
         

    

1. எந்தத் ததற்கு பசிபிக் தபருங்கடல் நாடு சமீபத்தில் காலநிலல 

மாற்றம் குறித்து பன்னாட்டு நீதிமன்றத்லத நாடியது? 

அ) பிஜி 

ஆ) ஆஸ்திரேலியா 

இ) வனுவாட்டு  

ஈ) பப்புவா நியூ கினி 

✓ தென் பசிபிக் தபருங்கடல் நாடான 80 தீவுகளைக் தகாண்ட வனுவாட்டு, 

சமீபத்தில் காலநிளல மாற்றத்தின் விளைவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட 

ரவண்டிய ெற்ரபாளெய மற்றும் எதிர்கால ெளலமுளறயினரின் 

உரிளமகள் குறித்ெ கருத்ளெ தவளியிட பன்னாட்டு நீதிமன்றத்ளெ 

நாடியுள்ைது. இந்ெத் தீவு நாடுகளில் கடல் மட்டம் மற்றும் வழக்கமான 

புயல்களை அதிகரித்து வருகின்றன. வனுவாட்டு சுமார் 280,000 

மக்கள்தொளகளயக் தகாண்டுள்ைது. ஐநா தபாதுச்சளப (UNGA) மூலம் 

இந்ெ முயற்சிளய வனுவாட்டு அளமக்கவுள்ைது. 

 

2. இந்தியாவில், “டிஜிட்டல் ஸ்லக” தளத்லத இயக்குகிற நிறுவனம் 

எது? 

அ) NITI ஆரயாக் 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ) சிவில் வான்ரபாக்குவேத்து இயக்குநேகம்  

ஈ) ெகவல் தொழில்நுட்ப அளமச்சகம் 

✓ “டிஜிட்டல் ஸ்ளக” ெைம் இந்தியாவில் சிவில் ஏவிரயஷன் இயக்குநேகம் 

மூலம் இயக்கப்படுகிறது. சமீபத்தில், உள்நாட்டு விமானப்ரபாக்குவேத்து 

அளமச்சகம், இந்தியாவில் டிரோன் நடவடிக்ளககளுக்காக பிேத்ரயகமா 

-க ஒரு வான்தவளி வளேபடத்ளெ தவளியிட்டது. இந்ெ வளேபடத்ளெ 

“டிஜிட்டல் ஸ்ளக” ெைத்ளெப் பயன்படுத்தி அணுகலாம். இந்ெ வளேபடத் 

-தின்படி, டிரோன் தசயல்பாடுகளுக்காக வான்தவளி பச்ளச, சிவப்பு 

மற்றும் மஞ்சள் மண்டலங்கைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. வங்கிகளுடனான லவப்பு குறித்த அறிக்லகலய, அவ்வப்பபாது 

தவளியிடப்படுகிற அலமப்பு எது? 

அ) டிஐசிஜிசி 

ஆ) ஆர் பி ஐ  

இ) நிதி அளமச்சகம் 

ஈ) ஐபிஏ 

✓ வங்கிகளுடனான ளவப்பு குறித்ெ அறிக்ளக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் 

தவளியிடப்பட்டது. இது, 2019-20ஆம் நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுளகயில், 

2020-21ஆம் நிதியாண்டில், வங்கி ளவப்பு, ஆண்டுக்கு 11.9% 

அதிகரித்துள்ைது என்று கூறுகிறது. இெற்கு காேணம் CASA (நடப்பு 

கணக்கு - ரசமிப்புக் கணக்கு ளவப்பு) வைர்ச்சியாகும். மகாோஷ்டிோ, 

உத்ெே பிேரெசம், கர்நாடகா ஆகியளவ இந்தியாவின் தமாத்ெ வங்கி 

ளவப்புத் தொளகயில் 1/3 பங்கு என அறிக்ளக கூறுகிறது. 

 

4. PFRDA’ஆல் எந்தத் பததியில் பதசிய ஓய்வூதிய அலமப்பு திவாஸ் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) அக்ரடாபர்.1  

ஆ) அக்ரடாபர்.2 

இ) அக்ரடாபர்.3 

ஈ) அக்ரடாபர்.4 

✓ ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுளற மற்றும் ரமம்பாட்டு ஆளணயமானது 

(PFRDA) அக்.1ஆம் ரெதிளய ரெசிய ஓய்வூதிய அளமப்பு திவாஸாக 

தகாண்டாட முன்தமாழிந்துள்ைது. இது ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத் 

திட்டத்ளெ ஊக்குவிப்பெற்கான PFRDA’இன் ஒருபகுதியாகும்.  

✓ #npsdiwas என்ற ெளலப்பில் ஒரு பேப்புளே சமூக ஊடகங்களில் விைம்ப 

-ேப்படுத்ெப்படுகிறது. PFRDA என்பது மத்திய நிதியளமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ை ஒரு சட்டரீதியான மற்றும் ஒழுங்குமுளற அளமப்பாகும். அென் 

ெற்ரபாளெய ெளலவர் சுப்ேதிம் பாண்டிரயாபாத்யாய் ஆவார். 

 

5. முதல் இமாலய திலைப்பட விழாலவ நடத்திய இந்திய மாநிலம் 

/ UT எது? 

அ) லடாக்  

ஆ) உத்ெேகாண்ட் 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) ஜம்மு காஷ்மீர் 

✓ முெலாவது இமாலய திளேப்பட விழாளவ லடாக் யூனியன் பிேரெசத்தில் 

உள்ை ரல நகேத்தில் மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபேப்பு அளமச்சர் 

அனுோக் ொக்கூர் தொடங்கிளவத்ொர். இந்தியாவின் 75 ஆண்டுகள் 

சுெந்திேத்ளெ தகாண்டாடும் விடுெளலயின் அம்ரித் மரகாத்சவத்தின் 

ஒரு பகுதியாக தசப்.24 முெல் 28 வளே இந்ெ ஐந்து நாள் திளேப்பட 

விழாவுக்கு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ைது. 

✓ இந்திய அேசின் ெகவல் மற்றும் ஒலிபேப்பு அளமச்சகத்தின் திளேப்பட 

விழாக்கள் இயக்குநேகத்துடன் இளணந்து லடாக் யூனியன் பிேரெச 

நிர்வாகம் இளெ நடத்துகிறது. இது லடாக் ென்னாட்சி மளல ரமம்பாட்டு 

கவுன்சிலுடன் இளணந்து நடத்ெப்படுகிறது. 

 

6. பிரீடம் ஹவுஸால் ததாடர்ச்சியாக ஏழாவது ஆண்டாக இலைய 

சுதந்திைத்திற்கான பமாசமான சூழல் உள்ள நாடாக அறிவிக்கப்பட்டு 

உள்ள நாடு எது? 

