும்
ைறு-ஆக்கம் வசய்வதற்கான இலக்குகலள இது வகாண்டுள்ளது.

5. பனிச்சிறுத்றத மற்றும் கருப்பு கழுத்து வகொக்கு ஆகிய ற்றற
மொநில விலங்கு மற்றும் பறற யொக ஏற்றுக்வகொண்ட மொநிலம் எது?
அ) தில்லி
ஆ) ஹரியானா
இ) பஞ்சாப்
ஈ) லடாக் 
✓

லடாக் யூனியன் பிரமதச விலங்காக பனிச் சிறுத்லத, பறலவயாக
கருப்புக் கழுத்து வகாக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு
இனங்களும் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள இனங்களாகும். கருப்பு கழுத்து
வகாக்குகள் லடாக்லக பூர்வீகைாகக் வகாண்டலவ. அமத மநரத்தில்,
பனிச்சிறுத்லதகள் இந்த பகுதியில் அதிகம் காணப்படுகின்றன.

✓

IUCN’இன்படி, கருப்பு கழுத்து வகாக்கு, “கிட்டத்தட்ட அருகிவிட்ட இனம்”
ஆகும். பனிச்சிறுத்லத “அழிவாய்ப்பு நிலலயிலுள்ள இனம்” ஆக
உள்ளது. 2019 ஆகஸ்ட் வலர ஜம்மு-காஷ்மீர் ைாநிலத்தின் ைாநிலப்
பறலவயாக கருப்பு கழுத்து வகாக்கு இருந்தது.

2. 2021 வெப்டம்பரில் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத்துறறயொல்
நடத்தப்படும் நிகழ்வின் வபயர் என்ன?



அ) ஷிக்ஷக் பர்வ் 
ஆ) ஷிக்ஷக் கால்
இ) ஷிக்ஷக் வசப்டம்பர்

6. புதிய ‘கொலநிறல நிதி தறலறமத்து முன்வனடுப்பு – இந்தியொ’

ஈ) வித்யா பர்வ்

✓

✓

கூட்டொண்றமயொனது எந்த நொட்டுடன் றகவயழுத்திடப்பட்டது?

பள்ளிக்கல்வி ைற்றும் எழுத்தறிவுத்துலறயானது சிக்ஷக் பர்வ்-2021’ஐ
வசப்.5 முதல் 20 வலர வகாண்டாட முடிவுவசய்துள்ளது. குடியரசுத்
தலலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் வசப்டம்பர்.5 அன்று வைய்நிகர் முலறயில்
44 விருதுகலள வழங்குகிறார்.
வதாடக்க ைற்றும் நடுநிலலப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களின்
சிறப்லபயும் அர்ப்பணிப்லபயும் அங்கீகரிப்பதற்காக ஆசிரியர்களுக்கான
மதசிய விருதுகள் 1958ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

அ) அவைரிக்கா
ஆ) பிரான்ஸ்
இ) இங்கிலாந்து 
ஈ) ஆஸ்திமரலியா

✓

3. ஆண்டுததொறும் நறடவபறும் கிழக்குப் வபொருளொதொர மன்றத்தின்
(EEF) கூட்டம் நறடவபறும் நாடு எது?
அ) சுவிச்சர்லாந்து

11ஆவது இந்தியா-இங்கிலாந்து வபாருளாதார & நிதி மபச்சுவார்த்லதயில்,
இந்திய நிதியலைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் ைற்றும் இங்கிலாந்து அதிபர்
ரிஷி சுனக் ஆகிமயார் சந்தித்துக் வகாண்டனர். பசுலைத் திட்டங்கள்
ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆகியவற்றில் வபாது ைற்றும் தனியார்
முதலீடுகளின் $1.2 பில்லியன் டாலர் வதாகுப்பில் அவர்கள் இருவரும்
லகவயழுத்திட்டனர்.

ஆ) ரஷ்யா 

✓

✓

இ) ஜப்பான்

7. இந்தியொவின் முதல் வெயற்றகக்தகொள் மற்றும் எறிகறை

ஈ) சிங்கப்பூர்

கண்கொணிப்பு கப்பலின் வபயர் என்ன?

கிழக்குப் வபாருளாதார ைன்றம் என்பது ரஷ்யாவின் விளாடிமவாஸ்டாக்
நகரில் நலடவபறும் வருடாந்திர சந்திப்பாகும். இது ரஷ்யாவின் வளம்
நிலறந்த ஆனால் வளர்ச்சியலடயாத தூரக்கிழக்குப்பகுதிகளில் அந்நிய
முதலீடுகலள ஊக்குவிப்பலத மநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. 2019ஆம்
ஆண்டில், பிரதைர் மைாடி, தூரக்கிழக்கிற்கு 1 பில்லியன் டாலர் கடலன
அறிவித்தார். முன்வைாழியப்பட்ட வசன்லன-விளாடிமவாஸ்டாக் கடல்
வழிப்பாலத இருதரப்பு உறவுகலள ஒன்றாக ஊக்குவிக்கும்.

அ) அஜித்
ஆ) துருவ் 
இ) நமரன்
ஈ) ருத்ரா

✓

இந்தியாவின் முதல் வசயற்லகக்மகாள் & எறிகலண கண்காணிப்பு
கப்பலான ‘துருவ்’ விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து இந்திய கடற்பலடயில்
இலணக்கப்படவுள்ளது. இந்தக் கப்பல் ஹிந்துஸ்தான் கப்பல்கட்டும்
நிறுவனத்தால் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாட்டு அலைப்பு ைற்றும்
மதசிய வதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இலணந்து
உருவாக்கப்பட்டது.

✓

எதிரிநாட்டு நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கலள கண்டறிதலுக்காக ‘INS துருவ்’ கடல்
படுக்லககலள வலரபடைாக்க முடியும்.

ைசகான் டாக்ஸ் லிமிவடட், ஸ்வவஸ்டாவில் உள்ள ரஷ்ய கப்பல்கட்டும்
வசதியுடன் கூட்டுமசர்ந்து முக்கிய வணிகக் கப்பல்கலள உருவாக்கும்.
ககன்யான் திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் விண்வவளி
ஆராய்ச்சியில் பங்குதாரர்களாக உள்ளன.

4. வநகிழி ஒப்பந்தத்றத வ ளியிட்டுள்ள முதல் ஆசிய நொடு எது?
அ) தாய்லாந்து

8. SAGAR திட்டத்தின்கீழ், இந்திய கடற்பறடயின் கடல்தரொந்துக்

ஆ) மநபாளம்

✓

இ) இந்தியா 

கப்பலொன INS ெொவித்திரி, எந்த நொட்டில் உள்ள ெொட்தடொகிரொம்
துறறமுகத்திற்கு வென்றது?

ஈ) இலங்லக

அ) இலங்லக

ஆ) வங்காளமதசம் 

இயற்லகக்கான உலகளாவிய நிதியம் (WWF இந்தியா) ைற்றும் இந்திய
வதாழிற்துலற கூட்டலைப்பு ஆகியவவ இலணந்து வநகிழிக்கான ஒரு

இ) மநபாளம்

ஈ) தாய்லாந்து









✓

இந்திய கடற்பலடயின் கடல் மராந்து கப்பலான ஐஎன்எஸ் சாவித்ரி
வங்காளமதசத்தின் சாட்மடாகிராம் துலறமுகத்திற்கு வசன்றலடந்தது.



 











COVID-19 வதாற்லற லகயாளுவதில் வங்கமதசத்தின் வதாடர்ச்சியான
முயற்சிகளுக்கு ஆதரவாக இரண்டு 960 LPM ைருத்துவ ஆக்ஸிஜலன
அது எடுத்துச்வசன்றது. இலவ இந்தியாவில் DRDOஆல் உருவாக்கப்பட்
-டு தயாரிக்கப்பட்டது. இந்தக் கப்பல் சட்மடாகிராம் துலறமுகத்திலிருந்து
புறப்படும் மபாது BN கப்பலுடன் கடல்சார் கூட்டுப்பயிற்சியில் பங்மகற்க
திட்டமிட்டுள்ளது.

9. பொரொலிம்பிக்ஸ் பதக்கம் வ ன்ற இந்தியொவின் முதல் இஆப
அதிகொரி யொர்?
அ) சுஹாஸ் யாதிராஜ் 
ஆ) மதமவந்திர ஜஜாரியா
இ) மயாமகஷ் கதுனியா
ஈ) பாவினா பமடல்
✓

வநாய்டா ைாவட்ட நீதிபதி சுஹாஸ் L யாதிராஜ், பாராலிம்பிக்கில் பதக்கம்
வவன்ற முதல் இஆப அதிகாரியாக என்ற வரலாறுச் சாதலனலய
பலடத்தார். அவர் இந்மதாமனசியாவின் ஃப்வரடி வசட்டியவாலன SL 4குரூப் ஏ’இல் மதாற்கடித்தார். அவர் முன்பு 2017 ைற்றும் 2019’இல் BWF
துருக்கிய சாம்பியன்ஷிப்பில் பல பதக்கங்கலள வவன்றுள்ளார். அவர்
2020’இல் பிமரசிலில் தங்கப்பதக்கத்லதயும் வவன்றார்.





உற்பத்தி சாாாா்ந்த ஊக்கத்வதாலக திட்டத்துக்கு (பிஎல்ஐ) ைத்திய
பட்வஜட்டில் ரூ.1.97 லட்சம் மகாடி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது. அதன் ஒரு
பகுதியாக, வசயற்லக இலழ ைற்றும் வதாழில்நுட்பத்துக்கான பிரத்மயக
இலழ சாாாா்ந்த ஜவுளித் துலறயில் உள்நாட்டு உற்பத்தி, ஏற்றுைதிலய
அதிகரிக்க அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.10,683 மகாடி திட்டங்களுக்கு
ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
13 துலறகளுக்கு பிஎல்ஐ திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதன் வாயிலாக
இந்தியாவின் குலறந்தபட்ச உற்பத்தி அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் சுைாாாா் ரூ.
37.5 லட்சம் மகாடியாகவும், இமத காலகட்டத்தில் குலறந்தபட்ச
மவலலவாய்ப்பு சுைாாாா் ஒரு மகாடியாகவும் இருக்கும் என்று
எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிறது.
வவவ்மவறு
ஊக்குவிப்புக்
கட்டலைப்புடன்
இரண்டுவிதைான
முதலீடுகளுக்கு வாய்ப்புள்ளது. குலறந்தபட்சம் ரூ. 300 மகாடி முதலீடு
வசய்ய விரும்பும் எந்த நபரும் திட்டத்தில் பங்மகற்க விண்ணப்பிக்கலாம்.
இரண்டாவதாக, குலறந்தபட்சம் ரூ. 100 மகாடி முதலீடு வசய்ய
விருப்பமுள்ளவாாா்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். மைலும், விருப்பம் உள்ள
ைாவட்டங்கள், 3 ைற்றும் 4-ஆம் நிலல நகரங்கள் ைற்றும் ஊரகப்
பகுதிகளில் முதலீடு வசய்வதற்கு முன்னுரிலை அளிக்கப்படும்.
இதன்மூலம் பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கும் வதாழில் துலற வசன்றலடயும்.
இந்தத் திட்டத்தால் தமிழ்நாடு, குஜராத், உத்தர பிரமதசம், ைகாராஷ்டிரம்,
பஞ்சாப், ஆந்திரம், வதலங்கானா, ஒடிஸா உள்ளிட்ட ைாநிலங்களில்
ைாவபரும் ைாற்றம் ஏற்படும் என்றாாாா் அவாாா்.

10. எந்த நிறு னத்துடன் இறைந்து, இஸ்தரொ, விண்வ ளியில்
நுண்ணுயிரிகறள

ளர்க்க ஒரு ெொதனத்றத உரு ொக்கியுள்ளது?

அ) ஐஐடி-வைட்ராஸ்
ஆ) ஐஐடி-பம்பாய்
இ) ஐஐஎஸ்சி 
ஈ) டிஆர்டிஓ

✓

✓

இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) ைற்றும் இந்திய விண்வவளி ஆய்வு
லையம் (ISRO) ஆகியவற்றின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு இலணந்து
விண்வவளியில் நுண்ணுயிரிகலள வளர்ப்பதற்கான ஒரு சாதனத்லத
உருவாக்கியுள்ளன. இந்தச் சாதனம் நுண்ணுயிர் ைற்றும் பாக்டீரியா
வளர்ச்சிலயக்கண்காணிக்க எல்இடி ைற்றும் மபாட்மடாடிமயாட் உணரி
கலலவலயப் பயன்படுத்துகிறது.
இந்தச் சாதனம் விண்வவளி வீரர்களால் இந்தியாவின் முதல் குழு
விண்கலைான ‘ககன்யான்’ பயணத்தின் மபாது விண்வவளியில்
உயிரியல் பரிமசாதலனகலள மைற்வகாள்ள பயன்படும்.


1. கவிஞர் புலலைப்பித்தன் காலைானார்
கவிஞரும், பாடலாசிரியருைான புலலைப்பித்தன் உடல்நலக் குலறவு
காரணைாக தனியார் ைருத்துவைலனயில் சிகிச்லச வபற்று வந்த
நிலலயில் 08-09-2021 காலைானார். அவருக்கு வயது 85.
பிரபல திலரப்படப் பாடலாசிரியராக அறியப்பட்ட புலலைப்பித்தன் (85),
தமிழக சட்ட மைலலவயின் முன்னாள் துலணத் தலலவராகவும்
இருந்தவர்.
2. ஜவுளி உற்பத்திலய ஊக்குவிக்க ரூ.10,683 மகாடி திட்டம்: ைத்திய
அலைச்சரலவ ஒப்புதல்
ஜவுளித் துலறயில் ரூ.10,683 மகாடி ைதிப்பிலான உற்பத்தி சாாாா்ந்த
ஊக்கத்வதாலக திட்டத்துக்கு (பிஎல்ஐ) பிரதைாாா் நமரந்திர மைாடி
தலலலையிலான ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தத்
திட்டத்தால் தமிழகம் உள்ளிட்ட ைாநிலங்களுக்கு வபரும் பயன்
கிலடக்கும். தில்லியில் ைத்திய அலைச்சரலவக் கூட்டம், பிரதைாாா் மைாடி
தலலலையில் புதன்கிழலை நலடவபற்றது. இக்கூட்டத்தில் பல்மவறு
முடிவுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. கூட்டத்துக்குப் பிறகு, ைத்திய
ஜவுளித் துலற அலைச்சாாா் பியூஷ் மகாயல் வசய்தியாளாாா்களிடம்
கூறியதாவது:
‘தற்சாாாா்பு இந்தியா’
என்ற வதாலலமநாக்குப் பாாாா்லவலய
முன்வனடுத்துச் வசல்லும் முயற்சியாக, உள்நாட்டு உற்பத்திலயயும்,
ஏற்றுைதிலயயும் அதிகரிக்கும் மநாக்கில் 13 முக்கியத் துலறகளில்









