
         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பண்டடோரோ டபப்பர்ஸ்’ என்றோல் 

என்ன? 

அ) இத்தாலியில் தயாரிக்கப்பட்ட தாள் 

ஆ) சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த தாள் 

இ) வெளிப்படுத்தப்படாத வ ாத்து மற்றும் ெரி தவிர்ப்பப வெளிப்படுத்தும் 

ஆெணங்கள்  

ஈ) பிட்காயின் வதாடர்பான ஆெணங்கள் 

✓ ‘பண்டடாரா ஆெணங்கள்’ என்பது உலவகங்கும் உள்ள பிரபலங்களால் 

மபைக்கப்பட்ட வ ல்ெம், ெரி ஏய்ப்பு & பணடமா டி பற்றிய ஆெணங்கள் 

ஆகும். இதுவதாடர்பான தகெல்கள், பன்னாட்டு புலனாய்வு இதழியலாள 

-ர்கள் கூட்டபமப்பால் வபைப்பட்டது. டமலும், 140’க்கும் டமற்பட்ட ஊடக 

நிறுெனங்கள் பணடமா டி வ ய்பெர்களின் ெ ம் உள்ளன. 

 

2. டேசிய சசோத்து மறுசீரமமப்பு நிறுவனத்தின் MD யோர்? 

அ) PM நாயர்  

ஆ) அஜித் டதாெல் 

இ) உர்ஜித் படடல் 

ஈ) UK சின்ஹா 

✓ பாரத ஸ்டடட் ெங்கியின் வ ாத்து நிபுணரான PM நாயர், டதசிய வ ாத்து 

மறுசீரபமப்பு நிறுெனத்தின் டமலாண்பம இயக்குனராக நியமனம் 

வ ய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிறுெனம்  மீபத்தில் தனது வ யல்பாடுகபளத் 

வதாடங்க ரி ர்வ் ெங்கியின் ஒப்புதபலப் வபற்றுள்ளது. “டபட் டபங்க்” / 

NARCL’ஐ அபமப்பதற்கான முடிவு 2021-22 மத்திய ெரவுவ லவுத் 

திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 

3. “சுவோமித்வோ” திட்டத்மேச் சசயல்படுத்துகிற மத்திய அமமச்சகம் 

எது? 

அ) விெ ாய அபமச் கம் 

ஆ) ஊரக ெளர்ச்சி அபமச் கம் 

இ) வீட்டுெ தி & நகர்ப்புை அபமச் கம் 

ஈ) பஞ் ாயத்து ராஜ் அபமச் கம்  

✓ “SVAMITVA - Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised 

Technology in Village Areas” என்பது பஞ் ாயத்து ராஜ் அபமச் கத்தின் 

ஒரு திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின்கீழ், ட்டரான்கபளப் பயன்படுத்தி நிலப் 

பரப்புகபள ெபரபடமாக்குெதன்மூலம் கிராமத்தினர் ெசிக்கும் பகுதிக 

-ளில் வ ாத்தின் வதளிொன உரிபம நிபல நிறுத்தப்படுகிைது.  

✓  மீபத்தில், இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், மத்திய பிரடத  மாநிலத்தின் 1,71,000 

பயனாளிகளுக்கு பிரதமர் மின்-வ ாத்து அட்படகபள விநிடயாகித்தார். 

 

4. 2021-22ஆம் பட்செட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட “மித்ரோ” திட்டத்துடன் 

சேோடர்புமடய துமற எது? 

அ) பாதுகாப்பு 

ஆ) ஜவுளி  

இ) ஆட்டடாவமாபபல் 

ஈ) மருந்து 

✓ PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (MITRA) என்பது 2021-

22 மத்திய ெரவுவ லவுத் திட்டத்தில் ஜவுளித்துபையின் ெளர்ச்சிக்காக 

அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும். `4,445 டகாடி மதிப்பீட்டில் 7 வமகா 

ஜவுளிப்பூங்காக்கபள அபமக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இப்பூங்காக்கள் 21 இலட் ம் டபருக்கு டெபலொய்ப்புகபள ெழங்கும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

5.சமீபத்தில் புவிசோர் குறியீடு சபற்ற இந்திய உணவோன ‘மிகிேோனோ’ 

சோர்ந்ே மோநிலம் எது? 