அ) சீனா  

ஆ) வட தகாரியா 

இ) சிரியா 

ஈ) ஈோக் 

✓ அதமரிக்காளவச்சார்ந்ெ இலாப ரநாக்கற்ற நிறுவனமான பிரீடம் ஹவுஸ் 

சமீபத்தில் இளணய சுெந்திேம், டிஜிட்டல் உரிளமகள், ெகவல் சுெந்திேம் 

மற்றும் இளணய அணுகல் உரிளம ஆகியளவ அடங்கிய அறிக்ளக 

ஒன்ளற தவளியிட்டது. இவ்வறிக்ளகயின்படி, இளணய சுெந்திேமானது 

உலகைவில் தொடர்ச்சியாக 11ஆவது ஆண்டாக குளறந்துள்ைது.  

✓ மியான்மர், தபலாேஸ் & உகாண்டாவில் மிகப்தபரிய ரசெம் நிகழ்த்தும் 

விளைவுகள் காணப்பட்டன. தொடர்ச்சியாக 7ஆம் ஆண்டாக இளணய 

சுெந்திேத்திற்கான ரமாசமான சூழல் உளடய நாடாக சீன நாடு 

ெேவரிளசப்படுத்ெப்பட்டுள்ைது. 

 

7. அண்லமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற அபிபேக் வர்மாவுடன் 

ததாடர்புலடய விலளயாட்டு எது? 

அ) தடன்னிஸ் 

ஆ) பூப்பந்து 

இ) வில்வித்ளெ  

ஈ) மட்ளடப்பந்து 

✓ மும்முளற உலகக்ரகாப்ளபயில் ெங்கப்பெக்கம் தவன்ற இந்தியாவின் 

‘காம்பவுண்ட்’ வில்வித்ளெ வீேர் அபிரஷக் வர்மா உலக வில்வித்ளெ 

விளையாட்டு வீேர்களின் குழுவிற்கு ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ைார். உலக 

வில்வித்ளெ சாம்பியனான ேஷ்யாவின் நடாலியா அவ்தீவா மற்றும் 

இந்தியாவின் அபிரஷக் வர்மா ஆகிரயார் நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கு 

ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ைனர். 

✓ 32 வயொன அபிரஷக் வர்மா, ‘அர்ஜுனா’ விருது தபற்றவோவார். இந்ெ 

ஆண்டு தொடக்கத்தில் ரபாலந்து (2015) மற்றும் பாரிஸில் நடந்ெ 

உலகக்ரகாப்ளபயில் அவர் ெங்கப்பெக்கங்களை தவன்றுள்ைார். 

 

8. அண்லமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற ப ாதி சுபைகா தவன்னம் 

உடன் ததாடர்புலடய விலளயாட்டு எது? 

அ) தடன்னிஸ் 

ஆ) ஸ்குவாஷ் 

இ) வில்வித்ளெ  

ஈ) துப்பாக்கிச்சுடுெல் 

✓ யாங்டனில் நளடதபற்று வரும் உலக வில்வித்ளெ சாம்பியன்ஷிப் 

ரபாட்டியில் தபண்கள் ‘காம்பவுண்ட்’ பிரிவு ரபாட்டியில் ரஜாதி சுரேகா 

தவன்னம் தவள்ளி தவன்றுள்ைார். இறுதிப்ரபாட்டியில், உலகின் 3ஆம் 

நிளலயிலுள்ை தகாலம்பியாவின் சாோ ரலாபஸால் அவர் 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

ரொற்கடிக்கப்பட்டார். முன்னொக, உலக சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய 

தபண்கள் மற்றும் கலப்பு கூட்டு அணிகள் தவள்ளிகளை தவன்றன. 

இந்திய தபண்கள் அணியில் ரஜாதி, முஸ்கான் கிோர் மற்றும் பிரியா 

குர்ஜார் ஆகிரயார் அடங்குவர். 

 

9. நியூயார்க்கில் நலடதபற்ற தகவல் மற்றும்  னநாயகத்திற்கான 

உச்சிமாநாட்டில் இந்தியாலவ பிைதிநிதித்துவப்படுத்தியவர் யார்? 

அ) நரேந்திே ரமாடி 

ஆ) அனுோக் ொக்கூர்  

இ) பியூஷ் ரகாயல் 

ஈ) நிர்மலா சீொோமன் 

✓ ஐநா தபாதுச்சளப கூட்டத்ளெதயாட்டி நியூயார்க்கில் உள்ை பிோன்ஸ் 

தூெேகத்தில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட ெகவல் மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான 

உச்சிமாநாட்டில் மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபேப்பு அளமச்சர் அனுோக் 

ொக்கூர் உளேயாற்றினார். ‘ெகவல் மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான 

சர்வரெச கூட்டணி’ நியூயார்க்கில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு தசப்.26 

அன்று தொடங்கப்பட்டது. இது கருத்து மற்றும் கருத்து சுெந்திேம் மற்றும் 

இலவச, பன்ளம மற்றும் நம்பகமான ெகவல்களுக்கான அணுகளல 

ஊக்குவிப்பளெ ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. இக்கூட்டாண்ளமயில் 

இன்றுவளே 43 நாடுகள் ளகதயழுத்திட்டுள்ைன. 

 

10. வங்காள விரிகுடாவில் உருவான 3ஆவது தசப்டம்பர் புயலின் 

சூறாவளியின் தபயர் என்ன? 

அ) கிசா 

ஆ) குலாப்  

இ) ஜீனா 

ஈ) குணா 

✓ குலாப் சூறாவளி, ஆந்திே பிேரெச மாநிலத்தில் களேளயக் கடந்ெது. 

ஆந்திோ மற்றும் ஒடிசா இளடரயயான நிலப்பேப்ளப அது ொக்கியது. 

யாஸ் புயல், ஒடிசா மற்றும் ரமற்கு வங்க மாநிலம் முழுவதும் அழிளவ 

ஏற்படுத்திய நான்கு மாெங்களுக்குப் பிறகு, தெற்கு ஒடிசா மற்றும் வடக்கு 

ஆந்திே பிேரெச கடற்களேயில் மற்தறாரு சூறாவளி உருவானது. 

✓ 21ஆம் நூற்றாண்டில், இேண்டு தவப்பமண்டல சூறாவளிகள் – ெரய 

(2018) மற்றும் பியார் (2005) - வங்காை விரிகுடாவில் இருந்து இந்திய 

கிழக்கு கடற்களேயில் களேளய கடந்ெது. தசப்டம்பர் மாெத்தில் 

களேளயக் கடந்ெ ‘குலாப்’ புயல் இதுரபான்ற மூன்றாவது புயலாகும். 

 


1. அக்.1 – தன்னார்வ இரத்த தான நாள் 

கருப்பபாருள்: உயிர்க்காக்கும் உதிரதானம். 

