
         

    

1. சமீபத்தில் குர ோஷியோவுடன் இந்தியோ எந்த துறையில் ஒப்பந்தம் 

சசய்து ச ோண்டது? 

அ) இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவம்  

ஆ) விளையாட்டு 

இ) டிஜிட்டல் கல்வி 

ஈ) பாதுகாப்பு 

✓ இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவ முளைகளில் ஆராய்ச்சி & மமம்பாட்டுக்காக 

மத்திய அரசின் ஆயுஷ் அளமச்சகம், குமராஷியா அரசுடன் ஒப்பந்தம் 

சசய்துள்ைது. இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் அகில இந்திய ஆயுர்மவத 

நிறுவனம் (AIIA) இந்திய சார்பாக ளகசயழுத்திட்டது. குமராஷியா தனது 

சுற்றுலாத் சதாகுப்புகளுடன் இந்திய ஆயுர்மவதம் & மயாகாளவயும் 

மசர்க்க முன்வந்துள்ைது. 

 

2. இந்தியோ உட்பட 136 நோடு ளின் குழு, சபரு நிறுவனங் ளுக்கு 

குறைந்தபட்ச உல ளோவிய வரி விகிதத்றத எத்தறன சதவீதத்தில் 

நிர்ணயித்துள்ளது? 

அ) 5% 

ஆ) 10% 

இ) 15%  

ஈ) 20% 

✓ இந்தியா உட்பட 136 நாடுகளின் குழுமம், சபரிய நிறுவனங்களுக்கு 

குளைந்தபட்ச உலகைாவிய வரிளய 15% ஆக நிர்ணயித்துள்ைது. 

✓ இந்த நாடுகள் முதலீட்ளட ஈர்ப்பதற்காக குளைந்தபட்ச வரி விகிதத்ளத 

நிர்ணயக்கிைது. மமலும், பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு குளைந்த 

அைவில் நாடுகள் வரி விதிப்பளத இது தடுக்கிைது. அசமரிக்கா உட்பட 

பல நாடுகைால், இந்த நடவடிக்ளக ஒரு சமநிளல நடவடிக்ளகயாக 

பார்க்கப்படுகிைது. மமலும் இந்த விகிதம், பல நாடுகளில் கார்ப்பமரட் வரி 

விகிதத்ளதவிட 23.5% குளைவாக உள்ைது. 

 

3. துருக்கிய கி ோண்ட் பிரிக்ஸ்-2021’ஐ சவன்ை பந்தய ஓட்டுநர் 

யோர்? 

அ) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

ஆ) வால்மடரி மபாட்டாஸ்  

இ) மமக்ஸ் சவர்ஸ்டாசபன் 

ஈ) சசர்ஜிமயா சபரஸ் 

✓ பின்னிஷ் பந்தய ஓட்டுநர் வால்மடரி சபாட்டாஸ் துருக்கிய கிராண்ட் 

பிரிக்ஸ்-2021’இல் சவற்றிசபற்ைார். மற்சைாரு பந்தய ஓட்டுநர் மமக்ஸ் 

சவர்ஸ்டாசபன் இரண்டாமிடத்திலும், சசர்ஜிமயா சபசரஸ் மூன்ைாவது 

இடத்திலும் இருந்தார். முன்னணி ஓட்டுனர் லூயிஸ் ஹாமில்டன் 5ஆம் 

இடத்தில் பந்தயத்ளத நிளைவுசசய்தார், சார்லஸ் சலக்சலர்க் நான்காம் 

இடத்ளதப் பிடித்தார். 32 வயதான ஓட்டுநர் சபாட்டாஸ் 2017 முதல் 2021 

வளர பத்து பந்தயங்களில் சவற்றி சபற்றுள்ைார். 

 

4. சடலிரேடிக்ஸ் ரேம்போட்டு றேயத்தின் (C-DOT) தறலறேய ம் 

எங்குள்ளது? 

அ) நியூயார்க் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) சகாழும்பு 

ஈ) மராம் 

✓ சடலிமமடிக்ஸ் மமம்பாட்டு ளமயசமன்பது இந்திய அரசுக்கு சசாந்தமான 

சதாளலத்சதாடர்பு சதாழில்நுட்ப மமம்பாட்டு ளமயமாகும். இதன் 

தளலளமயகம் புதுதில்லியில் அளமந்துள்ைது. 5G மற்றும் பிை எதிர்கால 

சதாழில்நுட்பங்களைவிட 50 மடங்கு மவகமானதாகக் கூைப்படும் 6G 

சதாழில்நுட்பங்களில் பணியாற்ை C-DOT மகட்கப்பட்டுள்ைது. யூனியன் 

சடலிகாம் சசயலாைர் சமீபத்தில் C-DOT’இன் குவாண்டம் சதாடர்பு 

ஆய்வகத்ளதத் திைந்து ளவத்து, உள்நாட்டிமலமய உருவாக்கப்பட்ட 

குவாண்டம் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் (QKD) தீர்ளவத் சதாடங்கினார். 

 

5. சென்லி  டவுச்சீட்டு குறியீடு-2021’இல் இந்தியோவின் நிறல 

என்ன? 

அ) 90  

ஆ) 82 

இ) 70 

ஈ) 65 

✓ உலகின் மிகவும் பயணத்திற்கு ஏற்ை கடவுச்சீட்டுகளை பட்டியலிடும் 

சஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில், இந்தியாவின் தரவரிளச கடந்த 

ஆண்டிலிருந்து 6 இடங்கள் சறுக்கி 90ஆவது இடத்தில் உள்ைது.  

✓ ஒரு நாட்டின் கடவுச்சீட்ளட ளவத்திருப்பவர்கள் எத்தளன சவளிநாடுக 

-ளுக்கு விசா இல்லாமல் சசல்லமுடியும் என்பளத கணக்கிட்டு அதன் 

அடிப்பளடயில் இப்பட்டியல் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. பன்னாட்டு வான் 

மபாக்குவரத்து சங்கம் வழங்கிய தரவுகளின் பகுப்பாய்வினடிப்பளடயில் 

இந்தத் தரவரிளச அளமக்கப்பட்டுள்ைது. இந்தக் குறியீட்டில் ஜப்பான் 

மற்றும் சிங்கப்பூர் முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ைன. சதன்சகாரியா மற்றும் 

சஜர்மனி ஆகிய நாடுகள் இரண்டாவது இடத்ளதப் பகிர்ந்துள்ைன. 

 

6. 2021 - பன்னோட்டு முதிரயோர் நோளின்  ருப்சபோருள் என்ன? 