அ) டமற்கு ெங்கம்  

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) ஹரியானா 

ஈ) பஞ் ாப் 

✓ ‘மிகிதானா’ என்பது டம ெங்க மாநிலத்தின் ஒரு இனிப்பு ெபகயாகும். 

அண்பமயில் இதற்கு GI (புவி ார் குறியீடு) கிபடக்கப்வபற்ைது. 

பர்தமானில் வ ய்யப்பட்ட மிகிதானாவின் முதல்  ரக்கு பஹ்பரனுக்கு 

ஏற்றுமதி வ ய்யப்பட்டபத அடுத்து இது  மீப வ ய்திகளில் இடம்வபற்ைது. 

 

6.வடகிழக்கு மோநிலங்களின் சமமயசலண்சணய்கள்-எண்சணய் 

பமன டேசிய இயக்கம் குறித்ே வணிக உச்சிமோநோடு நடந்ே இடம் 

எது? 

அ) வகௌகாத்தி  

ஆ) அகர்தலா 

இ) இடாநகர் 

ஈ) டகங்டாக் 

✓ ெடகிழக்கு மாநிலங்களின்  பமயவலண்வணய் - எண்வணய் பபன 

டதசிய இயக்கம் குறித்த ெணிக உச்சிமாநாடு  மீபத்தில் வகௌகாத்தியில் 

நபடவபற்ைது. இதற்கு மத்திய உழவு மற்றும் உழெர்கள் நலத்துபை 

அபமச் ர் நடரந்திர சிங் டதாமர் தபலபம ெகித்தார். 

✓  பமயவலண்வணய் – எண்வணய் பபன மீதான டதசிய இயக்கமான 

-து 2025-26ஆம் ஆண்டுக்குள் வமாத்தம் 6.5 இலட் ம் வஹக்டடர்கள் 

கூடுதல் பரப்பளவில் எண்வணய் பபன பயிரிடப்படுெதற்கான ஒரு 

மத்திய நிதியுதவி திட்டமாகும். 

 

7. இயற்மக மற்றும் மக்களுக்கோன உயர்ந்ே இலட்சிய கூட்டணி, 

அதிகோரப்பூர்வமோக எந்ே ஆண்டில் சேோடங்கப்பட்டது? 

அ) 1984 

ஆ) 1992 

இ) 2000 

ஈ) 2021  

✓ இயற்பக மற்றும் மக்களுக்கான உயர்ந்த இலட்சிய கூட்டணி என்பது 

அர ாங்கங்களுக்கு இபடடயயான ஒரு குழுொகும். இக்குழு பிரான்ஸ் 

மற்றும் டகாஸ்டாரிகாவுடன் இபணந்து வ யல்படுகிைது. 2030’க்குள் 

புவியின் 30% நிலத்பதயும் அதன் 30% வபருங்கடல்கபளயும் பாதுகாக்க 

ஓர் உறுதிபய ஏற்றுக்வகாள்ெடத இதன் டநாக்கமாகும். 

✓ இக்கூட்டணி, அதிகாரப்பூர்ெமாக, கடந்த 2021’ஆம் ஆண்டில் நடந்த 

‘ஒன் பிளானட்’ உச்சிமாநாட்டில் வதாடங்கப்பட்டது. தற்டபாது சுமார் 70 

உறுப்பினர்கள் இதிலுள்ளனர். புது தில்லியில் பிவரஞ்சு மற்றும் இந்திய 

அரசுகளுக்கு இபடடய நடந்த விழாவில், இந்தியா, அதிகாரப்பூர்ெமாக 

இக்கூட்டணியில் இபணந்தது. 

 

8. ‘இந்திய வோன்பமட நோள்’ சகோண்டோடப்படுகிற டேதி எது? 