 

2. முத்ெமிழறிஞர் டாக்டர் களலஞர் தபாற்கிழி விருது அறிவிப்பு 

தசன்ளன புத்ெகக் கண்காட்சிளய நடத்தும் பபாசி வழங்கும் 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கான முத்ெமிழறிஞர் டாக்டர் களலஞர் தபாற்கிழி விருது 

வியாழக்கிழளம அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இதுகுறித்து பபாசி தவளியிட்ட 

தசய்திக்குறிப்பில், 

2007-ல் 30ஆவது தசன்ளன புத்ெகக் காட்சிளய துவக்கிளவத்ெ, 

முத்ெமிழறிஞர் டாக்டர் களலஞர் அவர்கள் ெம் தசாந்ெ நிதியிலிருந்து 

ஒரு ரகாடி ரூபாளய பபாசியிடம் வழங்கி, ஆண்டுரொறும் பல்ரவறு 

துளறகளைச் ரசர்ந்ெ 4 ெமிழ் எழுத்ொைர்களுக்கும் ஒரு பிறதமாழி 

எழுத்ொைருக்கும் ஒரு ஆங்கில தமாழி எழுத்ொைருக்கும் ெலா ஒரு 

லட்சம் வீெம் தபாற்கிழியும், விருதும் வழங்கக் கூறினார்கள். அெற்காக 

பபாசியால் உருவாக்கப்பட்ட அறக்கட்டளையில் இருந்து, கவிளெ, 

புளனவிலக்கியம், உளேநளட, நாடகம் ஆகியவற்றில் சிறந்ெ 4 ெமிழ் 

எழுத்ொைர்களுக்கும், ஆங்கிலம் மற்றும் பிற இந்திய தமாழிகளில் 

எழுதும் சிறந்ெ 2 ரபருக்கும் ஆண்டுரொறும் விருது மற்றும் `1 லட்சம் 

பணமும் அளித்துக் கவுேவித்து வருகிறது. அென்படி 2007ல் இருந்து 

இதுவளே 84 எழுத்ொைர்களுக்கு 84 லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான விருொைர்களை அெற்காக அளமக்கப்தபற்ற 

குழு ரெர்வு தசய்துள்ைது. ரெர்வுதபற்ற விருொைர்கள் பட்டியளல 

பபாசியின் ெளலவர் ஆர் எஸ் சண்முகம் அவர்கள் அறிவித்துள்ைார். 

தகாரோனா காேணமாக நளடதபறாமல் நின்றுவிட்ட 2020ம் 

ஆண்டுக்கான விருது வழங்கும் விழாவும் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான 

விழாவுடன் இளணந்து நளடதபறும். விழா குறித்ெ ரெதி மற்றும் ரநேம் 

விளேவில் அறிவிக்கப்படும் என்று பபாசி ெளலவர் அறிவித்துள்ைார். 

2021 ஆம் ஆண்டு விருது தபறும் விருொைர்கள்: 

1. அபி – கவிளெ 

2. இோரசந்திே ரசாழன் – புளனவிலக்கியம் 

3. எஸ் ோமகிருஷ்ணன் – உளேநளட 

4. தவளி ேங்கோஜன் – நாடகம் 

5. மருெநாயகம் – ஆங்கிலம் 

6. நதித் சாகியா - பிற இந்திய தமாழி (காஷ்மீரி) 

 

3. 3,200 ஆண்டுகளுக்கு முந்ளெய தபாருளந நாகரிகம்; 

ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை, தகாற்ளகயில் அகழாய்வு நிளறவு: 

2,000’க்கும் ரமற்பட்ட பழங்காலப் தபாருட்கள் கண்தடடுப்பு 

ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை மற்றும்தகாற்ளகயில், 3,200 ஆண்டுகளுக்கு 

முந்ளெய ‘தபாருளநநாகரிகத்ளெ’ தவளிக்தகாணர்ந்ெ அகழாய்வுப் 

பணிகள் நிளறவளடந்ென. இதில், 2,000-க்கும் ரமற்பட்ட பழங்காலப் 

தபாருட்கள் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

ெமிழக தொல்லியல் துளற சார்பில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 

ொமிேபேணி களேயில் உள்ை ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளையில் 2-ம் 

கட்டமாகவும், பாண்டியர்களின் துளறமுக நகோன தகாற்ளகயில் முெல் 

கட்டமாகவும் கடந்ெ 7 மாெங்கைாக அகழாய்வுப் பணி நளடதபற்றது. 

ரநற்று முன்தினம் பணி நிளறவுதபற்றது. ஆதிச்சநல்லூரில் 10-க்கும் 

ரமற்பட்ட இடங்களில் குழிகள் ரொண்டப்பட்டு, அகழாய்வுநளடதபற்றது. 

இதில், 500-க்கும் ரமற்பட்ட பழங்காலப் தபாருட்கள் 

கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

தகாற்ளகயில் 1,000-க்கும் ரமற்பட்ட தபாருட்கள் கிளடத்ென. குறிப்பாக, 

9 அடுக்குகள் தகாண்ட திேவப்தபாருட்களை வடிகட்டும் குழாய், சங்க 

இலக்கியத்தில் கூறப்படும் 29 அடுக்குகள் தகாண்ட தசங்கல் கட்டுமான 

அளமப்பு, இேண்டடுக்கு தகாள்கலன், சங்கு அறுக்கும் தொழிற்கூடம், 

ெமிழ் பிோமி எழுத்துகள், குறியீடுகள், சங்குகள், சங்கு வளையல்கள், 

வண்ண பாசிமணிகள், பாளனகள், ரோம் மற்றும் சீன நாட்டுப் பாளன 

ஓடுகள், சுடுமண் உருவதபாம்ளமகள் எனஏோைமான தபாருட்கள் 

கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

சிவகளையில் பேம்பு, ரபட்மா நகேம், மூலக்களே ஆகிய 3 இடங்களில் 18 

குழிகளும், போக்கிேமபாண்டி திேடு, ஆவாேங்காடு திேடு, தபாட்டல் திேடு, 

தசக்கடி ஆகிய நான்கு இடங்களில் வாழ்விடப் பகுதிகளை 

கண்டறிவெற்காக 8 குழிகளும் அளமக்கப்பட்டன. பேம்பு பகுதியில் 

400’க்கும் ரமற்பட்ட தபாருட்களும், வாழ்விடப் பகுதிகளில் 300’க்கும் 

ரமற்பட்ட தபாருட்கள் & 48 முதுமக்கள் ொழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

குழந்ளெகள் விளையாடும் வட்ட சில்கள், தபண்கள் அணியும் 

காெணிகள், சதுேங்க காய்கள், நூல் நூற்கப் பயன்படும் ெக்களி, 

சுடுமண்ணால் தசய்யப்பட்ட முத்திளேகள், சுடுமண் பந்து, 

சுடுமண்சக்கேம், நுண்கற்கால கருவிகள், பட்ளட தீட்டும் கற்கள், 

எலும்புகைால் ஆன கூர்முளனக் கருவிகள், அம்மி குழவி, கண்ணாடி 

வளையல்கள், சங்கு வளையல்கள், பாசிமணிகள், சீன நாட்டு நாணயம், 

காப்பர் குழாய், சீன பாளன ஓடுகள், வாள், கத்தி என ஏோைமான 

தபாருட்கள் கிளடத்ென. ஆவாேங்காடு திேட்டில் சுடாெ தசங்கல்லால் 

அளமக்கப்பட்ட கட்டுமானம், போக்கிேமபாண்டி திேட்டில் தசங்கல்லால் 

கட்டப்பட்ட கழிவுநீர் வடிகால் என பல முக்கியத்துவம் வாய்ந்ெ 

ெடயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மூலக்களே பகுதியில் கல்வட்டங்கள் 

கிளடத்ென. 