அ) Digital Equity for All Ages  

ஆ) Respect and Love for Elders 

இ) Empathy and Equity 

ஈ) Fair Treatment to all Elders 

✓ ‘பன்னாட்டு முதிமயார் நாைானது’ ஒவ்மவார் ஆண்டும் அக்.1 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிைது. முதிமயாருக்கான நலவாழ்வு வசதிகள் பற்றிய 

விழிப்புணர்ளவ பரப்புவமத இந்த நாளின் மநாக்கமாகும். 1990 டிச.14 

அன்று, ஐநா சபாதுச்சளப அக்மடாபர்.1’ஐ சர்வமதச முதிமயார் நாைாக 

அறிவித்தது. “Digital Equity for All Ages” என்பது நடப்பு 2021ஆம் 

ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்சபாருைாகும். 

 

7. எந்த ேோநிலத்தின் ேோநில ரதர்தல் ஆறணயம், இந்தியோவின் 

முதல், “திைன்ரபசிமூலேோ  வோக் ளித்தல்” முறைறய ரசோதறன 

சசய்யவுள்ளது? 

அ) ஆந்திர பிரமதசம் 

ஆ) சதலுங்கானா  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) மகரைா 

✓ சதலுங்கானா மாநில மதர்தல் ஆளணயமானது திைன்மபசிகளைப் 

பயன்படுத்தி மசாதளன வாக்சகடுப்ளப நடத்தவுள்ைது. இதற்கு மாநில 

அரசிடம் அனுமதி கிளடத்துள்ைது. 2021 அக்மடாபர்.20 அன்று கம்மம் 

மாவட்டத்தில் இந்தச் மசாதளன வாக்சகடுப்பு நடத்தப்படவுள்ைது. இது 

திைன்மபசிகளைப் பயன்படுத்தி நடத்தப்படும் நாட்டின் முதல் மின்னணு 

வாக்குப்பதிவு ஆகும். 

 

8. ேலபோர் பயிற்சியுடன் சதோடர்புறடய இந்திய ஆயுதப்பறட எது? 

அ) இந்திய இராணுவம் 

ஆ) இந்திய கடற்பளட  

இ) இந்திய கடமலார காவல்பளட 

ஈ) மதசிய பாதுகாப்புப் பளட 

✓ மலபார் பயிற்சி என்பது இந்தியா, ஜப்பான், ஆஸ்திமரலியா மற்றும் 

அசமரிக்காவின் கடற்பளடகளின் ஒரு கடல்சார் பயிற்சியாகும். மலபார் 

பயிற்சியின் இரண்டாம் கட்டம், 2021 அக்மடாபர் 12-15 வளர வங்காை 

விரிகுடாவில் நடத்தப்பட்டது. INS ரான்விஜய், INS சாத்புரா, P8I கடல் 

மராந்து வானூர்தி மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் ஆகியளவ இப்பயிற்சியில் 

இந்தியாளவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின. 

 

 

  

  

 

 

  

 

 



         

    

9. சமீப சசய்தி ளில் இடம்சபற்ை சுனில் ரசத்ரியுடன் சதோடர்புறடய 

விறளயோட்டு எது? 

அ) மட்ளடப்பந்து 

ஆ) கால்பந்து  

இ) ளகப்பந்து 

ஈ) கபடி 

✓ இந்திய கால்பந்து வீரரும் இந்திய மதசிய கால்பந்து அணியின் அணித் 

தலைவருமான சுனில் மசத்ரி அண்ளமயில் தனது 77ஆவது சர்வமதச 

மகாளல மநபாைத்திற்கு எதிரான ஆட்டத்தில் SAFF சாம்பியன்ஷிப்பில் 

அடித்தார். இதன்மூலம் அவர், முன்னாள் பிமரசிலிய கால்பந்து வீரரான 

பீமலவின் மகாளல சமன்சசய்துள்ைார். இந்தியாவுக்கான அவரது 123 

ஆவது மபாட்டியில், அவர் இந்தச் சாதளனளய பளடத்துள்ைார். 

 

10. பி தேர்  திசக்தி திட்டத்திற் ோன உத்ரதச நிதி சசலவு என்ன? 

அ) `100 மகாடி 

ஆ) `1 இலட்சம் மகாடி 

இ) `10 இலட்சம் மகாடி 

ஈ) `100 இலட்சம் மகாடி  

✓ 75ஆம் சுதந்திரநாள் உளரயில், பிரதமர், உட்கட்டளமப்பு மமம்பாட்ளட 

இலக்காகக்சகாண்டு சமாத்தமாக `100 இலட்சம் மகாடி நிதி சசலவில் 

‘PM கதிசக்தி மாஸ்டர் திட்டத்ளத’ அறிவித்தார். இத்திட்டம் 1000’க்கும் 

மமற்பட்ட சதாழிற்துளை குழுமங்களுக்கு மாதிரி இளணப்ளப வழங்க 

முன்சமாழியப்பட்டது. மமலும் தற்மபாதுள்ை பாரத்மாலா, சாகர்மாலா, 

உடான்மபான்ை திட்டங்களின்கீழ் திட்டங்களை உள்ைடக்கியது. 

 


1.சபான்மனரி, திருநின்ைவூர் உட்பட 19 மபரூராட்சிகளை நகராட்சிகைாக 

தரமுயர்த்தி அரசாளண 

தமிழகத்தில் 19 மபரூராட்சிகளை நகராட்சிகைாக தரம் உயர்த்தி தமிழக 

அரசு அரசாளண சவளியிட்டுள்ைது. தமிழக அரசு சவளியிட்ட 

அரசாளண: தமிழ்நாடு சட்டப்மபரளவயில் 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான 

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மதர்தல்) துளை 

மானியக்மகாரிக்ளகயின் மபாது, 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள்சதாளக 

கணக்சகடுப்பின்படி நகர்ப்புை மக்கள் சதாளக 48.45% ஆகும். 2021ஆம் 

ஆண்டு தற்மபாளதய சூழலில் சமாத்த மக்கள் சதாளகயில் நகர்ப்புை 

மக்கள்சதாளக சுமார் 53 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ைசதன கருதப்படுகிைது. 

தற்மபாது நகர்ப்புை உள்ைாட்சிகளைச் சுற்றியுள்ை பகுதிகளில் 

நகர்ப்புரத்தன்ளம, மக்கள் சதாளக, மக்கள் அடர்த்தி, ஆண்டு வருமானம், 

சபாருைாதார முக்கியத்துவம் உள்ளிட்ட பல்மவறு காரணிகளின் 

அடிப்பளடயிலும் நகர்ப்புைமாக மாறி வருகின்ை இந்த பகுதிகளிலும் 

இளணயான அடிப்பளட வசதிகளை அளித்திடும் மநாக்கத்தில் 

உள்ைாட்சி அளமப்புகள் தரம் உயர்த்தப்படுகின்ைன.  அதன்படி, 

நாகர்மகாவில் மாநகராட்சிக்கு அருகாளமயில் அளமந்துள்ை 

சதங்கம்புதூர் மபரூராட்சி, ஆளுர் மபரூராட்சி, புத்மதரி ஊராட்சி, திருப்பதி 

சாரம் ஊராட்சி, பீமநகரி ஊராட்சி, மதமரகால் புதூர் ஊராட்சி, மமல 

சங்கரன்குழி ஊராட்சி, கணியாகுைம் ஊராட்சி ஆகியளவ 

முழுளமயாகவும், தர்மபுரம் ஊராட்சி, ராஜக்கமங்கலம் ஊராட்சி 

ஆகியளவ பகுதியாகவும் இளணப்படுகிைது. 