அ) அக்டடாபர்.2 

ஆ) அக்டடாபர்.4 

இ) அக்டடாபர்.5 

ஈ) அக்டடாபர்.8  

✓ ஆண்டுடதாறும் அக்டடாபர் 8 அன்று, இந்திய ொன்பபட நாபள நாடு 

வகாண்டாடுகிைது. இந்த ஆண்டு, இந்திய ொன்பபட நாளின் 89ஆெது 

ஆண்டு விழா வகாண்டாடப்படுகிைது. 1932ஆம் ஆண்டு இடத நாளில் 

இந்திய ொன்பபட (IAF) நிறுெப்பட்டது. இதன் முதல் வ யற்பாட்டுப்பபட 

1933 ஏப்ரலில் நிறுெப்பட்டது. இந்த நாள், இந்திய விமானப்பபடபற்றிய 

விழிப்புணர்பெ அதிகரிப்பபத டநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இது, 

“பாரதிய ொயு ட னா” என்றும் அபழக்கப்படுகிைது. 

 

9. ரிசர்வ் வங்கியின் அக்டடோபர் மோே பணவியல் சகோள்மகக்குழு 

கூட்டத்திற்குப் பிறகு, சரப்டபோ விகிேம் என்ன? 

அ) 4.5 % 

ஆ) 4.25% 

இ) 4.00%  

ஈ) 3.75% 

✓ இந்திய ரி ர்வ் ெங்கியின் பணவியல் வகாள்பகக்குழுொனது வரப்டபா 

விகிதத்பத வதாடர்ச்சியாக 8ஆெது முபையாக 4  தவீதமாக மாற்ைாமல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

பெத்துள்ளது. தபலகீழ் வரப்டபா விகிதம் 3.5  தவீதமாக அப்படிடய 

உள்ளது. 2021-22 நிதியாண்டின் GDP ெளர்ச்சி முன்கணிப்பப 9.5 

 தவீதமாக இருக்கும் என RBI கூறியுள்ளது. 

 

10. நடப்போண்டு (2021) உலக அஞ்சல் நோளுக்கோனக் கருப்சபோருள் 

என்ன? 

அ) Innovate to recover  

ஆ) Post to Connect 

இ) Communication during Covid 

ஈ) Post across the World 

✓ கடந்த 1874ஆம் ஆண்டு உலக அஞ் ல் வதாழிற் ங்கம் நிறுெப்பட்ட 

ஆண்டு நாபள முன்னிட்டு ஒவ்டொர் ஆண்டும் அக்டடாபர் 9ஆம் டததி 

அன்று உலக அஞ் ல் நாள் வகாண்டாடப்படுகிைது. இந்தியா, 1876 முதல் 

உலகளாவிய அஞ் ல் ஒன்றியத்தில் உறுப்பினராக உள்ளது. “Innovate 

to recover” என்பது நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கருப்வபாருளாகும். 

மக்களின் ொழ்வில் அஞ் ல் துபையின் பங்கு பற்றிய விழிப்புணர்பெ 

ஏற்படுத்துெடத உலக அஞ் ல் நாளின் டநாக்கமாகும். 

 


1. வபாருளாதாரம்: அவமரிக்காா்கள் மூெருக்கு டநாபல் பரிசு 

நிகழாண்டு வபாருளாதாரத்துக்கான டநாபல் பரிசு அவமரிக்காபெச் 

ட ாா்ந்த வபாருளாதார ெல்லுநாா்கள் டடவிட் காாா்ட், டஜாஷுொடி 

ஆங்கிரிஸ்ட், குயிடடா டபிள்யு இம்வபன்ஸ் ஆகிய மூெருக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பரிசுத் வதாபகயின் ஒரு பாதி டடவிட் காாா்டிக்கும், மற்வைாரு பாதி மற்ை 

இருெருக்கும் பகிாா்ந்தளிக்கப்படும். 

குபைந்தபட்  ஊதியம், குடிடயற்ைம், கல்வி ஆகியெற்றின் வதாழிலாளாா் 

 ந்பத விபளவுகள் வதாடாா்பாக முன்டனாடி ஆராய்ச்சிபய 

டமற்வகாண்டதற்காகவும், அறிவியல்பூாா்ெமான ஆய்வுகபள 

டமற்வகாள்ள இயலாமல் டபாகும் சூழலில், இதுடபான்ை 

ஆய்வுகளிலிருந்து முடிவுகபள டமற்வகாள்ெதற்கான 

ெழிமுபைகபளக் கண்டறிந்ததற்காகவும் அொா்களுக்கு டநாபல் பரிசு 

ெழங்கப்படுெதாகத் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து டநாபல் டதாா்வுக் குழுவினாா் வதரிவித்ததாெது: டநாபல் 

