
         

    

1. எந்த மாநிலத்தின் நகர்ப்புற வெள்ளப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

மமலாண்மமக்காக $251 மில்லியன் டாலர் கடனுதவி செய்ய ஆசிய 

ெளர்ச்சி ெங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ஆந்திர பிரததசம் 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) தகரளா 

✓ சசன்னை – சகாசஸ்தனையாறு ஆற்றுப்படுனகயில் நகர்ப்புற செள்ளப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் தமைாண்னமக்காக $251 மில்லியன் டாைர் கடனுக்கு 

ஆசிய வளர்ச்சி ெங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டம் இப்பகுதியில் 

காைநினை-சநகிழ்திறனுடன் கூடிய நகர்ப்புற செள்ளப் பாதுகாப்பு உட் 

கட்டனமப்னப நிறுவும். இது 588 கிமீ நீள புதிய மனைநீர் ெடிகால்கனள 

அனமக்கும். தமலும், 175 கிமீ மனைநீர் ெடிகால்கனள மறுசீரனமக்கும் 

அல்ைது மாற்றியனமக்கும். சசன்னையின் வினரொை நகரமயமாக்கல், 

அதனை பரெைாை செள்ளத்தால் பாதிக்கக்கூடியதாக ஆக்கியுள்ளது. 

 

2. ‘டிஜிட்டல் வபாருளாதார அறிக்மக-2021’ என்ற தமலப்பிலான 

ஓர் அறிக்மகமய வெளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) IMF 

ஆ) உைக ெங்கி 

இ) UNCTAD  

ஈ) WTO 

✓ டிஜிட்டல் சபாருளாதார அறிக்னக-2021’ஐ ஐநா’இன் ெர்த்தகம் மற்றும் 

தமம்பாட்டு அனமப்பு (UNCTAD) செளியிட்டது. இந்த அறிக்னக ெளர்ந்து 

ெரும் எல்னைதாண்டிய தரவுப்பாய்வுகளின் தாக்கங்கனள ஆராய்கிறது. 

தரவுப்பாய்வுகளிலிருந்து ஆதாயங்கனள சமமாக ெைங்குெனத உறுதி 

சசய்ெதற்காக தரவு மற்றும் தரவுப் பாய்வுகனள நிர்ெகிப்பதற்காை 

புதுனமயாை அணுகுமுனறகனளயும் இந்த அறிக்னக ெரதெற்கிறது. 

 

3. “மாெட்ட மருத்துெமமனகளின் வெயல்திறனில் சிறந்த நமடமு 

-மறகள்” என்ற தமலப்பில் அறிக்மக வெளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) எய்ம்ஸ் 

ஆ) NITI ஆதயாக்  

இ) ஐஎம்ஏ 

ஈ) உைக ெங்கி 

✓ NITI ஆதயாக் சமீபத்தில் ‘மாெட்ட மருத்துெமனைகளின் சசயல்திறனில் 

சிறந்த நனடமுனறகள்’ என்ற தனைப்பில் இந்தியாவின் மாெட்ட 

மருத்துெமனைகளின் சசயல்திறன் குறித்த மதிப்பீட்டு அறிக்னகனய 

செளியிட்டது. இந்த அறிக்னக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநை அனமச்சகம் 

மற்றும் WHO இந்தியாவுடன் இனைந்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இந்த மதிப்பீட்டு கட்டனமப்பில், 10 முக்கிய சசயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 

இடம்சபற்றை. அனைத்து மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களி 

-லும் உள்ள சமாத்த 707 மாெட்ட மருத்துெமனைகள் மதிப்பீட்டில் 

பங்தகற்றை. 2017–18ஆம் ஆண்டிற்காை சுகாதார தமைாண்னம 

தகெல் அனமப்பின் தரவு இதற்கு அடிப்பனடயாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

24 மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள 75 மாெட்ட 

மருத்துெமனைகள் சிறந்த சசயல்திறன் சகாண்டனெயாக உள்ளை. 

 

4. ‘ொச்ொ வெௌத்ரி’ என்பது இந்தியாவில் எத்திட்டத்தின் முகப்பமாக 

(mascot) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) தூய்னம இந்தியா 2.0 

ஆ) சசௌபாக்யா 

இ) நமாமி கங்தக திட்டம்  

ஈ) பிரதமர் உஜ்ொைா தயாஜைா 

✓ நமாமி கங்தக திட்டத்தின் முகப்பமாக பிரபை காமிக் புத்தக 

கதாபாத்திரமாை ‘சாச்சா சசௌத்ரி’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ததசிய 

தூய்னம கங்னக இயக்கம் அறிவித்தது. கங்னக மற்றும் பிற ஆறுகனள 

தூய்னமப்படுத்துெதுபற்றி குைந்னதகள் மற்றும் இனளதயாருக்கு 

உைர்த்துெதற்கு இந்தப் பாத்திரம் பயன்படுத்தப்படும். 

✓ ‘கங்கா கி பாத், சாச்சா சசௌத்ரி தக சாத்’ என்பது நமாமி கங்தக பணியின் 

சபாதுச்சசயல்பாடுகளின்கீழ் ஒரு சபாது ஈடுபாட்டு நடெடிக்னகயாகும். 

 

5. “பால ரக்ஷா கிட்” என்பது எந்த அமமப்பால் உருொக்கப்பட்ட ஒரு 

மநாவயதிர்ப்பு ஆற்றமல அதிகரிக்கும் மருந்தாகும்? 

