
         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற “நீட்டிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர் 

சபாறுப்பு” என்பதுடன் ச ாடர்புடடயது எது? 

அ) நெகிழிக்கழிவு மேலாண்மே  

ஆ) ஆட்ம ாநோமைல் உற்ைத்தி 

இ) இமைச்சி உற்ைத்தி 

ஈ) மேளாண் ஏற்றுேதி 

✓ ேத்திய சுற்றுச்சூழல் அமேச்சகோனது நெகிழிக்கழிவு மேலாண்மே 

விதிகள்-2016’இன்கீழ் “நீட்டிக்கப்ைட்  உற்ைத்தியாளர் நைாறுப்பு - 

Extended Producer Responsibility”ஐ ஒழுங்குைடுத்துேதற்கான ேமைவு 

அறிவிப்மை நேளியிட்டுள்ளது. இது, தி ோன நெகிழிப்நைாதியல் என 3 

ேமக நெகிழிகமள உள்ள க்கியுள்ளது: ஒற்மை அடுக்கு / ைல அடுக்கு 

நெகிழிகளின் நெகிழ்ோன நெகிழிப் நைாதியல். இந்த ேமைவின்ைடி, 

உற்ைத்தியாளர்கள் ேற்றும் இைக்குேதியாளர்களால் நிர்ேகிக்கப்ை  

மேண்டிய கழிவுகளின் அளவு குறிப்பி ப்ைட்டுள்ளது. 

 

2. ‘உலகின் டகத்தூய்டை’ என்ற அறிக்டகடய செளியிட்டுள்ள 

நிறுெனம் எது? 

அ) WHO ேற்றும் UNICEF  

ஆ) NITI ஆமயாக் 

இ) நைல் & நேலிண் ா மகட்ஸ் அைக்கட் மள 

ஈ) இந்திய ேருத்துே சங்கம் 

✓ உலக ெலோழ்வு நிறுேனமும் (WHO) ேற்றும் UNICEFஉம் இமைந்து 

2021ஆம் ஆண்டு ‘உலகின் மகத்தூய்மே’ அறிக்மகமய நேளியிட் ன. 

இந்த அறிக்மகயின்ைடி, உலகம் ஒவ்மோர் ஆண்டும் ஒரு ெைருக்கு 

$1’க்கும் குமைோன நதாமகமய மகத்தூய்மேயில் முதலீடு நசய்தால், 

உலகின் 46 குமைந்த ேளர்ச்சியம ந்த ொடுகளில் உள்ள அமனத்து 

வீடுகளும் 2030’க்குள் மகத்தூய்மே ேசதிகமளக் நகாண்டிருக்கும். 

✓ வீட்டில் மசாப்புநகாண்டு மகமயக் கழுவுேமத ஊக்குவிப்ைதற்காக, 

இந்த ொடுகளின் அைசாங்கங்கள் தங்களது சுகாதாை நசலவில் 2.5% 

அளவுக்கு நசலவிடுகின்ைன. 

 

3. இந்திய இரயில்வெயால் நடத் ப்படும் இந்திய வெடலயில்லா  

இடளவயாருக்கான திறன் வைம்பாட்டுத் திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) சிைந்த இந்தியா சிைந்த உலகம் 

ஆ) திைன் இந்தியா 

இ) ையில் திருஷ்டி 

ஈ) இையில் நகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனா  

✓ இையில் நகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனா என்ைது 18-35 ேயதும ய 

மேமலயில்லா இமளமயாருக்கு இந்திய இையில்மேயால் ஏற்ைாடு 

நசய்யப்ைட்டு ெ த்தப்ைடும் ஒரு நதாழில்நுட்ை திைன் மேம்ைாட்டுத் திட் ம் 

ஆகும். இத்திட் ம் அேர்களின் மேமலோய்ப்பு ேற்றும் நதாழில்முமன 

-மே மேம்ைடுத்துேமத மொக்கோகக் நகாண்டுள்ளது. 

✓ சமீைத்தில், இையில் நகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனாவின்கீழ் முதல் பிரிவில் 

நேற்றிநைற்ை ையிற்சியாளர்களுக்கு சுய மேமலோய்ப்பு கருவிகள் 

ேற்றும் சான்றிதழ்கள் ேழங்கப்ைட் ன. இந்திய ையில்மேயின் உற்ைத்தி 

அலகான ைனாைஸ் மலாமகாமோட்டிவ் நோர்க்ஸ் அதன் முதல் நதாகுதி 

ையிற்சியாளர்களுக்கு நேற்றிகைோக ையிற்சிமய ெ த்தியது. 

 

4. “தி வநெல் இன்டராக்ஷன்-2021” என்பது எவ்விரு நாடுகளுக்கு 

இடடவயயான கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சியாகும்? 