பரிசுக்குத் டதாா்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ள மூெரும் வபாருளாதார அறிவியலில் 

முற்றிலும் மறுெடிெபமக்கப்பட்ட அனுபெரீதியான பணிகபள 

டமற்வகாண்டுள்ளனாா்.  மூகத்தின் பமயக் டகள்விகள் குறித்த டடவிட் 

காாா்டின் ஆய்வும், ஆங்கிரிஸ்ட், இம்வபன்ஸின் காரணிகள் 

அடிப்பபடயிலான பரிட ாதபனகளும் அறிவின் ெளமான ஆதாரம் 

எனக் காண்பிக்கின்ைன.  மூகத்துக்கு சிைந்த பலபனத் தரக்கூடிய 

முக்கியமான டகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் திைபனயும் 

டமம்படுத்தியுள்ளன. 

அவமரிக்காவின் நியூ வஜாா்சி, கிழக்கு வபன்சில்டெனியா ஆகிய 

இடங்களில் உள்ள உணெகங்களில் பணியாற்றுடொருக்கு 

குபைந்தபட்  ஊதியத்பத உயாா்த்துெதால் ஏற்படும் விபளவுகபள 

அறிெதற்காக டடவிட் காாா்ட் ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்டாாா். அெரும், 

அெருடன் ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்ட மபைந்த ஆலன் குரூவகரும் 

குபைந்தபட்  ஊதிய அதிகரிப்பானது டெபலொய்ப்பில் பாதிப்பப 

ஏற்படுத்தாது எனக் கண்டறிந்தனாா். குபைந்தபட்  ஊதியத்பத 

அதிகரிப்பது டெபலொய்ப்பபக் குபைக்கும் என்ை ெழக்கமான 

கண்டணாட்டத்பத அது மாற்றியபமத்தது. டமலும், 

வெளிநாடுகளிலிருந்து குடிடயறுபொா்களால் பூாா்விக 

வதாழிலாளாா்களின் ஊதியம் குபையும் என்ை கருத்பதயும் டடவிட் 

காாா்டின் ஆய்வு மாற்றியபமத்தது. புதிதாகக் குடிடயறுபொா்கள் மூலம் 

பூாா்விக வதாழிலாளாா்களின் ெருொய் உயரக்கூடும் என அொா் 

கண்டறிந்தாாா். 

அறிவியல் முபைகளின்படி ஆய்வு டமற்வகாள்ள இயலாத 

நிபலயிலும்கூட காரணம் மற்றும் விபளவு குறித்து வபாருளாதார 

ெல்லுநாா்கள் உறுதியான முடிவெடுக்க உதவும் ெபகயிலான 

ெழிமுபைகபளக் கண்டறிந்ததற்காக ஆங்கிரிஸ்ட், இம்வபன்ஸுக்கு 

டநாபல் பரிசுத் வதாபகயின் ஒரு பாதி பகிாா்ந்தளிக்கப்படுகிைது எனத் 

வதரிவித்துள்ளனாா். 

மருத்துெம், இயற்பியல், டெதியியல், இலக்கியம் ஆகியெற்றுக்கான 

டநாபல் பரிசுகள் ெழங்கும் முபை டெதியியலாளாா் ஆல்ஃபிரட் 

டநாபலின் உயிலின்படி வதாடங்கப்பட்டது. வபாருளாதாரத்துக்கான 

டநாபல் பரிசு மட்டும் அெரது நிபனொக ஸ்வீடன் மத்திய ெங்கியால் 

1968-இல் வதாடங்கப்பட்டது. 

டடவிட் காாா்ட் (65): கனடாவில் பிைந்த டடவிட் காாா்ட், கலிஃடபாாா்னியா 

(வபாா்க்லி) பல்கபலக்கழகத்தில் வபாருளாதாரத் துபைப் டபராசிரியராகப் 

பணிபுரிகிைாாா். டதசிய வபாருளாதார ஆராய்ச்சிப் பிரிவின் வதாழிலாளாா் 

திட்ட இயக்குநராகவும் உள்ளாாா். 