3. அரசுத் துலறகலள எண்ைையைாக்க புதிய திட்டம்
அரசுத் துலறகளின் வசயல்பாடுகலள படிப்படியாக எண்ைையைாக்க,
‘எண்ை (டிஜிட்டல்) தமிழ்நாடு’ என்ற திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும் என்று
தகவல் வதாழில்நுட்பவியல் துலற அலைச்சாாா் ைமனா தங்கராஜ்
அறிவித்தாாாா். சட்டப் மபரலவயில் தகவல் வதாழில்நுட்பவியல் துலற
ைானியக் மகாரிக்லககளுக்கு பதிலளித்து அவாாா் புதன்கிழலை
வவளியிட்ட அறிவிப்புகள்:வவளிப்பலடயான நிாாா்வாகத்லத குடிைக்களுக்கு வழங்குவலத
மநாக்கைாகக் வகாண்டு மின்னாளுலகலய படிப்படியாக அரசின்
அலனத்து நிலலகளிலும் புகுத்த நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இலத மநாக்கைாகக் வகாண்டு ‘எண்ை தமிழ்நாடு’
திட்டம்
வசயல்படுத்தப்படும். ைக்களுடன் மநரடித் வதாடாாா்பு வகாண்ட ைற்றும்
அவாாா்களிடம்
தாக்கத்லத
ஏற்படுத்தும்
அரசுத்
துலறகளின்
வசயல்பாடுகள்
படிப்படியாக
எண்ைையைாக்கப்படும்.
தரவுகலள
ஏற்படுத்தி அவற்லற பகுப்பாய்வு வசய்து அதன்மூலம் வகாள்லககலள
வகுக்க ஏதுவாக, தமிழக அரசின் வகாள்லக முடிவுகளுக்கான ஆதரவு
அலைப்பு வசயல்படுத்தப்படும். தரவுகளின் அடிப்பலடயில் அலைந்த
ஆளுலகலய முதலலைச்சரின் தகவல் பலலக வழியாக வழங்கவும்,
பல்மவறு தரவுத்தளப் பயனாளிகளின் தகவல்கலள ஒருங்கிலணந்த
வலகயில் காண்பதற்கும் இந்த அலைப்பு உதவும்.
எண்ைையைாக்கும் திட்டம்: தமிழக அரசுத் துலறகளின் அலுவலகச்
வசயல்பாடுகலள எண்ைையைாக்கும் திட்டம் அரசால் வசயல்படுத்தப்படும்.
இது விலரந்து முடிவவடுப்பதற்கான வசயல்திறலன மைம்படுத்த உதவும்.
இது காகிதப் பயன்பாட்லடக் குலறக்கவும் உதவும். இந்தத் திட்டம்
முதல்கட்டைாக தலலலைச் வசயலகத்தில் இந்த ஆண்டுக்குள்
வசயல்படுத்தப்படும். இரண்டாவது கட்டைாக பிற அரசுத் துலற
அலுவலகங்களில் அைல்படுத்தப்படும். இலணயவழி வாணிபத்தின்
வளாாா்ச்சி, வாடிக்லகயாளாாா்களின் மதலவகலளப் பூாாா்த்தி வசய்திடும்
வலகயில், தரவு லையங்கள் மவகைாக வளாாா்ந்து வருகின்றன. அடுத்த
4 ஆண்டுகளுக்குள் அதன் வளாாா்ச்சி விகிதம் 4 சதவீதத்துக்கும் மைல்
இருக்கும் என எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிறது. இலதக் கருத்தில் வகாண்டு தரவு
லையக் வகாள்லக வவளியிடப்படும். தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த
ஆற்றல்மிக்க உலகளாவிய திறன் லையங்கலள ஈாாா்க்கும் முக்கிய
ைாநிலைாகத் தமிழகம் விளங்குகிறது.
இதன் மூலம் ைாநிலத்லத உலகளாவிய திறன் லையங்களுக்கான
முக்கிய முலனயைாக ைாற்றிடும் வலகயில் திறன் லையக் வகாள்லக
வவளியிடப்படும்.
வைய்நிகாாா் அருங்காட்சியகம்: வைய்நிகாாா் அருங்காட்சியகம், தமிழ்
இலணயக் கல்விக் கழகத்தில் அலைக்கப்படும். இதன்மூலம்
தமிழகத்தின் பாரம்பரியம், வரலாற்றுச் சின்னங்கள், கலலப் வபாருள்
குறித்த ஆவணங்கலள வைய்நிகாாா் மூலைாக அறிந்திட முடியும். இந்த
அருங்காட்சியகம்
மூன்று
ஆண்டுகளுக்குள்
அலைக்கத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ் இலணயக் கல்விக் கழகத்தில் உள்ள



 















புத்தகங்கள்,
ஓலலச்
சுவடிகள்
ஆகியவற்லறக்
வகாண்ட
மின்நூலகத்லத பாாாா்லவக் குலறபாடு வகாண்டவாாா்களும் எளிதாக
வாசிக்க, உள்ளடக்கத் தமிழ் மின்நூலகைாக ைாற்றப்படும். அரிய ஒலிஒளி
ஆவணங்கள்,
ஒளிப்படங்கள்,
புலகப்படங்கள்
ஆகியன
மின்னுருவாக்கம் வசய்யப்படும். தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த
உலகளாவிய நிறுவனங்களுடன் இலணந்து யூைாஜின் எனும்
வருடாந்திர வதாழில்நுட்பத் தலலலை உச்சி ைாநாடு தமிழகத்தின்
பல்மவறு சுற்றுலா நகரங்களில் நடத்தப்பட உள்ளது. முதலாவது ைாநாடு
வசன்லனயில் நடத்தப்படும் என்று அலைச்சாாா் ைமனா தங்கராஜ்
அறிவித்தாாாா்.
3-வது நிலல நகரங்களில் ஐ.டி. பூங்கா
தமிழகத்தின் இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது நிலல நகரங்களில்
தகவல் வதாழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் அலைக்கப்படும் என்று அலைச்சாாா்
ைமனா தங்கராஜ் வதரிவித்தாாாா். இதுகுறித்து, அவாாா் வவளியிட்ட அறிவிப்பு:
மவலலவாய்ப்புகலள உருவாக்கவும், தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த
வளாாா்ச்சிலய ஊக்குவிக்கவும் இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிலல
நகரங்களில் தகவல் வதாழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் படிப்படியாக
அலைக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளாாாா்
4. இந்திய விைானப் பலடக்கு புதிதாக 56 மபாக்குவரத்து விைானங்கள்:
ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல்
இந்திய விைானப் பலடக்கு புதிதாக 56 மபாக்குவரத்து விைானங்கலளக்
வகாள்முதல் வசய்வதற்கு பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான ைத்திய
அலைச்சரலவக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்மபாது பயன்பாட்டில்
இருக்கும் அவ்மரா விைானங்களுக்கு ைாற்றாக, சி-295 ரக விைானங்கள்
வகாள்முதல் வசய்யப்படவுள்ளன. பிரதைாாா் மைாடி தலலலையில்
புதன்கிழலை நலடவபற்ற அலைச்சரலவக் கூட்ட முடிவுகள் குறித்து
பாதுகாப்பு அலைச்சகம் வவளியிட்ட அறிக்லகயில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:
ஸ்வபயினில் உள்ள ஏாாா்பஸ் டிபன்ஸ் அண்ட் ஸ்மபஸ் நிறுவனத்திடம்
இருந்து 16 விைானங்கள் வகாள்முதல் வசய்யப்படும். இந்த விைானங்கள்
48 ைாதங்களில் இந்தியாவிடம் ஒப்பலடக்கப்படும். 40 விைானங்கள்,
டாடா
நிறுவனம்
தலலலையிலான
கூட்டலைப்பு
சாாாா்பில்
உள்நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட உள்ளன. இந்த விைானங்கள், 10
ஆண்டுகளில் உற்பத்தி வசய்யப்படும் என்று அந்த அறிக்லகயில்
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரஷியா-இந்தியா இலடமய ஒப்பந்தம்:
புவி அறிவியல் துலறயில் இந்தியா, ரஷியா இலடமய ஒத்துலழப்லப
ஏற்படுத்துவதற்கான
புரிந்துணாாா்வு
ஒப்பந்தத்துக்கு
ைத்திய
அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி, இந்திய புவியியல்
ஆய்வு நிறுவனமும், ரஷியாவின் ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்வபனி
ராஸ்ஜியாமலாஜியா நிறுவனமும் இலணந்து கனிை வள ஆராய்ச்சி,
வான் புவி இயற்பியல் தரவுகளின் ஆய்வு, பிளாட்டினம் குழுை கூறுகள்
(பிஜிஇ) ைற்றும் அரிய பூமிக் கூறுகளின் (ஆாாா்இஇ) ஆராய்ச்சி
ஆகியவற்றில் ஒத்துலழப்புடன் வசயல்படும்.
இந்தியா-அஜாாா்லபஜான் இலடமய ஒப்பந்தம்:
இந்திய பட்டயக் கணக்காளாாா் நிறுவனத்துக்கும், அஜாாா்லபஜான்
குடியரசின் தணிக்லகயாளாாா் ைன்றத்துக்கும் இலடமய புரிந்துணாாா்வு
ஒப்பந்தம் மைற்வகாள்ள ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
வதாழில்முலற கணக்கியல் பயிற்சி, வதாழில் வநறிமுலறகள்,
கணக்கியல் சாாாா்ந்த அறிலவ மைம்படுத்துதல், வதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி,
வதாழில்முலற ைற்றும் அறிவுசாாாா் வளாாா்ச்சி ஆகிய துலறகளில் பரஸ்பரம்
ஒத்துலழப்பு ஏற்பட இந்த ஒப்பந்தம் உதவிகரைாக இருக்கும் என்று
ைத்திய அரசு வதரிவித்துள்ளது.
இந்தியா-மபாாாா்ச்சுகல் இலடமய ஒப்பந்தம்:
மபாாாா்ச்சுகல்
குடியரசில்
இந்திய
குடிைக்கலளப்
பணியில்
அைாாா்த்துவதற்காக,
இந்தியாமபாாாா்ச்சுக்கல்
அரசுகளுக்கு
இலடமயயான புரிந்துணாாா்வு ஒப்பந்தத்துக்கு ைத்திய அலைச்சரலவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.











 















1.அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற கர்பி அமைதி ஒப்ெந்தத்துடன்

5. கஜகஸ்தொனில் நமடசெறும் இந்தியொ - கஜகஸ்தொன் கூட்டு

சதொடர்புமடய ைொநிலம் எது?

இேொணுவப் பயிற்சியின் செயர் என்ன?

அ) ஹரியானா

அ) இந்திரதனுஷ்-V

ஆ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) KAZIND-21 

இ) மேகாலயா

இ) யுத் அபியாஸ்

ஈ) மிம ாரம்

ஈ) ம்பிரிதி IX

✓

நடுவணரசு, அஸ்ஸாம் ோநில அரசு ேற்றும் கர்பி அமேப்புகளின்
பிரதிநிதிகளுக்கு இமைமயயான “கர்பி அமேதி ஒப்பந்தத்தில்” இந்திய
அரசு மகயயழுத்திைவுள்ளது. வைகிழக்கு இந்தியாவில், குறிப்பாக
அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் உள்ள முக்கிய இனங்களில் கர்பிகள் ஒன்றாகும்.

✓

அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் கைந்த 1980’களிலிருந்து கர்பிகள் வன்முமற
நைவடிக்மககமள மேற்யகாண்டுவரும் வரலாறு உள்ளது. மீபத்தில்,
இக்குழுவின் 5 கிளர்ச்சிக் குழுக்கமளச் ம ர்ந்த 1040 பயங்கரவாதிகள்
யகௌத்தியில் நைந்த ஒரு நிகழ்வில் ஆயுதங்களுைன் ரணமைந்தனர்.

✓

KAZIND-21 என்பது இந்தியா-கஜகஸ்தான் கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி
ஆகும். இது கஜகஸ்தானில் நைக்கிறது. இந்த ஆண்டு நமையபறுவது
KAZIND’இன் 5ஆம் ஆண்டு இருதரப்பு கூட்டுப் பயிற்சியாகும். இந்தியா
ார்பாக 90 பமைவீரர்களும் கஜகஸ்தான் ார்பாக 120 துருப்புக்களும்
பங்மகற்கின்றன. இப்பயிற்சி, 48 ேணிமநர கூட்டு ரிபார்ப்பு பயிற்சிமய
உள்ளைக்கியது.

6. செப்டம்ெர்.17’ஐ ெமூக நீதி நொளொகக் சகொண்டொட முடிவுசெய்துள்ள
ைொநிலம் எது?

2. ‘வதன் பிரேம் ரயொஜனொ’வை சதொடங்கியுள்ள ைொநிலம் எது?

அ) தமிழ்நாடு 

அ) உத்தர பிரமத ம்

ஆ) மேற்கு வங்கம்

ஆ) குஜராத் 

இ) கர்நாைகா

இ) ஹரியானா

ஈ) மகரளா

ஈ) பஞ் ாப்

✓

✓

குஜராத் மாநில அரசு ‘வதன் பிமரம் மயாஜனா’ என்ற திட்ைத்மத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன்கீழ் தங்கள் ய ாந்த கிராேத்தின் வளர்ச்சி
-க்கு நன்யகாமை அளிக்க விமழயும் NRI குஜராத்திகளுக்கு ோநில அரசு
நிதியுதவி அளிக்கும். இந்தத்திட்ைத்தின்கீழ், கிராேப்புறங்களில் பள்ளிகள்,
வடிகால், விமளயாட்டு வளாகம்மபான்ற மூக உட்கட்ைமேப்புகமள
மேம்படுத்துவதற்கான நன்யகாமைகமள அர ாங்கம் ஊக்குவிக்கிறது.

சீர்திருத்தவாதி ஈ யவ ராே ாமி யபரியாரின் பிறந்தநாளான ய ப்ைம்பர்.17
அன்று மூக நீதி நாளாகக் யகாண்ைாை தமிழக அரசு முடிவுய ய்துள்ளது.
யபரியார் (1879 ய ப்.17 – 1973 டி .24), முதல் அரசியலமேப்பு திருத்தச்
ட்ைத்மத (பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பினருக்கான இைஒதுக்கீட்மைப்
பாதுகாத்தது) இயற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.

7. அண்மையில், ஆன்மலன் சூதொட்டம் அல்லது ெந்தயத்மத தமட
செய்ய முடிவுசெய்துள்ள ைொநிலம்/யூனியன் பிேரதெம் எது?

3. ஐரேொப்பிய ஒன்றிய கவுன்சிலின் தமலமைமய வகிக்கின்ற

அ) ேகாராஷ்டிரா

நொடு எது?

ஆ) மகாவா

அ) யபல்ஜியம்

இ) கர்நாைகா 

ஆ) ஸ்மலாமவனியா 

ஈ) சிக்கிம்

இ) ய க் குடியரசு

✓

ஈ) யைன்ோர்க்

✓

ஸ்மலாமவனியா தற்மபாது ஐமராப்பிய ஒன்றிய கவுன்சிலின் தமலமே
யபாறுப்மப வகித்துவருகிறது. யவளியுறவு அமேச் ர் எஸ் யஜய் ங்கர்,
ஸ்மலாமவனிய அதிபர் மபாரட் பாமஹாமர ந்தித்து இந்தியா ேற்றும்
ஐமராப்பிய யூனியன் எதிர்யகாள்ளும் வால்கள் குறித்து விவாதித்தார்.

✓

ஸ்மலாமவனியா, குமராஷியா ேற்றும் யைன்ோர்க் ஆகிய நாடுகளுக்குச்
ய ன்று இருதரப்பு உறவுகமள வலுப்படுத்தி, ஐமராப்பிய ஒன்றியத்துைன்
இந்தியாவின்
ஒத்துமழப்மப
அவர்
வலுப்படுத்த
உள்ளார்.
ஸ்மலாமவனியாவில் நைக்கும் ‘Bled Strategic’ கூட்ைத்திலும் யஜய் ங்கர்
கலந்துயகாள்வார்.

8. நிேந்தே வதிவிட ெொன்றிதழ் மவத்திருப்ெவர்களுக்கு ைட்டுரை
“குடியுரிமைச்ெொன்றிதழ்” வழங்க முடிவுசெய்துள்ள ைொநில/யூனியன்
பிேரதெம் எது?
அ) ஜம்மு காஷ்மீர்

4. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, “eNaira” என்ற டிஜிட்டல்

ஆ) லைாக் 

நொணயத்துடன் சதொடர்புமடய நொடு எது?

இ) சிக்கிம்

அ) மநஜீரியா 

ஈ) தாத்ரா ேற்றும் நாகர் ஹமவலி

ஆ) சூைான்

✓

இ) நமீபியா
ஈ) எகிப்து
✓

மநஜீரியாவின் ேத்திய வங்கி “eNaira” என்ற யபயரில் தனது ய ாந்த
டிஜிட்ைல் நாணயத்மத அறிமுகப்படுத்தும் திட்ைத்மத அறிவித்தது.
ேத்திய வங்கி அதன்ய ாந்த கிரிப்மைாகரன்சிமய யவளியிை ‘பிட் இங்க்’ஐ
யதாழினுட்பப்பங்காளியாக யகாண்டிருக்கும். eNaira ஒரு பணப்மபயாக
ய யல்படும்; அதில் வாடிக்மகயாளர்கள் தங்கள் வங்கிக்கணக்கில்
உள்ள நிதிமய மவத்திருக்க முடியும்.



கர்நாைக ோநில அரசு ஆன்மலன் சூதாட்ைம் அல்லது பந்தயத்மத தமை
ய ய்ய முடிவுய ய்துள்ளது. மேலும் கர்நாைக காவலர் ட்ைம், 1963’ஐ
திருத்துவதும் இதிலைங்கும். ட்ைம் ேற்றும் நாைாளுேன்ற விவகாரங்கள்
அமேச் ர் J C ேதுஸ்வாமி குறிப்பிட்டுள்ளபடி குதிமரப் பந்தயங்களுக்கு
இந்தத் தமை யபாருந்தாது. கர்நாைக உயர்நீதிேன்றம் ஆன்மலன்
பந்தயம் குறித்து ஒரு நிமலப்பாட்மை எடுக்குோறு அம்ோநில அரம
பலமுமற மகட்டுக் யகாண்ைமத அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்ைது.







2021 ய ப்ைம்பர்.4 அன்று நிமறமவற்றப்பட்ை லைாக் குடியுரிமேச் ான்று
ஆமண-2021’இன்படி, லைாக் நிர்வாகோனது ஜ & கா மபாலல்லாேல்
அப்பகுதியில் நிரந்தர வதிவிை ான்றிதழ் மவத்திருப்மபார்க்கு ேட்டுமே
“குடியிருப்புச் ான்று” வழங்க முடிவுய ய்துள்ளது. இப்புதிய குடியுரிமேச்
ட்ைங்கள் அயல்ோநிலத்தவர்களும் அங்கு மவமலக்கு விண்ணப்பிக்க
அனுேதி வழங்குகிறது.