அ) இந்தியா ேற்றும் அநேரிக்கா 

ஆ) இந்தியா ேற்றும் சீனா 

இ) சீனா ேற்றும் ைஷ்யா  

ஈ) ஜப்ைான் ேற்றும் ஆஸ்திமைலியா 

✓ சீனா & ைஷ்யாவின் க ற்ைம ப் ைம கள் “தி மெேல் இன் ைாக்ஷன் -

2021” கூட்டு க ற்ைம ப் ையிற்சிமயத் நதா ங்கியுள்ளன. இந்தப் ையிற்சி 

இருொட்டின் திைமன மேம்ைடுத்துேமத மொக்கோகக் நகாண் மதாடு 

க ல்சார் ைாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கமள கூட் ாக சோளிக்கும் திைமன 

ேளர்த்துக்நகாள்கிைது. இப்ையிற்சி ஜப்ைான் க லில் உள்ள ைஷ்யாவின் 

பீட் ர் தி கிமைட் ேமளகு ாவில் ெ க்கிைது. 

5. 2021-உலகப் பார்டெ நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Love Your Eyes  

ஆ) Donate Eyes; Donate Life 

இ) Eye Health matters 

ஈ) Sight First 

✓ உலக ைார்மே ொளானது ஆண்டுமதாறும் அக்ம ாைர் இைண் ாேது 

வியாழனன்று கம பிடிக்கப்ைடுகிைது. இந்த ஆண்டு (2021) அக்ம ாைர். 

14 அன்று இந்த ொள் கம பிடிக்கப்ைடுகிைது. இது குருட்டுத்தன்மே 

ேற்றும் ைார்மே குமைைாடு ைற்றிய விழிப்புைர்மே ஏற்ைடுத்தும் ஒரு 

உலகளாவிய நிகழ்ோகும். இது முதலில் ைன்னாட்டு அரிோ சங்கத்தின் 

‘Sight First’ பிைச்சாைத்தால் க ந்த 2000’இல் நதா ங்கப்ைட் து. 

✓ “உங்கள் கண்கமள மெசியுங்கள்” என்ைது ெ ப்ைாண்டில் (2021) ேரும் 

இந்த ொளுக்கானக் கருப்நைாருளாகும். 

 

6. இந்தியா-அசைரிக்க சபாருளா ார ைற்றும் நிதிக் கூட்டாண்டை 

உடரயாடலின் எட்டாெது அடைச்சர்கள் கூட்டம் சமீபத்தில் எங்கு 

நடடசபற்றது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) ோஷிங் ன் DC  

இ) புமன 

ஈ) நியூயார்க் 

✓ இந்தியா-அநேரிக்கா நைாருளாதாை & நிதிக் கூட் ாண்மேக்கான 

அமேச்சர்கள் அளவிலான எட் ாேது கூட் ம் ோஷிங் ன் டிசி’இல் 

ெம நைற்ைது. ேத்திய நிதி ேற்றும் நைருநிறுேன விேகாைங்கள் துமை 

அமேச்சர் நிர்ேலா சீதாைாேன் ேற்றும் அநேரிக்க கருவூல நசயலாளர் 

 ாக் ர் ஜாநனட் நயல்நலன் இதற்குத் தமலமேமயற்ைனர். 

✓ ைைந்த நைாருளாதாைக் கண்மைாட் ம், COVID-19 நைருந்நதாற்றில் 

இருந்து மீட்சி, நிதி ஒழுங்குமுமை, நதாழில்நுட்ை ஒத்துமழப்பு, ைலதைப்பு 

ஈடுைாடு, ைருேநிமல நிதி, ைை மோசடி எதிர்ப்பு ெ ேடிக்மககள் ேற்றும் 

ையங்கைோதத்திற்கு நிதியளித்தமலத் தடுத்தல் மைான்ை ைல்மேறு 

விஷயங்கள் குறித்து கூட் த்தில் விோதிக்கப்ைட் ன. 

 

7. விண்செளியில் எடுக்கப்பட்ட உலகின் மு ல் திடரப்படைான ‘தி 

வசலஞ்ச்’ சார்ந்  நாடு எது? 

அ) அநேரிக்கா 

ஆ) ைஷ்யா  

இ) சீனா 

ஈ) இஸ்மைல் 

✓ விண்நேளியில் எடுக்கப்ைட்  உலகின் முதல் திமைப்ை ம் “தி மசலஞ்ச்”. 

கஜகஸ்தானில் உள்ள மைமகானூர் ஏவுதளத்திலிருந்து மசாயூஸ் MS -

19 ஏவுகலம்மூலம் ை க்குழு விண்நேளிக்குச்நசன்ைது. அங்கு 12 ொட்கள் 

ை ப்பிடிப்பு ெ த்தியபின், இயக்குனர் கிளிம் ஷிநைன் மகாவும், ெடிமக 

யுலியா நைநைஸில்ட்டும் பூமிக்கு திரும்பினர். 