சிவகளையில் கிளடத்ெ முதுமக்கள் ொழியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட 

தநல்மணிகளை ஆய்வு ரமற்தகாண்டதில், அவற்றின் வயது 3,200 

ஆண்டுகள் என்றும், ொமிேபேணிக்களே ‘தபாருளந நாகரிகத்தின்’ 

வயது 3,200 ஆண்டுகள் என்றும், ெமிழக சட்டப்ரபேளவயில் முெல்வர் 

மு க ஸ்டாலின் அறிவித்ொர். இளெ தபருளமப்படுத்தும் விெமாக 

திருதநல்ரவலியில் `15 ரகாடி மதிப்பில் ‘தபாருளநஅருங்காட்சியகம்’ 

அளமக்கப்படும். அங்கு, ஆதிச்ச நல்லூர், சிவகளை மற்றும் தகாற்ளகயில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தபாருட்கள் காட்சிப்படுத்ெப்படும் என்றும் முெல்வர் 

 

 



         

    

அறிவித்ொர். சிவகளையில் மூன்றாம் கட்ட அகழாய்வும், தகாற்ளகயில் 

கடல்சார் ஆய்வும் அடுத்ெ ஆண்டு ரமற்தகாள்ைப்படவுள்ைன. 

 

4. தசப்டம்பரில் `1.17 லட்சம் ரகாடி GST வசூல்: 5 மாெங்களில இல்லாெ 

உயர்வு 

கடந்ெ தசப்டம்பர் மாெத்தில் ஒட்டுதமாத்ெ GST வருவாயாக `1,17,010 

ரகாடி வசூலாகி உள்ைது. இது கடந்ெ 5 மாெங்களில் இல்லாெ அதிக 

வசூலாகும். தொடர்ந்து 3 மாெங்கைாக ஒரு லட்சம் ரகாடிக்கு ரமல் GST 

வசூலாகியுள்ைது. இது தொடாா்பாக நிதியளமச்சகம் தவளியிட்ட 

அறிக்ளகயில் ரமலும் கூறப்பட்டுள்ைொவது: 

தசப்டம்பர் மாெத்தில் தமாத்ெம் `1,17,010 ரகாடி GST வசூலாகி உள்ைது. 

இதில் மத்திய GSTயாக `20,578 ரகாடி, மாநில GSTயாக `26,767 

ரகாடி, ஒருங்கிளணந்ெ GST ஆக `60,911 ரகாடி (இறக்குமதி 

தபாருள்கள் மீது வசூலிக்கப்பட்ட `29,555 ரகாடி உள்பட) & கூடுெல் 

(தசஸ்) வரியாக `8,754 ரகாடியும் (இறக்குமதி தபாருள்களுக்கா -க 

வசூலிக்கப்பட்ட `623 ரகாடி உள்பட) வசூலாகியுள்ைது. 

தசப்டம்பர் மாெ வருவாய் கடந்ெ ஆண்டு இரெ காலத்தில் கிளடத்ெ GST 

வருவாளயவிட 23% அதிகமாகும். கடந்ொண்டு இரெமாெத்தில் 

கிளடத்ெளெவிட, இந்ெ மாெத்தில் தபாருள்கள்மூலம் கிளடக்கும் 

வருவாய் 30% அதிகம் & உள்நாட்டு பரிவர்த்ெளனமூலம் கிளடக்கும் 

வருவாய் (ரசளவ இறக்குமதி உள்பட) 20% அதிகமாகும். தசப்டம்பர் 

2019-இல் `91,916 ரகாடி வருவாய் கிளடத்ெ நிளலயில் 2020 

தசப்டம்பரிரலரய அளெவிட 4% அதிக வருவாய் கிளடத்ெது. 

நடப்பாண்டின் இேண்டாவது காலாண்டில், மாொந்திே தமாத்ெ GST 

வசூல் சோசரி `1.15 லட்சம் ரகாடி. இது ஆண்டின் முெல் காலாண்டில் 

கிளடத்ெ மாொந்திே வசூலான `1.10 லட்சம் ரகாடிளயவிட 5% 

அதிகமாகும். இது நாட்டின் தபாருைாொேம் ரவகமாக எழுச்சி 

தபற்றுவருவளெ தெளிவாக உணர்த்துகிறது. 

தபாருைாொே வைர்ச்சியுடன், வரி ஏய்ப்பு ெடுப்பு நடவடிக்ளககள், 

குறிப்பாக ரபாலி ேசீது ெயாரிப்பவார்களுக்கு எதிோன நடவடிக்ளக GST 

வசூல் அதிகரிப்புக்கு காேணமாகியுள்ைது. வருவாய்க்கான இந்ெச் 

சாெகமான ரபாக்கு தொடர்வதுடன் ஆண்டின் இேண்டாவது அளே 

ஆண்டில் கூடுெல் வருவாய் கிளடக்கச் தசய்யும். மாநிலங்களின் GST 

வருவாய்ப் பற்றாக்குளறளய ஈடுகட்டுவெற்கான இழப்பீடாக `22 

ஆயிேம் ரகாடிளயயும் மத்திய அேசு விடுவித்துள்ைது. 

ெமிழ்நாட்டின் GST வருவாய் கடந்ெ ஆண்டு தசப்டம்பரில் `6,454 ரகாடி 

இருந்ெ நிளலயில் இந்ெ ஆண்டு தசப்டம்பரில் 21% அதிகரித்து `7,842 

ரகாடி வசூலாகியுள்ைது என மத்திய நிதி அளமச்சகம் தெரிவித்துள்ைது. 

 

5. ெமிழகத்துக்கு `1,112 ரகாடி கடன்: உலக வங்கி ஒப்புெல் 

ெமிழகத்துக்கு `1,112 ரகாடி கடன் வழங்க உலக வங்கி ஒப்புெல் 

அளித்துள்ைது. தசன்ளன நகளே பருவநிளல மாற்றங்களுக்கு உகந்ெ 

அதிக பசுளம நிளறந்ெொகவும், வாழ்வெற்குத் ெகுதியுள்ை வளகயிலும் 

உலகத் ெேத்திலான நகேமாக உருவாக்கும் ெமிழக அேசின் திட்டத்துக்கு 

உெவும் வளகயிலும் இந்ெக் கடளன வழங்க ஒப்புெல் அளித்திருப்பொக 

உலக வங்கி அென் தசயல் இயக்குநர்கள் குழுவிடம் தெரிவித்ெது. 