அ) AIIMS 

ஆ) IIT பாம்தப 

இ) AIIA  

ஈ) DRDO 

✓ அனைத்து இந்திய ஆயுர்தெத நிறுெைமாைது (AIIA), மத்திய ஆயுஷ் 

அனமச்சகத்தின்கீழ், “பாை ரக்ஷா கிட்” என்ற குைந்னதகளுக்காை தநாய் 

எதிர்ப்பு ஆற்றனை அதிகரிக்கும் மருந்னத உருொக்கியுள்ளது. இனத 16 

ெயது ெனரயுள்ள குைந்னதகள் உட்சகாள்ளைாம். COVID தநாய்க்காை 

தடுப்பூசி கினடக்கும் ெனர குைந்னதகள் இனத பயன்படுத்தைாம். ததசிய 

ஆயுர்தெத நாளன்று (நெ.2) 10,000 பாை ரக்ஷா மருந்துகள் இைெசமாக 

விநிதயாகிக்கப்படும் என்று அனமச்சகம் கூறியுள்ளது. 

 

6. “அத்தியாெசிய மருந்துகளின் மாதிரி பட்டியமல” வெளியிடுகிற 

நிறுெனம் எது? 

அ) AIIMS 

ஆ) IMA 

இ) WHO  

ஈ) FAO 

✓ உைக நைொழ்வு அனமப்பாைது அண்னமயில், “குைந்னதகளுக்காை 

அத்தியாெசிய மருந்துகள் மற்றும் அத்தியாெசிய மருந்துகளின் மாதிரி 

பட்டியல்களின்” அண்னமய பதிப்னப செளியிட்டது. இப்புதிய பட்டியலில் 

நீரழிவு & புற்றுதநாய் சிகிச்னசக்கு முன்னுரினம அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ புனகபிடிப்பனத நிறுத்த விரும்பும் மக்களுக்கு உதவும் புதிய மருந்துகள் 

மற்றும் தீவிர பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்னச சதாற்றுகளுக்கு சிகிச்னச 

அளிக்க புதிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ஆகியனெ இந்தப் பட்டியலில் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ளை. 

 

7. மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமமச்ெகத்தால் மனநல 

விழிப்புணர்வு பிரச்ொர ொரம் எப்மபாது அனுெரிக்கப்பட்டது? 

அ) அக்.1 முதல் அக்.5, 2021 ெனர 

ஆ) அக்.2 முதல் அக்.7, 2021 ெனர 

இ) அக்.10 முதல் அக்.17, 2021 ெனர 

ஈ) அக்.5 முதல் அக்.10, 2021 ெனர  

✓ மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நை அனமச்சகமாைது அக்.5-10, 2021 

ெனர மைநை விழிப்புைர்வு பிரச்சார ொரமாக கனடபிடித்தது. இது, அக். 

10 உைக மைநை நாளின் ஒருபகுதியாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த 

முன்சைடுப்பின் ஒருபகுதியாக, மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநை 

அனமச்சர் மான்சுக் மாண்டவியா, UNICEF’இன் உைக குைந்னதகள் 

அறிக்னகனயயும் செளியிட்டார். 

 

8. பின்ெரும் எந்த இந்திய நகரத்தில் “ஆொதி@75 - புதிய நகர்ப்புற 

இந்தியா” என்ற மாநாடு வதாடங்கப்பட்டது? 

அ) மும்னப 

ஆ) புது தில்லி 

இ) ொரைாசி 

ஈ) ைக்தைா  

✓ இந்தியப் பிரதமர் தமாடி, “ஆசாதி@75 - புதிய நகர்ப்புற இந்தியா” என்ற 

ஒரு நகர்ப்புற மாநாடு & கண்காட்சினய ைக்தைாவில் சதாடங்கிைார். 

இதன் சதாடக்க நிகழ்வின்தபாது, பிரதமர், உத்தரப்பிரததச மாநிைத்தின் 

75 மாெட்டங்களில் அனமந்துள்ள 75,000 பயைாளிகளுக்கு, பிரதமர் 

ஆொஸ் தயாஜைா-நகர்ப்புற (PMAY-U) வீடுகளின் சாவினய டிஜிட்டல் 

முனறயில் ெைங்கிைார். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. மதசிய ொமல பாதுகாப்பு ொரியத்தின் தமலமமயகம் உள்ள 

இந்திய நகரம் எது? 

அ) மும்னப 

ஆ) புது தில்லி  

இ) ஔரங்காபாத் 

ஈ) சகால்கத்தா 

✓ சானை தபாக்குெரத்து மற்றும் சநடுஞ்சானை அனமச்சகம் ததசிய சானை 

பாதுகாப்பு ொரியத்னத நிறுவுெதற்காை அறிவிப்னப அறிவித்துள்ளது. 

சானை பாதுகாப்பு, புதுனமகள் மற்றும் புதிய சதாழில்நுட்பத்னத 

ஏற்றுக்சகாள்ெது, தபாக்குெரத்து மற்றும் தமாட்டார் ொகைங்கனள 

ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியெற்றுக்கு ொரியம் சபாறுப்பாகும். ொரியத்தின் 

தனைனம அலுெைகம் ததசிய தனைநகர் பகுதியில் இருக்க தெண்டும்.  

✓ இந்தியாவில் மற்ற இடங்களில் அலுெைகங்கனள ொரியம் நிறுெைாம். 

மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட தெண்டிய தனைெர் மற்றும் 3 தபருக்கு 

குனறயாமல் 7 தபருக்கு மிகாமல் உறுப்பிைர்கள் ொரியத்தில் இருக்க 

தெண்டும். 

 

10. விரிொன மகவிமனப் வபாருட்கள் குழும மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

என்பது பின்ெரும் எந்த மத்திய அமமச்ெகத்தின் திட்டமாகும்? 

அ) MSME அனமச்சகம் 

ஆ) ஜவுளி அனமச்சகம்  

இ) ெணிகம் மற்றும் சதாழிற்துனற அனமச்சகம் 

ஈ) ஊரக ெளர்ச்சி அனமச்சகம் 

✓ விரிொை னகவினைப் சபாருட்கள் குழும தமம்பாட்டுத் திட்டத்னத ̀ 160 

தகாடி மதிப்பீட்டில் சதாடர ஜவுளி அனமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

2026 மார்ச் ெனர இத்திட்டம் சதாடரும். னகவினைஞர்களுக்கு உட்கட் 

-டனமப்பு ஆதரவு, சந்னத அணுகல், ெடிெனமப்பு மற்றும் சதாழில்நுட்ப 

தமம்பாட்டு ஆதரவு தபான்றனெ இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் ெைங்கப்படும். 

