
         

    

1. சமீபத்தில் தில்லி அரசு அறிமுகப்படுத்திய சுற்றுலா சசயலியின் 

சபயர் என்ன? 

அ) எனது தில்லி 

ஆ) தேத ோ தேரி தில்லி  

இ) தில்லி சுற்றுப்பயணம் 

ஈ) ஹேோரோ தில்லி 

✓ தில்லி அரசோனது அண்மேயில் ‘தேத ோ தேரி தில்லி’ என்ற சசயலிமய 

அறிமு ப்படுத்தியது. இது தில்லி அரசின் சுற்றுலோத் துமறயோல் 

வடிவமேக் ப்பட்டு உருவோக் ப்பட்டேோகும். இந்ேச் சசயலி, தில்லியில் 

உள்ள அமனத்து சுற்றுலோ சேோடர்போன ே வல் மளயும் வழங்கும். 

தில்லியில் உள்ள அமனத்து முக்கிய சுற்றுலோத்ேலங் ளுக் ோன 

நுமழவுச் சீட்டு மளயும் இதில் சபற முடியும். 

 

2. காலாண்டு வேலலோய்ப்பு ஆய்ேறிக்லகயானது நாட்டின் 

எத்தலன துலைகளின் வேலலோய்ப்பு மற்றும் அது சதாடர்புலடய 

மாறிகலை ேழங்குகிைது? 

அ) 3 

ஆ) 9  

இ) 15 

ஈ) 23 

✓ சேோழிலோளர் வோரியத்ேோல் ேயோரிக் ப்பட்ட  ோலோண்டு அடிப்பமடயிலோன 

அகில இந்திய தவமலவோய்ப்பு ஆய்வின் ஒருபகுதியோ ,  ோலோண்டு 

தவமலவோய்ப்பு ஆய்வின் (2021 ஏப்ரல் முேல் ஜூன் வமர) முேல் 

 ோலோண்டுக் ோன அறிக்ம மய ேத்திய சேோழிலோளர் ேற்றும் தவமல 

வோய்ப்பு அமேச்சர் புதபந்ேர் யோேவ் சவளியிட்டோர். 

✓ முடிவு மள அறிவித்ே அமேச்சர் புதபந்ேர் யோேவ், தேர்வு சசய்யப்பட்ட 9 

துமற ளில் முேற் ட்ட ஆய்வின்படி ேதிப்பிடப்பட்டுள்ள சேோத்ே தவமல 

வோய்ப்பு 3 த ோடிதய 8 இலட்சம் என்றும், இது 6ஆவது சபோருளோேோர 

 ணக்ச டுப்பு (2013-14) அறிக்ம யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 2 த ோடிதய 

37 இலட்சத்மே விட 29% அதி ம் என்றும் கூறினோர். 

 

3. தற்வபாது நலடமுலைப்படுத்தப்படும் சேளிநாட்டு ேர்த்தகக் 

சகாள்லகயின் அசல் கால அளவு என்ன? 

அ) 2014- 2019 

ஆ) 2015-2020  

இ) 2016-2021 

ஈ) 2017-2022 

✓ 2015-20 சவளிநோட்டு வர்த்ே க் ச ோள்ம யின்  ோலத்மே ேோர்ச் 2022 

வமர நீட்டிக்  இந்திய அரசு முன்சேோழிந்துள்ளது. இந்ேக் ச ோள்ம  

முேலில் ேோர்ச் 31, 2020 அன்று முடிவமடவேோ  இருந்ேது. இந்ேக் 

ச ோள்ம , முேலில் 2021 ேோர்ச் வமரயிலும் 2021 சசப் வமரயிலும் 

நீட்டிக் ப்பட்டது. மூன்றோவது முமறயோ , ேற்தபோது மீண்டும் நீட்டிக்  

முன்சேோழியப்பட்டது. இமே வர்த்ே  ேற்றும் சேோழில்துமற அமேச்சர் 

பியூஷ் த ோயல் அறிவித்ேோர். 

 

4.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ை “ஆகாஷ் பிலரம்” என்ைால் என்ன? 

அ) AIR’இன் புதிய ஒலிபரப்பு நிமலயம்  

ஆ) BSNL வழங்கும் புதிய அ லக் ற்மற தசமவ 

இ) ஆ ோஷ் ஏவு மணயின் புதிய பதிப்பு  

ஈ) இஸ்தரோவின் வழிசசலுத்ேல் சசயற்ம க்த ோள் 

✓ போது ோப்பு ஆரோய்ச்சி ேற்றும் தேம்போட்டு அமேப்பு (டிஆர்டிஓ) சமீபத்தில் 

ஒடிசோவின் சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிமணந்ே தசோேமன ேளத்தில் 

‘ஆ ோஷ் பிமரம்’ ஏவு மணமய பரிதசோதித்ேது. 

✓ ஆ ோஷ் ஏவு மணயின் இந்ே தேம்படுத்ேப்பட்ட பதிப்பு டிஆர்டிஓவோல் 

வடிவமேக் ப்பட்டு உருவோக் ப்பட்டது. 