இமதமபால், திருவள்ளூர் மாவட்டம் - சபான்மனரி, திருநின்ைவூர், 

கடலூர் மாவட்டம்- திட்டக்குடி, வடலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டம்- 

அதிராம்பட்டினம், தூத்துக்குடி மாவட்டம்- திருச்சசந்தூர், மகாளவ 

மாவட்டம்- கருமத்தம்பட்டி, காரமளட, கூடலூர், மதுக்களர, கரூர் 

மாவட்டம்- பள்ைப்பட்டி, திருப்பூர் மாவட்டம்- திருமுருகன்பூண்டி ஆகிய 

12 மபரூராட்சிகள் நகராட்சிகைாக அளமத்துருவாக்கப்படும். சிவகங்ளக 

மாவட்டம்- மானாமதுளர, திருச்சி மாவட்டம்- முசிறி, இலால்குடி, மசலம் 

மாவட்டம்- தாரமங்கலம், இடங்கணசாளல ஆகிய 5 மபரூராட்சிகள் 

நகராட்சிகைாக அளமத்துருவாக்கப்படும். மமலும், கன்னியாகுமரி 

மாவட்டம் சகால்லங்மகாடு, கரூர் மாவட்டம் புகளூர் ஆகிய 2 

மபரூராட்சிகள் நகராட்சிகைாக அளமத்துருவாக்கப்படும். கும்பமகாணம் 

மாநகராட்சிளய அளமத்துருவாக்கும் சபாருட்டு கும்பமகாணம் 

நகராட்சிக்கு அருகாளமயில் அளமந்துள்ை தராசுராம் முதல்நிளல 

மபரூராட்சிளய கும்பமகாணம் நகராட்சியுடன் இளணக்கப்படலாம் என 

உத்மதச முடிவு மமற்சகாண்டு ஆளணயிடுகிைது. இவ்வாறு 

கூைப்பட்டுள்ைது. 

 

2. மதசிய புட்சால் மபாட்டியில் - தமிழக அணிக்கு சாம்பியன் பட்டம்: 

15 வயதுக்கு உட்பட்மடாருக்கான மதசிய புட்சால் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டி 

தருமபுரியில் சமீபத்தில் நளடசபற்ைது. இதில் பங்மகற்ை தமிழக அணி, 

லீக் சுற்றில் மும்ளப, ஆந்திரா, புதுச்மசரி, மகரைா, புமனஆகிய 

அணிகளை மதாற்கடித்து அளர இறுதிக்கு தகுதி சபற்ைது. 

அளர இறுதியில் தமிழக அணி, கர்நாடகாளவ 3-1 என்ை மகால் 

கணக்கில் வீழ்த்தியது. சதாடர்ந்துஇறுதிப் மபாட்டியில் மகாராஷ்டிராளவ 

2-1 என்ை மகால் கணக்கில் மதாற்கடித்து தமிழக அணி சாம்பியன்ஷிப் 

பட்டம் சவன்ைது. தமிழக அணியின் மகால் கீப்பர்ராகுல் கண்ணன் 

சதாடரின் சிைந்தமகால் கீப்பராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். அத்துடன் தமிழக 

அணிளயச் மசர்ந்த 5 வீரர்கள், இந்திய புட்சால் அணிக்காக மதர்ந்சதடுக் 

-கப்பட்டுள்ைனர். இந்த அணி அடுத்த மாதம் பராகுமவயில் நளடசபை 

உள்ை 15 வயதுக்கு உட்பட்மடாருக்கான உலகக் மகாப்ளபயில் கலந்து 

சகாண்டு விளையாடுகிைது. 

 

3. சசல்வ வை மமலாண் திட்ட மசளவ: இந்தியன் வங்கி அறிமுகம் 

இந்தியன் வங்கி, தனது வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு புதிதாக மின்னணு 

சசல்வவை மமலாண்ளம திட்டங்கள் வழங்கும் மசளவளய 

அறிமுகப்படுத்தி உள்ைது. இதற்காக, பிஸ்டம் என்ை நிறுவனத்துடன் 

ஒப்பந்தம் சசய்துள்ைது. இதற்கான ஒப்பந்தத்தில், இந்தியன் வங்கியின் 

சசயல் இயக்குநர் முன்னிளலயில், இந்தியன் வங்கியின் சபாதுமமாைர் 

ஆகிமயார் ளகசயழுத்திட்டனர். 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், ஏற்கனமவ உள்ை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 

முதலீடு மற்றும் இ-என்பிஎஸ் மட்டுமின்றி புதியமின்னணு 

திட்டங்கைான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அறிவுளர திட்டம், மின்னணு தங்கம், 

மின்னணு வரித்தாக்கல் மசளவகளும் வழங்கப்படும். 

4. நீதிமன்ைங்களில் இனி பச்ளச நிை லீகல் ளசஸ் மபப்பருக்கு 

மவளலயில்ளல; சவள்ளை நிை ஏ4 மபப்பரில் மனுக்களை தாக்கல் 

சசய்தால் மபாதும்: உயர் நீதிமன்ை பதிவுத் துளை உத்தரவு 

நீதிமன்ைங்களில் இனி மனுக்களை தாக்கல் சசய்ய பச்ளச நிை லீகல் 

ளசஸ் மபப்பளர மதடி அளலய மவண்டியதில்ளல. சவள்ளை நிைஏ4 

மபப்பரில் மனுக்களை தாக்கல்சசய்தால் மபாதும் என உயர் நீதிமன்ை 

பதிவுத் துளை உத்தரவிட்டுள்ைது. 

சசன்ளன உயர் நீதிமன்ைம், உயர் நீதிமன்ை மதுளர கிளை உள்ளிட்ட 

தமிழகம், புதுச்மசரியில் உள்ை அளனத்து கீழளம நீதிமன்ைங்களிலும் 

பிரமாண பத்திரங்கள், பிராதுகள், ஆவணங்கள், உத்தரவுநகல்கள், 

வக்காலத்து நாமா மற்றும் பதில் மனுக்களை தாக்கல் சசய்ய 100 

ஜிஎஸ்எம் தரம் சகாண்ட பச்ளச நிை ஃபுல்-ஸ்மகப் லீகல் ளசஸ் 

மபப்பர்கள் மட்டுமம பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. 

