
         

    

1. ‘பிரசாசன் கான் கக சங்’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலம் / UT’இன் 

முன்னெடுப்பாகும்? 

அ) குஜராத் 

ஆ) பஞ்சாப் 

இ) இராஜஸ்தான்  

ஈ) ஹரியானா 

✓ இராஜஸ்தான் மாநில அரசு ‘பிரசாசன் காவ் கக சங்’ என்ற பபயரில் ஒரு 

முன்பனடுப்பபத் பதாடங்கியுள்ளது. அம்மாநிலத்திலுள்ள பதாபலதூர 

கிராம மக்களுக்காக இத்திட்டம் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இதன்மூலம் உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் 22 துபறகபள அவர்கள் எளிபம 

-யாக அணுக முடியும். இதன்கீழ், கிராமங்களில் வாரநாட்களில் அந்தந்த 

மாவட்ட ஆட்சியர்களின் கண்காணிப்பில் முகாம்கள் நபடபபறும். நிலப் 

பத்திரங்கள் மற்றும் பல்கவறு சான்றிதழ்கபள வழங்குவது பதாடர்பான 

கசபவகளும் பசய்யப்படும். 

 

2. UNESCO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடெ மற்றும் இசச விழாவாெ 

‘நட சங்கீர்த்தொ’ நசடனபறுகிற மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) மணிப்பூர்  

இ) ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ UNESCO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடன மற்றும் இபச விழாவான ‘நட 

சங்கீர்த்தனா’பவ மணிப்பூர் ஏற்பாடு பசய்கிறது. இந்த ஆண்டுக்கான, 3 

நாள் விழா, சமீபத்தில் தபலநகர் இம்பாலிலிருந்து பதாடங்கப்பட்டது.  

✓ பாக்யசந்திராவின் ஆட்சியில் நடா சங்கீர்த்தன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

அதன் தனித்துவத்திற்காக, 2013’இல், UNESCO’ஆல் பதாட்டுணரமுடியா 

கலாச்சார பாரம்பரியமாக இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

3. கதசிய திபபத்திய காட்பெருமை ஆராய்ச்சி சமயம் அசமந்துள்ள 

மாநிலம் / UT எது? 

அ) லடாக் 

ஆ) அருணாச்சல பிரகதசம்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) உத்தரகாண்ட் 

✓ விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற கமம்பாட்டுக்கான கதசிய வங்கி (நபார்டு) 

திபபத்திய காட்படருபமக்கான கடன் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலளித்துள்ளது. 

இந்தத் திட்டம் அருணாச்சல பிரகதச மாநிலத்தின் படராங்கில் உள்ள 

கதசிய திபபத்திய காட்படருபம ஆராய்ச்சி பமயத்தால் உருவாக்கப்பட் 

-டது. இந்திய கவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின்கீழ் இந்த ஆராய்ச்சி 

பமயம் பசயல்படுகிறது. திபபத்திய காட்படருபமகள் பபாதுவாக ‘மபல 

கால்நபடகள்’ என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

✓ முன்னதாக, காலநிபல மாற்றத்தின் தாக்கத்திற்கு எதிராக இமயமபல 

காட்படருபமகபள காப்பீடு பசய்யும் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

4. 2021 - யிடான் பரிசு னபற்ற இந்தியர் யார்? 

அ) டாக்டர் ருக்மணி பானர்ஜி  

ஆ) சாந்தனு மிஸ்ரா 

இ) ரிப்பன் கபூர் 

ஈ) அன்ஷு குப்தா 

✓ யிடான் பரிசு என்பது கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு கணிசமான 

பங்களிப்பப வழங்கிய தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்கபள அங்கீகரிக்கும் 

ஒரு கல்விசார் விருது ஆகும். யிடான் பரிசு அறக்கட்டபள இந்தியாபவச் 

கசர்ந்த டாக்டர் ருக்மணி பானர்ஜி மற்றும் அபமரிக்காபவச் கசர்ந்த 

கபராசிரியர் எரிக் ஹனுகசக் ஆகிகயாருக்கு மதிப்புமிக்க யிடான் பரிபச 

வழங்கியுள்ளது. 2016’இல் பதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து இதுவபர ஒன்பது 

கபருக்கு யிடான் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ பிரதம் கல்வி அறக்கட்டபளயின் தபலபமச் பசயல் அதிகாரியான Dr 

ருக்மணி பானர்ஜி, கற்றல் விபளவுகபள கமம்படுத்துவதற்கான 

அவரது பணிக்காக பகௌரவிக்கப்படுகிறார். 

5.சமீப னசய்திகளில் இடம்னபற்ற டிஜிசக்ஷம் திட்டத்சதத் னதாடங்கிய 

மத்திய அசமச்சகம் எது? 