 

 

 

5. ‘வதசிய பவயாடிக் ஸ்ட்சரஸ் வடாலரன்ஸ் நிறுேனம்’ அலமந்து 

உள்ை இடம் எது? 

அ) மும்மப 

ஆ) புதன 

இ) அ ேேோபோத் 

ஈ) ரோய்பூர்  

✓ தநஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பதயோடிக் ஸ்ட்சரஸ் சடோலரன்ஸ் என்பது 

ஐசிஏஆரின் கீழ் உள்ள ஒரு ேன்னோட்சி பல் மலக் ழ ேோ  ரோய்ப்பூரில் 

அமேந்துள்ளது. இந்ே நிறுவனம்  டந்ே 2012’இல் உருவோக் ப்பட்டது.  

✓ ரோய்பூரில் உள்ள இந்நிறுவனத்தின் புதிய வளோ த்மே பிரேேர் தேோடி 

நோட்டிற்கு அர்ப்பணித்மே அடுத்து இந்ே நிறுவனம் சமீப சசய்தி ளில் 

இடம்சபற்றது. இந்ே நி ழ்வின் தபோது, பிரேே ேந்திரி, 35  ோலநிமல 

சநகிழ்திறனுடன் கூடிய பயிர் வம  மளயும் நோட்டுக்கு அர்ப்பணித்ேோர். 

 

6. மருத்துேமலன அடிப்பலடயிலான புற்றுவநாய் பதிவேடுகளின் 

அறிக்லக, 2021’ஐ சேளியிட்ட நிறுேனம் எது? 

அ) ஐஎம்ஏ 

ஆ) ஐசிஎம்ஆர்  

இ) NITI ஆதயோக் 

ஈ) எய்ம்ஸ் 

✓ இந்திய ேருத்துவ ஆரோய்ச்சி  வுன்சிலோனது (ஐசிஎம்ஆர்) “இந்தியோவில் 

புற்றுதநோய் ளின் கிளினித ோதபோேோலஜிக் ல் புசரோமபல்: ேருத்துவ 

ேமன அடிப்பமடயிலோன புற்றுதநோய் பதிதவடு ளின் அறிக்ம -2021” 

சவளியிட்டது. இந்ே அறிக்ம யின்படி, அமனத்து புற்றுதநோய் 

போதிப்பு ளின் விகிேமும் சபண் மளவிட (47.4%) ஆண் ளில் (52.4%) 

அதி ேோ  உள்ளது. 

✓ சபண் மளப் போதிக்கும் புற்றுதநோய் ளுள் ேோர்ப  புற்றுதநோய் முேல் 

இடத்தில் உள்ளது. குழந்மேப்பருவ (0-14 வயது) புற்றுதநோய் ள் 7.9% 

அளவுக்கு உள்ளது. ேமல ேற்றும்  ழுத்துப்பகுதி புற்றுதநோய் ள் 

ஆண் ளுக்கு ஏற்படும் புற்றுதநோய் போதிப்பு ளுள் கிட்டத்ேட்ட மூன்றில் 

ஒரு பங் ோ  (31.2%) உள்ளது. 

 

7. ‘2021 உலகைாவிய துளிர்நிறுேன சூழலறிக்லகயின்’படி, மலிவு 

திைலமயுள்ை 5ஆேது ஆசிய சூழலலமப்பாக உருோன இந்திய 

மாநிலம் எது? 

அ) ேமிழ்நோடு 

ஆ) த ரளோ  

இ)  ர்நோட ோ 

ஈ) ே ோரோஷ்டிரோ 

✓ 2021 உல ளோவிய துளிர் நிறுவன சூழலறிக்ம யில் ேலிவு திறமே 

உள்ள ஐந்ேோவது ஆசிய சூழலமேப்போ  த ரளோ உருசவடுத்துள்ளது. 

இந்ே அறிக்ம , ஸ்டோர்ட் அப் சஜதனோம் ேற்றும் உல ளோவிய சேோழில் 

முமனதவோர் சநட்சவோர்க் ோல் ேயோரிக் ப்பட்டது. இந்ே 2021 அறிக்ம , 

சசயல்திறன், நிதி, இமணப்பு, சந்மே வரம்பு, வள ஈர்ப்பு, அனுபவம் & 

திறமே ஆகிய 7 அளவுருக் ளின் அடிப்பமடயில், உலச ங்கிலும் 

உள்ள 140 சூழலமேப்பு மள ேரவரிமசப்படுத்துகிறது. 

 

8. ேட இந்திய மாநிலத்தின் முதல் மற்றும் மிகப்சபரிய பனைப் 

பூங்கானை (palmetum) திைந்து லேத்துள்ை மாநிலம் எது? 

அ) உத்ேர பிரதேசம் 

ஆ) உத்ேர ோண்ட்  

இ) ேத்திய பிரதேசம் 

ஈ) பீ ோர் 

✓ உத்ேர ோண்ட் வனத்துமறயானது அம்ேோநிலத்தின் முேல் பமனப் 

பூங் ோமவ மநனிடோலில் அமேந்துள்ள ஹல்த்வோனி ேக் ளுக்கு 

அர்ப்பணித்ேது. இது, வட இந்தியோவிதலதய மி ப்சபரிய பமனப்பூங் ோ 

ஆகும். இங்கு 110’க்கும் தேற்பட்ட பமனேர வம  ள் உள்ளன. இது, 

CAMPA திட்டத்தின்கீழ் உருவோக் ப்பட்டேோகும். 