9. யொருக்கு 7ஆவது யொமின் ஹெொரிகொ வுைன் ஆப் ெப்ஸ்ரடன்ஸ்
விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது?
அ) சுதா மூர்த்தி

ஆ) அருந்ததி ராய்

இ) கிரண் மத ாய்

ஈ) நமீதா மகாகமல 



 
✓











எழுத்தாளர் நமிதா மகாகமலவுக்கு 7ஆவது யாமின் ஹ ாரிகா வுேன்
ஆப் ப்ஸ்மைன்ஸ் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. யபண் யதாழில் வல்லுநர்
-களின் கூட்ைமேப்பால் ஏற்பாடு ய ய்யப்பட்ை இந்த விருது, 2015ஆம்
ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கைந்த 1977’இல் தில்லி ேற்றும்
யூனியன் பிரமத ங்கமள நிர்வகித்த ேத்திய காவல் ம மவயான
DANIPS’க்கு மதர்ந்யதடுக்கப்பட்ை வைகிழக்கு இந்தியாவின் முதல் யபண்
யாமின் ஹ ாரிகாமவ இவ்விருது யகௌரவித்துள்ளது.

10. செஹ்லர் ஆமை ெொதுகொப்பு விருது யொருக்கு வழங்கப்ெட்டது?





இைங்களில் அந்தந்த நாட்டுத் யதால்லியல் வல்லுநர்கள் துமணயுைன்
உரிய அனுேதி யபற்று ஆய்வுகள் மேற்யகாள்ளப்படும்.
தமிழ் நிலப்பரப்பு: யாதும் ஊமர யாவரும் மகளிர் என உலகுக்கு
அறிவித்த தமிழரின் பண்பாட்டு அமையாளங்கமளத் மதடி இனி
உலயகங்கும் பயணம் ய ய்மவாம். இந்தியத் துமணக் கண்ைத்தின்
வரலாறு இனி தமிழ் நிலப் பரப்பில் இருந்துதான் யதாைங்கி எழுதப்பை
மவண்டும். இதமன ான்றுகளின் அடிப்பமையில், அறிவியல் வழிநின்று
நிறுவுவமத அரசின் தமலயாய கைமே என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின்
யதரிவித்தார்.

அ) மஜா ப் L மகால்ட்ஸ்டீன்
ஆ) மைமலந்திர சிங் 

3. பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக ய யல் திட்ைம்

இ) ரிச் ர்ட் ைாக்கின்ஸ்

உலமக
அச்சுறுத்தி
வரும்
பயங்கரவாதத்துக்கு
எதிரான
ய யல்திட்ைத்மத
நமைமுமறப்படுத்த
பிரிக்ஸ்
நாடுகள்
உறுதிமயற்றுள்ளதாக பிரதோா் நமரந்திர மோடி யதரிவித்தாாா். பிரிக்ஸ்
கூட்ைமேப்பில் இந்தியா, பிமரஸில், ரஷியா, சீனா, யதன்னாப்பிரிக்கா
ஆகிய நாடுகள் இைம்யபற்றுள்ளன. அக்கூட்ைமேப்பின் 13-ஆவது
ோநாடு இந்தியா தமலமேயில் காயணாலி வாயிலாக வியாழக்கிழமே
நமையபற்றது. அந்த ோநாட்டுக்கு பிரதோா் மோடி தமலமே வகித்தாாா்.

ஈ) பிரியம்பதா யோஹந்தி யஹஜ்ோடி

✓

அழிவின் விளிம்பில் உள்ள 3 ஆமே இனங்கமள மீட்ைதற்காக இந்திய
உயிரியலாளர் மைமலந்திர சிங், ‘யபஹ்லர் ஆமே பாதுகாப்பு’ விருது
வழங்கப்பட்ைது. ஆமே உயிர்வாழ் கூட்ைணி, IUCN/SSC ஆமே ேற்றும்
நன்னீர் ஆமே நிபுணர் குழு, ஆமே பாதுகாப்பு நிதியம்மபான்ற ஆமே
பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள பல உலகளாவிய அமேப்புகளால் இந்த விருது
வழங்கப்படுகிறது.


1. தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் ரவி நியேனம்
தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் இரவிமய நியேனம் ய ய்து
குடியரசுத்தமலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு
ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புமராகித், பஞ் ாப் ோநிலத்தின் முழு
மநர ஆளுநராக நியேனம் ய ய்யப்பட்ைமத அடுத்து, நாகாலாந்து
ஆளுநராகப் யபாறுப்பு வகித்து வரும் ஆர் என் இரவி, தமிழக ஆளுநராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
உத்தரகண்ட் ஆளுநராக இருந்த மபபி இராணி ேயூராவின் ராஜிநாோ
கடிதத்மத குடியரசுத்தமலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் ஏற்றுக் யகாண்ைார்.
இதமனயடுத்து உத்தரகண்ட் ஆளுநராக யலப்டியனண்ட் யஜனரல்
குர்மித் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆர் என் ரவி வகித்துவந்த நாகாலாந்
-து ஆளுநர் யபாறுப்பிமன அஸ்ஸாம் ோநில ஆளுநர் யஜக்தீஷ் முகி
கூடுதலாக கவனிப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. தமிழ்ப்பண்பாட்டின் மவர்கமளத் மதை இந்தியா - யவளிநாடுகளில்
ஆய்வுகள்: முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின்
தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவர்கமளத் மதடுவதற்கான ஆய்வுகள் இந்தியா
ேற்றும் யவளிநாடுகளில் மேற்யகாள்ளப்படும் என்று முதல்வர்
மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார். ட்ைப்மபரமவயில் விதி 110-ன் கீழ் அவர்
வியாழக்கிழமே யவளியிட்ை அறிவிப்பு: தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவர்கமளத்
மதடி, இந்திய துமணக் கண்ைத்திலும், கைல் கைந்து பயணம் ய ய்து
தமிழர்கள் யவற்றித்தைம் பதித்த யவளிநாடுகளிலும் ஆய்வுப் பணிகள்
மேற்யகாள்ளப்படும்.
யதன் ோநிலங்கள்: முதல் கட்ைோக, ங்ககாலத் துமறமுகோன முசிறி,
இப்மபாது பட்ைணம் என்ற யபயரில் மகரளத்தில் அமேந்துள்ளது. ம ர
நாட்டின் யதான்மேமயயும், பண்பாட்மையும் அறிந்து யகாள்ளும்
வமகயில் மகரள ோநிலத் யதால்லியல் வல்லுநர்களுைன் இமணந்து
அங்கு ஆய்வுப் பணி மேற்யகாள்ளப்படும். ஆந்திர ோநிலம் மவங்கி,
கர்நாைக ோநிலம் தமலக்காடு, ஒடிஸா ோநிலம் பாலூர் ஆகிய
வரலாற்றுச் சிறப்புமைய இைங்களிலும் ஆய்வுகள் மேற்யகாள்ள உரிய
முயற்சிகள் மேற்யகாள்ளப்படும்.
மராேப் மபரரசின் ஒருபகுதியாக விளங்கிய எகிப்து நாட்டிலுள்ள குசிர்
அல் காதிம் ேற்றும் யபர்னிகா, ஓேன் நாட்டின் மகார் மராரி ஆகிய
இைங்களில் பழந்தமிழகத்மதாடு இருந்த வணிகத் யதாைர்மப உறுதி
ய ய்யும் வமகயில் தமிழி எழுத்து யபாறிக்கப்பட்ை பாமன ஓடுகள்
கிமைத்துள்ளன. அந்தப் பகுதிகளில் அந்தந்த நாட்டின் யதால்லியல்
வல்லுநர்களுைன்
இமணந்து
ஆய்வுகள்
மேற்யகாள்ளப்படும்.
யதன்கிழக்காசிய நாடுகளான இந்மதாமனசியா, தாய்லாந்து, ேமலசியா,
வியத்நாம் ஆகிய நாடுகளில் அமேந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க









சீன அதிபாா் ஷி ஜின்பிங், ரஷிய அதிபாா் விளாதிமீாா் புதின், பிமரஸில்
அதிபாா் யஜயிாா் மபால் மனமரா, யதன்னாப்பிரிக்க அதிபாா் சிரில்
ராேமபா ா ஆகிமயாாா் ோநாட்டில் பங்மகற்றனாா். ஆப்கானிஸ்தானில்
தலிபான்கள் இமைக்கால அரம அமேத்துள்ள சூழலில் நமையபற்ற
இந்த ோநாடு முக்கியத்துவம் யபற்றது.
ோநாட்டின் கரு: ‘15-ஆவது ஆண்டில் பிரிக்ஸ்: நீடித்த நிமலயான
ஒருமித்த ஒத்துமழப்பு’ என்பமத இந்த ோநாட்டின் கருப்யபாருளாக
நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. மதசிய யநடுஞ் ாமலகளில் மபார் விோனங்களுக்கு அவ ரகால
இறங்குதளம்
ராஜஸ்தான் ோநிலம், பார்ேரில் உள்ள மதசிய யநடுஞ் ாமலயில்,
இந்திய விோனப் பமையின் விோனங்கள் தமரயிறங்குவதற்கு
அமேக்கப்பட்டுள்ள இறங்குதளம் வியாழக்கிழமே திறக்கப்பட்ைது.
பாதுகாப்புத் துமற அமேச் ர் ராஜ்நாத் சிங், ாமலப் மபாக்குவரத்துத்
துமற அமேச் ர் நிதின் கட்கரி பங்மகற்று இறங்குதளத்மத திறந்து
மவத்தனர். பார்ேரில் உள்ள மதசிய யநடுஞ் ாமல என்எச்-925 முதல்
முமறயாக, அவ ரகால தமரயிறக்கத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ராஜ்நாத் சிங், நிதின் கட்கரி, முப்பமைகளின் தமலமேத் தளபதி விபின்
ராவத் ஆகிமயாருைன் யஹர்குலிஸ் சி-130மஜ ரக மபார் விோனம், இந்த
இறங்குதளத்தில் தமரயிறக்கம் ய ய்யப்பட்டு, ஒத்திமக நைத்தப்பட்ைது.
அமதத் யதாைர்ந்து, இந்திய விோனப் பமைக்குச் ய ாந்தோன ஏ.என்.-32
ராணுவ மபாக்குவரத்து விோனம், எம்.ஐ.-17வி5 யஹலிகாப்ைர்
ஆகியமவயும் அந்த இறங்குதளத்தில் தமரயிறங்கின.
தமிழகத்திலும்...
தமிழ்நாடு, புதுச்ம ரி உள்ளிட்ை ோநிலங்களில் 19 இைங்களில்
யநடுஞ் ாமலகளில்
மபார்
விோனங்கள்
தமரயிறங்குவதற்கு
அவ ரகால இறங்குதளம் அமேக்கப்படும் என்று அமேச் ர் நிதின் கட்கரி
கூறினார்.
5. ஆதிதிராவிைாா்-பழங்குடியினாா் நலன் காக்க தனி ஆமணயம்:
ேம ாதாமவ தாக்கல் ய ய்தாாா் முதல்வாா் மு.க.ஸ்ைாலின்
ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் நலன்கமளக் காக்க தனி
ஆமணயம்
அமேப்பதற்கான
ட்ை
ேம ாதாமவ
முதல்வாா்
மு.க.ஸ்ைாலின், வியாழக்கிழமே தாக்கல் ய ய்தாாா். இந்த ேம ாதாவில்
கூறப்பட்டுள்ளதாவது:- தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா்
ோநில ஆமணயம் என்ற தனி அமேப்மப உருவாக்க ேம ாதா வழி
ய ய்கிறது. இந்த ஆமணயத்தின் தமலவராக ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும்
பழங்குடியினாா் யதாைாா்பான விையங்களில் சிறந்த நிபுணத்துவம்
யகாண்ை ஓய்வு யபற்ற உயாா் நீதிேன்ற நீதிபதி இருப்பாாா். ஆதிதிராவிைாா்,
பழங்குடியினாா் நலனுக்காக பணியாற்றியுள்ள ஒருவாா் துமணத்
தமலவராகச் ய யல்படுவாாா்.
ஆதிதிராவிைாா்
முதாயத்மதச் ம ாா்ந்த மூன்று உறுப்பினாா்கள்,
பழங்குடியின வகுப்மபச் ம ாா்ந்த ஒருவாா் ேற்றும் ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும்
பழங்குடியினாா் துமறயில் சிறந்த நிபுணத்துவம் யகாண்ை ஒருவாா் என
யோத்தம் 5 மபாா் உறுப்பினாா்களாக இருப்பாா். ேகளிாா் ஒருவரும்



 











உறுப்பினராக இருப்பாாா். அரசு கூடுதல் ய யலாளரின் படிநிமலக்குக்
குமறயாத ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளில் இருந்து ஒருவாா் உறுப்பினாா்
ய யலாளராக ய யல்படுவாாா். தமலவாா், துமணத் தமலவாா்,
உறுப்பினாா் ஆகிமயாாா் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு யபாறுப்பில் இருப்பாா்.
தமலவருக்கான வயது வரம்பு 70 ஆண்டுகள் வமரயிலும், துமணத்
தமலவாா், உறுப்பினாா்களுக்கான வயது வரம்பு 65 ஆண்டுகள்
வமரயிலும் இருக்கும்.
ஆமணயச் ய யல்பாடுகள்: பாதிக்கப்பட்ை ஒருவாா் அல்லது அவரின்
ாாா்பில் நபாா் ஒருவரால் அளிக்கப்பட்ை ேனுவின் புகாமர ஆமணயம்
வி ாரிக்கும். ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் வன்யகாடுமே
தடுப்பு ட்ைம் ேற்றும் அவற்றில் வழங்கப்பட்ை உரிமேகள் மீறப்படுவமத
கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபடும். அரசு ஊழியாா் ஒருவரால் உரிமே
மீறமலத் தடுப்பதில் கவனக் குமறவு ஏற்பட்ைால் அதன்மீதும்
நைவடிக்மக எடுக்கும். ஒழுங்குமுமற நைவடிக்மகக்கு பரிந்துமர: அரசு
ஊழியாா் ஒருவாா் ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் நலன்கமளக்
காப்பது யதாைாா்பான கைமேகளில் கவனக் குமறவாக இருந்தால்
அதமன வி ாரித்து ஒழுங்குமுமற நைவடிக்மககமளத் யதாைங்க
அரசுக்குப் பரிந்துமர ய ய்யும்.
ஆமணயத்தின் அதிகாரங்கள்: ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா்
நல ஆமணயத்துக்கு, ஒரு உரிமேயியல் நீதிேன்றத்துக்கான
அதிகாரங்கள் அமனத்தும் வழங்கப்படும். எவாா் ஒருவருக்கும்
வி ாரமணக்கான அமழப்பாமண விடுத்தல் ேற்றும் அவரது
வருமகமய கட்ைாயப்படுத்துதல் ேற்றும் அவமர உறுதியோழியின்
மபரில் வி ாரமண ய ய்தல், ஆவணம் எமதயும் கண்ைறிதல் ேற்றும்
முன்னிமலப்படுத்துோறு மகாருதல், உறுதியோழி ஆவணங்களின்
மபரில் ான்றிமனப் யபறுதல், ாட்சிகள் ேற்றும் ஆவணங்கமள ஆய்வு
ய ய்வதற்காக உரிய உத்தரவுகமள அளித்தல், ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும்
பழங்குடியினாா்கமள பாதிக்கும் முக்கியோன யகாள்மககள் குறித்து
ஆமணயத்திைம் அரசு ஆமலா மன ய ய்யலாம் என ேம ாதாவில்
யதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





யகாள்கிமறன். பண்மைய தமிழர்களின் ய ழுமேயான பண்பாடு,
கைல்வழி வணிகம், நீர் மேலாண்மே, இரும்பு உருக்குதல், அரிய
ேணிகள் தயாரித்தல், முத்துக் குளித்தல் மபான்ற யதாழில்நுட்பங்கமள
உலகம் அறிந்து யகாள்ளத் மதமவயான ான்றுகமளச் ம கரிக்கும்
வமகயில், இந்தியாவில் மவயறந்த ோநிலத்மத விைவும் அதிகளவு
நிதியாக ரூ.5 மகாடி நிகழ் நிதியாண்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் யதாைர்ச்சியாக, ஆதிச் நல்லூர், சிவகமள ேற்றும் யகாற்மக
உள்ளிட்ை பகுதிகளில் மேற்யகாள்ளப்பட்ை அகழாய்வின் மபாது கிமைத்த
அரிய யபாருள்கமள அழகுறக் காட்சிப்படுத்தும் விதோக, திருயநல்மவலி
நகரில் ரூ.15 மகாடியில் நவீன வ திகளுைன் அருங்காட்சியகம்
அமேக்கப்படும்.
கீழடி நாகரிகம்: கீழடியில் யதாைர்ந்து அகழாய்வுப் பணிகள்
மேற்யகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அங்கு அண்மேயில் சூரியன், நிலவு
ேற்றும் வடிவியல் குறியீடுகள் யகாண்ை முத்திமரகளுைன் கூடிய
யவள்ளிக் காசு கண்யைடுக்கப்பட்ைது. அமத ஆய்வு ய ய்த தமலசிறந்த
நாணயவியல்
அறிஞரும்,
யகால்கத்தா
பல்கமலக்கழகப்
மபராசிரியருோன சுஷ்மிதா பாசு ேஜூம்தார், யவள்ளிமுத்திமரக்
கா ானது கி.மு.நான்காம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ைது எனக் கருத்துத்
யதரிவித்துள்ளார். ஏற்யகனமவ, கரிே பகுப்பாய்வு முடிவுகளின்படி,
கீழடியில் கண்யைடுக்கப்பட்ை தமிழி எழுத்துகளின் காலம் கி.மு. ஆறாம்
நூற்றாண்டு என்று அறிவிக்கப்பட்ை நிமலயில், அதமன வலுப்படுத்தும்
விதோக இப்மபாது யபறப்பட்ை இரண்டு கரிே ோதிரிகளின் பகுப்பாய்வு
முடிவுகளிலும் கீழடி நாகரிகம் கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்மைச் ம ர்ந்தது
எனத் யதரிய வந்துள்ளது.
யகாற்மகயிலும் அகழாய்வுப் பணிகள் நமையபற்று வருகின்றன. இந்த
அகழாய்வில் இப்மபாது கருப்பு வண்ணப்பூச்சு யபற்ற கங்மக
ேயவளிமயச் ம ர்ந்த பாமன ஓடுகள் கிமைத்துள்ளன. இதன்மூலம்,
யகாற்மகத் துமறமுகோனது, கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்மப
யவளிநாடுகளுைனும்,
இந்தியாவின்
பல்மவறு
பகுதிகளுைனும்
வணிகத் யதாைர்பு யகாண்டிருந்தது என்பது உறுதியாகிறது என
முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார்.