அ) MSME அபமச்சகம் 

ஆ) நிதி அபமச்சகம் 

இ) பதாழிலாளர் & கவபலவாய்ப்பு அபமச்சகம்  

ஈ) ஜவுளி அபமச்சகம் 

✓ மத்திய பதாழிலாளர் & கவபலவாய்ப்பு அபமச்சரான பூகபந்திர யாதவ், 

பமக்கராசாப்ட் இந்தியாவுடன் இபணந்து ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்பத 

அறிமுகப்படுத்தினார். ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்தின்மூலம், பதிவுபசய்யப்பட்ட 

10 மில்லியன் கவபலகதடுகவார், கதசிய பதாழில் கசபவ வபலதளத் 

-தில் கணினி மற்றும் கணினி அறிவியல் பயிற்சி உள்ளிட்ட பயிற்சிபய 

பபறமுடியும். நிரலாக்க பமாழிகள், தரவு பகுப்பாய்வு, பமன்பபாருள் வளர் 

-ச்சிகபான்ற பாடங்களில் பயிற்சி அளிப்பதன்மூலம் முதலாம் ஆண்டில் 

3,00,000 கவபல கதடுகவாபர இது பயிற்றுவிக்கும். 

 

6. இந்திய அரசின் தசலசம நீரியலாளராக னபாறுப்கபற்றவர் யார்? 

அ) ஆதிர் அகராரா  

ஆ) வினய் பத்வார் 

இ) பகௌரவ் ஆர்யா 

ஈ) R K மாத்தூர் 

✓ பவஸ் அட்மிரல் ஆதிர் அகராரா, NM இந்திய அரசாங்கத்தின் தபலபம 

நீரியலாளராக பபாறுப்கபற்றார். இந்த மாதத்தில், துபணகவந்தர் வினய் 

பத்வார், AVSM, NM ஓய்வுறுவதை அடுத்து ஆதிர் போறுப்பேற்ோர். 

வங்ககதசத்துடனான நிரந்தர தீர்பாயத்தில் இந்தியாபவ பிரதிநிதித்து 

-வப்படுத்துவது உட்பட கடல் எல்பல அம்சங்களுக்கு ஆதிர் அகராரா 

பபாறுப்கபற்றார். 3ஆவது இந்திய-பமாரிஷியஸ் நீரியல் ஒத்துபழப்பு 

கூட்டத்திற்கும் அவர் இபணத்தபலவராக இருந்தார். 

 

7. உலகளாவிய நிதிநிசலப்புத்தன்சம அசரயாண்டறிக்சகசய 

னவளியிட்ெ நிறுவெம் எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) IMF  

இ) ADB 

ஈ) புதிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ உலகளாவிய நிதி நிதைப்புத்தன்பம அறிக்பக என்பது பன்னாட்டுச் 

பசலவாணி நிதியத்தின் அபரயாண்டறிக்பகயாகும். இது உலக நிதிச் 

சந்பதகளின் நிபலப்புத்தன்பம குறித்த விரிவான மதிப்பாய்பவ 

அளிக்கிறது. சமீபத்திய உலகளாவிய நிதிநிபலப்புத்தன்பம 

அறிக்பகயில், IMF, கிரிப்கடாகரன்சிக்கு ஒரு பிரத்கயக அத்தியாயத்பத 

அர்ப்பணித்துள்ளது. அதன்கீழ், கிரிப்கடா சூழலின் விபரவான வளர்ச்சி 

புதிய வாய்ப்புகபள அளிக்கிறது என IMF குறிப்பிடுகிறது. நிதிநிதைப்புத் 

தன்பம சவால்கபளப்பற்றியும் அது எச்சரிக்பக பசய்துள்ளது. 

 

8. ஆஸ்திகரலியாவில் சதமடித்த முதல் இந்திய னபண் கிரிக்னகட் 

வீராங்கசெ யார்? 

அ) ஸ்மிருதி மந்தனா  

ஆ) மிதாலி ராஜ் 

இ) ஷபாலி வர்மா 

ஈ) பூனம் பரௌத் 

✓ ஆஸ்திகரலியாவில் சதமடித்த முதல் இந்திய பபண் என்ற பபருபமபய 

பபற்று இந்திய கிரிக்பகட் வீராங்கபன ஸ்மிருதி மந்தனா புதிய 

சாதபன பபடத்துள்ளார். 1991ஆம் ஆண்டு பமல்கபார்ன் படஸ்டின் 

இரண்டாவது இன்னிங்சில் 58 ரன்கள் எடுத்தகத இதற்கு முன்பிருந்த 

சாதபனயாகும். மந்தனா, 216 பந்துகளில் 22 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு 

சிக்ஸருடன் 127 ரன்கள் எடுத்தார். 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



         

    

9. சமீப னசய்திகளில் இடம்னபற்ற மானு பாக்கருடன் னதாடர்புசடய 

விசளயாட்டு எது? 