சபாதுவாக நீதிபதிகள் படிப்பதற்காக தாக்கல் சசய்யப்படும் பிரமாணப் 

பத்திரங்கள், மனுக்கள்மற்றும் ஆவணங்கள் அளனத்தும்பச்ளச நிை 

லீகல் ளசஸ் மபப்பர்களிலும், பிரதிவாதிகளுக்கான மனுக்கள் சவள்ளை 

நிை மபப்பர்களிலும் தாக்கல் சசய்யப்படுவது வழக்கம். தற்மபாது இந்த 

நளடமுளையில் மாற்ைம் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ைது. 

அதன்படி உரிளமயியல் நளடமுளை சட்டம் - 1908, பிரிவு 122-ன்கீழ் 

உரிளமயியல் விதிகளுக்கான சதாழில் சநறி பயிற்சி மற்றும் 

சுற்ைறிக்ளகக்கான உத்தரவுகள் - விதி 6-ல் சில திருத்தங்களை 

தமிழக அரசின் அனுமதியுடன் சசன்ளன உயர் நீதிமன்ைம் 

சகாண்டுவந்துள்ைது. இந்த திருத்தங்கள் குறித்த அறிவிப்பாளண 

தமிழக அரசிதழில் சவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

அதன்படி உயர் நீதிமன்ை தளலளம பதிவாைர் பி தனபால் அளனத்து 

நீதிமன்ைங்களுக்கும் பிைப்பித்த உத்தரவில், ‘நீதிமன்ைங்களில் தாக்கல் 

சசய்யப்படும் அளனத்து பிராதுகள், எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்கள், 

மனுக்கள், பிரமாணப் பத்திரங்கள், மமல்முளையீட்டு மனுக்கள் இனி 75 

ஜிஎஸ்எம் சகாண்ட சவள்ளை நிை ஏ4 மபப்பரில் தாக்கல் சசய்தால் 

மபாதும். முன்பக்கம் மற்றும் பின்புை பக்கங்களில் மனுக்களை தாக்கல் 

சசய்யும்மபாது அதற்கான பக்கங்களை நம்பர்களில் குறிப்பிட மவண்டும். 

மமல்முளையீட்டு மற்றும் அசல் வழக்குகளுக்கான ஆவணங்களை 

தாக்கல் சசய்யும்மபாது ஏ4 ளசஸ் மபப்பரில் மமல்புைம் மற்றும் 

 

 



         

    

அடிப்பக்கத்தில் இருந்து 2.5 சசமீ அைவுக்கும், இடது புைத்தில் 3 சசமீ 

அைவுக்கும், வலது புைத்தில் 2.5 சசமீ அைவுக்கும் மார்ஜின் விட 

மவண்டும்’ என்று அறிவுறுத்தியுள்ைார். 

 

5. 22 நாட்கள் மதடுதல் மவட்ளடக்குப் பின்னர் - மயங்கிய நிளலயில் 

பிடிபட்டது ‘டி23’ புலி: மயக்க ஊசிசசலுத்தி வனத்துளையினர் பிடித்தனர் 

நீலகிரி மாவட்டத்தில் 4 மபளர சகான்ை ஆட்சகால்லி புலிளய 22 

நாட்கள் மதடுதல் மவட்ளடக்குப் பின்னர் மநற்று மயக்க ஊசி சசலுத்தி 

வனத்துளையினர் உயிருடன் பிடித்தனர். 

நீலகிரி மாவட்டம் மசின குடியின்கவுரி, மதவன் எஸ்மடட் பகுதியில் 

குஞ்சு கிருஷ்ணன், சந்திரன், சிங்காரா வனப்பகுதியில் பசுவன் 

ஆகிமயார் டி.23 என வனத்துளையினரால் அளழக்கப்படும் 

புலியால்அடித்துக் சகால்லப்பட்டனர். இளதஅடுத்து, புலிளய சுட்டுக் 

சகால்ல மவண்டும் என்று சபாதுமக்கள் மபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 

புலிளய மயக்க ஊசி சசலுத்தி பிடிக்க வனத்துளையினர் திட்டமிட்டனர். 

22 நாட்கைாக புலிளய பிடிக்க வனத்துளையினர் மதடுதல் மவட்ளடயில் 

ஈடுபட்டனர். மநற்று முன்தினம் இரவு புலிளயப் பார்த்த 

வனத்துளையினர், புலிக்கு இரு முளை மயக்க ஊசி சசலுத்தினர். 

ஆனால், புலி அடர்ந்த புதருக்குள் பதுங்கி தப்பியது. இந்நிளலயில், மநற்று 

மதியம் மாயார் வனத்தில் கூற்றுப்பாளை பகுதியில் நடமாடிய புலிளய 

வனத்துளையினர் மயக்க ஊசி சசலுத்தி உயிருடன் பிடித்தனர். 

 

6. பாகிஸ்தான், வங்கமதசத்ளதவிட மமாசம்: உலக பட்டினிக் குறியீட்டில் 

இந்தியா 101 இடத்துக்குச் சரிந்தது 

2021ஆம் ஆண்டுக்கான உலக பட்டினிக் குறியீட்டில் 116 நாடுகளில் 

இந்தியா 101ஆவது இடத்துக்கு சரிந்துள்ைது. அண்ளட நாடுகைான 

பாகிஸ்தான், வங்கமதசம், மநபாைம் ஆகியவற்ளைவிட இந்தியாவில் 

பட்டினியால் வாடுவார் அதிகரித்துள்ைனர். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 

107 நாடுகளுக்கான பட்டியலில், 94ஆவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா, 

116 நாடுகளுக்கான பட்டியலில் 2021ஆம் ஆண்டில் 101ஆவது 

இடத்துக்கு பின்தங்கியுள்ைது. 

ஊட்டச்சத்து குளைபாடு, 5வயதுக்கு கீழ் உள்ை குழந்ளதகள் சத்துணவு 

குளைபாட்டால் தங்கள் உயர்த்துக்கு ஏற்ை எளட இல்லாமல் இருத்தல், 

வயதுக்கு ஏற்ை உயரம் இல்லாமல் இருத்தல், 5வயதுக்கு உட்பட்ட 

குழந்ளத உயிரிழப்புகள் ஆகிய காரணிகளை அடிப்பளடயாக ளவத்து 

உலக பட்டினி குறியீடு கணக்கிடப்படுகிைது. 