6. ‘யபாருமந - ஆற்றங்கமர நாகரிகம்’ நூல் யவளியீடு
யதன்னிந்தியாவின் நாகரிகத் யதாட்டில் என அமழக்கப்படும் யபாருமந
ஆற்றங்கமர யபயரிலான புத்தகம் தமிழக அரசின் யதால்லியல் துமற
ாாா்பில் ட்ைப்மபரமவயில் வியாழக்கிழமே மவக்கப்பட்ைது. தமிழகச்
ட்ைப்மபரமவயில் வியாழக்கிழமே முதல்வாா் மு.க.ஸ்ைாலின் 110ஆவது விதியின் கீழ் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவாா்கமளத் மதடி
இந்தியாவிலும்
கைல்
கைந்து
அயல்நாடுகளிலும்
ஆய்வுகள்
மேற்யகாள்ளப்படும் அறிவித்தாாா்.
மேலும், ஆதிச் நல்லூாா், சிவகமள ேற்றும் யகாற்மக உள்ளிட்ை
பகுதிகளில் கிமைத்த அரிய யபாருள்கமளக் காட்சிப்படுத்தும் விதோக
திருயநல்மவலியில் நவீன வ திகளும் யபாருமந அருங்காட்சியம்
அமேக்கப்படும் என அறிவித்தாாா். இந்த யபாருமந நதியின் சிறப்மபக்
குறிக்கும் வமகயில் தமிழ்நாடு யதால்லியல் துமற ாாா்பில் 76
பக்கங்கமளக் யகாண்ை யபாருமந - ஆற்றங்கமர நாகரிகம் என்ற
தமலப்பில் வண்ணப் புத்தகம் அச்சிைப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புத்தகம்
மபரமவயில் மவக்கப்பட்ைது.
7. யதன் தமிழக யபாக்கிைங்கமள காட்சிப்படுத்த யநல்மலயில் ரூ.15
மகாடியில் நவீன அருங்காட்சியகம்
யதன் தமிழகத்தில் அகழ்ந்யதடுக்கப்பட்ை அரிய யபாக்கிைங்கமள
காட்சிப்படுத்த யநல்மலயில் ரூ.15 மகாடியில் நவீன அருங்காட்சியகம்
அமேக்கப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார். ட்ைப்
மபரமவயில் விதி 110-ன் கீழ் வியாழக்கிழமே அவர் படித்தளித்த
அறிக்மக:தமிழ்நாடு
யதால்லியல்
துமறயால்
இப்மபாது
மேற்யகாள்ளப்பட்டு வரும் அகழாய்வின் மபாது ஆதிச் நல்லூருக்கு
அருமக சிவகமளப் பறம்புப் பகுதியில் முதுேக்கள் தாழி ஒன்று
கண்யைடுக்கப்பட்ைது. இதிலிருந்த யநல்ேணிகள் அயேரிக்க நாட்டின்
மியாமி நகரத்தில் அமேந்திருக்கும் உலகப் புகழ்யபற்ற பீட்ைா
பகுப்பாய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ைன. இதன் ஆய்வு முடிவுகள் கிமைத்துள்ளன.
கி.மு.1,155-ஆம் ஆண்டு: முதுேக்கள் தாழியில் கண்யைடுக்கப்பட்ை
யநல்ேணிகளின் காலம் கி.மு.1,155 எனக் கண்ைறியப்பட்டுள்ளது.
எனமவ,
தண்யபாருமந
என்று
அமழக்கப்பட்ை
தாமிரபரணி
ஆற்றங்கமர நாகரிகம் 3, 200 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ைது என்பமத
அறிவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்பமையில் உறுதிய ய்ய முடிகிறது. இதமன
அறிவிப்பில்
அளவிை
முடியாத
யபருமிதமும்,
ேனேகிழ்ச்சியும்









8. மதசிய கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிம யில் ய ன்மன ஐ.ஐ.டி.
முதலிைம்
2021-ஆம் ஆண்டு மதசிய கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிம யில்
ய ன்மன ஐஐடி ஒட்டுயோத்தப் பிரிவிலும், யபாறியியல் பிரிவிலும்
யதாைர்ந்து மூன்றாவது முமறயாக முதலிைத்மதப் யபற்றுள்ளது. இதில்,
பல்மவறு பிரிவுகளில் தமிழகத்மதச் ம ர்ந்த 10 கல்வி நிறுவனங்கள்
(பல்கமலக்கழகங்கள், கல்லூரிகள், யதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்) முதல்
10 இைங்கமளப் யபற்றுள்ளன. நாடு முழுவதிலும் உள்ள கல்வி
நிறுவனங்கமளத் தரவரிம ப்படுத்த மதசிய கல்வி நிறுவன
தரவரிம க் கட்ைமேப்பு (என்ஐஆர்எஃப்) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த
நிறுவனம் 2015-ஆம் ஆண்டுமுதல் கல்வி நிறுவனங்கமளத்
தரவரிம ப்படுத்தி
வருகிறது.
இந்த
நிமலயில்,
2021-ஆம்
ஆண்டுக்கான தரவரிம ப் பட்டியமல ேத்திய கல்வித் துமற அமேச் ர்
தர்மேந்திர பிரதான் வியாழக்கிழமே காயணாலி வழியில் யவளியிட்ைார்.
கல்வித் துமற இமணயமேச் ர்கள் அன்னபூர்ணா மதவி, ைாக்ைர்
சுபாஷ் ர்க்கார், ைாக்ைர் ராஜ்குோர் ரஞ் ன் சிங் ஆகிமயாரும் பங்மகற்று
தரவரிம ப் பட்டியமல யவளியிட்ைனர்.
ஒட்டுயோத்தப் பிரிவிலும், யபாறியியலிலும் ய ன்மன ஐஐடி யதாைர்ந்து
மூன்றாவது ஆண்ைாக முதலிைத்மதப் யபற்றுள்ளது. பல்கமலக்கழகப்
பிரிவிலும், ஆராய்ச்சி நிறுவனப் பிரிவிலும் யபங்களூரு இந்திய
அறிவியல்
நிறுவனம்
(ஐஐஎஸ்)
முதலிைம்
யபற்றுள்ளது.
பல்கமலக்கழகங்கள் தரவரிம யில் மகாமவ அமிர்தா விஷ்வ வித்யா
பீைம் மூன்றாவது இைத்மதயும், திருச்சி மதசிய யதாழில்நுட்பக் கழகம் 9
-ஆவது இைத்மதயும் யபற்றுள்ளன. மேலாண்மேப் பிரிவில்ஆேதாபாத்
ஐஐஎம் முதலிைத்தில் வந்துள்ளது.
ேருத்துவக் கல்லூரிகளில் தில்லி எய்ம்ஸ் முதலிைம்: கல்லூரிகள் பிரிவில்
முதல், இரண்ைாம் இைங்கமள முமறமய தில்லியின் மிரண்ைா ஹவுஸ்,
மலடி ஸ்ரீராம் ேகளிர் கல்லூரி யபற்றுள்ளன. மூன்றாம் இைத்தில்
ய ன்மன லமயாலா கல்லூரியும், ஆறாவது, ஏழாவது இைங்கள்
முமறமய மகாமவ பிஎஸ்ஜி, ஆர்.கிருஷ்ணம்ோள் ேகளிர் கல்லூரி,
ய ன்மன ோநிலக் கல்லூரி ஆகியமவ இைம்யபற்றுள்ளன. ேருத்துவக்
கல்லூரியில் நான்காவது முமறயாக தில்லி எய்ம்ஸ் முதலிைத்மதப்
யபற்றது. மவலூர் கிறிஸ்தவ ேருத்துவக் கல்லூரி (சிஎம்சி) 3-ஆவது
இைம் யபற்றுள்ளது. பல் ேருத்துவத்தில் ய ன்மன விதா இன்ஸ்டிடியூட்



 











ேருத்துவத் யதாழில்நுட்ப அறிவியல் நிறுவனம் மூன்றாவது இைத்மதப்
யபற்றுள்ளது.
முதல்முமறயாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆராய்ச்சி நிறுவனப் பிரிவில்
யபங்களூரு ஐஐஎஸ் முதலிைமும், ய ன்மன ஐஐடி 2-ஆம் இைமும்
யபற்றுள்ளன. ேற்ற பிரிவுகளில் ேருந்தியலில் யதாைர்ந்து நான்காவது
முமறயாக ஜாமியா ஹம்தார்த்தும், கட்ைைவியலில் ஐஐடி ரூர்கி, ட்ைப்
படிப்பில் யதாைர்ந்து நான்காவது முமறயாக யபங்களூரு மதசிய ட்ைப்
பள்ளி ஆகியமவ முதலிைத்தில் உள்னன. இந்தத் தரவரிம யில்
பல்மவறு பிரிவுகளில் முதல் 10 இைங்களில் தமிழக நிறுவனங்கள்
இைம்யபற்றுள்ளன. மேலும், தமிழகத்மதச் ம ர்ந்த 44 யதாழில்நுட்ப
நிறுவனங்கள்,
பல்கமலக்கழகங்கள்,
கல்லூரிகள்
தரவரிம ப்பட்டியலில் இைம் யபற்று ாதமன பமைத்துள்ளன.

9. இந்தியாவில் காாா் தயாரிப்பு நிறுத்தம்: ஃமபாாா்டு அறிவிப்பு
அயேரிக்காமவச் ம ாா்ந்த ஃமபாாா்டு நிறுவனம் இந்திய ஆமலகளில்
காாா் உற்பத்திமய நிறுத்தவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த
நிறுவனம் வியாழக்கிழமே யதரிவித்துள்ளதாவது: இந்தியாவில்
ஃமபாாா்டு நிறுவனத்துக்குச் ய ாந்தோக உள்ள இரண்டு ஆமலகளில்
காாா் உற்பத்தி பணிகள் நிறுத்தப்பைவுள்ளன. அதன்படி, ய ன்மன
(தமிழ்நாடு), னந்த் (குஜராத்) ஆகிய இைங்களில் ரூ.18,750 மகாடி (250
மகாடி ைாலாா்) ேதிப்பீட்டில் அமேக்கப்பட்ை இரண்டு ஆமலகளில்
தயாரிக்கப்படும் எக்மகாஸ்மபாாா்ட், ஃபிமகா, ஆஸ்பயாா் உள்ளிட்ை
காாா்களின் விற்பமன நிறுத்தப்படும். அதற்கு பதிலாக, ேஸ்தங் உள்ளிட்ை
இறக்குேதி ய ய்யப்படும் காாா்களின் விற்பமனமய இந்தியாவில்
யதாைர நிறுவனம் முடியவடுத்துள்ளது. ேறுசீரமேப்பு பணிகமள
மேற்யகாள்வதின் ஒரு பகுதியாகமவ இந்த முடிமவ ஃமபாாா்டு
எடுத்துள்ளது.
னந்த் ஆமலயில் 2021 நான்காம் காலாண்டிலிருந்தும், ய ன்மன
ஆமலயில் 2022 இரண்ைாவது காலாண்டிலிருந்தும் காாா் தயாரிக்கும்
பணிகள்
முற்றிலும்
மகவிைப்படும்.
இருப்பினும்,
னந்த்
ஆமலயிலிருந்து என்ஜின்கள் தயாரிக்கப்பட்டு நிறுவனத்தின் ாா்வமத
ய யல்பாடுகளுக்காக
ஏற்றுேதி
ய ய்யப்படும்
என
ஃமபாாா்டு
யதரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் 30 ஆண்டுகால ய யல்பாட்மைக்
யகாண்ை ஃமபாாா்டு நிறுவனத்துக்கு கைந்த பத்தாண்டுகளில் ேட்டும்
ரூ.15,000 மகாடி அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஃமபாாா்டு
நிறுவனத்தின் இந்த அதிரடி முடிவால் 4,000 பணியாளாா்கள்,
விநிமயாகஸ்தாா்கள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது
10. பாரதியார் நிமனவு நாளான ய ப்.11 'ேகாகவி நாள்' - முதல்வர்
அறிவிப்பு
ேகாகவி பாரதியாரின் நிமனமவப் மபாற்றும் வமகயில், அவரது
நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர் 11 ஆம் மததி 'ேகாகவி நாளாக'
யகாண்ைாைப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்துள்ளார்.
ேகாகவி பாரதியின் நூற்றாண்டு(1921-2021) நிமனவு நாள்
நாமள(ய ப்.11) அனு ரிக்கப்படுகிறது. இமதயடுத்து, பாரதியாரின்
நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர் 11 ஆம் மததி 'ேகாகவி நாளாக' அரசு ார்பில்
யகாண்ைாைப்படும் என முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்துள்ளார்.
மேலும் பாரதியின் பாைல்கள், கட்டுமரகமளத் யதாகுத்து 'ேனதில்
உறுதி மவண்டும்' என்ற புத்தகோக 37 லட் ம் ோணவர்களுக்கு
வழங்கப்படும். பாரதியின் நிமனவு நாளில் ோநில அளவில்
ோணவர்களுக்கு மபாட்டிகமள நைத்தி இளங்கவிஞர் விருது
வழங்கப்படும் உள்ளிட்ை 16 முக்கிய அறிவிப்புகமள யவளியிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் யவளியிட்டுள்ள ய ய்திக்குறிப்பு:
“பாட்டுக்யகாரு புலவன் பாரதியைா அவன் பாட்மைப் பண்மணாடு
ஒருவன் பாடினானைா அமதக் மகட்டுக் கிறுகிறுத்துப் மபாமனனைா” என்று
கவிேணி
மதசிக
விநாயகம்
பாடினார்.
இப்படிக்
கவிேணிகமளமய
பாைமவத்த
யபரும்புலவன்
பாரதியின்
யபருமேமயப் மபாற்றும் அறிவிப்புகமள யவளியிை விரும்புகிமறன்.
கைந்த ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நாள் மகாட்மைக் யகாத்தளத்தில் மதசியக்
யகாடிமய ஏற்றி மவத்துவிட்டு உமரயாற்றும்மபாது, ேகாகவி
பாரதியார் ேமறந்து 100 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ைது, அவர் ேமறந்த
ஆண்டின் நூற்றாண்டு என்று இந்த ஆண்மைக் குறிப்பிட்டுக்
காட்டிமனன். நூறாண்டுகள் கழித்து ேட்டுேன்று, ஆயிரோண்டுகள்
கழித்தும் உயிமராட்ைமுள்ள கவிமதகமள, பாைல்கமளத் தமிழ்ச்
முதாயத்துக்கு விட்டுச் ய ன்றவர்தான் ேகாகவி என்று மபாற்றப்பட்ை
பாரதியார் அவர்கள்.