அ) ஓடுதல் 

ஆ) நீச்சல் 

இ) மல்யுத்தம் 

ஈ) துப்பாக்கிச்சுடுதல்  

✓ பபருவின் லிமாவில் நபடபபற்ற ISSF ஜூனியர் உலக சாம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டியில், இந்திய துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீராங்கபன மானு பாக்கர் 

முதலிடம் பிடித்துள்ளார். சரப்கஜாத் சிங்குடனான கலப்பணி கபாட்டியில் 

& தனிநபர் பகத்துப்பாக்கி நிகழ்விலும் அவர் தங்கம் பவன்றார். அவரது 

பங்களிப்பு, இந்தியா, சாம்பியன்ஷிப் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடம் பபற 

உதவியது. 

 

10.சமீப னசய்திகளில் இடம்னபற்ற எசடயூர் மற்றும் குட்டியாத்தூர் 

ஆகிய ஊர்கள் சார்ந்த மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஆந்திர பிரகதசம் 

இ) ககரளா  

ஈ) கர்நாடகா 

✓ ககரள மாநிலத்தின் எபடயூர் மிளகாய் மற்றும் குட்டியாத்தூர் மாம்பழம் 

ஆகியவற்றுக்கு அண்பமயில் புவிசார் குறியீடு கிபடத்துள்ளன. புவிசார் 

குறியீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட புவிப்பரப்பில் நிபலபபறும் பபாருட்களி 

-ன் மீது பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அபடயாளமாகும். 

✓ சரக்குகளின் புவிசார் குறியீடுகள் (பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 1999 

‘இன்கீழ் இது கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

 


1. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அபமதிக்கான கநாபல் பரிசு: இரு 

பத்திரிபகயாளர்களுக்கு அறிவிப்பு 

2021ஆம் ஆண்டுக்கான அபமதிக்கான கநாபல் பரிசு 

பத்திரிபகயாளர்கள் மரியா பரஸ்ஸா மற்றும் டிமிட்ரி முரகடாவ் 

ஆகிகயாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபமதிக்கான கநாபல் பரிசு 

மட்டும் நார்கவயிலும், மற்ற பரிசுகள் ஸ்டாக்கஹாமிலும் அறிவிக்கப்படும். 

கருத்து சுதந்திரத்பத பாதுகாக்க பதரியமான கபாராட்டத்பத 

முன்பனடுத்த பிலிப்பபன்ஸ்பயச் கசர்ந்த பத்திரிபகயாளர் மரியா 

பரஸ்ஸாவுக்கும், ரஷ்யாபவச் கசர்ந்த பத்திரிபகயாளர் டிமிட்ரி 

முரகடாவுக்கும் விருது பகிர்ந்து வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. 68 ஆண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் டாடா பகயில் ஏர் இந்தியா: மத்திய 

அரசுக்கு `2,700 ககாடி வருமானம் 

ஏர் இந்தியா ஏல விற்பபனயில் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்பத 

பவற்றியாளராக மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. கடந்த 

2018ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஏர் இந்தியா நிறுவனத்பத தனியாருக்கு 

விற்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுவருகிறது. சமீபத்திய ஏலத்தில் 

டாடா சன்ஸ் நிறுவனமும், ஸ்பபஸ்பஜட் நிறுவனத்தின் தபலவர் அஜய் 

சிங்கும் கபாட்டியிட்டனர். இதில் டாடா சன்ஸ் பவற்றி பபற்றுள்ளது. 

அஜய் சிங் `15,100 ககாடிக்கு விண்ணப்பித்த நிபலயில் `18,000 

ககாடிக்கு விண்ணப்பித்த டாடா சன்ஸ் ஏலத்தில் பவற்றியாளராக 

அறிவிக்கப்படுவதாக முதலீடுகள் மற்றும் பபாது பசாத்துகள் நிர்வாக 

துபறயின் பசயலர் துஹின் காந்தா பாண்கட கூறினார். இதில் `2,700 

ககாடி அரசுக்கு பணமாகக் கிபடக்கும். மீதமுள்ள `15,300 ககாடி ஏர் 

இந்தியாவின் கடனுக்காக டாடா சன்ஸ் பபாறுப்கபற்றுக் பகாள்ளும் என 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விற்பபனயின் மூலம் ஏர் இந்தியாவின் 

100 சதவீத பங்குகள், ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்ஸின் 100 சதவீத பங்குகள் 

மற்றும் ஏர் இந்தியா சாட்ஸில் 50 சதவீத பங்குகள் டாடா சன்ஸ் 

குழுமத்துக்கு பசாந்தமாகும். 