 


1. ஆதிச்சநல்லூரில் அகைாய்வுப் பணிகள்: 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

சதாடக்கம் 

தூத்துக்குடி மாெட்டம், ஆதிச்சநல்லூரில் 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 

மத்திய சதால்லியல் துனற சாாாா்பில் நனடசபறும் அகைாய்வுப் பணிகனள 

கனிசமாழி எம்பி ஞாயிற்றுக்கிைனம சதாடங்கி னெத்தார். 

தாமிரெருணி என்றனைக்கப்படும் சபாருனந நதிக்கனரதயாரங்களில் 

உள்ள ஆதிச்சநல்லூர், சிெகனள, சகாற்னக ஆகிய பகுதிகளில் நடந்து 

ெரும் அகைாய்வுப் பணிகளில் தசகரிக்கப்படும் பைங்காை சபாருள்கள் 

மூைம் பண்பாடு, நாகரிகம், ெணிகம் ஆகியெற்றில் தமிைர்கள் சிறந்து 

விளங்கியெர்கள் என்பதற்காை சான்றுகள் கினடத்து ெருகின்றை. 

குறிப்பாக, ஆதிச்சநல்லூர் சதால்லியல் களம் என்பது நாட்டிதைதய முதல் 

முதைாக அகைாய்வு தமற்சகாள்ளப்பட்ட சதால்லியல் களமாகும். இங்கு, 

முதன்முனறயாக சஜர்மனி நாட்னடச் தசர்ந்த ஜாதகார் கடந்த 1876’இல் 

அகைாய்வுகள் தமற்சகாண்டார். பின்ைர் கடந்த 1896, 1904ஆம் ஆண்டில் 

ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளை. 

அக்காைக்கட்டத்தில் அசைக்சாண்டர் சரயா என்பெர் ஆயிரக்கைக்காை 

சதால்சபாருள்கனள கண்சடடுத்துள்ளார். இதில், முதுமக்கள் தாழிகள், 

மண்பாண்டங்கள், இரும்புக்கருவிகள், ஆயுதங்கள், செண்கைப்சபாருள் 

-கள், பைங்காை மனிதர்களின் எலும்புகள் உள்ளிட்ட பல்தெறு சபாருள் 

-கள் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

அதன்பின்ைர், 2004’இல் ஆதிச்சநல்லூரில் சதால்லியல் அலுெைரர் 

சத்தியமூர்த்தி தனைனமயில் மத்திய சதால்லியல்துனற சார்பில் அகழ் 

ஆய்வுப்பணிகள் நனடசபற்றை. இதன் ஆய்வு முடிவுகள் ெரைாற்று 

ஆர்ெைர்களின் பல்தெறு சட்டப் தபாராட்டங்களுக்கு பிறகு கடந்த தம 

மாதம் செளியிடப்பட்டது. எனினும் முழுனமயாை ஆய்வு முடிவுகனள 

செளியிட தெண்டும். 

ஆதிச்சநல்லூர் அகைாய்வில் கண்சடடுக்கப்பட்டு செளிநாட்டு 

அருங்காட்சியகங்களில் உள்ள பைங்காை சபாருள்கனள சகாண்டுெர 

தெண்டும் எைவும் ெரைாற்று ஆர்ெைர்கள் தகாரிக்னக விடுத்து 

ெருகின்றைரர். 

சுமார் 114 ஏக்கர் பரப்பளவிலுள்ள ஆதிச்சநல்லூர் அகைாய்வு தளத்தில் 

பானறகள் நினறந்த மனைச் சரிவுகளில் குழி ததாண்டப்பட்டு சுட்ட 

களிமண்ணிைால் ஆை தாழிகள் புனதக்கப்பட்டுள்ளை. பண்னடத் தமிழ் 

எழுத்துகளுடன் கூடிய பை தாழிகளும் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

தமலும் தமிைக சதால்லியல்துனற சார்பில் 2020 மற்றும் 2021ஆம் 

ஆண்டுகளில் அகைாய்வுப் பணிகள் நனடசபற்றை. 

இதற்கினடயில் ஆதிச்சநல்லூரில் உைகத்தரம் ொய்ந்த அருங்காட்சியகம் 

அனமக்கப்படும் எை 2020இல் நிதிநினை அறிக்னகயில் மத்திய நிதி 

அனமச்சர் நிர்மைா சீதாராமன் அறிவித்தார். அதற்காை இடம் ததர்வு 

சசய்யப்பட்டு அருங்காட்சியகம் அனமப்பதற்காை ஆரம்பக்கட்ட பணிகள் 

நனடசபற்று ெருகின்றை. 

 

2. ஆட்டிசம் குனறபாடுள்ள குைந்னதகளுக்கு பயிற்சி திருெள்ளூர் 

தகாைப்பன்தசரியில் ‘சங்கல்ப்’ சிறப்பு குைந்னதகள் பள்ளி - முதல்ெர் மு 

க ஸ்டாலின் திறந்து னெத்தார் 

திருெள்ளூர் மாெட்டம் தகாைப்பன்தசரியில் புதிதாக அனமக்கப்பட்டுள்ள 

‘சங்கல்ப்’ சிறப்புகுைந்னதகளுக்காை பள்ளினய முதல்ெர் முக ஸ்டாலின் 

காசைாலி ொயிைாக திறந்து னெத்தார். 