 

8. UCO ெங்கியின் MD & CEOஆன A K வகாயல், அண்டையில் 

எந்  அடைப்பின்  டலெராக வ ர்ந்ச டுக்கப்பட்டார்? 

அ) பிைஸ் டிைஸ்ட் ஆப் இந்தியா 

ஆ) IBPS 

இ) இந்திய ேங்கிகள் சங்கம்  

ஈ) RBI மசமே ோரியம் 

✓ UCO ேங்கியின் தற்மைாமதய நிர்ோக இயக்குெரும் தமலமேச் நசயல் 

அதிகாரியுோன AK மகாயல், 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய 

ேங்கிகள் சங்கத்தின் தமலேைாக மதர்ந்நதடுக்கப்ைட் ார். 2021 அக்.14 

அன்று ெ ந்த அமேப்பின் நிர்ோக குழுக்கூட் த்தில் இதற்கான மதர்தல் 

ெம நைற்ைது. அேர் யூனியன் ேங்கியின் மேலாண்மே இயக்குெர் 

ேற்றும் தமலமேச் நசயல் அதிகாரி ைாஜ்கிைண் ைாய் ஜிமயத் நதா ர்ந்து 

இப்ைதவிக்கு ேந்துள்ளார். 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



         

    

9. சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘ஹாமில்டன் சபாருள்’ என்பதுடன் 

ச ாடர்புடடய எது? 

அ) இயற்பியல் 

ஆ) விண்நேளி அறிவியல்  

இ) தீநுண்ேவியல் 

ஈ) நைாருளாதாைம் 

✓ NASA/ESA ஹப்பிள் விண்நேளி நதாமலமொக்கியால் எடுக்கப்ைட்  

ை ங்களிலிருந்து, திமோதி ஹாமில் ன் தமலமேயிலான ோனியலாள 

-ர்கள் குழு, அசாதாைை ஈர்ப்பு நலன்சிங் கட் மேப்மை கண்டறிந்து 

உள்ளது. ‘ஹாமில் னின் நைாருள்’ என அது நையரி ப்ைட்டுள்ளது. 

 

10. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற Amoria thorae என்பது பின்வரும் 

எந்த வகக சார்ந்த ஒரு புதிய உயிரினைாகும்? 

அ) க ல் ெத்மத  

ஆ) ஆமே 

இ) சிலந்தி 

ஈ) ெண்டு 

✓ Amoria என்ைது க ல் ேயிற்றுக்காலிகளின் (கடல் ெத்மதகள் ேற்றும் 

க லட்ம கள்) ஓர் இனோகும். இந்த மேட்ம யாடும் உயிரினங்கள் 

ஆஸ்திமைலியாவின் முழு க ற்கமைமயச்சுற்றியும் (க ற்கமை ேற்றும் 

க ல்நீரில்) காைப்ைடுகின்ைன. இதன் சில இனங்கள் நதற்கு இந்மதா 

-மனசியா ேமை ைைவியுள்ளன. Amoria thorae எனப் நையரி ப்ைட்  இந்த 

இனம் மிகவும் அரிதானது ஆகும். 

 


1. மசதி நதரியுோ? 

அக்.8: அமேதிக்கான மொைல் ைரிசு பிலிப்மைன்ஸ் ொட்ம ச் மசர்ந்த 

ைத்திரிமகயாளர் ேரியா நைஸா, ைஷ்ய ைத்திரிமகயாளர் திமித்ரி 

முைாதஃப் ஆகிமயாருக்கு அறிவிக்கப்ைட் து. 

அக்.8: தமிழ்ொடு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தமலேைாக ஐசரி கமைஷ் 

மதர்ந்நதடுக்கப்ைட் ார். இேர், இந்தச் சங்கத்தில் 15 ஆண்டுகள் துமைத் 

தமலேைாக இருந்தார். 

அக்.9: புலம்நையர்ந்த தமிழர்களுக்கான ெல ோரியம் அமேக்கப்ைடும் 

எனத் தமிழக அைசு அறிவித்தது. இது, ‘புலம்நையர் தமிழர் ெல ோரியம்’ 

என அமழக்கப்ைடும். 

அக்.10: 2022ஆம் ஆண்டில் பிரிட் னின் ைர்மிங்காம் ெகரில் ெம நைை 

உள்ள காேன்நேல்த் ஹாக்கிப் மைாட்டியிலிருந்து விலகுேதாக ஹாக்கி 

இந்தியா அமேப்பு அறிவித்தது. 