கஜஆர்டி டாடா பதாடங்கிய ஏர் இந்தியா 68 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

மீண்டும் டாடா குழுமத்துக்கக பசாந்தமாகியிருப்பது மிகவும் பபருமித 

மிக்க தருணமாகும். 

ஓராண்டுக்கு ஏர் இந்தியாவின் 51 சதவீத பங்பக டாடா சன்ஸ் 

நிர்வகித்து வர கவண்டும். கமலும் ஓராண்டுக்குப் பிறகக பங்குகபள 

விற்பபன பசய்ய கவண்டும். ஏர் இந்தியாவின் ஊழியர்கபளயும் 

ஓராண்டுக்கு பணியிலிருந்து நீக்கக் கூடாது கபான்ற நிபந்தபனகள் 

விதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஏர் இந்தியாவின் பமாத்த கடன் `65,562 ககாடியாக உள்ளது. இந்த 

விற்பபனக்கு பிறகு `46,262 ககாடி கடன் ஏர் இந்தியா அபசட் 

கஹால்டிங் லிமிபடட் நிறுவனத்துக்கு மாற்றப்படும். 1932’இல் கஜஆர்டி 

டாடாவால் பதாடங்கப்பட்ட நிறுவனத்பத 1953’இல் நாட்டுபடபமயாக் 

-கியது. ஏர் இந்தியாவிடம் தற்கபாது பமாத்தமாக 141 விமானங்கள் 

உள்ளன. ஏர் இந்தியா 42 நாடுகளுக்கு விமான கசபவகபள வழங்கி 

வருகிறது. ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏஐஎக்ஸ்எல் இரண்டிலும் கசர்த்து 

13,500 பணியாளர்கள் உள்ளனர். 

 

3. அக்கடாபர்.9 – உலக பறபவகள் நாள் 

 

4. பருவநிபல மாற்றம் பதாடர்பான ஆராய்ச்சி – எம் எஸ் சுவாமிநாதன் 

அறக்கட்டபளயுடன்ஐ.நா. அபமப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்: 

இந்தியாவில் பருவநிபல மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பதாடர்பான 

ஆராய்ச்சிபய கமற்பகாள்ள MS சுவாமிநாதன் அறக்கட்டபள மற்றும் 

ஐநா மன்றத்தின் உலக உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் இபடகய 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பகபயழுத்தாகி உள்ளது. 

இதுபதாடர்பாக MS சுவாமிநாதன் அறக்கட்டபள பவளியிட்ட பசய்திக் 

குறிப்பு: 

இந்தியாவில் பருவநிபல மாற்றத்தால் கவளாண்பம, உணவு 

உற்பத்தியில் பாதிப்பு, ஊட்டச்சத்து கிபடக்காத நிபல கபான்ற 

பிரச்சிபனகள் ஏற்படுகின்றன. பருவநிபல மாற்றத்தால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகபள எதிர்பகாள்ளும் வபகயில் சமுதாயத்பத கட்டபமப்பது 

பதாடர்பான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட, ஐநா மன்றத்தின் உலக உணவு 

பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் MS சுவாமிநாதன் அறக்கட்டபள இபடகய 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பகபயழுத்தாகி உள்ளது. 

 

5. மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படுவபத கண்காணிக்க மு 

க ஸ்டாலின் தபலபமயில் ஒருங்கிபணப்பு குழு 

தமிழகத்தில் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படுவபதக் 

கண்காணிக்க முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தபலபமயில் மாநில 

அளவிலான வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு 

அபமக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சித் துபற பசயலர் பவளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு: 

மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மாவட்ட அளவில் நபடமுபறப்படுத்தப்படுவ 

-பதக் கண்காணிக்க, மத்திய அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் துபற 

அபமச்சகத்தால் பவளியிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு பநறிமுபறகபளப் 

பின்பற்றி, முதல்வபர தபலவராக பகாண்டு மாநில அளவிலான 

வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்குழு அபமக்கப்பட்டு 

உள்ளது. இக்குழுவில் ஊரக வளர்ச்சித் துபற அபமச்சர் துபணத் 

தபலவராகவும், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துபற பசயலர் 

உறுப்பினர் - பசயலராகவும் உள்ளனர். 

கமலும், பல்கவறு அரசுத்துபற பசயலர்கள், துபறத் தபலவர்கள், அரசு 

சாரா பதாண்டு நிறுவனபிரதிநிதிகள், மாநில அளவிலான வங்கியாளர் 

குழுவின் கமலாண்பம இயக்குநர் ஆகிகயாரும் உறுப்பினர்களாக 

உள்ளனர். 