✓ உத்ேர ண்மட பூர்வீ ேோ க் ச ோண்ட டிரோச்சி ோர்பஸ் ேகில் (ேகில் 

பமன) என்ற பமன இனமும் இங்கு உள்ளது. 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9.‘ஹுனர்பாஸ்’ விருதுகளுடன் சதாடர்புலடய மத்திய அலமச்சகம் 

எது? 

அ) ஊர  வளர்ச்சி அமேச்ச ம்  

ஆ) சமூ  நீதி ேற்றும் அதி ோரேளித்ேல் அமேச்ச ம் 

இ) வீட்டுவசதி ேற்றும் ந ர்ப்புற விவ ோரங் ள் அமேச்ச ம் 

ஈ) விவசோயம் ேற்றும் ஊர  வளர்ச்சி அமேச்ச ம் 

✓ ‘ஹுனர்போஸ்’ விருது ள் நடுவண் ஊர  வளர்ச்சி அமேச்ச த்தின்கீழ் 

மஹேரோபோத்தில் உள்ள தேசிய ஊர  வளர்ச்சி ேற்றும் பஞ்சோயத்து ரோஜ் 

(NIRD&PR) அமேப்போல் நிறுவப்பட்டேோகும். 

✓ NIRD&PR ஆனது விடுேமலயின் 75ஆம் ஆண்டுக் ச ோண்டோட்டத்தின் 

ஒருபகுதியோ  அந்திதயோேயோ நோள் அன்று 75 ேோற்றுத்திறனோளி ளுக் 

-கு விருது மள வழங்கியது. இந்ே நோள், 2021 சசப்.25 அன்று பண்டிட் 

தீனேயோள் உபோத்யோயோவின் பிறந்ேநோளோகும். 

✓ தீனேயோள் உபோத்யோயோ கிரோே ச ௌசல்யோ தயோஜனோ ேற்றும் கிரோேப்புற 

சுயதவமலவோய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனங் ள் திட்டங் ள்மூலம் பயிற்சி 

சபற்றவர் ளுக்கு விருது ள் வழங் ப்படுகின்றன. 

 

10.எம்மாநிலத்தில், உலகின் அதிக உயரத்தில் அலமக்கப்பட்டுள்ை 

மின்வனற்ை நிலலயம் உள்ைது? 

அ) இேோச்சல பிரதேசம்  

ஆ) பீ ோர் 

இ) உத்ேர ோண்ட் 

ஈ) பஞ்சோப் 

✓ இேோச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் ஸ்பிட்டி ேோவட்டத்தில் அமேந்துள்ள 

 ோசோ, உலகின் அதி  உயரத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ள மின்தனற்ற 

நிமலயத்மேக் ச ோண்டுள்ளது. இந்நிமலயம் ‘Go Ego’ என்ற சபயரில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்ே நிமலயம், சரோசரி  டல் ேட்டத்திலிருந்து 500 

அடி உயரத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ளது. தசோேமன ஓட்டேோ , இரண்டு 

மின்சோர ஸ்கூட்டர் ள் இந்ே நிமலயத்தில் மின்தனற்றம் சசய்யப்பட்டன. 

 


1.  ோஞ்சிபுரம் சநசவோளர் ள் 6 தபருக்கு தேசிய விருது: உயரிய 

விருேோன ‘சந்த்  பீர்’ விருமே ஒருவர் சபறுகிறோர் 

 ோஞ்சிபுரத்மேச் தசர்ந்ே சநசவோளர் ள் 6 தபருக்கு 4 தேசிய விருது 

கிமடத்துள்ளது. சநசவோளர் ளுக்கு வழங் ப்படும் மி  உயரிய 

விருேோன ‘சந்த்  பீர்’ விருமேயும் ஒரு சநசவோளர் சபறுகிறோர். ேத்திய 

அரசு, சநசவோளர் ளுக்கு வழங்கும் மி  உயரிய விருது ‘சந்த்  பீர்’ 

விருேோகும். 2018-ம் ஆண்டுக் ோன ‘சந்த்  பீர்’  விருது இந்திய 

அளவில் 10 தபருக்கு அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இதில்  ோஞ்சிபுரம் 

தேட்டுப்போமளயம் சேருமவச் தசர்ந்ே சநசவோளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி 

சபயரும் இடம் சபற்றுள்ளது. நிமறய சநசவோளர் ளுக்கு பயிற்சி 

அளித்ேது, வழக் ேோன தசமல ளுக்கு ேோற்றோ  114 வடிவமேப்பு மள 

தசர்த்து தசமல சநய்ேது ஆகிய  ோரணங் ளுக் ோ  இவருக்கு இந்ே 

விருது அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

இதேதபோல் 2019-ம் ஆண்டுக் ோன தேசிய விருது 20 தபருக்கு 

அறிவிக் ப் பட்டுள்ளது. இதில் 6 தபர்  ோஞ்சிபுரத்மேச் தசர்ந்ேவர் ள். 