டஜாஷுொடி ஆங்கிரிஸ்ட் (61): இஸ்டரல் அவமரிக்கரான இொா், 

ம ாசூவ ட்ஸ் வதாழில்நுட்ப நிறுெனத்தில் (எம்ஐடி) வபாருளாதார 

டபராசிரியராகப் பணிபுரிகிைாாா். 

குயிடடா டபிள்யு இம்வபன்ஸ் (58): வநதாா்லாந்தில் பிைந்த குயிடடா டபிள்யு 

இம்வபன்ஸ், ஸ்டான்ஃடபாாா்டு பல்கபலக்கழகத்தில் வபாருளாதார 

டபராசிரியராகப் பணிபுரிகிைாாா். 

 

2. தமிழகத்தில் கா டநாய் குணப்படுத்தும் விகிதம் 86  தவீதமாக 

உயாா்வு 

தமிழகத்தில் கா டநாயாளிகபள குணப்படுத்தும் விகிதம் 86  தவீதமாக 

அதிகரித்துள்ளதாக ஆய்ெறிக்பகயில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மத்திய கா டநாய் பமயத்தின் இபண டமற்பாாா்பெ குழுவுடன் 

இபணந்து உலக சுகாதார அபமப்பின் டதசிய திட்ட 

ஒருங்கிபணப்பாளாா் ரஞ் னி ராமச் ந்திரன் தபலபமயிலான 

குழுவினாா் கடந்த 7-ஆம் டததி முதல் 11-ஆம் டததி ெபர வதன் 

வ ன்பன, திருெள்ளாா் மாெட்டங்களில் கா டநாய் ஒழிப்பு திட்ட 

வ யல்பாடுகள் வதாடாா்பான ஆய்வுகபள டமற்வகாண்டனாா். 

அதுவதாடாா்பான ஆய்வு அறிக்பகபய தபலபமச் வ யலகத்தில் மக்கள் 

நல்ொழ்வுத் துபை அபமச் ாா் மா.சுப்பிரமணியபன  ந்தித்து அொா்கள் 

வ வ்ொய்க்கிழபம ெழங்கினாா். 

அந்த ஆய்ெறிக்பகயில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாெது: 

இந்தியாவில் கா டநாய் அச்சுறுத்தபல முற்றிலும் டெரறுக்கும் 

டநாக்கில் திருத்தியபமக்கப்பட்ட டதசிய கா டநாய் தடுப்புத் திட்டமானது 

2020-ஆம் ஆண்டு முதல் டதசிய கா டநாய் ஒழிப்பு திட்டமாக 

மாற்ைப்பட்டுள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் கா டநாய் இல்லாத 

தமிழகத்பத உருொக்கும் வபாருட்டு, டநாய் கண்டறிதல் - சிகிச்ப  - 

மருத்துெக் கட்டபமப்பு - டநாய்த் தடுப்பு ஆகியெற்றுக்கு முக்கியத்துெம் 

அளித்து மாநில அரசு வ யல்பட்டு ெருகிைது. 

அதன் அடிப்பபடயில் தமிழகத்திடலடய முதன்பம மாெட்டமாக 

திருெள்ளாா் மாெட்டம் திகழ்ந்து ெருகிைது. அங்கு கா டநாய் தடுப்புத் 

திட்டங்கள் சிைப்புை டமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

மாநில அளவில் எடுத்துக் வகாண்டால் புதிதாகக் கண்டறியப்பட்ட 

கா டநாயாளிகபள குணப்படுத்தும் விகிதம் 86  தவீதத்பத 

எட்டியுள்ளது. கூட்டு மருந்து எதிாா்ப்புக் கா டநாய் திட்ட 

டமலாண்பமயின் கீழ், உரிய டநாயாளிகபள கண்டறிந்து தரமான 

சிகிச்ப  ெழங்க ெழிெபக வ ய்யப்பட்டுள்ளது. 

அபனத்து வஹச்ஐவி டநாயாளிகளுக்கும் கா டநாய் பரிட ாதபனயும், 

அபனத்து கா டநாயாளிகளுக்கும் வஹச்ஐவி பரிட ாதபனயும் 

தமிழகத்தில் வ ய்யப்பட்டு ெருகின்ைன. 