அக்.13: தமிழகத்தில் ெேம்ைர் 1 முதல்ஒன்ைதாேதற்குக் கீழ் உள்ள ேகுப்பு 

கமளத் திைக்க தமிழக அைசு அனுேதி அளித்துள்ளது. ோைத்தில் 7 

ொட்களும் ேழிைாட்டுத் தலங்கமள திைக்கவும் தமிழக அைசு 

உத்தைவிட் து. 

அக்.14: ‘டி23’ என்று நையரி ப்ைட்  புலிமய 23 ொட்கள் மதடுதலுக்குப் 

பிைகு முதுேமல புலிகள் காப்ைகப் ைகுதியில் உயிரு ன் ேனத்துமைப் 

பிடித்தது. 

அக்.13: சர்ேமதசக் கால்ைந்துப் மைாட்டிகளில் அதிக மகால்கள் 

அடித்திருந்தேர்களின் ைட்டியலில் பீமலவின் (77 மகால்) சாதமனமய 

இந்தியாவின் சுனில் மசத்ரி முறியடித்தார். 79 மகால் அடித்திருக்கும் 

சுனில் மசத்ரி 3ஆம் இ த்தில் உள்ளார். 

அக்.15: துைாயில் ெம நைற்ை ஐபிஎல் இறுதிப் மைாட்டியில் நசன்மன 

சூப்ைர் கிங்ஸ் அணி, நகால்கத்தா மெட் மைட் ர்ஸ் அணிமய 27 

ைன்கள் வித்தியாசத்தில் மதாற்கடித்துக் மகாப்மைமய நேன்ைது. இது 

நசன்மன அணி நேல்லும் 4-ேது மகாப்மை. 

பிைைல ைா லாசிரியரும் கவிஞருோன பிமைசூ ன் (அக்.8), புகழ்நைற்ை 

ேமலயாள ெடிகர் நெடுமுடி மேணு (அக்.11), ைழம்நைரும் தமிழ்த் 

திமைப்ை  ெடிகர் ஸ்ரீகாந்த் (அக்.12) ஆகிமயார் உ ல்ெலக் குமைோல் 

காலோனார்கள். 

 

2. கமதப்மைாோ அறிவியல் 5: மொைல் ொயகர்கள்! 

அக்ம ாைர் ேந்தாமல அறிவியல் ஆைாய்ச்சி சமூகத்திற்கு ைைைைப்பு 

நதாற்றிக் நகாள்ேது ேழக்கம். மொைல் அமேப்பு அந்த ேரு த்திற்கான 

விருது நைற்ைேர்கள் யார் என்ைமத முதல் இைண்டு ோைங்களில் 

அறிவிப்ைமத ேழக்கோக மேத்திருப்ைதால் ேரும் ைைைைப்பு அது. 

மேதியியல் நைாறியாளைாகவும், நதாழில்முமனேருோக இருந்த 

ஆல்ப்ஃைட் மொைல் 1896ல் இைப்ைதற்கு முன்னால் எழுதி மேத்த 

உயிலில், ோழ்ொள் முழுக்க தான் மசர்த்த நசாத்துக்கமள மேத்து 

குறிப்பிட்  துமைகளில் சிைப்ைாக ைணியாற்ைேர்களுக்கு ேரு ந்மதாறும் 

நகாடுக்கப்ை  மேண்டும் என எழுதிமேத்துவிட்டுப் மைாக மொைல் 

அமேப்பு நதா ங்கப்ைட் து. நேடிகுண்டுகளில் ையன்ைடுத்தப்ைடும் 

ந னமேட்ம  கண் றிந்தேர் மொைல் என்ைது கிமளச் நசய்தி. நசன்ை 

நூற்ைாண்டின் நதா க்கத்தில் இருந்து ஆறு துமைகளில் இந்தப் ைரிசு 

ேழங்கப்ைடுகிைது. 

இயற்பியல், மேதியியல், ேருத்துேம் என மூன்று அறிவியல் 

துமைகளுக்கும், இலக்கியம், நைாருளாதாைம் ேற்றும் அமேதி என ேற்ை 

துமைகளுக்குோக ைரிசுகள் ேழங்கப்ைட்டு ேருகின்ைன. ஒவ்நோரு 

ேரு மும் அதிக ைட்சம் மூன்று மைர் ஒரு துமைக்கான விருமத 

ைகிர்ந்துநகாள்ளலாம். 975 மைர் இதுேமை மொைல் ைரிசு 

நேன்றிருக்கிைார்கள் என்ைாலும் அதில் 58 மைர் ேட்டுமே நைண்கள் 

என்ைது கேனத்து ன் உற்று மொக்க மேண்டிய புள்ளியியல் தகேல். 