 ோஞ்சிபுரம் ேர்ேலிங் ம் ந மரச் தசர்ந்ே சரளோ -  ணபதி ேம்பதி ேற்றும் 

பிள்மளயோர்போமளயத்மேச் தசர்ந்ே  ோேோட்சி - ஹரி ேம்பதி இமணந் 

தும்,  ணி ண்டீஸ்வர் த ோயில் சேருமவச் தசர்ந்ே ரோம்குேோரி, 

ரோயன்குட்மட பிள்மள சேருமவச் தசர்ந்ே ஹரி ஆகிதயோர் 

ேனித்ேனியோ வும் தேசிய விருமே சபறுகின்றனர்.  ோஞ்சிபுரத்மேச் 

தசர்ந்ே 6 சநசவோளர் ள் 4 தேசிய விருது மள சபறுகின்றனர். சிறந்ே 

வடிவமேப்பு, சிறந்ே சேோழில் நுட்பங் மள ம த்ேறியில் 

பயன்படுத்தியது, சிறந்ே வண்ணங் ள் ஆகிய  ோரணங் ளுக் ோ  

இவர் ளுக்கு விருது அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

இதேதபோல் தேசிய சிறப்புச் சோன்றிேமழ  ோஞ்சிபுரம் திருக் ோலிதேடு 

பகுதிமயச் தசர்ந்ே த ோவிந்ேரோஜ், சீனுவோசன் ஆகிதயோர் இமணந்து 

சபறு கின்றனர். தேசிய விருது ளுக் ோன ேகுதி ளின் 

அடிப்பமடயிதலதய இவர்  ளும் தேர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

 

2.  ோவல் துமறயின் அதிரடி நடவடிக்ம  ள் சட்டம் ஒழுங்ம ப் 

பலப்படுத்ேட்டும் 

ச ோமலக் குற்றப் பின்னணி உள்ளவர் மள முற்றும யிட்டு, 

அவர் ளிடம் உள்ள ஆயுேங் மளக் ம ப்பற்றிவரும் ேமிழ்நோடு  ோவல் 

துமறயின் சேோடர் நடவடிக்ம  ள், சட்டம் ஒழுங்கு சேோடர்பில் ேோநில 

அரசு தீவிர  வனம் சசலுத்ேத் சேோடங்கியிருப்பேன் சவளிப்போடு ளோ த் 

சேரிகின்றன. 

 டந்ே சசப்டம்பர் 23 அன்று இரவு சேோடங்கி, அடுத்ே சில நோட் ளில் 

ேமிழ்நோடு முழுவதும் ஒதர தநரத்தில் நடத்ேப்பட்ட ‘ஆபதரஷன் டிஸ்ஆர்ம்’ 

நடவடிக்ம யில், பமழய ச ோமலக் குற்றவோளி ள் தசோேமனக்கு 

உட்படுத்ேப்பட்டு, அவர் ளில் 3,325 குற்றவோளி ள் ம துசசய்யப்பட்டுள் 

-ளேோ க்  ோவல் துமற ேரப்பில் சேரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

3.  ோஞ்சிபுரத்தில் பட்டுப் பூங் ோ ஓரிரு ேோேங் ளில் திறப்பு; ேறி 

இயந்திரங் ள் சசயல்போட்டுக்கு வந்ேன; சபண் ளுக்கு 66 % 

தவமலவோய்ப்பு 

 ோஞ்சிபுரத்மே அடுத்ே கீழ் திர்பூர் கிரோேத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ள 

பட்டுப் பூங் ோ உள்ளோட்சித் தேர்ேலுக்குப் பின்பு திறக் ப்பட உள்ளது. 

அங்கு நிறுவப்பட்டுள்ள ம த்ேறி இயந்திரங் ள் ேற்தபோது 

முேல் ட்டேோ  சசயல்போட்டுக்கு வந்துள்ள நிமலயில், இங்கு 66% 

சபண் ளுக்கு தவமலவோய்ப்பு அளிக் வும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

பட்டுக்குப் பு ழ்சபற்ற  ோஞ்சிபுரத்தில் ரூ.83.33 த ோடியில் பட்டுப் பூங் ோ 

அமேக் ப்படும் என்று  டந்ே 2012-ம் ஆண்டு ேமிழ  அரசு அறிவித்ேது. 

இேற் ோ  அரசு, ரூ.14 த ோடி ேதிப்புள்ள 75 ஏக் ர் நிலம், ேோனியத் 

சேோம யோ  ரூ.7.54 த ோடிமயயும் ஒதுக்கியது. ேற்ற சேோம  ேனியோர் 

மூலம் முேலீடு சசய்யப்படும் என்று அறிவிக் ப்பட்டது. 

அேற்குப் பிறகு இேற் ோன பணி ள் விமரவோ  நமடசபறவில்மல. 

 ோஞ்சிபுரத்மே அடுத்ே கீழ் திர்பூர் கிரோேத்தில் பட்டுப் பூங் ோ அமேக்கும் 

பணி ள் அப்படிதய கிடப்பில் தபோட்டப்பட்டன.  டந்ேஆண்டு இேற் ோன 

பணி ள் ஓரளவுக்கு நமடசபற்றன. திமு  ஆட்சி சபோறுப்தபற்றதும் 

இந்ேப் பட்டுப் பூங் ோமவ சசயல்போட்டுக்கு ச ோண்டு வர பல்தவறு 

நடவடிக்ம  ள் எடுக் ப்பட்டன. 