உலகைவில் பட்டினிச் சாவு, சரிவிகித சத்துணவு மக்களுக்குக் 

கிளடப்பது ஆகியவற்ளைக் கண்டறிந்து அறிக்ள க 

சவளியிடப்பட்டுள்ைது. ஐயர்லாந்ளதச் மசர்ந்த கன்சர்ன் மவர்ல்ட்ளவட் 

அளமப்பு மற்றும் சஜர்மனிளயச் மசர்ந்த சவல்ட் ஹங்கர் ஹில்ப் ஆகிய 

அளமப்பும் மசர்ந்து தயாரித்த அறிக்ளகயில், இந்தியாவில் பட்டினியின் 

அைவு அபாயக்கட்டத்தில் இருப்பதாகத் சதரிவித்துள்ைது. 

அமதசமயம், சீனா, பிமரசில், குளவத் உள்ளிட்ட 18 நாடுகளில் பட்டினிக் 

குறியீடு என்பது 5-க்கும் குளைவாகமவ இருக்கிைது எனத் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. அதாவது கடந்த 1998-2002ம் ஆண்டு 

இந்தியாவில் 5 வயதுக்குள் இருக்கும் குழந்ளதகள் சத்துணவு 

குளைபாட்டால் தங்கள் உயரத்துக்கு ஏற்ை எளட இல்லாமல் இருத்தல் 

சதவீதம் 17.1 ஆக இருந்த நிளலயில் 2016 முதல் 2020ம் ஆண்டில் இது 

17.3 ஆகஅதிகரித்துள்ைது. 

கமரானா ளவரஸ் பரவலால் இந்தியாவில் உள்ை மக்கள் மமாசமாகப் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ைனர். அதிலும், இந்தியாவில் உள்ை குழந்ளதகள் 

சத்துணவுக் குளைபாடு பிரச்சிளனகைால் மமாசமான பாதிப்ளபச் 

சந்தித்துள்ைனர். குழந்ளதகளுக்கு சத்துணவு, சரிவிகித உணவு 

வழங்குவதிலும், உலக பட்டினிக் குறியீட்டிலும் இந்தியாவின் அண்ளட 

நாடுகைான மநபாைம் 76வது இடம், வங்கமதசம் (76), மியான்மர் (71), 

பாகிஸ்தான் (92) ஆகிய இடங்களில் உள்ைனர். 

இருப்பினும் இந்தியாளவவிட முன்மனறியிருந்தாலும், சத்துணவு, 

சரிவிகித உணவுகளை வழங்குவதில் இன்னும் முன்மனற்ைம் மதளவ 

எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. அமதசமயம், இந்தியாவில் 5 வயதுக்குள் 

இருக்கும் குழந்ளதகள் உயிரிழப்பு சபருமைவு குளைக்கப்பட்டுள்ைது. 

ஆனால், சத்துணவு, சரிவிகித உணவு உணவு கிளடப்பதில்தான் 

இன்னும் சிக்கல் நீடிக்கிைது எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பட்டினிக்கு எதிராக உலக நாடுகள் மபாராடும் பாளதயில் 47 நாடுகள் 

2030ம் ஆண்டுக்குள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்ளக அளடய முடியாது. 

குளைந்த அைவு பட்டினிக் குறியீட்ளட எட்டமுடியாது எனத் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. மக்களுக்கான உணவுப் பாதுகாப்பு பல்மவறு 

முளனகளில் இருந்து தாக்குதலுக்கு ஆைாகிைது. உள்நாட்டுக் குழப்பம், 

பிரச்சிளனகள், பருவநிளல மாறுபாடு, சபாருைாதார, சுகாதார சிக்கல்கள், 

கமரானா ளவரஸ் மபான்ைவற்ைால் பட்டினிக் குறியீட்டின் அைளவ 

அதிகரிக்கிைது. அதுமட்டுமல்லாமல் நாடுகளுக்கு இளடமய வைர்ச்சியில் 

மவறுபாடு, உள்நாட்டில் பிராந்தியங்களில் சமநிளலயின்ளம, 

மாவட்டங்கள், சமூகங்களிளடமய சமத்துவமின்ளம மபான்ைவற்ளைக் 

கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பட்டினிக் குறியீடு அதிகரித்துள்ைது. 

இந்தியாளவ விட மமாசமாக 15 நாடுகள் உள்ைன. பப்புவா நியூ கினியா 

(102), ஆப்கானிஸ்தான் (103), ளநஜிரியா (103) காங்மகா (105), 

சமாசாம்பிக் (106), சியா லிமயான் (106), ளதமூர் சலஸ்டி (108), சஹய்தி 

(109), ளலபீரியா (110), மடகாஸ்கர் (111), காங்மகா ஜனநாயகக் குடியரசு 

(112), சாட் (113), மத்திய ஆப்ரிக்க குடியரசு (114), ஏமன் (115), மசாமாலியா 

(116) நாடுகள் உள்ைன. 

 

7. ஐ.நா. மனித உரிளம கவுன்சிலுக்கு இந்தியா மீண்டும் மதர்வு 

ஐ.நா. மனித உரிளம கவுன்சிலில் 2022-24ஆம் ஆண்டுகளுக்கான 

உறுப்பினர் பதவிக்கு இந்தியா மீண்டும் மதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ைது. 3 

ஆண்டுகள் பதவிக் காலம் சகாண்ட ஐ.நா. மனித உரிளம கவுன்சில் 

உறுப்பினர் சபாறுப்புக்கான மதர்வு 76ஆவது ஐ.நா. சபாது சளபக் 

கூட்டத்தில் நளடசபற்ைது. 

2022-2024ஆம் ஆண்டு வளர நீடிக்கவிருக்கும் அந்தப் சபாறுப்புக்கு 18 

புதிய உறுப்பினர்களைத் மதர்ந்சதடுப்பதற்காக இந்த வாக்சகடுப்பு 

நடத்தப்பட்டது. இதில், சபருவாரியான வாக்குகள் சபற்று இந்தியா 

மீண்டும் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. 193 உறுப்பினர்களைக்சகாண்ட ஐ.நா. 

சபாது சளபயில், இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக 184 வாக்குகள் பதிவாகின.  

 

8. அண்ணா மமலாண்ளம நிளலயம் இனி நிர்வாகப் பணியாைர் 

கல்லூரி என அளழக்கப்படும் 

அண்ணா மமலாண்ளம நிளலயம், இனி அண்ணா நிர்வாகப் 

பணியாைர் கல்லூரி என்ை சபயரில் அளழக்கப்படும் என தளலளமச் 

சசயலாைர் சவ இளையன்பு அறிவித்துள்ைார். தளலளமச் சசயலாைரும், 

அண்ணா நிர்வாகப் பணியாைர் கல்லூரியின் இயக்குநருமான சவ 

இளையன்பு, சவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

அண்ணா மமலாண்ளம நிளலயத்தில் இைநிளல உதவியாைர்கள் 

முதல் இந்திய ஆட்சிப் பணியாைர்கள் வளர அளனவருக்குமான பயிற்சி 

வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்ைன. அவ்வப்மபாது துளை அலுவலர்களுக்கு 

அலுவலக நளடமுளை, தகவல் சபறும் உரிளமச் சட்டம், ஒழுங்கு 

நடவடிக்ளக விதிகள், மன அழுத்த மமலாண்ளம, குழு மமலாண்ளம, 

ஓய்வுக்கு முந்ளதய ஆமலாசளன, மநர மமலாண்ளம, மபரிடாா் 

மமலாண்ளம, தளலளமப்பண்புகள் மபான்ை பல தளலப்புகளில் 

பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்ைன. 