“மபந்தமிழ்த் மதர்ப்பாகன், அவயனாரு ய ந்தமிழ்த் மதனீ, சிந்துக்குத்
தந்மத! குவிக்கும் கவிமதக் குயில்! இந் நாட்டிமனக் கவிழ்க்கும்
பமகமயக் கவிழ்க்கும் கவிமுரசு; நீடுதுயில் நீக்கப் பாடிவந்த நிலா; காடு
கேழும் கற்பூரச் ய ாற்மகா; கற்பமன ஊற்றாம் கமதயின் புமதயல்
திறம் பாை வந்த ேறவன்; புதிய அறம் பாை வந்த அறிஞன்; நாட்டில் பைரும்
ாதிப் பமைக்கு ேருந்து! ேண்டும் ேதங்கள் அண்ைா யநருப்பவன்;
அயலார் எதிர்ப்புக்கு அமணயா விளக்கவன்; என்யனன்று ய ால்மவன்
என்யனன்று ய ால்மவன்” - என்று ேகாகவிமய வர்ணித்து
எழுதியவர் தான் பாமவந்தர் பாரதிதா ன் அவர்கள். மத ப் பற்று யதய்வப் பற்று - தமிழ்ப் பற்று - ோனுைப்பற்று ஆகிய நான்கும்
கலந்தவர்தான் பாரதியார். நாட்டு விடுதமலக்காகப் மபாராடியவராக
ேட்டுமே
இருந்திருந்தால்
அதற்காக
ேட்டுமே
அவர்
நிமனவுகூரப்பட்டிருப்பார். அமதயும் தாண்டி
மூக, யபாருளாதார
உரிமேகளுக்காகவும் எழுதியதால்தான் பாரதியார் கவிமத வரிகளாய்
உலவி வருகிறார்.
பாரதியார் அவர்கள் வரகவியா, ேகாகவியா, மதசியக் கவியா என்று
விவாதம் நைந்து யகாண்டிருந்த காலத்தில் 1947-ஆம் ஆண்மை
பாரதியாமர 'ேக்கள் கவி' என்று எழுதியும் மபசியும் யதாைங்கியவர்
மபரறிஞர் அண்ணா. ஒரு பக்கம் நிலப்பிரபுத்துவம் - இன்யனாரு பக்கம்
னாதனம் - இந்த இரண்டுக்கும் இமையில் இருந்து புதுயுகத்மதப்
பமைக்க நிமனத்தவர் பாரதி என்று அண்ணா எழுதினார்கள்.
அதனால்தான்
கழக
அரசு
அமேந்து,
கருணாநிதி
முதலமேச் ரானமபாது எட்மையபுரத்தில் பாரதியார் பிறந்த வீட்மை
அரசு ார்பில் விமலக்கு வாங்கி அதமன நிமனவில்லம் ஆக்கினார்கள்.
அன்மறய அமேச் ர் சி.பா. ஆதித்தனார் தமலமேயில் 12.5.1973 அன்று
நைந்த விழாவில் பாரதியார் இல்லத்மத வரலாற்றுச் சின்னோக
அறிவித்து முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி திறந்து மவத்தார்.
இதன் யதாைர்ச்சியாக பாரதியார் நிமனமவப் மபாற்றும் வமகயில் அவர்
ேமறந்த நூற்றாண்டின் நிமனவாக 14 முக்கிய அறிவிப்புகமள
யவளியிடுகிமறன். 1. ேகாகவி பாரதியாரின் நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர்
11-ஆம் நாள், அரசின் ார்பில் இனி ஆண்டுமதாறும் 'ேகாகவி நாளாக'
கமைபிடிக்கப்படும். இதமனயயாட்டி, பள்ளி, கல்லூரி ோணவர்களுக்கு
ோநில அளவில் கவிமதப் மபாட்டி நைத்தி ' பாரதி இளங்கவிஞர் விருது'
ோணவன் ஒருவருக்கும், ோணவி ஒருவருக்கும் தலா ஒரு லட் ம்
ரூபாய் பரிசுத் யதாமகயுைன் வழங்கப்படும். 2. பாரதியாரின்
மதர்ந்யதடுக்கப்பட்ை பாைல்கள் ேற்றும் கட்டுமரகமளத் யதாகுத்து
'ேனதில் உறுதி மவண்டும்' என்ற புத்தகோக, அரசு ேற்றும் அரசு
உதவியபறும் பள்ளி ோணவர்கள் சுோர் 37 லட் ம் மபருக்கு 10 மகாடி
ரூபாய் ய லவில் வழங்கப்படும்.
3. ேகாகவி பாரதியின் வாழ்க்மக குறித்தும், அவரின் பமைப்புகள்
குறித்தும்
ஆய்வாளர்கள்
பலர்
குறிப்பிைத்தக்க
ஆய்வுகமளச்
ய ய்துள்ளனர்.
அவர்களில்
முக்கியப்
பங்காற்றிய
பாரதி
ஆய்வாளர்களான, ேமறந்த யப. தூரன், ரா.அ. பத்ேநாபன், யதா. மு. சி.
ரகுநாதன், இளம ேணியன் ஆகிமயார்களின் நிமனவாக அவர்தம்
குடும்பத்தாருக்கும் ேற்றும் மூத்த ஆய்வாளர் சீனி. விசுவநாதன்,
மபராசிரியர் ய. ேணிகண்ைன் ஆகிமயாருக்கு தலா மூன்று லட் ம்
ரூபாயும், விருதும், பாராட்டுச்
ான்றிதழும் அர ால் வழங்கி
கவுரவிக்கப்படும். 4. பாரதியின் உருவச் சிமலகள், உருவம் யபாறித்த
கமலப்யபாருட்கமளப் பூம்புகார் நிறுவனத்தின் மூலம் உற்பத்தி ய ய்து
குமறந்த விமலயில் யபாதுேக்களுக்கு விற்பமன ய ய்வதற்கு ஏற்பாடு
ய ய்யப்படும்.
5. பாரதியின் மகயயழுத்துப் பிரதிகள் மதடித் யதாகுக்கப்பட்டு, அமவ
வடிவம் ோறாேல் ய ம்பதிப்பாக யவளியிைப்படும். பாரதியின் வாழ்மவ
சிறுவர்கள் அறியும் வண்ணம் சித்திரக்கமத நூலாகவும், பாரதியாரின்
சிறந்த நூறு பாைல்கமளத் மதர்வு ய ய்து தமிழ்நாட்டின் புகழ்யபற்ற
ஓவியர்களின்
வண்ண
ஓவியங்களுைன்
நூல்
ஒன்றாகவும்
யவளியிைப்படும். மேலும் பாரதியாரின் பமைப்புகள் ேற்றும் பாரதியார்
குறித்த முக்கிய ஆய்வு நூல்களும் ஆங்கிலத்தில் யோழியபயர்த்து
யவளியிப்படும். 6. பாரதியாரின் நூல்கள் ேற்றும் அவமரப் பற்றிய ஆய்வு
நூல்கள்
அமனத்மதயும்
யதாகுத்து,
எட்மையபுரம்
ேற்றும்
திருவல்லிக்மகணியில் உள்ள பாரதியார் நிமனவு இல்லங்களிலும்,
ய ன்மன அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்திலும், ேதுமரயில் அமேய
உள்ள கமலஞர் நிமனவு நூலகத்திலும் மவப்பதற்கு 'பாரதியியல்'
என்ற தனிப்பிரிவு ஏற்படுத்தப்படும். 7. உலகத் தமிழ்ச் ங்கங்கமள
ஒருங்கிமணத்து பாரதி குறித்த நிகழ்வுகள் 'பாயரங்கும் பாரதி' என்ற
தமலப்பில் நைத்தப்படும்.
8. திமரப்பைங்களில் இைம்யபற்ற பாரதியாரின் பாைல்கள் ேட்டுமே
இைம்யபறும் இம க்கச்ம ரி 'திமரயில் பாரதி' என்ற நிகழ்வாக மநரு



 











உள்விமளயாட்டு அரங்கில் யகாமரானா யதாற்றுப் பரவல் முழுமேயாக
ஓய்ந்த பிறகு நைத்தப்படும். 9. பாரதியாரின் நிமனவு நூற்றாண்மை
முன்னிட்டு அடுத்த ஓராண்டிற்கு, ய ன்மன பாரதியார் நிமனவு
இல்லத்தில் வாரந்மதாறும் நிகழ்ச்சியயான்று ய ய்தித்துமறயின் ார்பில்
நைத்தப்படும். 10. திருச்சி பாரதிதா ன் பல்கமலக்கழகத்தில் பாரதியார்
யபயரில் ஆய்விருக்மக அமேக்கப்படும். 11. உத்தரப்பிரமத ோநிலம்
காசியில் பாரதியார் வாழ்ந்த வீட்மைப் பாராேரிக்க அரசின் ார்பில்
நிதியுதவி வழங்கப்படும். 12. பாரதியார் பமைப்புகமளக் குறும்பைம்
ேற்றும் நாைக வடிவில் தயாரிக்க நிதியுதவி வழங்கி அவற்மற நவீன
ஊைகங்களின் வழியாக யவளியிடுவதற்கு நைவடிக்மக எடுக்கப்படும்.
13. பாரதியாரின் உணர்வுமிக்க பாைல் வரிகமளப் பள்ளிகள்,
கல்லூரிகள், மபருந்து நிமலயங்கள் மபான்ற முக்கிய இைங்களில்
எழுதியும் வமரந்தும் பரப்பப்படும். 14. யபண் கல்விமயயும், யபண்களிைம்
துணிச் மலயும் வலியுறுத்திய ேகாகவி பாரதியின் யபயர், ஊரக
வளர்ச்சித்துமறயில் ய யல்படுத்தப்பைவுள்ள ேகளிர் சுயஉதவிக்
குழுக்கள் வாழ்வாதாரப் பூங்காவிற்கு ‘ேகாகவி பாரதியார் வாழ்வாதாரப்
பூங்கா’ எனப் யபயர் சூட்ைப்படும். எழுத்தும் யதய்வம் - எழுதுமகாலும்
யதய்வம் என வாழ்ந்து புதுயநறி காட்டிய புலவன் பாரதிமயப்
மபாற்றுமவாம்.
11. ‘ ன் த்’ யதாமலக்காட்சிமய ய ப்.15-இல் யதாைக்கி மவக்கிறாாா்
பிரதோா் மோடி
நாைாளுேன்ற நைவடிக்மககமள மநரடி ஒளிபரப்பு ய ய்வதற்கான
‘ ன் த்’ யதாமலக்காட்சிமய வரும் 15-ஆம் மததி பிரதோா் நமரந்திர
மோடி யதாைக்கி மவக்கிறாாா். கூட்ைத்யதாைாா் நமையபறும்மபாது
ேக்களமவ நைவடிக்மககமள ‘மலாக் பா’ யதாமலக்காட்சியும்,
ோநிலங்களமவ நைவடிக்மககமள ‘ராஜ்ய பா’ யதாமலக்காட்சியும்
மநரடியாக ஒளிபரப்பி வருகின்றன. அத்யதாமலக்காட்சிகமள ஒன்றாக
இமணத்து ‘ ன் த்’ என்ற யபயரில் ஒமர யதாமலக்காட்சியாக ோற்ற
ேத்திய அரசு முடியவடுத்தது.
ன் த்
யதாமலக்காட்சிமய
அதிகாரபூாா்வோகத்
யதாைக்கி
மவப்பதற்கான நிகழ்ச்சி வரும் 15-ஆம் மததி நாைாளுேன்ற
வளாகத்தில் நமையபறுகிறது. அதில் பிரதோா் மோடி பங்மகற்று
யதாமலக்காட்சிமயத் யதாைக்கி மவக்கிறாாா். குடியரசு துமணத்
தமலவரும் ோநிலங்களமவத் தமலவருோன யவங்மகயா நாயுடு,
ேக்களமவத் தமலவாா் ஓம் பிாா்லா ஆகிமயாரும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து
யகாள்கின்றனாா்.
நாைாளுேன்றக்
கூட்ைத்யதாைாா்
நமையபறும்
ேயங்களில்
ன் த் யதாமலக்காட்சி இரு யதாமலக்காட்சிகளாக
ய யல்படும் எனவும் இதன் மூலோக ேக்களமவ, ோநிலங்களமவ
நைவடிக்மககமள ேக்கள் மநரடியாக அறிந்து யகாள்ள முடியும் எனவும்
அதிகாரிகள் யதரிவித்தனாா்.
ஓய்வுயபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியும் ஜவுளித்துமறயின் முன்னாள்
ய யலருோன ரவி கபூாா், ன் த் யதாமலக்காட்சியின் தமலமே
நிாா்வாக அதிகாரியாக (சிஇஓ) நியமிக்கப்பட்டுள்ளாாா். காங்கிரஸ் மூத்த
தமலவாா் கரண் சிங், யபாருளாதார நிபுணாா் விமவக் மதப்ராய், நீதி
ஆமயாக் சிஇஓ அமிதாப் காந்த், வழக்குமரஞாா் மஹேந்த் பத்ரா, ேத்திய
நிதித்துமறயின் முதன்மே யபாருளாதார ஆமலா காா் ஞ்சீவ் ன்யால்
உள்ளிட்மைாாா் கூட்ைத்யதாைாா் நமையபறாத
ேயங்களில் சிறப்பு
நிகழ்ச்சிகமள ன் த் யதாமலக்காட்சியில் யதாகுத்து வழங்கவுள்ளனாா்.
12. எரி க்தித் துமறயில் ஒத்துமழப்மப அதிகரிக்க இந்தியா-அயேரிக்கா
முடிவு





நிலவி வரும் ஒத்துமழப்பானது எரி க்தி, எண்யணய்-எரிவாயு,
புதுப்பிக்கத்தக்க எரி க்தி, நீடித்த வளாா்ச்சி ஆகிய 4 தூண்களின்
அடிப்பமையில் கட்ைமேக்கப்பட்டிருந்தது. தற்மபாது ஐந்தாவது தூணாக
வளாா்ச்சிகாணும் எரியபாருள்கள் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்
மூலோக தூய்மேயான எரி க்திப் பயன்பாட்மை ஊக்குவிப்பதில் இரு
நாடுகளும்
ஒருங்கிமணந்து
ய யல்படுவதற்கான
வாய்ப்பு
ஏற்பட்டுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் பலன்: உயிரிஎரியபாருள்கள்
துமறயில் ஒத்துமழப்புைன் ய யல்படுவதற்யகன இந்தியா-அயேரிக்கா
உயிரிஎரியபாருள்கள் ய யற்குழு அமேக்கப்பட்டுள்ளது. எரி க்தித்
துமறயில்
மேலும்
ஒருங்கிமணந்து
ய யல்படுவதற்கான
ாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் கூட்ைத்தின்மபாது அமேச் ாா்கள் இருவரும்
விவாதித்தனாா்.
அணு க்தித் துமறயில் இந்தியாவுக்கும் அயேரிக்காவுக்கும் இமைமய
நிலவி வரும் ஒத்துமழப்பு யதாைாா்பாக இருவரும் ஆய்வு ய ய்தனாா்.
இந்தியாவின் எரி க்தி ந்மத யதாைாா்ந்து விரிவமைந்து வருவதும்,
அயேரிக்காவில் எரி க்தி ாாா்ந்த யதாழில்நுட்பங்கள் வளாா்ந்து வருவதும்
இரு நாடுகளுக்கும் பலனளிக்கும் என்று அமேச் ாா் ஹாா்தீப் சிங் புரி
கூட்ைத்தின்மபாது யதரிவித்தாாா். உரிய ஒத்துமழப்பு: புதுப்பிக்கத்தக்க
எரி க்தி
ாாா்ந்த
திட்ைங்கமள
அதிகரிப்பது
யதாைாா்பாகக்
கூட்ைத்தின்மபாது விவாதிக்கப்பட்ைது. 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 450
ஜிகா வாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரி க்திமய உற்பத்தி ய ய்ய இலக்கு
நிாா்ணயித்ததற்காக இந்தியாமவ அயேரிக்கா பாராட்டியது. அந்த
இலக்மக அமைவதற்குத் மதமவயான ஒத்துமழப்பு வழங்கப்படும்
என்றும் அயேரிக்கா உறுதியளித்தது.
எரி க்தி தரவு மேலாண்மே, கரியமில வாயு யவளிமயற்றத்மதக்
குமறப்பதற்கான
யதாழில்நுட்பங்கள்,
நிலக்கரி
பயன்பாட்மைக்
குமறத்தல், மின் ார விநிமயாகக் கட்ைமேப்மப மேம்படுத்துதல்
உள்ளிட்ைமவ குறித்தும் கூட்ைத்தின்மபாது விவாதிக்கப்பட்ைது’ என்று
குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.
13. நிலவின் பரப்பில் ந்திரயான்-2 புதிய கண்டுபிடிப்புகள்
நிலமவ ஆய்வு ய ய்து வரும் ‘ ந்திரயான்-2’ விண்கலம் பல புதிய
விையங்கமளக் கண்ைறிந்து, தகவல் அளித்து வருவதாக இந்திய
விண்யவளி ஆய்வு மேயம் (இஸ்மரா) யதரிவித்துள்ளது. நிலவின்
பரப்பில் குமராமியம், ோங்கனீஸ் ஆகிய தாதுக்கள் படிேங்களாக
இருப்பமத ந்திரயான்-2 கண்ைறிந்திருப்பமதாடு, நீமரற்றம் ேற்றும்
பனிக்கட்டி வடிவில் நீாா் இருப்பதற்கான யதளிவான அறிகுறிகமளயும்
கண்ைறிந்து அனுப்பியுள்ளது.
நிலமவ ஆய்வு ய ய்வதற்காக இஸ்மரா அனுப்பிய இந்த விண்கலம்
இரண்டு ஆண்டுகளாக சிறப்பான முமறயில் ஆய்வுப் பணிமய
மேற்யகாண்டு வருகிறது. இதமனக் குறிக்கும் வமகயில், ‘நிலவு
அறிவியல் பயிலரங்கம் 2021’ என்ற தமலப்பிலான இரண்டு நாள்
பயிலரங்கு இஸ்மரா ாாா்பில் யபங்களுரு தமலமே அலுவலகத்தில்
கைந்த வாரம் நைத்தப்பட்ைது. இந்தப் பயிலரங்கில், ந்திரயான்-2
விண்கலத்தின் ‘ஆாா்பிட்ைாா்’ இதுவமர அனுப்பியுள்ள தகவல்கள்,
ஆய்வு முடிவுகள் உள்ளிட்ைமவ குறித்த புள்ளி விவரங்கள், அறிவியல்
ஆவணங்கமள இஸ்மரா தமலவாா் மக.சிவன் யவளியிட்ைாாா். அப்மபாது,
‘விண்கலம் நிலமவ இதுவமர 9,000-க்கும் அதிகோன முமற
சுற்றிவந்துள்ளது. விண்கலம் அளிக்கும் தகவல்களும் ஆய்வு
முடிவுகளும் மிகுந்த ஊக்கேளிக்கும் வமகயில் உள்ளன’ என்று
சிவன் கூறினாாா். இந்த நிமலயில், ஆாா்பிட்ைரின் கண்டுபிடிப்புகள்
குறித்த மேலும் பல தகவல்கமள இஸ்மரா இப்மபாது யவளியிட்டுள்ளது.