மத்திய அரசால் பவளியிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு பநறிமுபறகபள 

பின்பற்றி மாவட்ட அளவிலான வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்புக் குழுமற்றும் 

கண்காணிப்புக் குழுக்களில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகபளப் பபாறுத்து 

திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படும் நிபலபய மதிப்பாய்வு பசய்தல், பல்கவறு 

வளர்ச்சித்திட்டங்கபள பசயல்படுத்துவதில் மாநில அரசால் ஈடுபடுத்தப்ப 

-ட்டுள்ள மனிதவளங்களின் பசயல்திறபன வரிபசபடுத்தி மதிப்பாய்வு 

பசய்தல், வளர்ச்சித் திட்டங்கபள பசயல்படுத்துவதில் உள்ள தபடகபள 

நிவர்த்தி பசய்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் வடிவபமப்புகபள 

கமம்படுத்த அல்லதுநடுநிபலப்படுத்த உரிய திருத்தங்கபளச்பசய்ய 

பரிந்துபரகபள வழங்குதல் ஆகியன இக்குழுவின் பணிகளாகும். 

கமலும், வளர்ச்சித்திட்டங்கபள நிபறகவற்றுவதற்காக நிதி நிபலபய 

மதிப்பாய்வு பசய்தல், பல்கவறு திட்டங்கபள சரியான கநரத்தில் 

பசயல்படுத்துவதில் உள்ள தபடகபள மறு ஆய்வுபசய்தல், திட்டங்கபள 

 

 



         

    

பசயல்படுத்துவதில் பபறப்பட்ட புகார்கள், முபறககடுகள், பயனாளிகளி 

-ன் தவறான கதர்வு, முபறககடான நிதி, திபசதிருப்புதல் கபான்ற 

புகார்கபள பின்பதாடர்ந்து நடவடிக்பக எடுக்க பரிந்துபரத்தல் ஆகிய 

பணிகபளயும் இக்குழு கமற்பகாள்ளும். 

பல்கவறு திட்டங்களின்கீழ் அபடயாளம் காணப்பட்ட பயனாளிகளின் 

ஆதார் எண்ணுடன் இபணக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நிதி 

உதவி வழங்குவது குறித்து உரிய வழிகாட்டுதல்கபள வழங்குதல், 

மத்திய துபற திட்டங்கள், சம்பந்தப்பட்ட மத்திய நிறுவனங்கள் முபறயா 

-க பசயல்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கபள அபடயாளம் காணுதல், 

மாநில அளவிலான வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் 

குழுவின்கீழ் கண்காணிக்கப்படும் திட்டங்கள் பதாடர்பான நிகழ்வுகபள 

மத்திய வளர்ச்சி அபமச்சகத்தின் பார்பவக்கு பகாண்டு பசல்லுதல் 

உள்ளிட்ட பணிகபளயும் இந்தக் குழு கமற்பகாள்ளும். இவ்வாறு அவர் 

பதரிவித்துள்ளார். 

 

6. இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி 8.3 சதவீதமாக இருக்கும்: உலக 

வங்கி 

இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் 8.3 

சதவீதமாக இருக்கும் என உலக வங்கியின் சமீபத்திய அறிக்பகயில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து பதற்காசிய பிராந்தியத்துக்கான தபலபம பபாருளாதார 

நிபுணர் ஹன்ஸ் டிம்மர் பிடிஐ பசய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: பபாது 

முதலீடு அதிகரிப்பு, உற்பத்திபய அதிகரிப்பதற்கான ஊக்கத்பதாபக 

கபான்ற காரணங்களால் இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி நிகழ் 

நிதியாண்டில் 8.3 சதவீதமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிகறாம். 

இது ககரானா இரண்டாவது அபலயால் ஏற்பட்ட சுகாதார பநருக்கடிக்கு 

முன்பு நாங்கள் கணித்தபதவிடக் குபறவானது. இருப்பினும் இது நல்ல 

பசய்தி என்றார். முன்னதாக, இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி நிகழ் 

நிதியாண்டில் 7.5 சதவீதத்திலிருந்து 12.5 சதவீதமாக இருக்கும் என, 

மார்ச் 31ஆம் கததி பவளியிடப்பட்ட பதற்காசி பபாருளாதார அறிக்பகயில் 

உலக வங்கி பதரிவித்திருந்தது. 

 

7. பதவி விலகினார் மத்திய அரசின் தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகர் 

கக வி சுப்பிரமணியன் 

மத்திய அரசின் தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகரான கக வி 

சுப்பிரமணியன் பதவி விலகபல அறிவித்தார்.  

கடந்த மூன்றாண்டுகளாக அவர் இப்பதிவியில் இருந்துவந்த நிபலயில் 

தனது பதவிக்காலம் முடிந்ததால் பதவிபய ராஜினாமா பசய்தார். 

இதபன மத்திய அரசும் உறுதி பசய்துள்ளது. மீண்டும் ஆராய்ச்சிப் 

படிப்புகபளத் பதாடர்வதால் பதவி விலகியதாக அவர் பதரிவித்துள்ளார். 