முேல் ட்டேோ  ேறி சநய்வேற் ோன  ட்டிடங் ள் அமேக் ப்பட்டுள்ளன. 

இங்கு ேறி இயந்திரங் ள் சபோருத்ேப்பட்டு துணி சநய்யும் பணி ள் 

சேோடங்கியுள்ளன. பல்தவறு ேனியோர் நிறுவனங் ள் ேறி 

சநய்வேற் ோன ம த்ேறி இயந்திரங் மள சபோருத்தி வருகின்றன. 

இந்ேப் பட்டுப் பூங் ோவில் ம த்ேறிக்கு என ேனிப் பிரிவும், 

சோயப்பட்டமற ள், விற்பமனப் பிரிவு ள் உட்பட பல அமேக் ப்பட 

உள்ளன. இங்கு 66 சேவீேம் சபண் ளுக்கு தவமலவோய்ப்பு அளிக் வும் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சோயமிடுேல் நமடசபறும்தபோது நீர் ேறுசுழற்சி 

முமறயில் பயன்படுத்ேப்பட உள்ளன. 

இங்கு சேோத்ேம் 2,160 ம த்ேறி இயந்திரங் ள் அமேக் ப்பட உள்ளன. 

சநசவோளர் ளுக்கு 700 குடியிருப்பு ள் அமேக் வும் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சேோத்ேம் 82 யூனிட்டு ளோ  இமவ இயங்  

உள்ளன. பட்டு ம த்ேறி சநசவுக் ோ  22 யூனிட்டு ளும்,  ோட்டன் 

ம த்ேறி துணி ள் சநசவு சசய்ய 30 யூனிட்டு ளும் ஒதுக் ப்பட 

உள்ளன. ேற்ற 30 யூனிட்டு ளில் சோயமிடுேல் உள்ளிட்ட ம த்ேறிச் 

சோர்ந்ே இேரப் பணி ள் நமடசபற உள்ளன. 

 

4. சேதி தெரியுமா? 

சசப்.24: பள்ளிக்  ல்விக் ோன புதிய போடத்திட்டத்மே வகுக்  

த . ஸ்தூரி ரங் ன் ேமலமேயில் 12 தபர் ச ோண்ட குழுமவ ேத்திய 

அரசு நியமித்துள்ளது. 

சசப்.25: உல  சு ோேோர அமேப்பின் ேமலமே இயக்குநரோ  உள்ள 

எத்திதயோப்பியோமவச் தசர்ந்ே சடட்தரோஸ் அேோதனோம் ச ப்தரயமை, 

அந்ேப் பேவிக்கு இரண்டோவது முமறயோ  ஐதரோப்பிய ஒன்றிய நோடு ள் 

பரிந்துமரத்துள்ளன. 

சசப்.26: இந்தியோவின் முேல் விமளயோட்டுத் துமற நடுவண் தீர்ப்போயம் 

குஜரோத் ேோநிலம் அ ேேோபோத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ளது. 

சசப்.26: சசக் குடியரசில் நமடசபற்ற ஆஸ்ட்ரோவோ ஒபன் சடன்னிஸ் 

தபோட்டியின் ே ளிர் இரட்மடயர் பிரிவில் இந்தியோவின் சோனியோ மிர்சோ-

சீனோவின் ஷுவோய் ஜங் இமண பட்டம் சவன்றது. 

 

 



         

    

சசப்.27: அசேரிக் ோவின் டத ோடோ ேோ ோணத்தில் உள்ள யோங்டன் 

ந ரில் நடந்ே 2021 உல  வில்வித்மே சோம்பியன்ஷிப் தபோட்டியில் 

இந்திய வில்வித்மே அணி 3 சவள்ளிப் பேக் ங் மள சவன்றது.  

சசப்.27: ஆயுஷ்ேோன் போரத் என்கிற தேசிய டிஜிட்டல் சு ோேோரத் 

திட்டத்மேப் பிரேேர் நதரந்திர தேோடி சேோடங்கிமவத்ேோர். ஒவ்சவோரு 

குடிே னுக்கும் சு ோேோர அமடயோள அட்மடமயயும் பதிதவட்மடயும் 

உள்ளடக்கியது இத்திட்டம். 

சசப்.28: சசன்மன எழும்பூரில் உள்ள பமழய  ோவல் 

ஆமணயர த்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ள ேமிழ்நோடு  ோவல் துமற 

அருங் ோட்சிய ம் சபோதுேக் ள் போர்மவக்கு திறக் ப்பட்டது. 

சசப்.28: டி20 கிரிக்ச ட் தபோட்டி ளில் 10 ஆயிரம் ரன் மளக் குவித்ே 

முேல் இந்திய வீரர் என்கிற சபருமேமய விரோட் த ோலி சபற்றோர்.  