இதுகுறித்து தமிைக அரசு செளியிட்ட சசய்திக்குறிப்பு: 

திருெள்ளூர் மாெட்டம், பூந்தமல்லி அருகில் தகாைப்பன்தசரியில் 

அனமக்கப்பட்டுள்ள ‘சங்கல்ப்’ சிறப்பு குைந்னதகளுக்காை பள்ளினய, 

சசன்னை தனைனமச் சசயைகத்தில், காசைாலி ொயிைாக முதல்ெர் மு 

க ஸ்டாலின் திறந்து னெத்தார். ‘சங்கல்ப்’ பள்ளி 20 ஆண்டுகளாக சிறப்பு 

குைந்னதகளின் தமம்பாட்டுக்காக சசயல்பட்டு ெருகிறது. 

கற்றல் குனறபாடுள்ள குைந்னதகள், ஆட்டிசம் குனறபாடுள்ள குைந்னதக 

-ளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கும் ெனகயில், இப்புதிய ‘சங்கல்ப்’ பள்ளி 

சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், இப்பள்ளியில் குனறபாடுள்ள குைந்னதக 

-ளுக்கு பிசிதயாசதரபி சிகிச்னச, தபச்சுப்பயிற்சி சிகிச்னச தபான்ற சிறப்பு 

சிகிச்னசகள் அளிக்கப்படும். தமலும், அக்குைந்னதகள் சுயமாக ொழ்னெ 

நடத்தும் ெனகயில் சதாழிற்கல்வி பயிற்சி மூைம் நனக தயாரிப்பு, பரிசுப் 

சபாருட்கள் தயாரிப்பு, சநசவுத் சதாழில், தடட்டா என்ட்ரி, தசாப்பு தயாரிப்பு, 

மசாைா சபாருட்கள் தயாரிப்பு, முகக்கெசம் தயாரிப்பு தபான்ற 

பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படுகின்றை. இவ்ொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. அக்தடாபர்.10 – உைக மைநை நாள் 

கருப்சபாருள்: சமத்துெமற்ற உைகில் மைநைம் தபணுதல். 

 

4. இந்தியா-சடன்மார்க் நான்கு ஒப்பந்தங்கள்: சுகாதாரம், தெளாண் 

துனறகளில் உறனெ ெலுப்படுத்த முடிவு 

சுகாதாரம், தெளாண்னம, நீர்தமைாண்னம, பருெநினை மாற்றம், 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உள்ளிட்ட துனறகளில் இரு நாடுகளினடதய 

-யாை உறனெ தமலும் விரிவுபடுத்த இந்தியாவும், சடன்மார்க்கும் 

முடிவு சசய்துள்ளை. இந்தியா ெந்துள்ள அந்நாட்டு பிரதமர் சமட்தட 

பிரட்ரிக்சசன் தில்லியில் பிரதமர் நதரந்திர தமாடியுடன் தமற்சகாண்ட 

ஆதைாசனையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

புதிய 4 ஒப்பந்தங்கள் என்சைன்ை? 

இந்தியா – சடன்மார்க் இனடதய னகசயழுத்தாை 4 ஒப்பந்தங்களில், 

நிைத்தடி நீர் ெளங்கள் மற்றும் நீர்நினைகனள ெனரபடமாக்குெது 

குறித்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஐதராபாதில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் 

சதாழில்துனற ஆராய்ச்சி கவுன்சில் - ததசிய புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி 

நிறுெைம் மற்றும் சடன்மார்க் ஆர்ஹஸ் பல்கனைக்கைகம் மற்றும் 

கிரீன்ைாந்தின் புவியியல் ஆய்வு அனமப்பு ஆகியனெ இனடதய னகசய 

-ழுத்தாைது. 

பாரம்பரிய அறிவு எண்ம (டிஜிட்டல்) நூைக அணுகல் குறித்த ஒப்பந்தம் 

CISR மற்றும் சடன்மார்க் காப்புரினம மற்றும் டிதரட்மார்க் அலுெைகம் 

இனடதய னகசயழுத்தாைது. தகானடக் காைங்களில் இயற்னக குளிர் 

பதை சீர்மிகு னமயத்னத நிறுவுெதற்காை புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

சபங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கைகம், டான்தபாஸ் 

இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுெைம் இனடதய னகசயழுத்தாைது. 

திறன் தமம்பாட்டு பயிற்சி அளிப்பது சதாடர்பாக இந்தியா-சடன்மார்க் 

திறன் தமம்பாடு மற்றும் சதாழில்முனைவு அனமச்சகங்கள் இனடதய 

ஒப்பந்தம் னகசயழுத்தாைது. அதில் திறன் தமம்பாடு மற்றும் 

 

 



         

    

சதாழில்முனைவு அனமச்சக சசயைாளர் ராதஜஷ் அகர்ொல், சடன்மார்க் 

தூதர் ப்சரடி ஸ்ொதை ஆகிதயார் னகசயழுத்திட்டைர். 

 

5. ஜூனியர் உைகக் தகாப்னப துப்பாக்கி சுடுதல்: 30 பதக்கங்களுடன் 

இந்தியா முதலிடம் 

ISSF ஜூனியர் உைகக்தகாப்னப துப்பாக்கி சுடுதல் தபாட்டியில் இந்திய 

அணி 13 தங்கம், 11 செள்ளி, 6 செண்கைம் எை சமாத்தம் முப்பது 

பதக்கங்களுடன் முதலிடம் சபற்றுள்ளது. 

சபரு நாட்டின் தனைநகர் லிமாவில் நனடசபறும் இந்தப் தபாட்டியின் ஒரு 

பகுதியாக ஆடெர் 25 மீ தரபிட் னபயர் பிஸ்டல் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

இந்தியாவின் அனிஷ் பன்ெைா, ஆதர்ஷ் சிங், விஜயவீர் சித்து ஆகிதயாாாா் 

அடங்கிய அணி 10-2 என்ற புள்ளிக்கைக்கில் சஜர்மனியின் தபபியன், 

சபலிக்ஸ், தடாபியாஸ் அணினய வீழ்த்தி தங்கம் சென்றது. 