இதுெவிே, ரமகாலய மாநிலத்தில் சுகாொே ரசளவகளைத் ெேம் 

உயர்த்ெவும், கரோனா பாதிப்பு உள்ளிட்ட அவசேகால மருத்துவத் 

ரெளவகளைக் ளகயாளும் வளகயில் மாநிலத்தின் திறளன 

ரமம்படுத்தும் வளகயிலான திட்டத்துக்காக அந்ெ மாநிலத்துக்கு `296 

ரகாடி கடன் வழங்கவும் உலக வங்கி ஒப்புெல் அளித்திருக்கிறது.  

இதுதொடர்பாக உலக வங்கி ெனது அறிக்ளகயில் கூறியிருப்பொவது: 

சுமார் ஒரு ரகாடி மக்கள்தொளகயுடன் இந்தியாவில் நான்காவது அதிக 

மக்கள்தொளக தகாண்ட மாநகேமாக தசன்ளன உள்ைது. மாநிலத்தின் 

தபாருைாொே ளமயமாக விைங்கும் தசன்ளன, இயற்ளகப்ரபரிடர், 

பருவநிளலமாற்ற பாதிப்புகைால் அதிகம் பாதிப்புறக்கூடிய நகேமாகவும் 

உள்ைது. 

இத்ெளகய சூழலில் ‘தசன்ளன நகே கூட்டுறவு: நிளலத்ெ நகர்ப்புற 

ரசளவகள் திட்டம்’ என்ற திட்டத்தின்கீழ் `1,112 ரகாடி கடன் வழங்க 

ஒப்புெல் அளித்திருப்பது, நகரின் ரசளவத் துளறகளின் நிதி நிளலளய 

ரமம்படுத்ெ உெவும் என்பரொடு, குடிநீர் விநிரயாகம் மற்றும் கழிவுநீர் 

அகற்றுெல், ரபாக்குவேத்து, சுகாொேம் மற்றும் திடக்கழிவு ரமலாண்ளம 

ஆகிய 4 முக்கிய நகர்ப்புற ரசளவகளின் ெேத்ளெ ரமம்படுத்ெவும் 

உெவும். ரமகாலயத்துக்கு வழங்கப்பட இருக்கும் கடன்மூலம், அந்ெ 

மாநிலத்தில் உள்ை 11 மாவட்டங்களும் பயன்தபறும். அரொடு, 

மாநிலத்தின் ஆேம்ப சுகாொே ளமயம் மற்றும் இேண்டாம் நிளல சுகாொே 

ளமய ஊழியர்கள், அவர்களுளடய ரமலாண்ளமத் திறன் மற்றும் 

சிகிச்ளசயளிக்கும் திறன் ஆகியவற்ளற ரமம்படுத்திக்தகாள்ைவும் 

உெவும். குறிப்பாக, மாநில மருத்துவ சுகாொே ரசளவகளை தபண்கள் 

சிறந்ெ முளறயில் பயன்படுத்திக் தகாள்ை இந்ெத் திட்டம் உெவும். 

ரமகாலயத்தில் 5 வயதுக்குள்பட்ட இறப்பு விகிெம் 2019-20-ஆம் 

ஆண்டில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 40 உயிரிழப்புகள் என்ற விகிெத்தில் 

இருந்ெது. இது முந்ளெய 2015-16-ஆம் ஆண்டு கணக்தகடுப்ளபக் 

காட்டிலும் சற்று கூடுெலாகும். இந்ெ விவகாேத்தில் மாநிலத்தின் ஒருசில 

மாவட்டங்கள் சிறப்பாக தசயல்பட்டரபாதும், கிோமப்புறங்களுக்கும் 

நகர்ப்புறங்களுக்கும் இளடரயயான ரவறுபாடு தொடர்கிறது.  

தபரும்பாலான சுகாொேக் குறியீடுகளில் நகர்ப்புறங்கள் சிறப்பாக 

தசயல்படுகின்றன. அரெ ரநேம், தொற்றும் ென்ளம அல்லாெ உயர் ேத்ெ 

அழுத்ெம், சர்க்களே ரநாய், இெய ரநாய் மற்றும் புற்றுரநாய் பாதிப்புகள் 

ரமகலாயத்தில் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றன என்று உலக வங்கி 

தசய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. பாதுகாப்பு தொழில்துளறக்கான கூட்டு தசயற்குழு: இந்தியா - 

அதமரிக்கா முடிவு 

இந்தியா மற்றும் அதமரிக்க பாதுகாப்புத் தொழில்துளறகள் தொடர்பான 

கூட்டு தசயற்குழுளவ அளமக்க இரு நாடுகளும் முடிவு தசய்துள்ைன. 

இதுகுறித்து பாதுகாப்புத் துளற அளமச்சக வட்டாேங்கள் தெரிவித்ெொவ 

-து: கடந்ெ ஐந்து நாள்கைாக தில்லியில் நளடதபற்று வந்ெ இந்திய - 

அதமரிக்க தொழில்துளற பாதுகாப்பு மாநாடு நிளறவளடந்ெது.  

பாதுகாப்பு தொடாா்பான ெைவாடங்கள் மற்றும் தமன்தபாருள்களை 

உருவாக்கி வரும் இருநாட்டு நிறுவனங்கள், ெங்களிளடரய முக்கியத்து 

-வம் வாய்ந்ெ இேகசியத் ெகவல்களைப் பரிமாறிக் தகாள்வெற்கான 

வளேயளறகளை உருவாக்கும் ரநாக்கில் இந்ெ மாநாடு நடத்ெப்பட்டது. 

பாதுகாப்பு உற்பத்தியில இந்திய ெனியார் நிறுவனங்களும் ஈடுபட்டு 

வரும் நிளலயில், அவர்களிடம் ோணுவ ேகசியத் ெகவல்களைப் 

பரிமாறிக்தகாள்வெற்கான தநறிமுளறகள் உருவாக்கப்பட ரவண்டும் 

என்று முன்னணி அதமரிக்க பாதுகாப்பு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் 

வலியுறுத்தி வந்ென. அெளன நிளறவு தசய்வெற்காக நடத்ெப்பட்ட இந்ெ 

மாநாட்டில், இதுதொடர்பான கூட்டு தசயற்குழுளவ அளமக்க தகாள்ளக 

ரீதியில் ஒப்புக்தகாள்ைப்பட்டது. 

அந்ெக் குழு அவ்வப்ரபாது சந்தித்து, அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை 

பாதுகாப்பு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் ெங்களிளடரய பரிமாறிக் 

தகாள்வெற்கான தகாள்ளககளையும் நளடமுளறகளையும் 

நிர்ணயிக்கும் என்று பாதுகாப்புத் துளற வட்டாேங்கள் தெரிவித்ென. 