தமிழகம் முழுெதும் 39,222 கா  டநாயாளிகளுக்கு டதபெப்படும் 

கா டநாய் மருந்துகள் கா டநாய் களப்பணியாளாா்கள் மூலம் 

அொா்களின் இருப்பிடங்களுக்டக வ ன்று ெழங்கப்பட்டுள்ளது. சிகிச்ப  

வநறிமுபைகளின்படி அொா்களது வீட்டிடலடய  ளி மாதிரி 

எடுக்கப்பட்டும், டதபெப்படுபொா்களுக்கு நடமாடும் ஊடுகதிாா் 

கருவிகபள அொா்களின் இருப்பிடங்களுக்டக அனுப்பி ஊடுகதிாா் படம் 

எடுக்கப்பட்டும் ெருகிைது. 

அதுமட்டுமல்லாது, மருந்துகபள உரிய ெபகயில் உட்வகாள்ெது, 

பக்கவிபளவுகள், கா டநாயின் தன்பம டபான்ைபெகள் குறித்த 

ஆடலா பனகள் வதாபலடபசி ொயிலாக ெழங்கப்படுகின்ைன. 

இபணயதளம் மூலமாக அபனத்து மருந்தகங்களிலும் கா டநாய் 

மருந்து விநிடயாகம் குறித்த தகெல் வபறுெதன் மூலம் தனியாாா் 

அபமப்புகளிலும் கா டநாய் சிகிச்ப கபள வதாடாா்ந்து கண்காணிக்க 

நடெடிக்பக டமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 2021 ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் 

கா டநாய் கண்டறியும் முகாம்கள் மூலம் 42,797 பரிட ாதபனகள் 

வ ய்யப்பட்டு 465 கா டநாய் டநாயாளிகள் அபடயாளம் 

 



         

    

காணப்பட்டுள்ளனாா் என்று அந்த ஆய்ெறிக்பகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. கிர்கிஸ்தான் டமம்பாட்டுக்கு ரூ.1507 டகாடி இந்தியா கடனுதவி 

கிர்கிஸ்தான் நாட்டின் டமம்பாட்டு திட்டங்களுக்காக ரூ.1507 டகாடி 

கடனுதவி அளிப்பதாக இந்தியா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மத்திய ஆசிய 

நாடுகளுடனான உைபெ டமலும் விரிவுபடுத்தும் டநாக்கில், 

கிர்கிஸ்தான், கஜகஸ்தான் மற்றும் ஆர்மீனியா ஆகிய நாடுகளுக்கு 

ஒன்றிய வெளியுைவு துபை அபமச் ர் வஜய் ங்கர் சுற்றுப்பயணம் 

டமற்வகாண்டுள்ளார். இரண்டு நாள் பயணமாக டநற்று முன்தினம் 

அபமச் ர் வஜய் ங்கர் கிர்கிஸ்தான் வ ன்ைார். 

இதபன வதாடர்ந்து அந்நாட்டு வெளியுைவு துபை அபமச் ர் ருஸ்லான் 

க ாக் டபபெ டநற்று அெர்  ந்தித்து டபச்சுொர்த்பத நடத்தினார். 

அப்டபாது இந்திய மாணெர்கள் பயணத்திற்கான பாரபட் மற்ை வி ா 

நபடமுபை உள்ளிட்டபெ குறித்து ஆடலாசிக்கப்பட்டது. இரு 

நாடுகளுக்குமான ராணுெம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துபழப்பு குறித்தும் 

மதிப்பாய்வு வ ய்யப்பட்டது. இதபன வதாடர்ந்து கிர்கிஸ்தான் நாட்டின் 

டமம்பாட்டு திட்ட பணிகளுக்காக இந்தியா ரூ.1507 டகாடி கடன் உதவி 

ெழங்குெதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

 

4. இன்று ஜி20 தபலொா்கள் மாநாடு: பிரதமாா் டமாடி பங்டகற்பு 

ஆப்கானிஸ்தான் விெகாரம் வதாடாா்பாக விொதிப்பதற்காக ஜி20 

கூட்டபமப்பு நாடுகளின் தபலொா்கள் மாநாடு வ வ்ொய்க்கிழபம 

(அக்.12) நபடவபறுகிைது. இதில் பிரதமாா் நடரந்திர டமாடி காவணாலி 

முபையில் பங்டகற்க இருக்கிைாாா். 