எரி க்தித் துமறயில் நிலவி வரும் இருதரப்பு ஒத்துமழப்மப
மேம்படுத்துவதற்கு இந்தியாவும் அயேரிக்காவும் முடியவடுத்துள்ளன.
கைந்த ஏப்ரலில் நமையபற்ற பருவநிமல ோநாட்டின்மபாது அயேரிக்காஇந்தியா
பருவநிமல
ேற்றும்
தூய
எரி க்தி
யகாள்மக
வடிவமேக்கப்பட்ைது. அயேரிக்க அதிபாா் மஜா மபைனும் பிரதோா்
நமரந்திர மோடியும் இமணந்து அக்யகாள்மகமய யவளியிட்ைனாா்.
அதன்படி, அயேரிக்கா-இந்தியா தூய எரி க்தி ஒத்துமழப்பு என்ற
அமேப்பு உருவாக்கப்பட்ைது. அந்த அமேப்பின் கூட்ைம் வியாழக்கிழமே
காயணாலி வாயிலாக நமையபற்றது. கூட்ைத்தில் ேத்திய யபட்மராலியம்இயற்மக எரிவாயுத் துமற அமேச் ாா் ஹாா்தீப் சிங் புரி, அயேரிக்க
எரி க்தித் துமற அமேச் ாா் யஜனிஃபாா் கிரான்மஹாம் ஆகிமயாாா்
பங்மகற்றனாா்.

நிலமவ 100 கி.மீ. யதாமலவில் இருந்தபடி சுற்றிவந்து ஆய்வு ய ய்து
வரும் ஆாா்பிட்ைாா் பகுதியில் எக்ஸ்மர ஸ்யபக்மைாமீட்ைாா் (கிளாஸ்), சூரிய
க்தியில் இயங்கும் எக்ஸ்மர கண்காணிப்பு கருவி (எக்ஸ்.எஸ்.எம்),
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு யதாகுப்பு கருவி, மரைாாா் கருவி, பைம் பிடிக்கும் அகச்
சிவப்பு ஸ்யபக்ட்மராமீட்ைாா் (ஐஐஆாா்எஸ்), யைரய்ன் பைம்பிடிக்கும் மகேரா
(டிஎம்சி2), மிகத் யதளிவாக பைம்பிடிக்கும் உயாா் தரத்துைன் கூடிய
மகேரா (ஓயஹச்ஆாா்சி), இரட்மை அதிாா்யவண் மரடிமயா கருவி ஆகிய 8
விஞ்ஞான கருவிகள் இைம்யபற்றுள்ளன. இந்தக் கருவிகள் அமனத்தும்
நிலவு குறித்த பல புதிய, புதிரான தகவல்கமள கண்ைறிந்து
வருகின்றன. குறிப்பாக, நிலவின் பரப்பில் நீமரற்றம் ேற்றும் பனிக்கட்டி
வடிவில் நீாா் இருப்பதற்கான யதளிவான அறிகுறிகமள ‘அகச் சிவப்பு
ஸ்யபக்ட்மராமீட்ைாா் (ஐஐஆாா்எஸ்)’ இதுவமர இல்லாத வமகயில்
கண்ைறிந்து தகவல் அளித்துள்ளது.

கூட்ைம் குறித்து யபட்மராலியத் துமற அமேச் கம் யவளியிட்ை
அறிக்மகயில், ‘இந்தியா-அயேரிக்கா இமைமய எரி க்தித் துமறயில்

நிலவின் ேத்திய ேற்றும் உயாா் அட் மரமகப் பகுதியில் புறகாற்று
ேண்ைலத்தில் ‘ஆாா்கன்-40’ வாயு இருப்பமத
ந்திரயான்-2











 















சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு யதாகுப்பு கருவி கண்ைறிந்துள்ளது. அதுமபால,
நிலவின் பரப்பில் குமராமியம், ோங்கனீஸ் ஆகிய தாதுக்கள்
படிேங்களாக இருப்பமத எக்ஸ்மர ஸ்யபக்மைாமீட்ைாா் (கிளாஸ்)
கண்ைறிந்துள்ளது. நிலமவ ாா்வமத தரத்துக்கு பைம் பிடித்து வரும்
டிஎம்சி-2 மகேரா, நிலவின் பரப்பில் எரிேமல முகடுகள் இருப்பமத
மிகத் யதளிவாக அமையாளம் கண்டுள்ளது. நிலவின் அயனி
ேண்ைலத்மத ஆாா்பிட்ைரில் இைம்யபற்றிருக்கும் இரட்மை அதிாா்யவண்
மரடிமயா கருவி ஆய்வு ய ய்து தகவல் அளித்துள்ளது.
இந்த கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த புள்ளி விவரங்கள் அமனத்தும்
யபாதுேக்களும்
அறிந்துயகாள்ளும்
வமகயில்
‘பிரதான்’
வமலதளத்திலும்
யவளியிைப்பட்டுள்ளது
என்று
இஸ்மரா
யதரிவித்துள்ளது. நிலவின் யதன் துருவத்மத ஆய்வு ய ய்ய
ந்திரயான்-2 விண்கலத்மத கைந்த 2019 ஜூமல 22-ஆம் மததி
ஆந்திர ோநிலம் ஸ்ரீஹரிமகாட்ைாவில் இருந்து இஸ்மரா அனுப்பியது.
பல்மவறு கட்ை பயணத்துக்குப் பிறகு, ந்திரயான்-2 விண்கலம்
யவற்றிகரோக நிலமவ யநருங்கியது. ஆனால், ய ப்ைம்பாா் 7-ஆம் மததி,
அதன் மலண்ைாா் கலன் திட்ைமிட்ைபடி நிலவில் தமரயிறங்கவில்மல.
திடீாா் யதாழில்நுட்பக் மகாளாறால் மலண்ைாா் மவகோகச் ய ன்று
நிலவில் மோதி, ய யலிழந்தது. அமதமநரம், விண்கலத்தின் ேற்யறாரு
பகுதியான ஆாா்பிட்ைாா், நிலவின் சுற்றுப்பாமதயில் யவற்றிகரோக
நிமலநிறுத்தப்பட்ைது. ஆாா்பிட்ைாா் கைந்த 2 ஆண்டுகளாக நிலமவ
சுற்றிவந்து யதாைாா்ந்து ஆய்வு மேற்யகாண்டு வருகிறது.











 













1. ‘தி மார்னிங் கன்சல்ட்’ நடத்திய ஆய்வில், எந்த நாட்டின் பிரதமர்

5. 2015 நிலநடுக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய இடங்கள் மற்றும்

அ) ரஷ்யா

நலவாழ்வுத்துமற திட்டங்கமள புைரமமப்பதற்காக, இந்தியா, எந்த
நாட்டுடைாை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது?

ஆ) ஆஸ்திரரலியா

அ) சீனா

இ) நியூசிலாந்து

ஆ) ொகிஸ்தான்

ஈ) இந்தியா 

இ) அவமரிக்கா

முதலிடம் பிடித்துள்ளார்?

✓

✓

‘தி மார்னிங் கன்சல்ட்’ நடத்திய ஆய்வ ான்றில், இந்தியப்பிரதமர் ரமாடி,
70% ஒப்புதல் மதிப்பீட்டடப்வெற்றுள்ளார். உலகளாவிய தடல ர்களின்
ஒப்புதல் & மறுப்பு மதிப்பீட்டட இவ் ாய்வு கணக்கிடுகிறது. இந்தியாவில்
நடத்தப்ெட்ட கருத்துக்கணிப்பில் 70 சதவீதம் ரெர் பிரதமர் ரமாடியின்
தடலடமடய அங்கீகரித்துள்ளனர்.
அடுத்தெடியாக வமக்ஸிரகா அதிெர் ரலாெஸ் ஒெரரடார் 64% ாக்குகள்,
இத்தாலி பிரதமர் மாரிரயா வதராகி 63% ாக்குகளுடன் அடுத்தடுத்த
இடங்கடளப் பிடித்துள்ளனர். வமாத்தம் 13 நாடுகளில் இந்த ஆய் ானது
நடத்தப்ெட்டது.

ஈ) ரநொளம் 
✓

இந்தியாவும் ரநொளமும் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தவமான்றில் டகவயழுத்தி
-ட்டுள்ளன. அதன்கீழ் கடந்த 2015 பூகம்ெத்தின்ரொது ரசதமடடந்த 14
கலாச்சார ொரம்ெரியம் மற்றும் 103 நல ாழ்வுத்துடற திட்டங்கடள
புனரடமப்ெதற்காக இந்தியா ரநொளத்திற்கு உதவும். இந்தப்புனரடமப்பு
-க்கான வமாத்த வசலவு 420 ரகாடி ரநொள ரூொய் ஆகும்.

✓

இது பூகம்ெத்திற்கு பிந்டதய இந்தியாவின் மறுசீரடமப்பு வதாகுப்பின்
ஒருெகுதியாகும். இதன்கீழ், இந்தியா, ரநொளத்திற்கு $250 மில்லியன்
அவமரிக்க டாலர்கடள ைங்கியுள்ளது.

6. SIMBEX என்பது சிங்கப்பூருக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமடயிலாை

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற பஞ்சீர் பள்ளத்தாக்கு அமமந்துள்ள

✓

நாடு எது?

கடல்சார் கடற்பமடப்பயிற்சியாகும்?

அ) இந்தியா

அ) அவமரிக்கா

ஆ) ொகிஸ்தான்

ஆ) சீனா

இ) சீனா

இ) ரஷ்யா

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) இந்தியா 

ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள ெஞ்சீர் ெள்ளத்தாக்கில், தலிொன் ெடடகளுக்கு
எதிராக ரதசிய எதிர்ப்பு முன்னணி (NRF) கடுடமயான எதிர்ப்டெ
வ ளிப்ெடுத்தி ருகிறது. ரொர்நிறுத்தத்திற்கு அடைப்புவிடுத்துள்ள NRF,
தலிொன்கள் ெஞ்சீரில் ரமற்வகாண்டு
ரும் அ ர்களது இராணு
நட டிக்டககடள நிறுத்தர ண்டும் என்றும் அது முன்வமாழிந்துள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தானின் தடலநகர் உட்ெட முக்கியெகுதிகள் தலிொன்களின்
கட்டுப்ொட்டில் இருந்தாலும், ெஞ்சீர் ெள்ளத்தாக்கு இன்னமும் அ ர்களின்
டககளுக்குச் வசல்லவில்டல.

✓

அமைச்சகம் எது?
அ) அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெ அடமச்சகம் 
ஆ) மின்னணு அடமச்சகம்

இந்திய அணி, எத்தமை பதக்கங்கமளப் சபற்றுள்ளது?

இ) உைவு அடமச்சகம்

அ) 6

ஈ) உள்துடற அடமச்சகம்

ஆ) 17

✓

இ) 19 
ஈ) 21
ரடாக்கிரயா ொராலிம்பிக் விடளயாட்டுப் ரொட்டிகளில், இந்திய அணி 5
தங்கம், 8 வ ள்ளி மற்றும் 6 வ ண்கலப் ெதக்கங்கடள உள்ளடக்கிய
வமாத்தம் 19 ெதக்கங்களுடன் ப ோட்டியை நியைவுசெய்தது. வமாத்தம்
உள்ள 162 நாடுகளில் இந்தியா 24ஆ து இடத்திலும், ெதக்கங்களின்
எண்ணிக்டகயில் 20ஆ து இடத்திலும் உள்ளது. இந்த ஆண்டு (2021),
9 விடளயாட்டுப் பிரிவுகளில் ெங்ரகற்ற 54 ொரா-தடகள வீரர்கடளக்
வகாண்ட மிகப்வெரிய குழுட இந்தியா ப ோட்டிக்கு அனுப்பியது.

(ALUAV) உருவாக்குவதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்டுடன் ஒப்பந்தம்
சசய்துள்ளது?
அ) அவமரிக்கா 

அன்று ஐநா’இன் சர்வடதச சதாண்டு நாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது?

ஆ) பிரான்ஸ்

அ) ‘சு ாமி’ விர கானந்தர்

இ) ரஷ்யா
ஈ) வஜர்மனி

ஆ) ‘அன்டன’ வதரசா 
இ) ‘மகாத்மா’ காந்தி

✓

ானிலிருந்து ஏ க்கூடிய ஆளில்லா ான் ழி ாகனத்டத (ALUAV)
உரு ாக்கு தற்கான அவமரிக்க ொதுகாப்புத்துடறயின் திட்ட ஒப்ெந்தத்
-தில் இந்திய ொதுகாப்பு அடமச்சகம் டகவயழுத்திட்டுள்ளது. ALUAV’
க்கான இந்தத் திட்ட ஒப்ெந்தம், ொதுகாப்பு வதாழில்நுட்ெம் மற்றும் ர்த்தக
முன்வனடுப்பின் ஒட்டுவமாத்த கட்டடமப்பின்கீழ் உள்ளது.

✓

ALUAV முன்மாதிரிடய இடணந்து உரு ாக்கும் வசயலில் ான்ெடட
ஆராய்ச்சி ஆய் கம், இந்திய ான்ெடட மற்றும் DRDO இடடரயயான
ஒத்துடைப்பும் இதிலடங்கும்.

ஈ) ‘கர்மவீரர்’ காமராஜர்

✓

‘INSPIRE’ விருதுகளுக்கான ரதசிய அளவிலான கண்காட்சி மற்றும்
திட்டப் ரொட்டி – MANAK (Million Minds Augmenting National Aspiration
and Knowledge) அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெத் துடறயால் - மத்திய
அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெ அடமச்சகத்தின்கீழ் வதாடங்கப்ெட்டது.
நாடு முழு துமுள்ள மாண ர்களின் கண்டுபிடிப்புகடள காட்சிப்ெடுத்து
- து இதன் ரநாக்கமாகும்.

8. வானிலிருந்து ஏவக்கூடிய ஆளில்லா வான்வழி வாகைத்மத

4. பின்வரும் யாரின் நிமைவுநாமள அனுசரிக்கும் விதமாக, சசப்.5

✓

சிங்கப்பூர்-இந்தியா கடல்சார் இருதரப்பு ெயிற்சியின் (SIMBEX) 28ஆ து
ெதிப்பு வதன்சீனக்கடலில் நடந்தது. COVID வதாற்றுரநாய் காரணமாக,
இந்த ஆண்டு SIMBEX, ‘கடல்சார்’ ெயிற்சியாக மட்டுரம நடத்தப்ெட்டது.
‘SIMBEX’ என்ெது இந்தியக் கடற்ெடடயின் மிகப்ெைடமயான இருதரப்பு
கடல்சார் ெயிற்சியாகும்.

7. INSPIRE விருதுகள் – MANAK’ஐ நிறுவி வழங்கிவரும் நடுவண்

3. 2020 டடாக்கிடயா பாராலிம்பிக் விமளயாட்டுப் டபாட்டிகளில்,

✓



ஆண்டுபதோறும் வசப்.5ஆம் ரததியன்று சர் ரதச வதாண்டு நாளாக
அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. ‘அன்டன’ வதரசாவின் நிடனவுநாடளவயாட்டி
இந்தநாள் ரதர்ந்வதடுக்கப்ெட்டது. இந்த நாள், வசல் ந்தர்களுக்கும்
றிய ர்களுக்கும் இடடயிலான இடடவ ளிடயக் குடறப்ெதற்கும்
2030’க்குள் SDG’கடள அடட டதயும் ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.
இதுவதாடர்ொன தீர்மானம், 2012ஆம் ஆண்டில் ஐநா வொது அட யால்
ஏற்றுக்வகாள்ளப்ெட்டது. ஐநா’இன் 44 உறுப்புநாடுகளால் இடணந்து
இந்தத் தீர்மானம் ைங்கப்ெட்டது.