 

7. ஜல் ஜீவன் தசயலி: பிேெமர் ரமாடி இன்று அறிமுகம் 

ஜல் ஜீவன் தசயலிளய பிேெமர் நரேந்திே ரமாடி தொடக்கிளவத்ொர். 

இென்மூலம் இந்தியாவில் தசயல்படுத்ெப்படும் குடிநீர் விநிரயாகத் 

திட்டம் ரமலும் தவளிப்பளடத்ென்ளமயுடன் தசயல்படுவதுடன், அென் 

மூலம் பயனளடபவர்களுக்கும் ரபாதிய விழிப்புணர்வு கிளடக்கும். 

ஜல் ஜீவன் இயக்க கிோம பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் பானி சமிதிகளுடன் 

(நீர் வழங்கும் குழுக்கள்) காதணாலி முளறயில் கலந்துளேயாடுகிறர். 

ரமலும், உலகின் எந்ெப் பகுதியில் இருக்கும் ெனிநபர்களும் 

நிறுவனங்களும் இந்தியாவில் குடிநீர் விநிரயாகத் திட்டத்துக்கு 

நிதியெவி அளிக்கும் ோஷ்ட்ரீய ஜல் ஜீவன் ரகாஷ் திட்டத்ளெயும் பிேெமர் 

தொடங்கி ளவக்கிறார். பிேெமர் அலுவலகம் தவளியிட்டுள்ை தசய்திக் 

குறிப்பில் இத்ெகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ஒவ்தவாரு வீட்டிற்கும் சுத்ெமான ெண்ணீளே குழாய் மூலம் வழங்க 

2019 ஆகஸ்ட் 15-இல் ஜல் ஜீவன் இயக்கம் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது. 

அப்ரபாது 3.23 ரகாடி (17%) கிோமப்புற வீடுகளுக்கு மட்டுரம குழாய் வழி 

குடிநீர் இளணப்பு வழங்கப்படுகிறது. 

கடந்ெ ஈோண்டுகளில், கரோனா தொற்றுரநாய் தநருக்கடி இருந்ெ 

ரபாதிலும் சுமார் 8.26 ரகாடி (43%) கிோமப்புற குடும்பங்கள் ெங்கள் 

வீடுகளில் குழாய் வழி ெண்ணீர் விநிரயாகத்ளெப் தபற்றுள்ைன. 

 

 



         

    

8. ஜூனியர் உலகக் ரகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுெல்: மானு பாக்கருக்கு 

ெங்கம்; இஷா, ரகன்ரமட், ருத்ோங்ஷுக்கு தவள்ளி 

ஜூனியர் உலகக் ரகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுெல் ரபாட்டியில் இந்திய 

நட்சத்திே வீோங்களன மானு பாக்கர் ெங்கம் தவன்றார். 

இஷா சிங், ரகன்மட் தசகான், ஆடவர் பிரிவில் ருத்ோங்ஷ் பட்டீல் 

ஆகிரயார் தவள்ளி தவன்றனர். ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் 

ெங்கம் தவல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இைம் வீோங்களன மானு 

பாக்கர் எந்ெப் பெக்கமும் தவல்லாமல் ஏமாற்றத்ளெ ெந்ொர். இது இந்திய 

ெேப்புக்கு தபரும் அதிருப்திளய ஏற்படுத்தியது. 

இந்நிளலயில் தபரு நாட்டு ெளலநகர் லீமாவில் நளடதபற்ற ஜூனியர் 

உலகக் ரகாப்ளபயில் மகளிர் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் ெங்கப்பெக்கம் 

தவன்றார். மற்தறாரு வீோங்களனயான இஷா சிங் 240 புள்ளிகளுடன் 

தவள்ளிப் பெக்கம் தவன்றார். ஆடவர் 10 மீ ஏர் ளேபிள் பிரிவில் 250 

புள்ளிகளை குவித்து தவள்ளி தவன்றார் ருத்ோங்ஷ் சிங். 

அதமரிக்க வீேர் வில்லியம் ஷானர் ெங்கம் தவன்றார். மகளிர் 10 மீ ஏர் 

ளேபிள் பிரிவில் ேமிொ 229.1 புள்ளிகள் உடன் தவண்கலம் தவன்றார். 

மகளிர் ஸ்கீட் பிரிவில் நட்சத்திே இைம் வீோங்களன ரகன்மட் தசகான் 

தவள்ளி தவன்றார், பர்த் மகிஜா, ெனுஷ் ஆகிரயார் முளறரய 7, 8ஆம் 

இடங்களைப் தபற்றனர். 

ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டிக்கு பிறகு நளடதபறும் இப்ரபாட்டியில் 32 

நாடுகளைச் ரசர்ந்ெ 370 ரபர் பங்ரகற்றுள்ைனர். 

 

9. ஆசிய ரடபிள் தடன்னிஸ்: இந்தியாவுக்கு தவண்கலம் 

ஆசிய ரடபிள் தடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் தவண்கலம் 

தவன்று வேலாறு பளடத்ெது இந்திய ஆடவர் அணி. கத்ொர் நாட்டு 

ெளலநகர் ரொகாவில் நளடதபற்று வரும் இப்ரபாட்டியில் ஆடவர் பிரிவு 

அளேயிறுதி ஆட்டம் நளடதபற்றது. இதில் வலுவான தகாரியாவுடன் 

ரமாதியது இந்தியா. இதில் இந்திய அணி 0-3 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் 

ரொல்வியளடந்ெது. எனினும் அளேயிறுதிக்கு ெகுதிதபற்ற நிளலயில் 

தவண்கலப் பெக்கத்ளெ ளகப்பற்றியது. 

இந்திய வீேர் சத்யன் 5-11, 12-10, 8-11, 5-11 என்ற ரகம் கணக்கில் 

தகாரியவீேர் ஹூஜின் ஜங்கிடம் ரொல்வியளடந்ொர். மற்தறாரு வீேோன 

சேத் கமல் 7-11, 15-13, 8-11, 11-6, 1-9 என்ற ரகம் கணக்கில் 

தகாரியாவின் லீ சாங்ஸுவிடம் ரொல்வியளடந்ொர். ஹர்மீத் ரெசாய் 11-

4, 9-11, 8-11, 11-6, 13-11 என்ற ரகம் கணக்கில் சியுங்மின் ரசாவிடம் 

ரொல்வியளடந்ொர். முன்னொக காலிறுதியில் ஈோன் அணிளய 3-1 

என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தவன்றது இந்தியா. 

கடந்ெ 1976ஆம் ஆண்டுக்கு பின் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் 

இந்தியா தவல்லும் இேண்டாவது பெக்கம் இதுவாகும். 