KV சுப்பிரமணியன் தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகராக கடந்த 2017 

டிசம்பரில் பதவிகயற்றார், இவர் பதவிகயற்றிய 5 மாதத்தில் முன்னாள் 

தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகரான அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் பதவி 

விலகினார். தற்கபாது அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் தமிழ்நாடு அரசின் 

பபாருளாதார ஆகலாசபன குழுவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

8. ஐஎம்பிஎஸ் அளவு `5 லட்சமாக உயர்வு: இன்டர்பநட் இல்லாமல் 

டிஜிட்டல் பரிமாற்றம்: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு 

நாட்டில் டிஜிட்டல் பரிமாற்றத்பத ஊக்குவிக்கும் வபகயில் உடனடி 

கபபமண்ட் கசபவயான ஐஎம்பிஎஸ் பரிமாற்றத்தின் அளவு `2 

லட்சத்திலிருந்து `5 லட்சமாக உயர்த்தப்படும் என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

அறிவித்துள்ளது. 

இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முபற ரிசர்வ் வங்கி நிதிக் பகாள்பக 

அறிவிப்புகபள பவளியிட்டு வருகிறது. நிதிக் பகாள்பக குறித்து முடிவு 

எடுக்கும் 6 கபர் பகாண்ட நிதிக் பகாள்பகக் குழு நடப்பு நிதியாண்டு 

பதாடங்கியபின் 3ஆவது முபறயாக மும்பபயில் கூடி விவாதித்தது. 

2020ஆம் ஆண்டு கம 22ஆம் கததி வட்டி வீதம் வரலாற்றில் இல்லாத 

அளவு குபறக்கப்பட்டது. அதன்பின் கடந்த ஓராண்டாக வட்டி வீதம் 

குபறக்கப்படவில்பல. 

ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் தபலபமயிலான நிதிக் 

பகாள்பகக்குழு பதாடர்ந்து 8ஆவது முபறயாக வட்டி வீதத்தில் மாற்றம் 

இல்லாமல் அறிவித்துள்ளது. இதனால் கடனுக்கான வட்டிவீதம் 

பதாடர்ந்து 4 சதவீதமாககவ நீடிக்கிறது. வங்கிகளுக்கான இறுதிநிபல 

கடன்வசதி வட்டி வீதம் 4.5 சதவீதமாகவும், ரிசர்வ் பரப்கபா கரட் 3.35 

சதவீதமாகவும் நீடிக்கிறது. இந்தக் கூட்டத்துக்குப் பின் ரிசர்வ் வங்கி 

ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் கூறியதாவது: 

பபாருளாதாரம் மீண்டு வரும் நிபலயில் வங்கிகளுக்கான குறுகிய கால 

கடன் வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் பசய்யவில்பல. நிதிக்குழு 

உறுப்பினர்களில் 6 கபரில் 5 கபர் வட்டிவீத மாற்றத்துக்கு ஆதரவு 

பதரிவிக்கவில்பல. 

இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி 2021- 2022 நிதியாண்டில் 9.5% 

ஆக இருக்கும். 2ஆவது காலாண்டில் 7.9 சதவீதமாகவும், 3ஆவது 

காலாண்டில் 6.8 சதவீதாகவும், 4ஆவது காலாண்டில் 6.1 சதவீதாகவும் 

இருக்கும். 2022-23ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான GDP வளர்ச்சி 17.2 

சதவீதமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் 

மாதத்தில் நுகர்கவார் பணவீக்கம் 5.1 சதவீதமாக இருந்தது. நாட்டில் 

டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்றத்பத ஊக்குவிக்கும் வபகயில் ஐஎம்பிஎஸ் 

பரிமாற்றத்தின் அளபவ `2 லட்சத்திலிருந்து `5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட 

உள்ளது. இப்கபாது ஐஎம்பிஎஸ் மூலம் நாள்கதாறும் அதிகபட்சமாக 

`2லட்சம் வபரமட்டுகம பரிமாற்றம் பசய்ய முடியும், இனிகமல் ` 5 

லட்சம்வபர பரிமாற்றம் பசய்யலாம். 

இதன்மூலம் இன்டர்பநட் கபங்கிங், பமாபபல் கபங்கிங் பசயலி, வங்கி 

கிபளகள், ஏடிஎம், எஸ்எம்எஸ், ஐபிஆர்எஸ் ஆகியபவமூலம் பரிமாற்றம் 

அதிகரிக்கும். தற்கபாது ஆர்டிஜிஎஸ், பநப்ட் மற்றும் ஐஎம்பிஎஸ் கசபவ 

24 மணிகநரமும் பசயல்பட்டு வருகிறது. ஆன்பலன்மூலம் மட்டுகம 

டிஜிட்டல் பரிமாற்றம் பசய்யப்பட்டு வரும் நிபலயில் இனிகமல், ஆப் 

பலன் மூலமும் பரிமாற்றம் பசய்யும் முபறபய விபரவில் ரிசர்வ் வங்கி 

அறிமுகம் பசய்ய உள்ளது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஆக.6ஆம் கததி 

இதற்கான அறிவிப்பு பவளியிடப்பட்டு பரிகசாதபன முயற்சிகள் நடந்தன. 