 











9. சுற்றுச்சூழல் அமமச்சர் பூடபந்திர யாதவ், இந்தியாவின் முதல்
சசயல்பாட்டு பனிப்புமக டகாபுரத்மத எந்நகரத்தில் திறந்தார்?
அ) தில்லி 
ஆ)

ாரணாசி

இ) வகால்கத்தா
ஈ) லக்ரனா
✓

நடு ண் சுற்றுச்சூைல், னம் & காலநிடலமாற்ற அடமச்சர் பூரெந்திர
யாதவ், இந்தியாவின் முதல் வசயல்ொட்டு ெனிப்புடக ரகாபுரத்டத
தில்லி ஆனந்த் விகாரில் திறந்துட த்தார். ெனிப்புடக ரகாபுரம் என்ெது
ளிமாடசக் குடறப்ெதற்காக வெரிய (அ) நடுத்தர அளவிலான காற்று
தூய்டமப்ெடுத்திகளாக டி டமக்கப்ெட்ட ஒரு கட்டடமப்ொகும். இந்தக்
ரகாபுரத்டத, NBCC (இந்தியா) லிட்’ஐ திட்ட ரமலாண் ஆரலாசகராக
ட த்துக்வகாண்டு டாடா ப்ராவஜக்ட்ஸ் லிட் கட்டியுள்ளது.

10. PRANA தளத்மதத் சதாடங்கியுள்ள மத்திய அமமச்சகம் எது?
அ) புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அடமச்சகம்
ஆ) புவி அறிவியல் அடமச்சகம்
இ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ெநல அடமச்சகம்
ஈ) சுற்றுச்சூைல்,

✓

✓

னம் மற்றும் காலநிடல மாற்ற அடமச்சகம் 

மத்திய சுற்றுச்சூைல் அடமச்சர் பூரெந்திர யாதவ், 2021 வசப்.7 அன்று
‘PRANA’ என்ற இடணயதளத்டதத் வதாடங்கினார். தூயகாற்று மற்றும்
நீல ானத்டத உறுதிவசய் தற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்ொட்டிற்கு
இணங்க ரதசிய தூய்டம ளி திட்டத்தின் முன்ரனற்றத்டதக் கண்கா
-ணிப்ெதற்காக PRANA இடணயதளம் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.
‘நீல ானிற்கான தூய ளி ென்னாட்டு நாடளவயாட்டி’ ரமன்டமயுறா
நகரங்களில் இது வதாடங்கப்ெட்டது. ரமன்டமயுறா நகரங்கள் என்ெது 5
ஆண்டு காலப்ெகுதியில் ரதசிய ளி தரத்டத பூர்த்தி வசய்யத் த றிய
நகரங்களாகும்.


1. ெனாரஸ் ெல்கடலயில் ொரதியார் வெயரில் தமிழ் ஆய்வு இருக்டக:
பிரதமர் ரமாடி
மகாகவி ொரதியார் நிடனவுநூற்றாண்டட ஒட்டி சுப்ரமணிய ொரதியார்
வெயரில் ெனாரஸ் ெல்கடலக்காகத்தில் தமிழ் ஆய்வு இருக்டக
அடமக்கப்ெடும் என பிரதமர் ரமாடி அறிவித்துள்ளார்.
2. வசன்டன அம்ெத்தூரில் ரூ.2,500 ரகாடியில் தக ல் தரவு டமயம்:
முதல் ாா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாாா்
வசன்டன அம்ெத்தூரில் ரூ.2,500 ரகாடியில் அடமயவுள்ள தரவு
டமயத்துக்கு முதல் ாா் மு.க.ஸ்டாலின் சனிக்கிைடம அடிக்கல்
நாட்டினாாா். முதல் ரின் முகாம் அலு லகத்தில் இருந்து காவணாலி
ழியாக புதிதாக அடமயவுள்ள டமயத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டப்ெட்டது.
ஜப்ொன் நாட்டிடன தடலடமயமாகக் வகாண்டு என்டிடி க்ரளாெல் தரவு
டமய நிறு னம் வசயல்ெட்டு ருகிறது. இந்த நிறு னம் 20-க்கும்
ரமற்ெட்ட நாடுகளில் 160 தக ல் தரவு டமயங்கடள நிறுவியுள்ளன.
வசன்டனயிலும் தனது டமயத்டத இந்த நிறு னம் அடமக்க உள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிைக அரசு வ ளியிட்ட வசய்தி:- தக ல் தரவு
டமயங்கடள அடமத்துச் வசயல்ெடு தில் உலகளவில் ஒரு முன்னணி
நிறு னமாக என்டிடி வசயல்ெட்டு ருகிறது. இந்த நிறு னம் ரூ.2,500
ரகாடி முதலீடு வசய் துடன், 700 ரெருக்கு ர டல ாய்ப்டெ
ஏற்ெடுத்தித் தரும்
டகயில் தக ல் தரவு டமயம் மற்றும் ரகபிள்
இறங்குதளங்கடள அடமத்திட உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் 50
வமகா ாட் சூரிய மின்சக்தி பூங்காவும் நிறு ப்ெட உள்ளது.
6 இடங்களில் சரக்குகடள டகயாளும் முடனயம்
சரக்குகடளக் டகயாளும்
டகயில் ஆறு இடங்களில் ரூ.2,000
ரகாடியில் முடனயங்கள் அடமக்கப்ெட உள்ளன. இதற்கான
புரிந்துணாா்வு ஒப்ெந்தம் தமிைக அரசுக்கும், டிபி ர ல்ாாாா்டு குழுமம்
இடடரய ெரிமாறிக் வகாள்ளப்ெட்டது. இதற்கான நிகழ்வு, வசன்டனயில்
உள்ள முதல் ரின் முகாம் இல்லத்தில் நடந்தது. இதுகுறித்து, தமிைக
அரசு வ ளியிட்ட வசய்தி: ஐக்கிய அரசு அமீரக நாடுகடளச் ரசாா்ந்த டிபி













குழுமம், தூத்துக்குடி, திரு ள்ளாா், ஸ்ரீவெரும்புதூாா், ரசலம், ஈரராடு
மற்றும் ரகாயம்புத்தூாா் ஆகிய நகரங்களில் ரூ.2,000 ரகாடி முதலீட்டில்
கன்வடய்னாா் முடனயம், சிறு துடறமுகம், குளிாா்ெதனக் கிடங்கு,
ெல்வொருள் கிடங்குப் பூங்கா, நவீன
ாா்த்தகக் கிடங்கு மண்டலம்
மற்றும் தக ல் தரவு டமயம் ரொன்ற ற்டற நிறு த் திட்டமிட்டுள்ளது.
இதற்காக தமிைக அரசுடன் அந்த நிறு னம் சனிக்கிைடம புரிந்துணாா்வு
ஒப்ெந்தம் வசய்து வகாண்டது.
ரூ.2,000 ரகாடி முதலீட்டில் 4 ஆயிரம் ரெருக்கு ர டல ாய்ப்பு அளிக்க
புரிந்துணாா்வு ஒப்ெந்தம் ழி டக வசய்கிறது. வசன்டன, திரு ள்ளாா்,
தூத்துக்குடி,
ஸ்ரீவெரும்புதூரில்
கன்வடய்னாா்
முடனயங்கள்,
கன்வடய்னாா் சரக்கு நிடலயங்கள், சுங்கக் கிடங்குகள், குளிாா்ெதனக்
கிடங்குகள், உள்நாட்டுக் கிடங்கள் ரொன்ற ெல உள்கட்டடமப்பு
சதிகடள ஏற்வகனர நிறுவி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
3. ரஷிய, ஆப்பிரிக்க சிகரங்களின் உச்சிடய எட்டி சிஐஎஸ்எஃப்
வீராங்கடன சாதடன
ரஷியா, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள இரண்டு சிகரங்களின் உச்சிடய குறுகிய
இடடவ ளியில் அடடந்து மத்திய வதாழிலக ொதுகாப்புப் ெடட
வீராங்கடன (சிஐஎஸ்எஃப்) சாதடன ெடடத்துள்ளாாா். இதுவதாடாா்ொக
தன்சானியாவிலுள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரி பினயா பிரதான்
சுட்டுடரயில் வ ளியிட்ட ெதிவில், ‘‘சிஐஎஸ்எஃப் வீராங்கடன கீதா
சாரமாத்தா கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் ரததி ரஷியாவிலுள்ள எல்பிரஸ்
சிகரத்தின் உச்சிடய அடடந்தாாா். அ ாா் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் மிக
உயாா்ந்த சிகரமான கிளிமாஞ்சாரரா உச்சிடய சனிக்கிைடம எட்டினாாா்.
இதன் மூலம் இரண்டு சிகரங்களின் உச்சிடய குறுகிய கால
இடடவ ளியில் எட்டிய இந்தியாா் என்ற சாதடனடய அ ாா்
ெடடத்துள்ளாாா்’ ’ என்று வதரிவித்தாாா். ரஷியாவிலுள்ள எல்பிரஸ்
சிகரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 5,642 மீட்டாா் உயரம் வகாண்டது. கிைக்கு
ஆப்பிரிக்க நாடான தான்சானியாவிலுள்ள கிளிமாஞ்சாரரா சிகரம் 5,895
மீட்டாா் உயரம் வகாண்டது.
4. ‘கு ாலிஃெயாா்’ டகயில் ‘ரகாப்டெ’:
ராடுகானு

ரலாறு ெடடத்தாாா் எம்மா

அவமரிக்காவில் நடடவெறும் யுஎஸ் ஓென் வடன்னிஸ் ரொட்டியில் மகளிாா்
ஒற்டறயாா் பிரிவில் இங்கிலாந்து வீராங்கடன எம்மா ராடுகானு (18)
சாம்பியன் ஆனாாா். கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியில் தகுதிச்சுற்று
(கு ாலிஃெயாா்)
ழிரய முன்ரனறி
ந்து
ாடக சூடிய முதல்
ரொட்டியாளாா் என்ற
ரலாற்று சாதடனடய அ ாா் எட்டியுள்ளாாா்.
நியூயாாா்க் நகரில் சனிக்கிைடம நள்ளிரவு (இந்திய ரநரப்ெடி)
நடடவெற்ற இறுதிச்சுற்றில் அ ாா், கனடா வீராங்கடன வலய்லா
ஃவொா்னாண்டடை 6-4, 6-3 என்ற ரநாா் வசட்களில் 1 மணி ரநரம் 51
நிமிஷங்களில் வீழ்த்தினாாா்.
அவமரிக்க ஓென் ரலாற்றிரலரய 2-ஆ து முடறயாக இறுதிச்சுற்றில்
ெதின் யது ரொட்டியாளாா்கள் இரு ாா் ரமாதினாா் என்ெதால், இந்த
இறுதிச்சுற்றுக்கு ரசிகாா்களிடடரய ெலத்த எதிாா்ொாா்ப்பு இருந்தது.
புத்தகப் டெயுடன் ெள்ளிக்கு
ரு து ரொல் ராடுகானு, வலய்லா
இரு ருரம களத்துக்குள் நுடைந்தரொது ரசிகாா்கள் அடன ரும்
எழுந்து நின்று கரவ ாலி எழுப்பி உற்சாக
ரர ற்பு அளித்தனாா்.
விறுவிறுப்ொக நடடவெற்ற ஆட்டத்தில் இரு ருரம ரதாா்ந்த முன்னணி
வீராங்கடனகடள ரொல ஆடினாா். ெல ஷாட்கள் ரரலிக்களாகத்
வதாடாா்ந்தன. முன்னதாக, காலிறுதிச்சுற்று
டரயில் வலய்லாராடுகானு இரு ருரம வெரிதாக க னம் வெற்றிருக்கவில்டல. ஆனால்,
நர ாமி ஒசாகாட
வீழ்த்தி க னம் ஈாா்த்தாாா் வலய்லா. மறுபுறம்
சத்தமின்றி இதர ரொட்டியாளாா்கடள வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு
முன்ரனறிய ராடுகானு, அதில் வலய்லாட ரய வீழ்த்தி அடன டரயும்
அசத்தினாாா்.
2-ஆ து கிராண்ட்ஸ்லாம்
தாம் களம் கண்ட 2-ஆ து கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியிரலரய
சாம்பியனாகியிருக்கிறாாா் ராடுகானு. இதற்கு முன் கடந்த விம்பிள்டனில்
ெங்ரகற்ற அ ாா், அதில் 4-ஆ து சுற்றின்ரொது மூச்சுத்திணறல்
ஏற்ெட்டு ொதியில் விலகியிருந்தாாா்.
வசட்டட இலக்காமல் சாம்பியன்
அவமரிக்க ஓெனில் இறுதிச்சுற்று டர எந்த சுற்றிலுரம ஒரு வசட்டட
கூட இைக்காமல் சாம்பியன் ஆகிய 2-ஆ து வீராங்கடன ராடுகானு.



 















முன்னதாக அவமரிக்காவின் வசரீனா வில்லியம்ஸ் 2014-இல் அவ் ாறு
சாம்பியனாகியிருந்தாாா்.
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யதில் ெட்டம்

கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியில் சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் 2-ஆ து இளம்
வீராங்கடன (18) ராடுகானு. முதல் வீராங்கடனயாக ரஷியாவின்
மரியா ஷரரொ ா உள்ளாாா். அ ாா் 2004-இல் தனது 17-ஆ து
யதில் விம்பிள்டனில் சாம்பியனானாாா்.
44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
இங்கிலாந்து
கிராண்ட்ஸ்லாம்
ரொட்டியில்
1977-க்குப்
பிறகு
சாம்பியனாகியிருக்கும் முதல் இங்கிலாந்து வீராங்கடன ராடுகானு.
இதற்கு முன் 1977-இல் விம்பிள்டன் ரொட்டியில் அந்நாட்டடச் ரசாா்ந்த
விாா்ஜினியா ர ட் சாம்பியனாகியிருந்தாாா். ராடுகானு சாம்பியன் ஆன
இந்தப் ரொட்டியில் விாா்ஜினியாவும் அ ரது ஆட்டத்டத டமதானத்தில்
இருந்து ரநரடியாக கண்டு களித்தாாா். ஆட்டத்துக்குப் பிறகு
ராடுகானுட சந்தித்து ஆரத்தழுவி ொராட்டினாாா்.
5. லா லிகா: அட்வலடிரகா மாட்ரிட் வ ற்றி
ஸ்வெயினில் நடடவெறும் லா லிகா கால்ெந்து ரொட்டியில் அட்வலடிரகா
மாட்ரிட் 2-1 என்ற ரகால் கணக்கில் எஸ்ொன்ரயாடல வீழ்த்தியது.
அட்வலடிரகா மாட்ரிட் தரப்பில் யானிக் கராஸ்ரகா (79-ஆ து நிமிஷம்),
தாமஸ் வலமாாா் (90+9 நிமிஷம்) ஆகிரயாரும், எஸ்ொன்ரயால் தரப்பில்
வரௌல் டி தாமைும் (40-ஆ து நிமிஷம்) ரகாலடித்தனாா். இதர
ஆட்டங்களில் அத்வலடிக் கிளப் 2-0 என்ற ரகால் கணக்கில்
மல்ரலாாா்காட
வ ன்றது. வல ான்ரட - ராரயா
ால்ரகரனா
அணிகள் ரமாதிய ஆட்டம் (1-1) டிரா ஆனது.











 











1. SBI’இன் முன்னாள் தலைவர் ரஜினிஷ் குமாலர ப ாருளாதார


✓

ஆலைாசகராக நியமித்த மாநிைம் எது?
அ) மேற்கு வங்கம்
ஆ) ஒடிஸா



பசப்.5, 2021 அன்று பநேர்லாந்தின் சாண்ட்வார்ட்டில் நடந்ே F1 டச்சு
கிராண்ட் பிரிக்ஸில் பரட் புல் ந்ேய ஓட்டுநர் மேக்ஸ் பவர்ஸ்டாப் ன்
பவன்றார். பேர்சிடிஸ் ந்ேய ஓட்டுநர்கள் லூயிஸ் ஹாமில்டன் ேற்றும்
வால்படரி ப ாட்டாஸ் ஆகிமயார் முலறமய இரண்டு ேற்றும் மூன்றாம்
இடங்கலளப் பிடித்ேனர்.

இ) ஆந்திர பிரமேசம் 

✓

ஈ) அஸ்ஸாம்

6. உச்ச தணிக்லக நிறுவனங்களின் ஆசிய அலமப்பின் (ASOSAI)

ஆந்திர பிரமேச ோநில அரசு ேனது ப ாருளாோர ஆமலாசகராக SBI’இன்
முன்னாள் ேலலவர் ரஜினிஷ் குோலர நியமித்துள்ளது. அலேச்சரலவ
அந்ேஸ்திலான இப் ேவியிலன ஈராண்டுகாலம் அவர் வகிப் ார்.

அ) ஹூ காய்

அலவயின் தலைவராக லதர்ந்பதடுக்கப் ட்டவர் யார்?
ஆ) மிட்சுகிமகா கவாமடா
இ) G C முர்மு 

2. ‘பிஸினஸ் பிளாஸ்டர்ஸ்’ திட்டத்லதத் பதாடங்கியுள்ள மாநிைம் /
யூனியன் பிரலதசம் எது?