மகளிர் அணி 5ஆம் இடம்: 5 முெல் 10 இடங்களுக்கான ரபாட்டியில் 

இந்திய மகளிர் அணி 3-1 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ொய்லாந்து 

அணிளய வீழ்த்தி 5-ஆம் இடத்ளெப் தபற்றது. சுதிர்ொ முகர்ஜி, ஸ்ரீஜா 

அகுலா, ஆகிரயார் ஒற்ளறயர் ஆட்டங்களில் தவன்றனர். அர்ச்சனா கமத் 

ரபாோடி ரொல்வியளடந்ொர். 

 

10. முதிரயார் நல மருத்துவர் VS நடோஜனுக்கு ரெசிய விருது 

முதிரயார் நல மருத்துவ ரசளவகளை சிறப்புற ரமற்தகாண்டு வருவெற் 

-காக முதிரயார் நல மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் வி எஸ் நடோஜனுக்கு 

ரெசிய விருது வழங்கப்பட்டது. தில்லியில் நளடதபற்ற விழாவில் 

குடியேசுத் துளணத் ெளலவர் தவங்ளகயா நாயுடு ‘வரயாஷ்ரேஷ்ொ 

சமான்’ என்ற அவ்விருளெ வி எஸ் நடோஜனுக்கு வழங்கி தகௌேவித்ொர்.  

மத்திய அேசின் சமூக நீதித்துளற மற்றும் அதிகாேம் அளித்ெல் துளற 

சார்பில் ஒவ்ரவார் ஆண்டும் உலக முதிரயார் தினமான அக்.1ஆம் ரெதி 

முதிரயார் நலனுக்கு சிறப்பான ரசளவயாற்றுபவர்களுக்கு விருது 

வழங்கி தகௌேவிக்கப்படுகிறது. அென்படி நிகழாண்டில் 13 ெனியார் 

மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. அதில், 

முதிரயார் நல சிகிச்ளசகளை விரிவாக ரமற்தகாண்டளமக்காக வி எஸ் 

நடோஜன் முதிரயார் நல அறக்கட்டளைக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது. 

‘வருமுன் காப்ரபாம்’ என்ற ெளலப்பில் பல தசாற்தபாழிவுகள் மற்றும் 

முதிரயார் நல மருத்துவ முகாம்களை நடத்தியதுடன், சுமார் 1,853 

முதிரயார்களுக்கு இலவசமாக நிரமானியா ெடுப்பூசியும் அந்ெ 

அறக்கட்டளை சார்பில் தசலுத்ெப்பட்டுள்ைது. 

 

11. மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டம் திரும்பப்தபறப்பட்டது புதிய இேண்டு 

திட்டங்கள் அறிமுகம்: சமூகநலத்துளற இயக்குநர் சுற்றறிக்ளக 

மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டம் திரும்பப் தபறப்பட்டு அெற்கு பதிலாக சம்பல் 

மற்றும் சமர்த்தியா என்ற புதிய இேண்டு திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்ெ முடிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ைொக சமூகநலத்துளற இயக்குநர் டி ேத்னா அளனத்து 

மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு சுற்றறிக்ளக அனுப்பியுள்ைார். 

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அவேனுப்பியுள்ை சுற்றறிக்ளகயில் 

கூறியிருப்பொவது: மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டம் தசப்.30ஆம் ரெதி வளே 

மட்டுரம நீட்டிக்கப்பட்டது. இந்ெ திட்டம் திரும்பப்தபறப்பட்டு அெற்கு பதிலாக 

புதிய திட்டம் விளேவில் நளடமுளறப்படுத்ெப்பட உள்ைது. இதுகுறித்து 

31.8.2021 அன்று அகமொபாத்தில் ஆரலாசளன கூட்டம் நடத்ெப்பட்டது. 

இதில், மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டத்ளெ இேண்டாக பிரித்து 

தபண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் திட்டங்களை தகாண்ட சம்பல் திட்டம் 

மற்றும் தபண்களுக்கு அதிகாேம் அளிக்கும் திடங்களை தகாண்ட 

சமர்த்தியா திட்டம் என்ற இேண்டு திட்டங்கள் நளடமுளறப்படுத்ெப்படும் 

என தெரிவிக்கப்பட்டது. மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டத்திற்கு பதிலாக 

தபண்களுக்கு அதிகாேம் அளிக்கும் சமர்த்தியா திட்டம் தசயல்பாட்டிற்கு 

தகாண்டுவேப்பட்டு 2024ம் ஆண்டு வளே அமலில் இருக்கும். ரமலும், 

கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டத்தின் முக்கிய கூறுகைாக, 

தபண்களை ரமம்படுத்துவெற்கான ரெசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ட 

அைவிலான ளமயங்கள் அளமக்க ரவண்டும். 

சுகாொேம், பாலினம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து, நிதி, கல்வியறிவு, திறன் 

ரமம்பாடு ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் தபற்றிருக்க ரவண்டும். நிர்வாகப் 

பணிக்கான ஊழியர்களை திட்டங்களை தசயல்படுத்துவளெ ஊக்குவிக்க 

ரவண்டும். மற்ற அளமச்சகங்கள் மற்றும் துளறகளின் திட்டங்களுடன் 

ஒருங்கிளணந்து தசயல்பட ரவண்டும். வன்முளற மற்றும் துயேங்களை 

எதிர்தகாள்ளும் தபண்களுக்கு குளறதீர்ப்ளப விளேவுபடுத்துவது 

உள்ளிட்ட பல்ரவறு புதிய திட்டங்கள் இென்மூலம் தசயல்பாட்டிற்கு வரும். 

மகிைா சக்தி ரகந்திோ குழுவின் ஆட்ரசர்ப்பு அதிகாரி என்ற வளகயில் 

கதலக்டர்கள் அவேவர் மாவட்டங்களில் உள்ை இந்ெ குழுவின் 

ஊழியர்களை அவர்கைது பணியில் இருந்து உடரன விடுவிக்க 

ரவண்டும். ரமலும், அெற்கான ரகாப்புகள் மற்றும் ஆவணங்களை 

அவர்களிடம் இருந்து தபற்றுக்தகாள்ை ரவண்டும். இவ்வாறு 

கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

12. 2021 அக்.2 – ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் 153ஆவது பிறந்தநாள். 

 

13. உலக விண்பவளி வாரம் 

ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அக்.4 முெல் 10ஆம் ரெதி வளே உலக விண்தவளி 

வாேம் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

14. காந்தி பிறந்ெநாளைதயாட்டி - லடாக்கில் பறக்கவிடப்பட்ட உலகின் 

மிகப்தபரிய ரெசியக்தகாடி: 

மகாத்மா காந்தி பிறந்ெநாளை ஒட்டி, முழுக்க முழுக்க கெர் துணியால் 

தநய்யப்பட்ட உலகிரலரய மிகப்தபரிய அைவிலான ரெசியக் தகாடி 

லடாக்கில் ரநற்று பறக்கவிடப்பட்டது. ரெசத் ெந்ளெ மகாத்மா காந்தியின் 

153ஆவது பிறந்ெநாள் நாடு முழுவதும் தகாண்டாடப்பட்டது. இளெதயாட்டி, 

இந்திய இோணுவத்தின் தபாறியாைர்கைால் கெர் துணியால் தநய்யப்பட்ட 

மிகப்தபரிய ரெசியக்தகாடி, லடாக்கின் ரல பகுதியில் பறக்கவிடப்பட்டது.  