ஆதிதிராவிட மாணவர் விடுதியின் காப்பாைர்களுக்கும் பயிற்சிகள் 

அளிக்கப்பட்டு வருகின்ைன. சபாதுத்துளை நிறுவனங்களைச் மசர்ந்த 

அலுவலர்களுக்கும் அலுவலக நளடமுளைகளில் பயிற்சிகள் 

வழங்கப்படுகின்ைன. அரசுத் துளைகள் நீதிமன்ை வழக்குகளை உரிய 

முளையில் அணுகுவதற்கு வழக்குகள் மமலாண்ளம பயிற்சியும் 

அளிக்கப்படுகிைது. 

சபயர் மாற்ைம்: இந்த நிறுவனம் இதுவளர, ‘அண்ணா மமலாண்ளம 

நிளலயம்’ என்மை அளழக்கப்பட்டு வந்தது. ‘மமலாண்ளம நிளலயம்’ 

என்று அளழக்கப்படுவதால், இந்த நிளலயத்தின் சசயல்பாடுகள் குறித்து 

சதளிவின்ளம ஏற்பட்டது. நிர்வாகப் பணியாைர்களுக்குப் பயிற்சி 

அளிக்கும் நிறுவனம்தான் என்பளதக் கருத்தில் சகாண்டு இதன் சபயர், 

‘அண்ணா நிர்வாகப் பணியாைர் கல்லூரி’ என்று அளழக்கப்படும். 

இதற்கான அரசு உத்தரவு பிைப்பிக்கப்பட்டுள்ைது என்று தனது 

அறிவிப்பில் தளலளமச் சசயலாைர் சவ இளையன்பு சதரிவித்துள்ைார். 

 

9. 2021 அக்.16 - உைக உணவு நாள் 

கருப்பபாருள்: Safe Food Now for a Healthy Tomorrow 

 

10. இந்தியா-ரஷியா இளடமய எஃகு, நிலக்கரித் துளை ஒப்பந்தம் 

இந்தியா-ரஷியா இளடமய எஃகு தயாரிப்பு, நிலக்கரி துளையில் முக்கிய 

ஒப்பந்தம் ளகசயாப்பமிடப்பட்டது. 



         

    

ரஷிய எரிசக்தி வார நிகழ்ச்சிகளில் பங்மகற்பதற்காக இரு நாள் 

பயணமாக மத்திய எஃகு துளை அளமச்சர் ராம் சந்திர பிரசாத் சிங் 

மாஸ்மகா சசன்றுள்ைார். அங்கு அந்நாட்டு எரிசக்தி துளை அளமச்சர் 

நிமகாலாய் சுல்கிமநாளவ அவர் சந்தித்து மபசினார். 

அப்மபாது எஃகு தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மகாகிங் நிலக்கரி, அதன் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டில் ஒத்துளழப்பு சதாடர்பாக முக்கிய 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ளகசயழுத்தானது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்மூலம் 

கூட்டு திட்டங்கள், எஃகு தயாரிப்பு நிலக்கரியில் வர்த்தக சசயல்பாடுகள், 

இந்தியாவிற்கு நல்ல தரமான மகாகிங் நிலக்கரிளய நீண்டகாலத்திற்கு 

விநிமயாகம் சசய்வது, மகாகிங் நிலக்கரியின் மசமிப்பு வசதிகள், 

மபாக்குவரத்து தைவாட மமம்பாடு, நிலக்கரி உற்பத்தி மமலாண்ளமயில் 

அனுபவங்களை பகிர்ந்துசகாள்ளுதல், சுரங்க சதாழில்நுட்பங்கள் & 

பயிற்சிகள் ஆகியவற்றில் ஒத்துளழப்ளப மமம்படுத்த வளக சசய்யப்பட்டு 

உள்ைது. 

 

11. கும்பமகாணம் மாநகராட்சியாகிைது: தமிழகத்தில் புதிதாக 19 

நகராட்சிகள் உதயம் 

தமிழகத்தில் புதிதாக 19 நகராட்சிகளை உருவாக்குவதற்கான 

உத்தரவுகளை நகராட்சி நிர்வாகத்துளை சவளியிட்டது. இந்த 

உத்தரவுகளை நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துளை 

கூடுதல் தளலளமச் சசயலாைர் சிவதாஸ் மீனா பிைப்பித்தார். 

கும்பமகாணம் நகராட்சி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்படுகிைது. 

தமிழகத்தில் தற்மபாது 15 மாநகராட்சிகள், 121 நகராட்சிகள், 528 

மபரூராட்சிகள் என சமாத்தம் 664 நகர்ப்புை உள்ைாட்சிகள் உள்ைன.  

மக்கள் சதாளகயின் அைவு, பரப்பைவு ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப 

மபரூராட்சிகள் நகராட்சியாகவும், நகராட்சிகள் மாநகராட்சியாகவும் தரம் 

உயர்த்தப்பட்டு வருகின்ைன. நகர்ப்புை உள்ைாட்சி அளமப்புகளுக்குத் 

மதர்தல் நடத்தாத காரணத்தால், தனி அலுவலர்களின்மூலமாக 

தீர்மானங்கள் சபைப்பட்டு அரசுக்கு வரப்சபைப்படுகின்ைன. 

அந்த வளகயில் தமிழகத்தில் ஒரு சில மபரூராட்சிகளை 

ஒன்றிளணத்தும், சில மபரூராட்சிகள் முழுளமயாக நகராட்சிகைாகவும் 

தரம் உயாா்த்தப்பட்டுள்ைன. அதன் விவரம்: 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சகால்லங்மகாடு மற்றும் ஏழுமதசம் ஆகிய 

இரண்டு மபரூராட்சிகள் இளணக்கப்பட்டு சகால்லங்மகாடு 

நகராட்சியாக தரமுயர்த்தப்படுகிைது. இமதமபான்று, கரூர் மாவட்டத்தில் 

புஞ்ளச புகளூர் மற்றும் தமிழ்நாடு காகித ஆளல புகளூர் ஆகிய 

மபரூராட்சிகள் இளணக்கப்பட்டு புகளூர் நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்ப 

-டுகிைது. இமதமபான்று, சிவகங்ளக மாவட்டம் மானாமதுளர, திருச்சி 

மாவட்டம் முசிறி, லால்குடி, மசலம் மாவட்டம் தாரமங்கலம், 

இடங்கணசாளல, திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருநின்ைவூர், சபான்மனரி, 

கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி, வடலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அதிராம்பட்டி 

-னம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்சசந்தூர், மகாளவ மாவட்டம் 

கருமத்தம்பட்டி, காரமளட, கூடலூர், மதுக்களர, கரூர் மாவட்டம் பள்ைப் 

பட்டி, திருப்பூர் மாவட்டம் திருமுருகன்பூண்டி ஆகிய மபரூராட்சிகள் 

நகராட்சிகைாக தரம் உயர்த்தப்படுகின்ைன. 