இது அறிவியல் நதா ர் என்ைதால், அறிவியல் துமைகளுக்கான இந்த 

ேரு  ைரிசு நேற்றியாளர்களின் ஆைாய்ச்சி ைணிகமளப் ைார்த்துவி லாம். 

இயற்பியல் 

இத்தாலி, நஜர்ேனி ேற்றும் அநேரிக்காமேச் மசர்ந்த மூேர் இந்த ேரு  

ைரிமச ைகிர்ந்து நகாள்கிைார்கள். மூேருமே மகாட்ைாடு 

இயற்பியலாளர்கள் (Theoretical physicists). அநதன்ன மகாட்ைாடு 

இயற்பியல் என்ை மகள்வி எழலாம். ெம்மேச் சுற்றியிருக்கும் 

நிகழ்வுகமள விளக்குேதுதான் இயற்பியலின் அடிப்ைம  மொக்கம். 

குளிப்ைதற்காக நதாட்டியில் அேர்ந்த ஆர்கிமிடீஸ் தன் எம க்மகற்ை 

தண்ணீர் நேளிமயறியமதப் ைார்த்து, அதிலிருந்து மிதமே (Buoyancy) 

என்ைமதக் கணித ேழியாக நசய்த ேமையமை மூலோகத்தான் கப்ைல் 

மைாக்குேைத்து என்ைது நதா ங்கியது. ஆப்பிள் ேைத்தில் கீழ் 

அேர்ந்திருக்மகயில் தமலயில் ஆப்பிள் விழுந்ததில் இருந்து நதா ங்கிய 

சிந்தமனதான், நியூட் னின் புவியீர்ப்பு விமச ைற்றிய கணித ேடிோக 

ோறியது. ஆர்கிமிடீஸ், நியூட் ன் மைான்ைேர்கள் மெைடி 

இயற்பியலாளர்கள். 

ஆனால், அறிவியல் ஆைாய்ச்சிகளில் இப்ைடி மெைடியாகமே ைணி புரிேது 

கடினம். இமதத் தீர்க்க, நைைப்ைடும் தகேல்கமளக் நகாண்டு 

ோதிரிகமள (Model) உருோக்கி, அந்த ோதிரிகள் ோற்ைங்களுக்கு 

எப்ைடி உட்ைடும் என்ைமத கணித ேடிவில் நகாண்டுேரும் 

முமைமேமய மகாட்ைாடு இயற்பியல் என நசால்லலாம். இந்த ேரு ம் 

மொைல் ைரிசு நேன்ை - க்ளாஸ் மஹசல்ேன், ஜியார்ஜிமயா ைரீசி ேற்றும் 

சியக்கூமைா ேனாபி - ஆகிய மூேரின் ஆைாய்ச்சி முயற்சிகள் இன்மைய 

காலத்திற்கு ஏற்ை சூழலியலின் அடிப்ைம  அறிவியல் சம்ைந்தப்ைட் து. 

க லுக்கு கீழ் இருக்கும் ைனிப்ைாமைகள் உருகும் தன்மே முதல் 

ைைமேகள் ஒன்ைாக ைைப்ைதன் பின்னிருக்கும் காைணிகள் ேமை 

ஆழோகச் நசல்கின்ைன இேர்களது ஆைாய்ச்சிகள். இந்த ேரு  

இயற்பியல் நேற்றியாளர்கள் ைற்றிய மொைல் அமேப்பின் அறிக்மக - 

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/press-release/ 

மேதியியல் 

நைஞ்சமின் லிஸ்ட் ேற்றும் ம விட் மேக்மில்லன் என்ை இைண்டு 

ஆைாய்ச்சியாளர்கள் மேதியியலுக்கான ைரிமச சரிசேோகப் ைகிர்ந்து 

நகாள்கிைார்கள். இருேருக்கும் மெைடியான அறிமுகம் இல்மல 

என்ைாலும், தனித்தனியாக மேற்நகாண்  இேர்களது ஆைாய்ச்சிகளில் 

இருந்து நைைப்ைட்  புதுமேயான கண்டுபிடிப்பிற்குத்தான் மொைல் ைரிசு 

கிம த்திருக்கிைது. விமனயூக்கம் (Catalysis) என்ைது ெம் உ லில் 

நதா ங்கி ெம்மேச் சுற்றி ெ க்கும் ைல நிகழ்வுகளின் அடிப்ைம . 

உதாைைத்திற்கு, ொம் உண்ணும் உைமே ெம் உ ல் நொதிகள் 

(Enzymes) மூலம் மேதிோற்ைம் நசய்து சத்துக்கமள 

எடுத்துக்நகாள்கிைது. நீங்கள் மகயில் மேத்திருக்கும் அமலமைசியின் 

உள்ளிருக்கும் மைட் ரி உமலாகத்தால் ஆன மூலக்கூறுகளால் 

கட் ப்ைட் து. 