225 மீ நீைமும், 150 மீ அகலமும் தகாண்ட இக்தகாடிொன், உலகின் மிகப் 

தபரிய ரெசியக்தகாடியாகும். இக்தகாடியின் தமாத்ெ எளட 1000 கிரலா. 

லடாக் துளணநிளல ஆளுநர் ஆர் ரக மாத்தூர் இந்ெ ரெசியக் தகாடிளய 

திறந்து ளவத்ொர். இந்திய இோணுவத்ெளலளம ெைபதி மரனாஜ் முகுந்த் 

நேவரன முன்னிளலயில் இந்நிகழ்ச்சி நளடதபற்றது. 

 

15. மத்திய அேசின் ‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தின்மூலம் எனது சரகாெரிகளுக்கு 

ரெளவயான குடிநீர் கிளடத்துள்ைது: தவள்ரைரி ஊோட்சி மன்றத் 

ெளலவருடனான கலந்துளேயாடலில் பிேெமர் ரமாடி தபருமிெம் 

‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தின்மூலம் எனது சரகாெரிகளுக்கு அவர்கள் தவகு 

காலமாக எதிர்பார்த்திருந்ெ, ரெளவயான குடிநீர் கிளடத்துள்ைது என 

பிேெமர் ரமாடி தபருளமயுடன் தெரிவித்ொர். மத்திய அேசின் ‘ஜல் ஜீவன்’ 

திட்டத்தின்கீழ், இந்தியாவில் 100% குடிநீர் இளணப்பு தகாடுத்துள்ை 5 



         

    

ஊோட்சிகளைத் ரெர்வு தசய்து, அந்ெ கிோம மக்களிடம் காதணாலிக் காட்சி 

வாயிலாக பிேெமர் ரமாடி கலந்துளேயாடினார். 

அவ்வாறு ரெர்வு தசய்யப்பட்ட ஐந்து ஊோட்சிகளில், திருவண்ணாமளல 

மாவட்டம் ஆேணிளய அடுத்ெ தவள்ரைரி ஊோட்சியும் அடங்கும். மத்திய 

அேசின் ‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தின்கீழ் தவள்ரைரி ஊோட்சியில் உள்ை 412 

வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இளணப்பு தகாடுக்கப்பட்டு, 100 செவீெம் குடிநீர் 

ரெளவளய பூர்த்திதசய்ெ ஊோட்சியாக திகழ்கிறது. 

 

16. இலட்சத்தீவில் ‘மகாத்மா’ காந்தியின் முெல் சிளல: இோஜ்நாத் சிங் 

திறந்துளவத்ொர் 

இலட்சத்தீவில் ‘மகாத்மா’ காந்தியின் முெல்சிளலளய பாதுகாப்பு அளமச்சர் 

இோஜ்நாத் சிங் திறந்துளவத்ொர். இதுரவ நாட்டின் விடுெளலக்காகப் 

ரபாோடியவர்களை நிளனவுகூரும் விெமாக லட்சத்தீவில் திறக்கப்பட்ட 

முெல் சிளலயாகும். இரு நாள் பயணமாக பாதுகாப்பு அளமச்சர் ோஜ்நாத் 

சிங் இலட்சத்தீவு தசன்றார். 

 

17. இலங்ளக இந்திய ோணுவம் கூட்டுப் பயிற்சி 

இந்தியா இலங்ளக ோணுவங்களுக்கு இளடரயயான கூட்டுப் பயிற்சி, 

இலங்ளக அம்பாளற பகுதியில் உள்ை ரபார்ப் பயிற்சிப் பள்ளியில் அக்.4 

முெல் 15 வளேயில் நளடதபறவுள்ைது. 

இருநாட்டு ோணுவங்கள் இளடரய தநருங்கிய உறளவ ஏற்படுத்துவதுட 

-ன், இருெேப்பு ரபார் ஆயத்ெ நிளலளய வலுப்படுத்துவரொடு, தீவிேவாெ 

மற்றும் பயங்கேவாெ எதிர்ப்பு நடவடிக்ளககளில் சிறந்ெ அணுகுமுளறளய 

பரிமாறிக் தகாள்வரெ இந்ெக் கூட்டுப் பயிற்சியின் ரநாக்கமாகும்.  

சர்வரெச பயங்கேவாெ எதிர்ப்புச் சூழலில் இருநாட்டு ோணுவத்தினருக்கு 

இளடரய இந்ெப் பயிற்சி ரமற்தகாள்ைப்பட உள்ைது என்று பாதுகாப்பு 

அளமச்சகம் தவளியிட்டுள்ை தசய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

முன்னொக, 7ஆவது மித்ோ சக்தி கூட்டுப் பயிற்சி 2019’இல் மகாோஷ்டிே 

மாநிலம் புரனயில் நளடதபற்றது குறிப்பிடத்ெக்கது. 

 

18. அலிபாக் தவள்ளை தவங்காயத்துக்கு புவிசார் குறியீடு 

மகாோஷ்டிே, ோய்கட் மாவட்டத்தில் உள்ை புகழ்தபற்ற அலிபாக் தவள்ளை 

தவங்காயத்துக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ைது. இென்மூலம் 

தவள்ளை தவங்காயத்தின் வர்த்ெகம் அதிகரிக்கக்கூடும் என ரவைாண் 

அதிகாரிகள் தெரிவித்ெனர். அவர்கள் ரமலும் கூறுளகயில், ‘மருத்துவ 

குணம்தகாண்ட தவள்ளை தவங்காயம் இருெய ரநாய்களுக்கும் உடலில் 

தகாழுப்புச் சத்ளெக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் இன்சுலின் சுேக்க ளவப்பதிலும் 

பயன்படுவொக 1883ஆம் ஆண்டு அேசு குறிப்ரபட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.  

அலிபாக் தவள்ளை தவங்காயத்துக்கு புவிசார் குறியீடு தபறுவெற்காக 

மாநில ரவைாண் துளறயும் தகாங்கண் ரவைாண் பல்களலக்கழகமும் 

விண்ணப்பத்ளெ 2019, ஜனவரி 15ஆம் ரெதி சமர்ப்பித்ென. தவள்ளை 

தவங்காயம் பயிரிடுவொல் ஏக்கருக்கு சுமார் `2 இலட்சம் வருவாய் 

கிளடக்கும்’ என்றனர். 

 

 