தமலும் ஜூனியர் டபுள் டிராப் பிரிவில் இந்தியாவின் மான்வி தசானி 

(105), சக வீராங்கனைகள் ஏஷயா (90) ஹிடாஷா (76) ஆகிதயார் 

முனறதய தங்கம், செள்ளி, செண்கைங்கனள சென்றைர். ஆடெர் 

டபுள் டிராப் பிரிவில் விைய் பிரதாப் சிங் 120 புள்ளிகளுடன் தங்கப் 

பதக்கத்னதயும், தசஜா ப்ரீத் சிங் 114 புள்ளிகளுடன் செள்ளினயயும், 

மயங்க் தஷாகின் 111 புள்ளிகளுடன் செண்கைத்னதயும் சென்றைர். 

கைப்பு 50 மீ னரபிள் 3 பிரிவில் இந்தியாவின் ஆயுஷி சபாடர், பிரதாப் சிங் 

தடாமர் செள்ளிப்பதக்கம் சென்றைர். 25 மீ தரபிட் னபயர் பிஸ்டல் 

பிரிவில் இந்தியாவின் ரிதம் சங்ொன், விஜய்வீர் சித்து 9-1 என்ற புள்ளிக் 

கைக்கில் தாய்ைாந்து அணினய சென்று தங்கம் சென்றைர். தமலும் 

இதத பிரிவில் ததஜஸ்வினி-அனிஷ் இனை செண்கைம் சென்றது. 

ஒட்டுசமாத்தமாக 13 தங்கம் உள்பட 30 பதக்கங்களுடன் இந்தியா 

முதலிடத்னதப் பிடித்தது. அசமரிக்கா இரண்டாம் இடத்னதப் சபற்றது. 

 

6. நாடாளுமன்ற நினைக்குழுக்களில் மாற்றம்: பணியாளர், சட்ட 

விெகார குழுவின் தனைெராக சுஷில் தமாடி நியமைம் 

ததசநைன்சார்ந்த விஷயங்கள், சர்ச்னசக்குரிய மதசாதாக்கள் தபான்றெ 

-ற்னற ஆய்வுசசய்து ஒன்றிய அரசுக்கு தகுந்த பரிந்துனரகனள ெைங்கும் 

முக்கிய பணினய நாடாளுமன்ற நினைக்குழுக்கள் தமற்சகாண்டு 

ெருகின்றை. ெைக்கமாக ஆண்டுததாறும் சசப்டம்பர்மாதம் இக்குழுக்கள் 

மாற்றி அனமக்கப்படும். அதன்படி, 24 நாடாளுமன்ற நினைக்குழுக்களில் 

மாற்றம் சசய்து மாநிைங்களனெ தனைனமச் சசயைகம் அறிக்னக 

செளியிட்டது. இதில், பணியாளர், சட்டத்துனற நினைக்குழுவின் 

தனைெராக சுஷில்குமார் தமாடி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இது அரசியல் கட்சிகளின் நிதி சதாடர்பாை அறிக்னக அளிக்கும் முக்கிய 

குழுொகும். பீகார் மாநிை முன்ைாள் துனை முதல்ெராை சுஷில் 

குமாருக்கு அனமச்சரனெயில் இடம்தரப்படாததால், முக்கியமாை 

இக்குழுவின் தனைெர் சபாறுப்பு ெைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. மாநகராட்சி உற்பத்தி சசய்யும் இயற்னக உரத்னத – ‘உரம்’ என்ற 

பிராண்டில் விற்பனை: 

சசன்னை மாநகராட்சி உற்பத்தி சசய்யும் இயற்னக உரம், சுமார் 1,750 

டன் அளவில் னகயிருப்பில் உள்ளது. அனத ‘உரம்’ என்ற பிராண்ட் 

சபயரில் விற்பனை சசய்ய மாநகராட்சி நிர்ொகம் முயற்சி தமற்சகாண்டு 

ெருகிறது. 

உள்ளாட்சி அனமப்புகள் முனறயாக திடக்கழிவு தமைாண்னம 

சசய்ெதற்காக மத்திய அரசு, தூய்னம இந்தியா இயக்கத்னத சதாடங்கி, 

அதன்மூைம் நிதி ஒதுக்கி ெருகிறது. சசன்னையில் திைமும் சராசரியாக 

5,200 டன் குப்னபகள் உருொகின்றை. இதுநாள் ெனர அனெ 

அனைத்தும் அப்படிதய சகாடுங்னகயூர் மற்றும் சபருங்குடி குப்னப 

சகாட்டும் ெளாகங்களில் சகாட்டப்பட்டு ெந்தை. அதைால் அப்பகுதிகளில் 

கடும் சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டை. 

இதனினடதய தூய்னம இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் சசன்னை 

மாநகராட்சிக்கு தபாதிய நிதி ஒதுக்கப்பட்டு ெருகிறது. அதன்மூைம் 

மக்கும் குப்னப, மக்காத குப்னப எை ெனக பிரிக்கப்பட்டு, மக்கும் குப்னப 

-கள் இயற்னக உரமாகவும், உயிரி எரிொயு தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப் 

-பட்டு ெருகிறது. 

மக்காத குப்னபகளில் உள்ள உதைாகங்கள், பிளாஸ்டிக் சபாருட்கள் மறு 

சுைற்சிக்கு சகாண்டு சசல்ைப்படுகின்றை. மாநகராட்சியின் இத்தனகய 

நடெடிக்னககளால் குப்னப சகாட்டும் ெளாகங்களுக்கு சசல்லும் 

குப்னபகளின் அளவு திைமும் 1,000 டன்னுக்கு தமல் குனறந்துள்ளது. 

தமலும், மாநகராட்சி தயாரிக்கும் இயற்னக உரங்களுக்கு பிராண்ட் 

சபயர் உருொக்கி, அனத விெசாயிகளுக்கு விற்க தெளாண் துனறயில் 

அனுபெம் சபற்ற மாநகராட்சி ஆனையர் ககன்தீப் சிங் தபடி 

திட்டமிட்டுள்ளார். 