சசப்.29:  ோவிரி நதிநீர் தேலோண்மே ஆமணயத்தின் முழு தநரத் 

ேமலவரோ  சவுமித்ரோ குேோர் ஹல்ேோர் என்பவமர ேத்திய அரசு 

நியமித்துள்ளது. 

அக்.1: தபோலீஸ், அதி ோரி ளின் ச ோடுமே ள் குறித்து சோேோனியர் ள் 

அளிக்கும் பு ோர் மள விசோரிக்  உயர் நீதிேன்ற ேமலமே நீதிபதி ள் 

ேமலமேயில் சிறப்பு விசோரமணக் குழு அமேக்  உச்ச நீதிேன்றம் 

ஆேரவோ  இருக்கும் என்று ேமலமே நீதிபதி என்.வி.ரேணோ 

சேரிவித்துள்ளோர். 

 

5. ேருத்துவம்: அசேரிக்  விஞ்ஞோனி ள் இருவருக்கு தநோபல் 

ேனிேோா் ள் சவப்பநிமலமயயும் சேோடுேமலயும் உணோா்ந்து 

ச ோள்வேற் ோன உணோா்வி மள (ரிசப்டோா்ஸ்)  ண்டறிந்ேேற் ோ  

அசேரிக் ோமவச் தசோா்ந்ே இரு விஞ்ஞோனி ளுக்கு ேருத்துவத்துக் ோன 

தநோபல் பரிசு அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இது சேோடோா்போன அறிவிப்மப 

திங் ள்கிழமே சவளியிட்ட தநோபல் குழுவின் சபோதுச் சசயலோா் ேோேஸ் 

சபல்ேன் கூறும யில், ‘‘ ண் ளின் போோா்க்கும் சசயல்போடு,  ோது ளின் 

த ட்கும் ேன்மே, தேோலின் உணரும் சசயல்போடு ஆகியமவ 

சேோடோா்போன ‘சசோதேதடோசசன்தசஷன்’  என்ற பிரிவில் தடவிட் 

ஜூலியைும் ஆோா்டம் படோபூடியனும் ஆய்வு மள தேற்ச ோண்டனோா். 

அந்ே ஆய்வு ள் இயற்ம யின் ர சியத்மே அறிவேற்கு உேவின. 

ேனிேோா் ள் உயிோா் வோழ்வேற்கு உணோா்வு ள் மி வும் அவசியேோனமவ. 

எனதவ, அவோா் ளின்  ண்டுபிடிப்போனது முக்கியேோனேோ வும் 

உயோா்ந்ேேோ வும் உள்ளது. 

மிள ோயில்  ோணப்படும் ‘த ப்மசசின்’  என்ற தவதிப்சபோருமளப் 

பயன்படுத்தி சவப்பத்மே உணோா்வேற் ோ த் தேோலில் உள்ள நரம்பு 

உணோா்விமய தடவிட் ஜூலியஸ்  ண்டறிந்ேோோா். சேோடுேமல 

உணோா்ந்து ச ோள்வேற் ோ  உடலில் உள்ள சசல்லில்  ோணப்படும் 

உணோா்விமய ஆோா்டம் படோபூடியன்  ண்டறிந்ேோோா்’ ’  என்றோோா். 

சேேோன பரிசுத் சேோம : தநோபல் பரிசோ  ேங் ப் பேக் த்துடன் சுேோோா் 

ரூ.8.40 த ோடி பரிசுத்சேோம யும் அளிக் ப்படும். அந்ேப் 

பரிசுத்சேோம யோனது இரு விஞ்ஞோனி ளுக்கும் சேேோ ப் 

பகிோா்ந்ேளிக் ப்படவுள்ளது.  டந்ே ஆண்டு இரு விஞ்ஞோனி ளும் 

நரம்பியலுக் ோன ‘ வ்லி’  விருமேப் பகிோா்ந்து ச ோண்டது 

குறிப்பிடத்ேக் து. 