மதர்தல் எப்மபாது? உத்மதச நகராட்சிகளின் வாாா்டு எல்ளலகளை 

வளரயளை சசய்த பிைகு சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சிகளுக்கு அடுத்த 

சாதாரண மதர்தல் நடத்தப்படும். 

கும்பமகாணம் மாநகராட்சி: தமிழகத்தின் 16ஆவது மாநகராட்சியாக 

கும்பமகாணம் நகராட்சி, தரமுயர்த்தப்படுகிைது. கும்பமகாணம் நகராட்சி 

மற்றும் தாராசுரம் மபரூராட்சிப் பகுதிகளை உள்ைடக்கிய உத்மதச 

கும்பமகாணம் மாநகராட்சிக்கான வார்டுகள் வளரயளை சசய்யப்பட்டு, 

அடுத்த சாதாரணத் மதர்தல் நடத்தப்படும். இதன் அடிப்பளடயில் 

கும்பமகாணம் மாநகராட்சி அளமத்து உருவாக்கப்படும். 

நாகர்மகாவில் மாநகராட்சி ஏற்சகனமவ அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த 

மாநகராட்சிப் பகுதியுடன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் சதங்கம்புதூர், 

ஆளூர் மபரூராட்சிகள் முழுளமயாக இளணக்கப்படுகின்ைன என்று 

தனது உத்தரவில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துளை 

கூடுதல் தளலளமச் சசயலாைர் சிவதாஸ் மீனா சதரிவித்துள்ைார். 

எண்ணிக்ளக எவ்வைவு: அரசின் உத்தரவு காரணமாக, தமிழகத்தில் 

நகராட்சிகளின் எண்ணிக்ளக 139 ஆக அதிகரிக்கும். மாநகராட்சிகளின் 

எண்ணிக்ளக 15-லிருந்து 16ஆக உயரும். 

 

 

 

புதிய நகராட்சிகள் விவரம்: 

1. சகால்லங்மகாடு, 2. புகளூர், 3. மானாமதுளர, 4. முசிறி, 5. லால்குடி, 6. 

தாரமங்கலம், 7. இடங்கணசாளல, 8. திருநின்ைவூர், 9. சபான்மனரி, 10. 

திட்டக்குடி, 11. வடலூர், 12. அதிராம்பட்டினம், 13. திருச்சசந்தூர், 14. 

கருமத்தம்பட்டி, 15. காரமளட, 16. கூடலூர், 17. மதுக்களர, 18. பள்ைப்பட்டி, 

19. திருமுருகன்பூண்டி. 

புதிய மாநகராட்சி: கும்பமகாணம். 

 

12. சசன்ளன சாம்பியன்: சகால்கத்தாளவ வீழ்த்தியது 

ஐபிஎல் மபாட்டியின் 14ஆவது சீசன் இறுதி ஆட்டத்தில் சசன்ளன சூப்பர் 

கிங்ஸ் 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சகால்கத்தா ளநட் ளரடர்ளை 

வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது. சசன்ளன மகாப்ளப சவல்வது இது 4ஆவது 

முளையாகும். இதற்குமுன் 2010, 2011, 2018 ஆகிய ஆண்டுகளில் 

சசன்ளன சாம்பியனாகியுள்ைது. கடந்த சீசனில் மிகமமாசமான 

வளகயில் மதாற்ை நிளலயில், அதிலிருந்து மீண்டு தற்மபாது 

சாம்பியனாகி சாதித்திருக்கிைது சசன்ளன. 

டூ பிசைஸ்ஸிஸ் ஆட்டநாயகன் ஆனார். இந்த ஆட்டம், டி20 பாரர்மட்டில் 

மகப்டனாக எம் எஸ் மதானியின் 300ஆவது ஆட்டமாகும். இதன்மூலம் 

கிரிக்சகட் உலகில் மகப்டனாக 300 டி20 ஆட்டங்களில் கைம் கண்ட 

ஒமர வீரர் என்ை சாதளனளய மதானி எட்டியுள்ைார். ஐபிஎல் மபாட்டியின் 

14 சீசன்களில் சசன்ளன சூப்பர் கிங்ஸ் அணிளய 12 சீசன்களில் 214 

ஆட்டங்களில் வழி நடத்தியிருக்கிைார் மதானி. அது தவிர ஒரு சீசனில் 

ளரசிங் புமன சூப்பர் ஜயன்ட்ஸ் அணிக்கு 14 ஆட்டங்களில் தளலளம 

தாங்கியிருக்கிைார். லீக் மபாட்டிகள் தவிர்த்து, இந்திய அணிளய 72 

டி20 ஆட்டங்களில் வழி நடத்தியிருக்கிைார் மதானி. இதில் 6 டி20 

உலகக்மகாப்ளப மபாட்டிகளும் அடங்கும். 

 

13. நாட்டின் ஏற்றுமதி 23% அதிகரிப்பு: வரலாற்று உச்சத்தில் வர்த்தக 

பற்ைாக்குளை 

இந்தியாவின் ஏற்றுமதி கடந்த சசப்டம்பர் மாதத்தில் 22.63 சதவீத 

வைாா்ச்சிளய எட்டியுள்ைது. இந்த நிளலயில், நாட்டின் வாா்த்தக 

பற்ைாக்குளை இதுவளர இல்லாத வரலாற்று உச்சத்ளத பதிவு 

சசய்துள்ைது கவளலக்குரிய அம்சமாக மாறியுள்ைது. 

இதுகுறித்து மத்திய அரசு சவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் கூறியுள்ைதாவது: 

நாட்டின் ஏற்றுமதி நடப்பாண்டு சசப்டம்பரில் 22.63 சதவீதம் அதிகரித்து 

3,379 மகாடி டாலராக (இந்திய மதிப்பில் சுமாரர் `2.53 லட்சம் மகாடி) 

வைாா்ச்சி கண்டுள்ைது. 