இது சதாடர்பாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாெது: 

மாநகராட்சி சார்பில் 160 அனமவிடங்களில் சசயல்படும் 208 

னமயங்களில், மக்கும் குப்னபகளில் இருந்து இயற்னக உரம் தயாரிக்கு 

-ம் பணிகள் நனடசபற்று ெருகின்றை. இயற்னக உரம் தயாரிக்கும் 

திட்டத்தில் திைமும் 583 டன் குப்னபகள் இயற்னக உரமாக மாற்றப்படு 

-கின்றை. இனெ மாநகராட்சி பூங்காக்கள் மற்றும் மாநகரப் பகுதியில் 

மரக்கன்றுகள் நடவும், நகர்ப்புற அடர் ெைங்கள் அனமக்கவும் பயன்படு 

-த்தப்பட்டு ெருகின்றை. 

தற்தபாது மாநகராட்சியிடம் 1,750 டன் இயற்னக உரங்கள் னகயிருப்பில் 

உள்ளை. இெற்னற தெளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூைமாக 

விெசாயிகளுக்கு விற்க மாநகராட்சி ஆனையர் ககன்தீப் சிங் தபடி 

ஏற்பாடு சசய்துள்ளார். அெரது அறிவுறுத்தலின்தபரில் மாநகராட்சியின் 

இயற்னக உரத்துக்கு ‘உரம்’ என்ற பிராண்ட் சபயர் னெக்கப்பட்டு, எழுத் 

-துருவும் ததர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி உற்பத்தி சசய்யும் 

இயற்னக உரம் இந்தப் சபயரில்தான் விற்பனை சசய்யப்பட உள்ளது. 

இவ்ொறு அதிகாரிகள் கூறிைர். 

 

8. இந்தியாவில் பிறந்து பாகிஸ்தான் அணு ஆயுதத்தின் தந்னதயாக 

மாறிய அப்துல் காதிர் கான் காைமாைார் 

இந்தியாவில் பிறந்து, பாகிஸ்தானுக்கு குடிசபயரந்து அந்நாட்டின் “அணு 

ஆயுதத்தின் தந்னத” எைப் தபாற்றப்பட்ட அப்துல் காதிர் கான் (85) 

காைமாைார். 

 

9. முத்தினர பதிக்காத முத்ரா திட்டம்! 

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு ‘முத்ரா’ (சிறு சதாழில்கள் 

தமம்பாடு - கடைளிப்பு நிறுெைம்) சதாடங்கியதபாது நாட்டில் 

தெனைொய்ப்பில்ைாமல் இருந்த இனளஞர்கள் தங்கள் ொழ்வுக்காை 

ஒளி விளக்கு ஏற்றப்பட்டுள்ளதாகக் கருதிைர். ‘பிரதமர் முத்ரா’ திட்டம் 

மிகப்சபரிய செற்றி என்று மத்திய அரசு மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறது.  

இத்திட்டம் 31 தகாடி தபருக்கு உதவியுள்ளதாகவும் (இந்த எண்ணிக்னக 

ஏறக்குனறய அசமரிக்க மக்கள்சதானகக்கு இனையாைது; கைடா 

மக்கள்சதானகனயவிட எட்டு மடங்கு அதிகம்) இத்திட்டத்தில் `15.86 

இைட்சம் தகாடி கடன் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு 

கூறியுள்ளது. இந்தத் சதானக நியூஸிைாந்தின் சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்திக்கு (ஜிடிபி) இனையாைது. இது தவிர உைகின் செவ்தெறு 

160 நாடுகளின் ஜிடிபி-னயவிட அதிகமாைது. இக்கடன் அனைத்தும் 

2015 ஏப்ரல் முதல் 2021 சசப்.10ஆம் தததி ெனர (சுமார் ஆறு 

ஆண்டுகளில்) அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கிராமப்புறம், நகர்ப்புறங்களில் சிறிய அளவில் சதாழில், ெர்த்தகம் 

நடத்துதொருக்கு அதிக சகடுபிடிகள் இல்ைாமல் `10 இைட்சம் ெனர 

கடன் அளிக்கப்படும் என்பதத ‘முத்ரா’ திட்டத்தின் அடிப்பனட. எவ்வித 

அடமாைமும் இன்றி இந்தக் கடன் ெைங்கப்படுகிறது. 

இதில் சிஷு பிரிவின் கீழ் `50,000 ெனர, கிதஷார் பிரிவின்கீழ் 

`50,000 முதல் `5,00,000 இைட்சம் ெனர, தருண் பிரிவின் கீழ் 

`5,00,000 முதல் `10,00,000 இைட்சம் ெனர எை மூன்று ெனக 

திட்டங்கள் இதில் உள்ளை. இதில் சிஷு கடன் திட்டத்துக்கு ஒரு பக்கம் 

மட்டுதம விண்ைப்பம் இருக்கும். மற்ற இரு கடன் திட்டங்களுக்கும் 

மூன்று பக்கங்கள் மட்டுதம கடன் விண்ைப்பம். இதன் மூைம் கடன் 

நனடமுனற மிகவும் எளினமயாக்கப்பட்டது. 

இத்திட்டம் மிகப்சபரிய செற்றி என்று அரசுத் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. ஆைால், உண்னமயாை களநிைெரம் அதனுடன் ஒத்துப் 

தபாகிா என்பனதத் சதரிந்து சகாள்ள தெண்டியுள்ளது. அதற்கு முன்பு 

முத்ரா திட்டத்தின் ததனெ பற்றியும் அது உருொக்கப்பட்ட விதம் பற்றியும் 

சதரிந்து சகாள்ள தெண்டும். கடந்த 2015 மார்ச் மாதத்தில், நிறுெைங்க 

-ள் சட்டம் 2013’இன்கீழ் முத்ரா ஒரு நிறுெைமாக சதாடங்கப்பட்டது. 