முக்கியத்துவம்: தநோபல் குழுவின் உறுப்பினோா் ளில் ஒருவரோன தபட்ரிக் 

என்ஃதபோோா்ஸ் கூறும யில், ‘‘த ோமடக் ோலத்தின்  ோமல தவமளயில் 

ஒரு தேோட்டத்தில்  ோலணி ளின்றி நடந்து சசன்றோல், சூரியனின் 

இேேோன சவயிமலயும்,  ோமல தநரத்தின் குளுமேமயயும், சில்சலன்ற 

 ோற்மறயும்,  ோலுக் டியில் படோா்ந்திருக்கும் சிறுபுற் ளின் சேல்லிய 

அமேப்பு மளயும் உணர முடியும். அத்ேம ய உணோா்வு மளப் பற்றிய 

ஆய்தவ ‘சசோதேதடோசசன்தசஷன்’ என்பது. அத்ேம ய உணோா்வு ள் 

சேோடோா்போன விவரங் ள், தேோலில் இருந்து சேோடோா்ந்து உடலின் 

பல்தவறு பகுதி ளுக்கு எடுத்துச் சசல்லப்படுகின்றன. அந்ே 

உணோா்வு ள் சில பணி மள சிரேமின்றியும் அதி ம் தயோசிக் ோேலும் 

சசய்ய அத்தியோவசியேோ  உள்ளன’ ’  என்றோோா். இந்ேக் 

 ண்டுபிடிப்பு ள் வோயிலோ  ரத்ே நோளங் ளில் அழுத்ேம் 

ஏற்படுவேற் ோன சிகிச்மச மள உருவோக்குவது, ேருந்து ள் ேயோரிப்பது 

உள்ளிட்டமவ எளிேோகியுள்ளேோ த் சேரிவிக் ப்பட்டுள்ளது 

தநோபல்-ேருத்துவம் 

தடவிட் ஜூலியஸ் (65) அசேரிக் ோவின் சோன் பிரோன்சிஸ்த ோவில் உள்ள 

 லிஃதபோோா்னியோ பல் மலக் ழ  விஞ்ஞோனியோன தடவிட் ஜூலியஸ், 

மிள ோயில் உள்ள தவதிப்சபோருள் தேோலில் ஏற்படுத்தும் எரிச்சமல 

உணரும் ‘டிஆோா்பிவி1’ என்ற உணோா்விமயக்  ண்டறிந்ேோோா். 

சவப்பநிமலமயப் சபோருத்து அந்ே உணோா்வியில் உருவோக் ப்படும் 

அயனி ள், சவப்பத்மே உணோா்த்துகின்றன என்பமே அவோா் 

 ண்டறிந்ேோோா். 

ஆோா்டம் படோபூடியன் (54) 

சலபனோனில் பிறந்து அசேரிக் ோவின்  லிஃதபோோா்னியோ ேோ ோணம், 

லோதஹோல்லோ ந ரத்தில் உள்ள  ல்வி ஆய்வு நிமலயத்தில் 

விஞ்ஞோனியோ  உள்ள ஆோா்டம் படோபூடியன், சேோடுேமல உணோா்ந்து 

ச ோள்ளும் ‘பியஸ்01’, ‘பியஸ்02’ ஆகிய உணோா்வி மளக்  ண்டறிந்ேோோா். 

சேோடுவேன் மூலேோ  தேோலில் ஏற்படும் அழுத்ே ேோறுபோட்மட சசல்லில் 

உள்ள ஜீன் ள் எவ்வோறு உணோா்ந்து மூமளக்குத் ே வமல 

அனுப்புகின்றன என்பதில் தீவிர ஆரோய்ச்சி மள அவோா் தேற்ச ோண்டோோா். 

 

6. புதிய ந ர்ப்புற இந்தியோ ேோநோடு: பிரேேோா் தேோடி இன்று சேோடங்கி 

மவக்கிறோர் 

உத்ேர பிரதேச ேோநிலம் லக்தனோவில் 'ஆசோதி75 - புதிய ந ர்ப்புற 

இந்தியோ' ேோநோடு ேற்றும்  ண் ோட்சிமய பிரேேர் நதரந்திர தேோடி 

இன்று சேோடங்கி மவக்கிறோர். அங்குள்ள 75 ேோவட்டங் ளில் உள்ள 

75,000 பயனோளி ளுக்கு பிரேோன் ேந்திரி ஆவோஸ் தயோஜனோ - 

ந ர்ப்புற (PMAY -U) வீடு ள் திட்டத்மே பிரேேர் தேோடி டிஜிட்டல் 

முமறயில் திறந்து மவக்கிறோர். அேன்பின், இந்ே திட்டத்தின் 

பயனோளி ளுடன் உமரயோடுகிறோர். ஸ்ேோர்ட் சிட்டி ேற்றும் அம்ருத் 

திட்டத்தின் கீழ், 75 ந ோா்ப்புற வளோா்ச்சித் திட்டங் ளுக்கு அவோா் அடிக் ல் 

நோட்டவுள்ளோோா். ஃதபம்-2 திட்டத்தின் கீழ் லக்தனோ,  ோன்பூோா், வோரணோசி, 

பிரயோக்ரோஜ், த ோரக்பூோா், ஜோன்சி,  ோஜியோபோத் ஆகிய ந ரங் ளுக்கு 75 

தபருந்து ளின் இயக் த்மே அவோா் சேோடக்கி மவக் வுள்ளோோா். 

ேத்திய அரசின் வீட்டு வசதி ேற்றும் ந ோா்ப்புற அமேச்ச த்தின் 75 

திட்டங் ள் அடங்கிய சிறு புத்ே த்மேயும் அவோா் சவளியிடுகிறோோா். இந்ே 

நி ழ்ச்சி ளில் போது ோப்பு அமேச்சோா் ரோஜ்நோத் சிங், உத்ேரப் பிரதேச 

ஆளுநோா் ஆனந்திசபன் பதடல், அந்ே ேோநில முேல் ேந்திரி தயோகி 

ஆதித்யநோத் உள்ளிட்தடோோா் பங்த ற் வுள்ளனோா். 