அடிப்ைம யில் இது ேமை, நொதிகள் ேற்றும் உமலாகம் என்ை இைண்டு 

ேட்டுமே விமனயூக்கம் நசய்ய ையன்ைடும் என்றுதான் மேதியியல் 

ஆைாய்ச்சி உலகம் நிமனத்திருந்தது. 

 

 



         

    

மேற்கண்  இைண்டு ஆைாய்ச்சியாளர்களும் இதற்கு ோற்ைாக இயங்கும் 

விமனயூக்கிமய கண் றிந்திருக்கிைார்கள். கரிே விமனயூக்கம் 

(Organocatalysis) எனப்ைடும் இந்த முமைமே கரிே அணுக்கமள 

(Carbon atoms) ையன்ைடுத்துகிைது. ஆக்சிஜன், மெட்ைஜன் என 

ைலேற்று ன் கரிேம் எப்மைாதும் இமைய விரும்பும் கரிேத்தின் 

தன்மே இதற்கு அடிப்ைம . இந்த கண்டுபிடிப்பு புதிய ேருந்து 

ஆைாய்ச்சிகளுக்கு நேகுோக ையன்ைடுேமதாடு, ோசு உண் ாக்காத 

விதத்தில் விமனயூக்கத்மத ையன்ைடுத்தலாம் என்ைது கூடுதல் 

முக்கியத்துேம் நைறுகிைது. இேர்களது ஆைாய்ச்சிகமளப் ைற்றி அதிகம் 

நதரிந்து நகாள்ள, மொைல் நேளியிட்டிருக்கும் அறிக்மகக்கு நசல்லுங்கள் 

- https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2021/press-release/ 

ேருத்துேம் 

மேதியியல் மைாலமே ேருத்துேத்திற்கான மொைல் ைரிமச இருேர் 

ைகிர்ந்து நகாள்கிைார்கள். இருேரும் அநேரிக்கர்கள். ெைம்பியல் 

ஆைாய்ச்சியாளைான ஆர் ம் ைாட் பூடியன், உ ல்கூறு நிைைைான 

ம விட் ஜூலியஸ் இருேைது ஆைாய்ச்சிகளும் நதாடுதலின் அறிவியல் 

சார்ந்தமே. சூ ாக இருக்கும் தட்டின் மீது மகமய மேத்தால், மதால் 

நசன்சாைாக ோறி, மூமளயில் இருக்கும் நியூைான்களுக்கு தகேல் 

அனுப்பி மகமய இழுத்துக் நகாள்ேதற்கு இம யில் ெ க்கும் தகேல் 

ைரிோற்ைம் ைடித்தறிய பிைமிப்பூட்டுேது. ொம் அறிந்து ெ க்கும் இந்த 

நிகழ்வுகமளத் தாண்டி அனிச்மசயாக உ லுக்குள் இப்ைடி ைல்லாயிைம் 

நிகழ்வுகள் ெ ந்து நகாண்ம யிருக்கின்ைன. இமத முழுக்க புரிந்து 

நகாள்ேதன் மூலம், மொய் காைணிகமள ேட்டுேல்லாேல், சிைந்த 

ேமகயில் ேலி மேலாண்மே நசய்ேதற்கும் இேர்களின் ஆைாய்ச்சிகள் 

உதவிகைோக இருக்கும் என்ைதால் இந்த ைரிசு. மொைல் அமேப்பு 

நேளியிட்டிருக்கும் அறிக்மக இமதா - 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2021/prize-announcement/ 

 

3. ஓசூரில் ொட்டுக்மகாழி இனப்நைருக்க ேளாகம்: காநைாலியில் 

முதல்ேர் ஸ் ாலின் திைந்து மேத்தார் 

மீன்ேளம், கால்ெம  ைைாேரிப்புத் துமை சார்பில் ரூ.19 மகாடிமய 

5லட்சத்தில் கட் ப்ைட்டுள்ள ொட்டுக்மகாழி இனப்நைருக்க ேளாகம், 

மீன்ேளத் துமை கட்டி ங்கமள காநைாலி காட்சி மூலம் முதல்ேர் 

மு.க.ஸ் ாலின் மெற்று திைந்து மேத்தார். 

ொட்டு மகாழிக்குஞ்சு உற்ைத்திமய அதிகரிக்கவும், கிைாேங்களில் 

இத்நதாழிமல ஊக்குவித்து நதாழில் முமனமோமை உருோக்கவும், 

ையிற்சி அளிக்கவும் ஓசூரில்உள்ள ோேட்  கால்ெம  ைண்மையில் 

ரூ.6 மகாடிமய 74 லட்சத்து 87 ஆயிைத்து 500 ேதிப்பீட்டில் 

குஞ்சுநைாரிப்ைகத்து ன் கூடிய ொட்டுக்மகாழி இனப்நைருக்க ேளாகம் 

அமேக்கப்ைட்டுள்ளது. இமதநசன்மன தமலமேச் நசயலகத்தில் 

இருந்து காநைாலி காட்சி மூலம் முதல்ேர் ஸ் ாலின் மெற்று 

திைந்துமேத்தார். 