தமலும், இது இந்திய சிறுசதாழில் தமம்பாட்டு ெங்கியின் (சிட்பி) துனை 

நிறுெைமாகும். சதாடர்ந்து 2015 ஏப்ரல் 7ஆம் தததி இந்திய ரிசர்வ் 

ெங்கியிடம் ெங்கி சாராநிதி நிறுெைமாகப் பதிவு சசய்யப்பட்டது. 



         

    

அதற்கு அடுத்த நாளில் (2015 ஏப்ரல் 8) பிரதமர் தமாடி ‘பிரதமர் முத்ரா’ 

திட்டத்னதத் சதாடங்கி னெத்தாாாா். அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூைதைம் 

`1,000 தகாடி என்றும் சசயல்பாட்டு மூைதைம் `750 தகாடி என்று 

அறிவிப்பு செளியாைது. முத்ரா ஒரு மறுநிதியளிப்பு நிறுெைம் என்பதால் 

அது தநரடியாகக் கடன் ெைங்காது. அதத தநரத்தில் ெங்கிகள், பிற 

கடைளிப்பு நிறுெைங்கள் மூைம் கடன் ெைங்க உதவுகிறது. தமலும், 

சதளிொக விளக்குெசதன்றால் ெங்கிகள் சிறு சதாழில்களுக்குக் கடன் 

அளிக்கின்றை. அதற்காை நிதினய ெங்கிகளுக்கு முத்ரா அளிக்கிறது. 

ெங்கிகள்மூைம் கடைளித்து சிறு சதாழில்கனள தமம்படுத்த தெண்டும்; 

சிறு சதாழில்களுக்கு ெங்கிக் கடன் கினடப்பனத எளிதாக்க தெண்டும் 

என்பனெதய முத்ரா திட்டத்தின் பிரதாை தநாக்கங்களாகும். 

சபாதுத்துனற ெங்கிகள், தனியார் ெங்கிகள், கிராப்புற ெங்கிகள், 

சிறுகடன் ெங்கிகள், உள்நாட்டு, செளிநாட்டு ெங்கிகள், சிறுகடன் 

நிறுெைங்கள், ெங்கி சாரா கடன் நிறுெைங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் 

முத்ரா திட்டத்தின்கீழ் கடன் ெைங்குகின்றை. 

இந்தியப் சபாருளாதாரத்தில் சிறுசதாழில்கள் முக்கியப் பங்கு ெகிப்பதால் 

அெற்றுக்குத் ததனெயாை நிதியாதாரத்னத, கடன் மூைம் அளிக்க 

முத்ரா கடன் திட்டம் தபான்றனெ அெசியம் என்று அறியப்படுகிறது. 

ஏசைனில், நாட்டில் தெளாண்னமத் துனறக்கு அடுத்து சிறு, குறு 

சதாழில்கதள சபாருளாதாரக் கட்டனமப்பின் முக்கியப் படிநினையாக 

உள்ளை. சிறு, குறு சதாழில்கள் 11 தகாடிக்கு தமற்பட்தடாருக்கு 

தநரடியாகப் பணி ொய்ப்பு அளிக்கின்றை. தமலும், அதன் இதர 

படிநினைகள் மூைம் தமலும் சுமார் 11 தகாடி தபர் தெனைொய்ப்பு 

சபறுகின்றைர். 55 தகாடி மக்களின் ொழ்க்னகக்கு உதவுெதாக 

உள்ளது. தமலும், சிறு, குறு சதாழில் புரிபெர்களில் 97 சதவீதம் தபர் 

பிற்படுத்தப்பட்தடார், பட்டியலிைத்தெர்களாக உள்ளைர். 

நாட்டின் சமாத்த மதிப்பு தசர்க்னகயில் (GVA) சிறு, குறு நிறுெைங்களின் 

பங்களிப்பு மட்டும் 33 சதவீதமாகும். நாட்டின் ஏற்றுமதியில் சிறு, குறு 

நிறுெை உற்பத்திப் சபாருள்கள் முக்கியப்பங்கு ெகிக்கின்றை. 2018-19 

நிதியாண்டில் நாட்டின் ஏற்றுமதியில் சிறு, குறு நிறுெைங்களின் 

பங்களிப்பு 48.10 சதவீதம் எை அரசின் புள்ளிவிெரம் சதரிவிக்கிறது. 

குறுந்சதாழில் நிறுெைங்களில் 54 சதவீதம் கிராமப்புறங்களில்தான் 

சசயல்படுகின்றை. உற்பத்தி, உற்பத்திக்கு தயாாாா்படுத்துதல், ெர்த்தகம், 

வியாபாரிகளுக்காை தசனெகனள அளித்தல், பைங்கள், காய்கறி 

விற்பனையாளர், இயந்திரப்பணியாளர்கள், னகவினைக் கனைஞர்கள், 

குடினசத்சதாழில்கள், சதருதொர வியாபாரிகள் உள்ளிட்தடார் இந்த 54 

சதவீதத்தில் அடங்குெர். இெற்றில் பை சதாழில்கள் ஒருெரால் மட்டுதம, 

ஓரிடத்தில் மட்டுதம நடத்தப்படுபனெயாக இருக்கும். 

இவ்ெளவு முக்கியத்துெம் ொய்ந்ததபாதும் சிறுசதாழிகளுக்கு கடனுதவி 

முனறயாகக் கினடப்பதில்னை என்பதத உண்னம. சிறுசதாழில்கள் 

சசய்தொர் கடன் ெைங்கும் தனிநபர்கனள நம்பிதய உள்ளைர். இத் 

துனறயின் அளவுக்கு ஏற்ப ெங்கிக் கடன் ெைங்கப்படுெதில்னை. 

‘இந்தியாவில் சிறு, குறு சதாழில்களுக்காை சமாத்த கடன் ததனெ `3.7 

இைட்சம் தகாடியாக உள்ளது. ஆைால், `1.45 இைட்சம் தகாடி ெனர 

மட்டுதம ெங்கி தபான்ற அனமப்புகள் மூைம் கடன் அளிக்கப்படுகின்றை. 