இதில் இன்டர்பநட் இபணப்பின் சக்தி குபறவாக இருந்தாலும் அல்லது 

இல்லாவிட்டாலும் டிஜிட்டல் பரிமாற்றம் பசய்யமுடியும் என 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் பல்கவறு நகரங்களில் கடந்த 2020 

பசப்டம்பர் முதல் 2021 ஜூன் வபரயில் ஆஃப் பலனில் டிஜிட்டல் 

பரிமாற்றம் பசய்து பரிகசாதிக்கப்பட்டது. இதில் பவற்றிகரமாக 2.41 லட்சம் 

பரிமாற்றத்தில் `1.16 ககாடி மதிப்புக்கு டிஜிட்டல்பரிமாற்றம் பசய்யப்பட்டது. 

பரிகசாதபன முயற்சியில் பவற்றிகரமான முடிவுகள் கிபடத்ததால், 

விபரவில் ஆப் பலன் பரிமாற்றத்துக்கான விதிகள் வகுக்கப்பட்டு 

அறிவிக்கப்படும். இவ்வாறு சக்திகாந்த தாஸ் பதரிவித்தார். 

 

9. தமிழக காவல்துபறயில் முதல் முபறயாக நிர்வாக வசதிக்காக 

உளவுத்துபற SP பதவி 2ஆக பிரிப்பு: உள்துபற பசயலாளர் பிரபாகர் 

உத்தரவு 

உளவுத்துபறக்கு தற்கபாது கூடுதல் டிஜிபியாக கடவிட்சன் 

கதவாசீர்வாதம் உள்ளார். உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பிரிவு ஐஜியாக 

ஈஸ்வரமூர்த்தி உள்ளார். உளவுப் பிரிவு டிஐஜியாக ஆசியம்மாள், 

எஸ்பியாக அரவிந்தன் உள்ளனர். 

ஆசியம்மாள் நிர்வாகப் பிரிவுகபள கவனித்து வருகிறார். அரவிந்தன், 

உளவு தகவல்கபள ஒருங்கிபணத்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் 

அரசியல் சாராத இயக்கங்களின் நடவடிக்பககள் கண்காணிப்பு, சமூக 

வபலதங்கள் கண்காணிப்பு ஆகிய பணிகபள கவனித்து வந்தார். 

மாநில உளவுப்பிரிவில் தற்கபாது ஒரு SP, 2 ASP’கள், 12 DSP’கள், 85 

இன்ஸ்பபக்டர்கள் மற்றும் தபலபம காவலர், காவலர்கள் என 609 

கபர் தமிழகம் முழுவதும் பணியாற்றி வருகின்றனர். 

அகதகநரம் மாநிலம் முழுவதும் தற்கபாது குற்றங்கள் அதிகரித்து 

வருகின்றன. மக்கள் பதாபகயும் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால், 

மாநில உளவுப் பிரிவு எஸ்பியின் பணிகபள 2ஆக பிரிப்பது என்று 

முடிவு பசய்யப்பட்டு அரசுக்கு பரிந்துபர அனுப்பப்பட்டது.  

காவல் துபறயின் பரிந்துபரகபள ஏற்றுக்பகாண்ட தமிழக அரசு, மாநில 

உளவுத்துபறயில் உள்ள எஸ்பி பதவிகபள 2ஆக பிரித்து அரசாபண 

பவளியிட்டுள்ளது. அதில், ஒருங்கிபணந்த குற்ற வழக்குகபள 

கண்காணிக்கும் பிரிவு எஸ்பி பதவிபய உளவுப் பிரிவு பதவியாக மாற்றி 

உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் ஒருங்கிபணந்த குற்ற வழக்குகபள 

கண்காணிக்கும் பிரிவு எஸ்பியான சரவணன், உளவுப் பிரிவு பிரிவுக்கு 

தற்கபாது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உளவுத்துபறக்கு தற்கபாது 2 

எஸ்பிக்கள் உள்ளதால் இருவருக்குமான பணிகபள உள்துபற 

பசயலாளர் பிரபாகர் ஒதுக்கீடு பசய்து உத்தரவிட்டுள்ளார். அதில் 

தற்கபாது எஸ்பி சரவணன், ஒருங்கிபணந்த பசன்பன மாநகரம் 

மற்றும் அரசியல் கட்சிகள், அரசியல் மற்றும் அரசியல் சாராத இயக்கங்கள் 

கண்காணித்தல், சமூக வபலதளங்கள் என 9 பிரிவுகபள கவனிப்பார். 