இந்த ேளாகத்தில் 5,100 ேளரும்மகாழிகள், 9,150 முட்ம யிடும் 

மகாழிகமளப் ைைாேரிக்க முடியும். ோைத்துக்கு 20 ஆயிைம் வீதம் 

ஆண்டுக்கு 10 லட்சம் மகாழிக்குஞ்சுகள் உற்ைத்தி நசய்யப்ைட்டு 

விேசாயிகளுக்கு விநிமயாகம் நசய்யப்ை  உள்ளது. 

தமிழ்ொடு  ாக் ர் நஜ.நஜயலலிதா மீன்ேளப் ைல்கமலக்கழகத்தின் 

சார்பில் நசங்கல்ைட்டு ோேட் ம் முட்டுக்காட்டில் ெைார்டு திட்  நிதியில் 

ரூ.8 மகாடிமய 80 லட்சத்தில் கட் ப்ைட்டுள்ள மீன்ேளர்ப்பு நதாழில்நுட்ை 

நதாழில்சார் கல்வி நிமலய கட்டி த்மதயும் முதல்ேர் ஸ் ாலின் 

திைந்துமேத்தார். மீன்ேளர்ப்பு நதாழில் நிறுேனத்துக்கு மதமேயான 

2-ம் நிமல நதாழில்நுட்ை உதவியாளர்கமள உருோக்குேது இதன் 

மொக்கோகும். மேலும், திருச்சி ஜீயபுைத்தில் ரூ.3 மகாடிமய 50 

லட்சத்தில் கட் ப்ைட்டுள்ள ேளங்குன்ைா நீருயிரி ேளர்ப்பு மேய 

கட்டி த்மதயும் முதல்ேர் திைந்துமேத்தார். விமலஉயர்ந்த ென்னீர் 

அலங்காை மீன்கமள ேளர்ப்ைேர்களுக்கு சிைந்த தைோன சிமன 

மீன்கமள உற்ைத்தி நசய்ேது இம்மேயத்தின் மொக்கோகும். 

 

4. கற்ைல் இம நேளிமய குமைக்க ‘இல்லம் மதடி கல்வி’ புதிய திட் ம் 

அறிமுகம் 

ைள்ளிக் குழந்மதகளின் கற்ைல் இம நேளிமய குமைக்கும் நைாருட்டு 

‘இல்லம் மதடி கல்வி’ என்ை புதிய திட் ம் காஞ்சிபுைம், விழுப்புைம் உட்ை  

12 ோேட் ங்களில் மசாதமன அடிப்ைம யில் நசயல்ைடுத்தப்ை  

உள்ளதாக ைள்ளிக்கல்வி அமேச்சர் அன்பில் ேமகஸ் நதரிவித்தார். 

கமைானா காைைோக ைள்ளிகள் நீண்  காலோக மூ ப்ைட் தால் ைள்ளிக் 

குழந்மதகளின் கற்ைல் ைாதிக்கப்ைட்டுள்ளது. இந்நிமலயில், ஒன்று முதல் 

8-ம் ேகுப்பு ேமையிலான குழந்மதகளின் கற்ைல் இம நேளிமயக் 

குமைக்கும் மொக்கில் ைள்ளிக்கல்வித் துமை ‘இல்லம் மதடி கல்வி’ 

என்ை புதிய திட் த்மத க லூர், திண்டுக்கல், ஈமைாடு, காஞ்சிபுைம், 

கன்னியாகுேரி, கிருஷ்ைகிரி, ேதுமை, ொகப்ைட்டினம், நீலகிரி, 

தஞ்சாவூர், திருச்சி, விழுப்புைம் ஆகிய 12 ோேட் ங்களில் மசாதமன 

அடிப்ைம யில் நசயல்ைடுத்தப்ை  உள்ளது. 

இந்த திட் த்தின்ைடி, தன்னார்ேலர்கள் மூலம் ஒவ்நோரு கிைாேத்திலும் 

ைள்ளிக் குழந்மதகளுக்கு ோமல மெைத்தில் ஆ ல், ைா ல், 

நைாம்ேலாட் ம் மூலம் ைா ம் ேற்றும் ைா ம் சார்ந்த விஷயங்கள் 

நசால்லிக் நகாடுக்கப்ைடும். 