சிறு, குறு நிறுெைங்களுக்கு `2 இைட்சம் முதல் 2.5 இைட்சம் தகாடி 

ெனர கடன் கினடக்காத நினை உள்ளது. 

தமலும், இப்தபாது நமது சபாருளாதாரக் சகாள்னககள் சிறு, குறு 

சதாழில்களுக்கு ததனெயாை கடன்கனளப் பூர்த்தி சசய்ெதில் கெைம் 

சசலுத்தவில்னை. இந்த விெகாரத்தில் நவீை அணுகுமுனற ததனெ. 

இல்னைசயன்றால் ததனெயாை ெளர்ச்சினய நாம் எட்டமுடியாது’ எை 

ரிசர்வ் ெங்கியின் நிபுைர் குழு (யுதக சின்ஹா குழு-2019) கூறியுள்ளது. 

சிறு, குறு நிறுெைங்கள் தரப்பிலும் பிரச்னை உள்ளது. அெர்கள் 

நிறுெைங்கனளப் பதிவு சசய்ெதுமில்னை, முனறயாக கைக்கு 

விெரங்கனளப் தபணுெதுமில்னை. இதன் காரைமாகதெ ெங்கிகள் 

அெர்களுக்குக் கடைளிக்கத் தயங்குகின்றை. இப்பிரச்னைகளுக்சகல் 

-ைாம் தீர்ொக இருக்கும் என்தற முத்ரா திட்டம் அறிமுகம் சசய்யப்பட்டது. 

ஆைால், இத்திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது சதாடர்பாக தரப்பட்டுள்ள புள்ளி 

விெரங்கள் நிச்சயமாக கிராம, நகர்ப்புறங்களில் சிறு சதாழில் நடத்தும் 

சாமானியர்களுக்கு திருப்தி அளிப்பதாக இல்னை. அதாெது, உைவு 

பரிமாறியதற்கு ஆதாரம் உள்ளது. ஆைால், அது எந்த அளவுக்கு அெர் 

உண்ைக் கூடியதாக, தபாதுமாைதாக இருந்தது என்பதத தகள்வி. 

சிறுசதாழில் சசய்தொர் தபாதுமாை அளவு குனறந்த ெட்டியில் கடன் 

சபற முடியவில்னை. எவ்வித அடமாைமும் இல்ைாமல் கடன் சபற முடியும் 

என்ற இந்தத் திட்டம் தபாதுமாை அளவு விளப்பரப்படுத்தப்படவுமில்னை. 

அரசு கூறும் புள்ளிவிெரங்கள் எப்தபாதும் முரண்பாடாகதெ உள்ளை. 

முத்ரா திட்டத்தில் 31,02,82,823 தபருக்கு `15,86,081.69 தகாடி கடன் 

ெைங்கப்பட்டுள்ளதாகத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி சராசரியாக 

ஒரு நபருக்கு `51,117 ெைங்கப்பட்டுள்ளது. 

அப்படிசயன்றால் சபரும்பாைாைெர்களுக்கு `50,000 ெனரயிைாை 

சிஷு பிரிவில் மட்டும்தான் கடன் கினடத்துள்ளது. `10 இைட்சம் ெனர 

கடன் சபறுெது என்பது பைருக்கு எட்டாக்கனியாகதெ உள்ளது. 

இரண்டாெதாக, முத்ரா திட்டத்துக்கு முன்பும் குறுந்சதாழில்களுக்கு 

ெங்கிகள் கடன் ெைங்கிதய ெந்தை. எைதெ, அெர்கள் விெசாயம் 

அல்ைாத அனைத்துக் கடன்கனளயும் முத்ரா திட்டக் கடன்கள் என்ற 

சபயரிதைதய முத்தினர குத்தைாம். இதுதெ, இந்த புள்ளிவிெரத்தில் 

எதிசராலித்துள்ளது. மூன்றாெதாக, ெங்கிகள் முத்ரா கடன்களுக்கும் 

அடமாைம் தகாரியதாக பரெைாக புகார்கள் உள்ளை. 

இதன் மூைம் முத்ரா என்பது பினையில்ைாக் கடன் திட்டம் என்பது 

சபாய்த்துப் தபாைது. தமலும், முத்ரா கடனுக்கு எவ்விதக் குறிப்பிட்ட ெட்டி 

விகிதமும் பரிந்துனரக்கப்படவில்னை. ெைக்கம்தபாை RBI விதிகளுக்கு 

உட்பட்ட நியாயமாை ெட்டி விகிதத்னதப் பின்பற்ற தெண்டும் என்தற 

ெங்கிகள் அறிவுறுத்தப்பட்டை. எைதெ, முத்ரா திட்டத்தில் குனறொை 

ெட்டி விகிதம் என்பதும் சாத்தியமில்ைாமல் தபாைது. 

இனெ அனைத்னதயும் ஆய்வு சசய்து பார்க்கும்தபாது, முத்ரா திட்டத்தில் 

கினடத்த பைன்கள் என்று அரசால் கூறப்படுெது மிகவும் மினகப்படுத்தப் 

-பட்டனெ என்பது சதளிொகிறது. முத்ரா திட்டத்னத மதிப்பாய்வு சசய்ய 

தெண்டிய தநரம் இது. குறுந் சதாழில்களுக்குக் கடன் கினடப்பதில் 

உள்ள பிரச்னைகள் முழுனமயாக ஆய்வு சசய்யப்பட்டு அனெ தீாாா்க்கப்பட 

தெண்டும். அனதவிடுத்து, ‘முத்ரா’ தபான்று சபயரளவில் மட்டுதம புதிய 

திட்டத்னத உருொக்கி சசயல்படுத்துெது அனரத்த மானெதய அனரப்பத 

-ற்கு ஒப்பாகுதம தவிர, பிரச்னைக்கு சரியாை தீர்ொக அனமயாது. 

 