இது வதாடாா்பாக மத்திய வெளியுைவுத் துபை அபமச் கம் டமலும் 

கூறியிருப்பதாெது: 

ஆப்கானிஸ்தானில் மனித உரிபமகபளப் பாதுகாப்பது, மனிதாபிமான 

அடிப்பபடயில் உதவிகபள ெழங்க பரிசீலிப்பது,  ாா்ெடத  பாதுகாப்பு, 

பயங்கரொதத்துக்கு எதிரான நடெடிக்பககள் வதாடாா்பாக இந்த ஜி20 

மாநாட்டில் விொதிக்கப்பட இருக்கிைது. 

இப்டபாபதய ஜி20 மாநாட்டுக்குத் தபலபம ெகிக்கும் இத்தாலியின் 

அபழப்பப ஏற்று பிரதமாா் டமாடியும் இந்த மாநாட்டில் பங்டகற்கிைாாா். 

 ாா்ெடத  அளவில் முக்கிய விஷயங்களில் ஒருமித்த கருத்பத 

எட்டுெதில் ஜி20 கூட்டபமப்பு முக்கியப் பங்கு ெகித்து ெருகிைது என்று 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்னதாக, ஆப்கானிஸ்தான் வதாடாா்பாக விொதித்த ஜி20 வெளியுைவு 

அபமச் ாா்கள் மாநாட்டில் எஸ்.வஜய் ங்காா் பங்டகற்ைாாா் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. ‘டபாக்டஸாவில் பதிொன 99% ெழக்குகள் சிறுமிகளுக்கு 

எதிரானபெ 

கடந்த ஆண்டு டபாக்டஸா  ட்டத்தின் கீழ் பதிொன 99  தவீதத்துக்கும் 

அதிகமான ெழக்குகள் சிறுமிகளுக்கு எதிரானபெயாக உள்ளன. 

இதுவதாடாா்பாக மத்திய அரசின் டதசிய குற்ை ஆெணக் காப்பகம் 

வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விெரங்களின் படி, ‘சிைாாா்களுக்கு எதிரான 

பாலியல் ென்வகாடுபம  ட்டமான டபாக்டஸாவின் கீழ் கடந்த ஆண்டு 

வமாத்தம் 28,327 ெழக்குகள் பதிொகி உள்ளன. இதில் 28,058 

ெழக்குகள் சிறுமிகளுக்கு எதிரான குற்ைங்கள் வதாடாா்பானபெ. இதில் 

14,092 ெழக்குகள் 16 முதல் 18 ெயதுக்குள்ள சிறுமிகள் 

வதாடாா்புபடயபெ. 10,949 ெழக்குகள் 12 முதல் 16 

ெயதுக்குள்ளானொா்கள் வதாடாா்பானபெ’  என்று 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த புள்ளி விெரங்கபள ஆய்வு வ ய்து ‘கிபர’ எனும் குழந்பதகள் 

உரிபமகளுக்கான அபமப்பின் திட்ட ஆய்ொளாா் பிரீத்தி மஹாரா, 

 ாா்ெடத  வபண் குழந்பதகள் தினமான திங்களன்று கூறியதாெது: 

 மூகத்தில் பாலியல் ென்வகாடுபமகளுக்கு சிறுமிகள்தான் வதாடாா்ந்து 

இபரயாகி ெருெது இந்த புள்ளி விெரங்கள் வதளிவு படுத்துகின்ைன. 

சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பு மட்டுமன்றி கல்வி,  மூகப் பாதுகாப்பு, ெறுபம 

டபான்ைபெயும் அொா்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதில் முக்கிய 

பங்காற்றுகின்ைன. கடரானா கால கட்டத்தில் இந்த அம் ங்கள் 

அொா்களுக்கு எதிராக இருந்தன. இதனால் அொா்களின் கல்வி 

தபடபட்டு, குழந்பத திருமணத்துக்கு ஆளாகும் நிபல அதிகரித்தது. 

ென்முபைக்கும் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கும் உள்ளாகும் நிபலயும் 

அதிகமாகியது. 