ஈ) பசன் சூ

✓

அ) சிக்கிம்
ஆ) தில்லி 
இ) கர்நாடகா
ஈ) ேகாராஷ்டிரா

✓

தில்லியின் துலை முேலலேச்சர் ேணீஷ் சிமசாடியா, 2021 பசப்.7
அன்று ‘பிசினஸ் பிளாஸ்டர்ஸ்’ திட்டத்லேத் போடங்கிலவத்ோர். இந்ேத்
திட்டம், ள்ளி அளவில் இளம் போழில்முலனமவாலர உருவாக்குவலே
மநாக்கோகக்பகாண்டோகும். இந்ேத் திட்டம் அலனத்து தில்லி அரசுப்
ள்ளிகளிலும் “போழில் முலனமவார் ேனநிலல ாடத்திட்டத்தின்” கீழ்
பசயல் டுத்ேப் டும். இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ், 11 ேற்றும் 12ஆம் வகுப்பு
ோைவர்களுக்கு அவர்கள் ேங்கள் போழிலலத் போடங்குவேற்கு
`2,000 போடக்கப் ைம் வழங்கப் டும்.

2024-2027ஆம் ஆண்டு வலர உச்ச ேணிக்லக நிறுவனங்களின்
ஆசிய அலேப்பின் (ASOSAI) அலவயின் ேலலவராக இந்தியாவின்
கம்ப்மராலர் & ஆடிட்டர் பஜனரல் GC முர்மு மேர்ந்பேடுக்கப் ட்டுள்ளார்.
2024’இல் ASOSAI’இன் 16ஆவது அலவலய நடத்ேவுள்ளார்.

7. ‘ஆத்ம நிர் ார் கிரிஷி லயாஜனா’ மற்றும் ‘ஆத்ம நிர் ார் க்வானி
லயாஜனா’ திட்டங்கலளத் பதாடங்கியுள்ள மாநிைம் எது?
அ) சிக்கிம்
ஆ) அருைாச்சல பிரமேசம் 
இ) இோச்சல பிரமேசம்
ஈ) அஸ்ஸாம்

✓

3. ‘புஜுர்லகான் கி ாத் – லதஷ் லக சாத்’ திட்டத்லதத் பதாடங்கி
உள்ள அலமச்சகம் எது?
அ) ப ண்கள் & குழந்லேகள் மேம் ாட்டு அலேச்சகம்

அருைாச்சல பிரமேச ோநில அரசானது ஆத்ே நிர் ார் கிரிஷி மயாஜனா
ேற்றும் ஆத்ே நிர் ார் க்வானி மயாஜனா ஆகிய இரண்டு திட்டங்கலள
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. ஆத்ே நிர் ார் கிரிஷி மயாஜனா ஒரு மவளாண்
துலற திட்டோகும். ஆத்ே நிர் ார் க்வானி மயாஜனா என் து ஒரு
மோட்டக்கலலத் திட்டோகும். இந்ே இரண்டு திட்டங்களுக்கும் மசர்த்து
ேலா `60 மகாடி என போத்ேம் 120 மகாடி ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது.

ஆ) கலாச்சார அலேச்சகம் 

✓

இ) சுற்றுலா அலேச்சகம்

8. G20’க்கான இந்தியாவின் பெர் ாவாக நியமிக்கப் ட்டவர் யார்?

ஈ) வீட்டுவசதி ேற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலேச்சகம்

அ) பியூஷ் மகாயல் 

நடுவண் கலாச்சாரத் துலற அலேச்சர் கிஷன் பரட்டி கங்காபுரம்,
‘புஜுர்மகான் கி ாத் – மேஷ் மக சாத்’ திட்டத்லே ேத்திய கலாச்சாரத்
துலற இலையலேச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வாலுடன் இலைந்து புது
தில்லியின் IGNCA’இல் போடங்கிலவத்ோர். இந்ேத்திட்டம் இலளமயார்
ேற்றும் விடுேலலக்கு முன்பு இந்தியாவில் சுோர் 18 ஆண்டுகள் வாழ்ந்ே
95 வயது (அ) அேற்கு மேற் ட்ட வயதுலடய ந ர்களுக்கிலடமயயான
போடர்ல மேம் டுத்துவலே மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது.

ஆ) அஷ்வினி லவஷ்ைவ்
இ) ேன்சுக் ோண்டவியா
ஈ) சுப்ரேணியம் பஜய்சங்கர்
✓

4. நாடாளுமன்ற அலவத்தலைவர்களின் 5ஆவது உைக மாநாடு
நலடப றும் நகரம் எது?
அ) ாரிஸ்
ஆ) புது தில்லி

9.பின்வரும் எம்மாநிைத்தின் லதசிய பநடுஞ்சாலையில், அவசரகாை

இ) ப ய்ஜிங்

தலரயிறங்கும் வசதிலய நடுவண் ாதுகாப்பு அலமச்சர் இராஜ்நாத்
சிங் திறந்து லவத்தார்?

ஈ) வியன்னா 
✓

✓

வர்த்ேகம் ேற்றும் போழிற்துலற அலேச்சர் பியூஷ் மகாயல், G20’க்கான
இந்தியாவின் பசர் ாவாக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். G20 என் து உலகின்
முக்கிய ப ாருளாோரங்கலள ஒன்றிலைக்கும் ஒரு பசல்வாக்குமிக்க
குழுவாகும். அடுத்ே G20 உச்சிோநாடு இத்ோலிய ேலலலேயின்கீழ்,
அக்.30-31, 2021 வலர நலடப றவுள்ளது. இந்தியா, டிசம் ர்.1, 2022
முேல் G20 ேலலலேலய ஏற்று, முேல்முலறயாக 2023’இல் G20
ேலலவர்களின் உச்சிோநாட்லடயும் நடத்தும்.

அ) உத்ேர பிரமேசம்

பசப்.7-8 ஆகிய மேதிகளில் வியன்னாவில் நாடாளுேன்ற அலவத்
ேலலவர்களின் ஐந்ோவது உலக ோநாடு நலடப றுகிறது. ஆஸ்திரிய
நாடாளுேன்றம், நாடாளுேன்றங்களுக்கிலடமயயான ஒன்றியம் & ஐநா
அலவயால் நடத்ேப் டும் ோநாட்டில் ங்மகற் ேற்காக ேக்களலவத்
ேலலவர் ஓம் பிர்லா வியன்னா பசன்றலடந்ோர்.
நாடாளுேன்ற ரிோைத்லே வலுப் டுத்தும் மநாக்கத்துடன் ஒவ்பவாரு
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற இம்ோநாடு ேவறாேல் நடத்ேப் டுகிறது.

5. சமீ த்தில், F1 டச்சு கிராண்ட் பிரிக்லை பவன்றது யார்?
அ) லூயிஸ் ஹாமில்டன்
ஆ) மேக்ஸ் பவர்ஸ்டாப ன் 

ஆ) இோச்சல பிரமேசம்
இ) இராஜஸ்ோன் 
ஈ) குஜராத்
✓

இந்திய வான் லடக்கான அவசரகால ேலரயிறங்கும் வசதிலய இராஜ
-ஸ்ோனில் உள்ள ார்ேருக்கு அருகில் இருக்கும் மேசிய பநடுஞ்சாலல
925A’இன் சட்டா-காந்ேவ் ேடத்தில் ாதுகாப்பு அலேச்சர் ராஜ்நாத் சிங்
ேற்றும் சாலலப் ம ாக்குவரத்து ேற்றும் பநடுஞ்சாலலகள் அலேச்சர்
நிதின் கட்கரி ஆகிமயார் இலைந்து திறந்து லவத்ேனர். இந்திய வான்
லடயின்
விோனங்கலள
அவசரோக
ேலரயிறக்க
மேசிய
பநடுஞ்சாலல யன் டுத்ேப் டுவது இதுமவ முேல்முலற.

இ) சார்லஸ் பலக்பலர்க்
ஈ) ஜார்ஜ் ரஸ்ஸல்











 











10. எந்த மாநிைத்தின் நீர்வழங்கல் உட்கட்டலமப்ல லமம் டுத்து
-வதற்காக இந்திய அரசும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் $112 மில்லியன்
மதிப்பிைான கடபனாப் ந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளன?
அ) பீகார்
ஆ) இராஜஸ்ோன்
இ) மேற்கு வங்கம்
ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

✓

ஜார்க்கண்ட் ோநிலத்தில் நீர்வழங்கல் உட்கட்டலேப்ல மேம் டுத்துவ
-ேற்காக இந்திய அரசும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் $112 மில்லியன்
ேதிப்பிலான கடபனாப் ந்ேத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளன. ஜார்க்கண்ட்
ோநிலத்தின் 4 நகரங்களில் மசலவ விநிமயாகத்லே மேம் டுத்துவேற்
-காக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அலேப்புகளின் திறன்கலள இந்ேக் கடன்
வலுப் டுத்தும்.

✓

இது இராஞ்சி ேற்றும் ஜும்ரி பேலலயா, ஹுலசனா ாத் ேற்றும் மேதினி
நகர் ஆகிய 3 நகரங்களில் போடர்ச்சியான, சுத்திகரிக்கப் ட்ட குழாய் நீர்
விநிமயாகத்லே உறுதிபசய்யும். இந்ே நகரங்கள் ப ாருளாோர
ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பின்ேங்கிய குதிகளில் அலேந்துள்ளன.


1. மேசிய கல்வி நிறுவனங்கள் ேரவரிலச: சவீோ
கல்லூரி மூன்றாமிடம்

ல் ேருத்துவக்

மேசிய அளவில் சிறந்ே கல்வி நிறுவனங்களின்
ட்டியலில்
(என்ஐஆாா்எஃப்) ல் ேருத்துவப் பிரிவில் பசன்லன அருகில் உள்ள
சவீோ ல் ேருத்துவக் கல்லூரி மூன்றாம் இடத்லேப் ப ற்றுள்ளது.
ேத்திய கல்வி அலேச்சகத்தின் கீழ் பசயல் ட்டு வரும் மேசிய நிறுவனத்
ேரவரிலசக் கட்டலேப்பு (என்ஐஆாா்எஃப்) ஆண்டுமோறும் சிறந்ே
ல்கலலக்கழகம், கல்லூரிகளின் மேசிய ேரவரிலசப்
ட்டியலல
பவளியிட்டு வருகிறது. அந்ே வலகயில் நிகழாண்டுக்கான ேரவரிலசப்
ட்டியல் கடந்ே வாரம் பவளியிடப் ட்டது.
இதில் பசன்லன அருகில் உள்ள சவீோ ல் ேருத்துவக் கல்லூரி, சவீோ
சட்டக் கல்லூரி ஆகியலவ ோநில அளவில் முேலிடம் ப ற்றுள்ளன.
மேலும் மேசிய அளவில் சவீோ ல் ேருத்துவக் கல்லூரி 78.33
ேதிப்ப ண்களுடன் 3-ஆவது இடத்லேயும், சவீோ சட்டக் கல்லூரி 55.19
ேதிப்ப ண்களுடன்
13-ஆவது
இடத்லேயும்
ப ற்றுள்ளன.
ஒட்டுபோத்ேோக சவீோ நிகாா் நிலலப் ல்கலலக்கழகம் மேசிய அளவில்
29-ஆவது இடத்லேப் பிடித்துள்ளது.





அபேரிக்கா
யணிக்கவுள்ளாாா். க்வாட் கூட்டலேப்பில் இந்தியா,
அபேரிக்கா, ஆஸ்திமரலியா, ஜப் ான் ஆகிய நாடுகள் இடம்ப ற்றுள்ளன.
இந்நிலலயில்
அபேரிக்காவின்
பவள்லள
ோளிலகயில்
முேல்முலறயாக வரும் 24-ஆம் மேதி க்வாட் ேலலவாா்களின் கூட்டம்
நலடப றவுள்ளது. அபேரிக்க அதி ாா் மஜா ல டன் ேலலலேயில்
நலடப றவுள்ள இந்ேக் கூட்டத்தில் இந்திய பிரேோா் மோடி,
ஆஸ்திமரலிய பிரேோா் ஸ்காட் மோரிஸன், ஜப் ான் பிரேோா்
மயாஷிஹிமட சுகா ஆகிமயாாா் கலந்துபகாள்கின்றனாா்.
க்வாட் கூட்டலேப்பிலுள்ள நாடுகளுக்கு இலடயிலான உறலவ
வலுப் டுத்துவது, கமரானா போற்று ம ான்ற பிரச்லனகளில்
ஒத்துலழப்ல மேம் டுத்துவது, ருவநிலல ோற்றம், கட்டுப் ாடற்ற
இந்மோ- சிபிக் பிராந்தியம், புதிய போழில்நுட் ங்கள் உள்ளிட்டலவ
போடாா் ாக கூட்டத்தில் விவாதிக்கப் டும் என்று பவள்லள ோளிலக
ஊடகப் பிரிவு பசயலாா் பஜன் சாகி பவளியிட்ட அறிக்லகயில்
பேரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. கடந்ே முலற காபைாலி வழியாக நலடப ற்ற
இந்ேக் கூட்டம் இம்முலற மநரில் நலடப றவுள்ளோல் அதில் ங்மகற்க
பிரேோா் மோடி அபேரிக்கா பசல்லவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.
4. ேமிழ்ப் ல்கலல.யின் திறனாய்வு பசம்ேல் விருதுக்கு க. ஞ்சாங்கம்
மோா்வு
ேஞ்சாவாா் ேமிழ்ப் ல்கலலக்கழகத்தின் ந. சுப்புபரட்டியாாா் நூற்றாண்டு
அறக்கட்டலள சாாா்பில் வழங்கப் டும் திறனாய்வுச் பசம்ேல் விருதுக்கு க.
ஞ்சாங்கம்
மோா்வு
பசய்யப் ட்டுள்ளாாா்.
இதுகுறித்து
ேமிழ்ப்
ல்கலலக்கழகம் திங்கள்கிழலே பவளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பு:
ேமிழ்ப்
ல்கலலக்கழகத்தில் நிறுவப் ட்டுள்ள ம ராசிரியாா் ந.
சுப்புபரட்டியாாா் நூற்றாண்டு அறக்கட்டலள சாாா்பில் திறனாய்வுச்
பசம்ேல் விருது நிகழாண்டு முேல் வழங்கப் டவுள்ளது.
இவ்விருதுக்கான
அறிவிப்பு
பவளியிடப் ட்டு,
விண்ைப் ங்கள்,
ரிந்துலரகள்
ப றப் ட்டன.
இதில்
2021ஆம்
ஆண்டுக்கான
திறனாய்வுச் பசம்ேல் விருதுக்குத் ேமிழின் முன்மனாடி இலக்கியத்
திறனாய்வாளரான புதுச்மசரிலயச் மசாா்ந்ே ம ராசிரியாா் க. ஞ்சாங்கம்
ஒருேனோகத் மோா்வுக் குழுவால் மோா்ந்பேடுக்கப் ட்டாாா். இேற்கான
ரிசு வழங்கும் நிகழ்வு பசப்டம் ாா் 27 ஆம் மேதி ேமிழ்ப்
ல்கலலக்கழகத்தில் நலடப றும். இதில், விருதுடன் ரூ. 25,000
போலகயும், சான்றிேழும் வழங்கப் டும்.

2. பசப்டம் ரில் மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசிக்கு உலக சுகாோர அலேப்பு
ஒப்புேல் அளிக்க வாய்ப்பு
இந்ே ோேம் மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசிக்கு உலக சுகாோர அலேப்பு
ஒப்புேல் அளிக்க வாய்ப்புள்ளோக ேகவல் பவளியாகியுள்ளது.
இந்தியாவில் மகாவிஷீல்ட், மகாமவக்ஸின், ஸ்புட்னிக்-வி கமரானா
ேடுப்பூசிகலள அவசரகால அடிப் லடயில் யன் டுத்ே ேத்திய அரசு
அனுேதியளித்துள்ளது. அமேமவலளயில் அபேரிக்காவின் ஃல ஸாா்,
ஜான்சன் & ஜான்சன், ோடாா்னா, சீனாவின் லசமனாஃ ாாா்ம்,
பிரிட்டனின் மகாவிஷீல்டு ேடுப்பூசிகலள அவசரகால அடிப் லடயில்
யன் டுத்ே அனுேதியளித்துள்ள உலக சுகாோர அலேப்பு, இந்தியாவில்
ாரத் மயாபடக் நிறுவனம் உருவாக்கிய மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசிக்கு
ேட்டும் ஒப்புேல் அளிக்கவில்லல.
அந்ேத் ேடுப்பூசிக்கு ஒப்புேல் அளிக்கத் மேலவயான ஆவைங்கலள
உலக
சுகாோர
அலேப்பிடம்
ாரத்
மயாபடக்
நிறுவனம்
வழங்கியுள்ளோக கடந்ே ஜூலல ோேம் ேத்திய அரசு பேரிவித்திருந்ேது.
இந்நிலலயில் மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் அவசரகால யன் ாட்டுக்கு
இந்ே ோேம் உலக சுகாோர அலேப்பு அனுேதி அளிக்க வாய்ப்புள்ளது
என்று ேகவலறிந்ே வட்டாரங்கள் பேரிவித்துள்ளன.
3. பசப்.24-இல் க்வாட் கூட்டம்: பிரேோா் மோடி அபேரிக்கா யைம்
க்வாட் கூட்டலேப்பில் இடம்ப ற்றுள்ள நாடுகளின் ேலலவாா்கள்
ங்மகற்கும் கூட்டம் அபேரிக்க ேலலநகாா் வாஷிங்டனில் வரும் 24ஆம் மேதி நலடப றவுள்ளது. இலேபயாட்டி பிரேோா் நமரந்திர மோடி