 

7. இந்திய-இலங்ம  கூட்டு ரோணுவ பயிற்சி சேோடங்கியது 

இந்தியோ இலங்ம  ரோணுவங் ளுக்கு இமடதயயோன கூட்டுப் பயிற்சி 

‘மித்ர சக்தி’, இலங்ம  அம்போமற பகுதியில் உள்ள தபோோா்ப் பயிற்சிப் 

பள்ளியில் திங் ள்கிழமே (அக். 4) சேோடங்கியது. வரும் 15-ஆம் தேதி 

வமரயில் நமடசபற உள்ள இந்ேக் கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்தியோவின் 

சோோா்பில் 120 ரோணுவ வீரோா் மளக் ச ோண்ட அணி இலங்ம  ரோணுவ 

பட்டோலியனுடன் இமணந்து தபோோா்ப் பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறது. இேற்கு 

 தலோனல் பிர ோஷ் குேோோா் ேமலமே ேோங்குகிறோோா். இரு நோட்டு 

ரோணுவங் ள் இமடதய சநருங்கிய உறமவ ஏற்படுத்துவதுடன், 

இருேரப்பு தபோோா் ஆயத்ே நிமலமய வலுப்படுத்துவதேோடு, பயங் ரவோே 

எதிோா்ப்பு நடவடிக்ம  ளில் சிறந்ே அணுகுமுமறமய பரிேோறிக் 

ச ோள்வதே இந்ே கூட்டுப் பயிற்சியின் தநோக் ேோகும் என்று இலங்ம  

ரோணுவம் சேரிவித்துள்ளது. 

முன்னேோ , 7-வது மித்ர சக்தி கூட்டுப் பயிற்சி 2019-ல் ே ோரோஷ்டிர 

ேோநிலம் புதணயில் நமடசபற்றது. இலங்ம யில்  டந்ே 2019, ஏப்ரலில் 

நமடசபற்ற சேோடோா் சவடிகுண்டு ேோக்குேலில் 300-க்கும் தேற்பட்தடோோா் 

உயிரிழந்ேனோா். இேமனத் சேோடோா்ந்து இந்தியோ- இலங்ம யும் 

பயங் ரவோே ேடுப்பு நடவடிக்ம  ளில் ஒருங்கிமணப்மப அதி ரித்து 

வருகின்றன. 

 

8. ஈதரோட்டில் சோமலக்கு திருப்பூோா் குேரன் சபயோா் 

ஈதரோட்டில் உள்ள சோமலக்கு, திருப்பூோா் குேரன் சோமல எனப் 

சபயரிடப்பட்டுள்ளது. இேற் ோன சபயோா் பலம மய ேமலமேச் 

சசயல த்தில் இருந்து  ோசணோலி வழியோ  முேல்வோா் மு. .ஸ்டோலின், 

திங் ள்கிழமே திறந்து மவத்ேோோா். 

 

9. 40 ஆயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முந்மேய நியோண்டர்ேோல் ேனிேர் ள் 

வசித்ே கும   ண்டுபிடிப்பு 

பல லட்சம் ஆண்டு ப ரிணோே வளர்ச்சியில் பல்தவறு உயிரினங் ள் 

அடிதயோடு அழிந்து தபோய் விட்டது. அப்படி அழிந்ே இனம்ேோன் 

நியோண்டர்ேோல் ேனிேர் ள். பல்லோயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முன்னர் 

ஆதி ோலத்தில் வோழ்ந்ே  இந்ே நியோண்டர்ேோல் ேனிேர் ள் பூமியில் 

வோழ்ந்ேனர். 40,000 ஆண்டு ளோ  மூடப்பட்டிருந்ே  ஒரு கும  ஒன்று 



         

    

பிரிட்டன் ஜிப்ரோல்டர் பகுதியில் உள்ள ‘வோன் ோர்ட் கும ’ பகுதியில் 

 ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது. இங்கு கிமடத்ே சேோல் சபோருள் ள் மூலம் 

‘ பண்மடய  ோலத்தில் வோழ்ந்ே  நியோண்டர்ேோல் எனும் ேனிே இனம் 

வோழ்ந்திருப்பேற் ோன சோன்று ள் கிமடக் லோம்’ என ஆய்வோளர் ள் 

சேரிவிக்கின்றனர். 

ஜிப்ரோல்டர் தேசிய அருங் ோட்சிய த்தின் இயக்குனர் கிமளவ் 

ஃபின்தலசன் ேமலமேயிலோன குழுவினர் ஆய்வு தேற்ச ோண்ட தபோது 

இந்ே கும  பகுதிமய  ண்டுபிடித்ேனர். ‘43 அடி நீளம் ச ோண்ட 

இக்கும யின் உள்தள விசித்திரேோன சபோருள் ள் சேோங்குவமே 

போர்த்ேனர். கும  அமறயின் தேற்பரப்பில்  ழுமேப்புலி ள் ேற்றும் 

 ழுகு ளின் எச்சங் மளயும்,  டல் நத்மேமயயும் 4 வயது 

நியோண்டர்ேோல் ேனிே பல் ஒன்மறயும்’   ண்டுபிடித்ேனர். இது 

த ோர்ஹோமின் கும  வளோ ம் என்று அமழக் ப்படுகிறது, சுேோர் 

40,000 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு நியோண்டர்ேோல் ள் அழிந்துதபோவேற்கு 

முன்பு வோழ்ந்ே  மடசி இடங் ளில் ஒன்றோ  இந்ே கும  

இருந்திருக் லோம் என சேரிவிக்கின்றனர். 

 

 