வரலாற்று உச்சம்: அமதசமயம், கச்சா எண்சணய் மற்றும் தங்கம் 

இைக்குமதி சவகுவாக அதிகரித்தளதயடுத்து நாட்டின் வர்த்தகப் 

பற்ைாக்குளையானது அந்த மாதத்தில் இதுவளர இல்லாத வரலாற்று 

உச்சமாக முதன் முளையாக 2,259 மகாடி டாலளர (`1.69 லட்சம் மகாடி) 

எட்டியுள்ைது. இதற்கு முன்பு வர்த்தக பற்ைாக்குளையானது 2012 

அக்மடாபரில் 2,020 மகாடி டாலளரத் சதாட்டமத அதிகபட்ச அைவாக 

கருதப்பட்டு வந்தது. சசப்டம்பரில் இைக்குமதியானது 5,639 மகாடி 

டாலராக இருந்தது. இது, கடந்தாண்டு இமத மாத இைக்குமதியுடன் 

ஒப்பிடுளகயில் 84.77 சதவீதம் அதிகமாகும். 

தங்கம் இைக்குமதி விறுவிறு: நடப்பாண்டு சசப்டம்பரில் தங்கம் 

இைக்குமதி 511 மகாடி டாலராக கணிசமாக அதிகரித்துள்ைது. இதன் 

இைக்குமதி கடந்தாண்டு சசப்டம்பரில் 60.1 மகாடி டாலாா் அைவுக்மக 

இருந்தது. 2021 ஏப்ரல் முதல் சசப் வளரயிலான ஆறு மாத காலத்தில் 

தங்கத்தின் இைக்குமதி 680 மகாடி டாலரிலிருந்து 2,400 மகாடி 

டாலராக உயர்ந்துள்ைது. 

கச்சா எண்சணய் இைக்குமதி உயர்வு: இமதமபான்று, கச்சா எண்சணய் 

இைக்குமதியும் கடந்த சசப்டம்பரில் 1,744 மகாடி டாலராக கணிசமாக 

அதிகரித்துள்ைது. அமதசமயம், 2020 சசப்டம்பரில் இதன் இைக்குமதி 

583 மகாடி டாலராக மட்டுமம காணப்பட்டது. அதன்படி, 2021 ஏப்ரல்-சசப் 

காலகட்டத்தில் நாட்டின் கச்சா எண்சணய் இைக்குமதியானது 3,201 

மகாடி டாலரிலிருந்து 7,299 மகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ைது. 

நிலக்கரி: அமதமபான்று, நிலக்கரி இைக்குமதியும் கடந்த சசப்டம்பரில் 119 

மகாடி டாலரிலிருந்து 218 மகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ைது. நடப்பு 

நிதியாண்டின் முதல் அளரயாண்டு காலத்தில் நிலக்கரி இைக்குமதி 

ஒட்டுசமாத்த அைவில் 1,193 மகாடி டாலளர எட்டியுள்ைது. இது, 2020-21 

ஆம் நிதியாண்டின் இமத காலகட்டத்தில் 670 மகாடி டாலராக இருந்தது. 



         

    

2021 ஏப்ரல்-சசப்டம்பரில் இைக்குமதி கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடுளகயில் 

3,201 மகாடி டாலரிலிருந்து 7,299 மகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ைது. 

சாதக வைர்ச்சி: நடப்பாண்டு சசப் மாதத்தில், காபி, முந்திரி, சபட்மராலிய 

சபாருள்கள், ளகத்தறி, சபாறியியல், ரசாயனம், நூல்/ துணி வளககள், 

நவரத்தினங்கள்-ஆபரணங்கள், பிைாஸ்டிக் & கடல் உணவுப் சபாருள் 

துளைகளின் ஏற்றுமதி மநர்மளை வைர்ச்சிளய பதிவு சசய்துள்ைன. 

2021 ஏப்ரல்-சசப்டம்பாா் வளரயிலான ஆறு மாத காலத்தில் நாட்டின் 

ஒட்டுசமாத்த ஏற்றுமதி 19,789 மகாடி டாலளரத் சதாட்டுள்ைது. இது, 

முந்ளதய ஆண்டில் மமற்சகாள்ைப்பட்ட ஏற்றுமதியான 12,562 மகாடி 

டாலருடன் ஒப்பிடுளகயில் 57.53 சதவீதம் அதிகம் என்பது 

கவனிக்கத்தக்கது 

இைக்குமதி: அமதமபான்று, இமத காலகட்டத்தில் நாட்டின் இைக்குமதியும் 

15,194 மகாடி டாலரிலிருந்து 81.67 சதவீதம் அதிகரித்து 27,600 மகாடி 

டாலளர எட்டியுள்ைது. ஏற்றுமதிளய காட்டிலும் இைக்குமதி அதிகரித்த 

-ளதயடுத்து நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாத காலத்தில் நாட்டின் 

வர்த்தக பற்ைாக்குளை 2,631 மகாடி டாலரிலிருந்து 7,813 மகாடி டாலராக 

உயர்ந்துள்ைது என மத்திய அரசு புள்ளிவிவரத்தில் சதரிவித்துள்ைது. 

 

14. சதற்காசிய கால்பந்து: 8ஆவது முளையாக இந்தியா சாம்பியன் 

5 அணிகள் இளடயிலான 13ஆவது சதற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

மபாட்டி மாலத்தீவில் நடந்தது. இதில் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, 

மநபாைத்ளத எதிர்சகாண்டது. பந்ளத கட்டுப்பாட்டில் ளவத்திருப்பதிலும், 

ஷாட் அடிப்பதிலும் முழுளமயாக ஆதிக்கம் சசலுத்திய இந்திய அணி 3-

0 என்ை மகால்கணக்கில் மநபாைத்ளத வீழ்த்தி சாம்பியன் மகாப்ளப 

-ளய ளகப்பற்றியது. இந்திய மகப்டன் சுனில் மசத்ரி 49ஆவது 

நிமிடத்தில் முதலாவது மகால் அடித்தார். 

சமாத்தத்தில் இது அவரது 80ஆவது சர்வமதச மகாலாகும். இதன்மூலம் 

அதிக மகால் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் 5ஆவது இடத்தில் உள்ை 

அர்சஜன்டினாவின் லமயானல் சமஸ்சிளய (80 மகால்) சமன் சசய்தார். 

மசத்ரிளய சதாடர்ந்து சுமரஷ் வாங்ஜாம் (50ஆவது நிமிடம்), சஹால் 

சமாத் (90ஆவது நிமிடம்) ஆகிமயாரும் மகால் மபாட்டு அசத்தினர். 

1993ஆம் ஆண்டு முதல் நடந்து வரும் இந்த மபாட்டியில் இந்திய அணி 

இந்தக் மகாப்ளபளய சவல்வது இது 8ஆவது முளையாகும். 

 

 