வபண் குழந்பதகளின் கல்விபயயும் பாதுகாப்பபயும் ெலுப்படுத்த பல 

ஆண்டுகளாக டமற்வகாள்ளப்பட்டு ெந்த பல்டெறு ெளாா்ச்சி 

நடெடிக்பககள் கடரானா வபருந்வதாற்ைால்  ரிந்துவிட்டன. கல்வி 

பயில்ெதில் இருந்து வபண் குழந்பதகள் விலகுெதும், அொா்களின் 

பாதுகாப்பு டகள்விக்குறியாெதும் அதிகரித்துவிட்டது. பதின்ம ெயதில் 

உள்ள சிறுமிகள் மனிதாபிமானமற்ை வநருக்கடியில் பல்டெறு பாதுகாப்பு 

 ொல்கபள எதிாா்வகாள்கின்ைனாா். ஆபகயால், அொா்கபளப் 

பாதுகாக்க உடனடி மற்றும் நீண்ட கால திட்டங்கபள முழுபமயாக 

அமல்படுத்த டெண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்’ என்ைாாா். 

 

6. ட தி வதரியுமா? 

வ ப்.30 - அக்.3: இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திடரலியா மகளிர் அணிகள் 

இபடடய முதன் முபையாக பிங்க் பந்து பகலிரவு வடஸ்ட் டபாட்டி 

டகால்ட்டகாஸ்ட் நகரில் நபடவபற்ைது. 

அக்.1: 2012 டதர்தலில்  ட்டவிடராதமாக நிதி அளித்த புகாரில் பிரான்ஸ் 

முன்னாள் அதிபர் நிடகாலஸ்  ர்டகாசிக்கு அந்நாட்டு நீதிமன்ைம் 

ஓராண்டு சிபைத் தண்டபன ெழங்கியது. 

அக்.2: காதித் துணியால் வநய்யப்பட்ட உலகின் மிகப் வபரிய இந்திய 

டதசியக் வகாடி லடாக் யூனியன் பிரடத த்தில் உள்ள டல பகுதியில் 

பைக்கவிடப்பட்டது. 

அக்.4: 2021-ம் ஆண்டுக்கான மருத்துெ டநாபல் பரிசு அவமரிக்காபெச் 

ட ர்ந்த டடவிட் ஜூலியஸ் மற்றும் ஆர்வடம் பட்டாபுடியான் ஆகிடயாருக்கு 

ெழங்கப்பட்டது. 

அக்.5: கருபண ஒன்பைடய ொழ்க்பக வநறியாகக் வகாண்டு ொழ்ந்த 

ெள்ளலார் பிைந்த அக்டடாபர் 5 இனி ‘தனிப்வபருங் கருபண’ 

நாளாகக் வகாண்டாடப்படும் என்று தமிழக முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் 

அறிவித்தார். 

அக்.5: இயற்பியலுக்கான டநாபல் பரிசு ஜப்பானின் சியுகுடரா மனாடப, 

வஜர்மனியின் கிளாஸ் ஹா ல்டமன் மற்றும் இத்தாலியின் ஜார்ஜிடயா 

பாரிசி ஆகிடயாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 

அக். 6: டெதியியலுக்கான டநாபல் பரிசு வஜர்மனியின் வபஞ் மின் லிஸ்ட் 

மற்றும் பிரிட்டனின் டடவிட் டபுள்யு.சி டமக்மில்லன் ஆகிடயாருக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

அக்.7: இந்தியப் பணக்காரர்களின் பட்டியலில் ரிபலயன்ஸ் 

இன்டஸ்ட்ரிஸ் நிறுெனத் தபலெர் முடகஷ் அம்பானி வதாடர்ந்து பத்தாம் 

முபையாக முதலிடத்பதப் பிடித்துள்ளார். இரண்டாமிடத்தில் அதானி 

குழுமத் தபலெர் கவுதம் அதானி உள்ளார். 

அக்.8: ஏர் இந்தியா நிறுெனத்பத ரூ.18 ஆயிரம் டகாடிக்கு டாடா  ன்ஸ் 

துபண நிறுெனமான தடலஸ் பிபரடெட் லிமிவடட் ொங்கியுள்ளதாக 

மத்திய அரசு அறிவித்தது. டாடா நிறுெனம் வதாடங்கிய ஏர் இந்தியாபெ 

1953-ல் மத்திய அரசு நாட்டுடபமயாக்கியது. 

 

 