         

    

அகதகபால், காவல் கட்டுப்பாட்டு அபற, வடக்கு மண்டலம், பதற்கு 

மண்டலம், கமற்கு மண்டலம், மத்திய மண்டலம், கபாட்கடாகிராபி 

பிரிவுகளில் உள்ள நிகழ்வுகபள கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தன் 

கவனிப்பார் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

 

10. பாடலாசிரியரும் கவிஞருமான பிபறசூடன் காலமானார் 

தமிழ் திபரப்பட பாடலாசிரியரும் கவிஞருமான பிபறசூடன் அக்.8 

அன்று காலமானார். திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலத்தில் 1956ஆம் 

ஆண்டு பிப்.6ஆம் கததி பிறந்த கவிஞர் பிபறசூடன், 1985ஆம் ஆண்டு 

பவளியான சிபற திபரப்படத்தில் ராசாத்தி கராசாப்பூகவ என்ற பாடல் 

மூலம் பமல்லிபச மன்னர் MS விஸ்வநாதனால் திபரத்துபறக்கு 

பாடலாசிரியராக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார். 

கிட்டத்தட்ட தமிழில் இதுவபர 400’க்கும் கமற்பட்ட திபரப்படங்களில் 

ஆயிரத்திற்கும் கமற்பட்ட திபரப்பாடல்கபளயும், ஐந்து ஆயிரத்திற்கும் 

கமற்பட்ட பக்திப்பாடல்கபளயும் இவர் எழுதியுள்ளார். 

 

11. அக்ப ாேர்.9 – உைக மனநை நாள். 

 

12. பசவ்வாய் கிரகத்தில் நீர்நிபல இருந்ததற்கான கூடுதல் ஆதாரம்: 

ஆற்றுப்படுபகயின் துல்லிய புபகப்படம் மூலம் நாசா உறுதி!! 

பசவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள ஆற்றுப்படுபகயின் துல்லிய புபகப் 

படத்பத நாசா பவளியிட்டுள்ளது. பபர்சவரன்ஸ் கராவர்மூலம் கிபடத்து 

உள்ள இப்புபகப்படம் பசவ்வாயில் நீர்நிபல இருந்ததற்கான ஆதாரத் 

-பத வலுப்படுத்தியுள்ளது. பசவ்வாய் கிரகத்பத பற்றி ஆய்வுபசய்வதற்கு 

கடந்த பிப்ரவரியில் பபர்சவரன்ஸ் கராவர் என்ற பபயரில் விண்கலத்பத 

நாசா அனுப்பியது. சுமார் ஏழு வாரங்கள் பணம் பசய்து பசவ்வாபய 

அபடந்த பபர்சவரன்ஸ் பல்கவறு புபகப்படங்கபள அனுப்பி வருகிறது. 

இந்த நிபலயில் ‘ezero’ என்ற பள்ளத்தாக்கில் இருந்து தற்கபாது அனுப்பி 

உள்ள ஆற்றுப் படுபகயின் துல்லிய புபகப்படங்கள் பசவ்வாயில் 

நீர்நிபலகள் இருந்ததற்கான ஆதாரத்பத வலுப்படுத்தியுள்ளன. இந்த 

புபகப்படங்கள் புபதயுண்ட ஏரி உருவாக்கிய ஆற்றுப்படுபகயாக 

இருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்துள்ளனர். 

கமலும் ஆற்றுப்படுபகயின் கீகழ உள்ள 3 அடுக்குகளின் வடிவங்கள் 

நீர் பதாடர்ந்து ஓடியபத உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. இதனால் சுமார் 370 

ககாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பசவ்வாயில் நீர் சுழற்சி இருந்திருக்கலாம் 

என்றும் உயிரினங்கள் வாழ்ந்ததற்கான சாத்தியங்கள் அதிகம் 

உள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்துள்ளனர். 

பசவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆற்றுப்படுபகயின் புபகப் 

படங்கள் புவி எல்பலபய ஒட்டி இருப்பதாக நாசா கூறியுள்ளது. ஆற்றுப் 

படுபகபய கடந்து புபதயுண்ட ஏரியின் கபரபய மற்றும் பள்ளத் 

தாக்கின் விளிம்புகபள கராவர் புபகப்படங்களாக எடுத்து அனுப்ப 

உள்ளது. அதன் முடிவில் பசவ்வாய் குறித்து கூடுதல் தகவல்கள் 

கிபடக்கும் என்று நாசா விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்பக பதரிவித்துள்ளனர். 

 

 