அமதமைால், இந்தத் திட் த்தில் இமைந்து தன்னார்ேலர்களாக 

ைணியாற்ை illamthedikalvi.tnschools.gov.in என்ை இமையதளம் மூலம் 

ைதிவு மேற்நகாள்ளப்ை  உள்ளது. இந்த புதிய இமையதளத்மதயும், 

விழிப்புைர்வு ோகன பிைசாைத்மதயும் நசன்மன டிபிஐ ேளாகத்தில் 

ெம நைற்ை நிகழ்ச்சியில் ைள்ளிக்கல்வி அமேச்சர் அன்பில் ேமகஸ் 

நதா ங்கி மேத்தார். 

ேயதுேைம்பு தளர்வு 

ைள்ளிக்கல்வித் துமை முதன்மேச் நசயலர் காகர்லா உஷா கூறும்மைாது, 

“ஆசிரியர் ைணிக்கு ேயது ேைம்பு 5 ஆண்டுகள் தளர்த்தப்ை  உள்ளது. 

நேகு விமைவில் அைசாமை நேளியாகும்” என்று குறிப்பிட் ார். 

இந்நிமலயில், இதுநதா ர்ைான அைசாமை மெற்று நேளியானது. 

 

5. தமிழக அைசு, ஐமைாப்பிய தமிழர்கள் நிதியால் நகாமலான் ைல்கமல. 

தமிழ் பிரிவு நீட்டிப்பு 

மூடும் நிமலயில் இருந்த தமிழ்ப் பிரிமே 2023-ம் ஆண்டு ேமை 

நீட்டிப்ைதாக நகாமலான் ைல்கமலக்கழகம் அறிவித்துள்ளது. 

நஜர்ேனியில் உள்ள நகாமலான் ைல்கமலக்கழகத்தின் இந்தியவியல் 

ேற்றும் தமிழ்க் கல்விப் பிரிவில் தமிழுக்கானக் கல்வி க ந்த 58 

ஆண்டுகளாக மைாதிக்கப்ைடுகிைது. ஆனால், நிதி நெருக்கடியால் க ந்த 

ெேம்ைர் 2020 முதல் தமிழ்ப் பிரிமே மூடுேதாக நகாமலான் 

ைல்கமலக்கழக நிர்ோகம் நதரிவித்தது. அதன்பின், தமிழ்ப் பிரிமே 

காக்க நஜர்ேனி ோழ் தமிழர்கள் ேற்றும் ஐமைாப்பியத் தமிழர் 

கூட் மேப்பு முயற்சி எடுத்தது. இதற்காக, தமிழக அைசி மும் நிதி உதவி 

மகட்கப்ைட்டிருந்தது. 

இதற்கு தமிழக முதல்ேர் மு.க.ஸ் ாலின் அைசு ரூ.1.25 மகாடியும், 

ஐமைாப்பியத் தமிழர் கூட் மேப்பு சார்பில் ரூ.23 லட்சமும் நிதி 

ேழங்கப்ைட் து. இமதயடுத்து, நகாமலான் ைல்கமலக்கழகத்தின் தமிழ்ப் 

பிரிமே ோர்ச் 2023-ம் ஆண்டு ேமை நீட்டிப்ைதாக ைல்கமலக்கழகம் 

அறிவித்துள்ளது. 

 

6. நகாமைானா தடுப்பூசி: உத்தைகாண்ட் ோநிலம் சாதமன - பிைதேர் 

மோடி ைாைாட்டு 

உத்தைகண்ட் ோநிலத்தில் உள்ள 18 ேயதுக்கு மேற்ைட்  

அமனேருக்கும் முழுமேயாக முதல் ம ாஸ் நகாமைானா தடுப்பு ஊசி 

நசலுத்தப்ைட்டுள்ளது. ஏற்கனமே ஹிோச்சல் பிைமதஷ், மகாோ உள்ளிட்  

ோநிலங்கள் தங்கள் ோநிலத்தில் உள்ள தகுதியுள்ள அமனேருக்கும் 

முதல் ம ாஸ் தடுப்பூசி நசலுத்தி முடித்துள்ளனர். இதுகுறித்து ட்விட் ரில் 

ைதிவிட்டுள்ள பிைதேர் மோடி மதே பூமியில் ோழும் ேக்களுக்கு ோழ்த்து 

நதரிவிப்ைதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். நகாமைானாவுக்கு எதிைான மதசத்தின் 

மைாரில் உத்தைகாண்டின், சாதமன மிக முக்கியோனது என 

குறிப்பிட்டுள்ளார்.  நைருந்நதாற்றுக்கு எதிைான மைாரில் இந்தியாவின் 

தடுப்பூசி திட் ம் மிக சிைப்ைானதாக திகழப் மைாகிைது என்கிை ெம்பிக்மக 

தேக்கு இருப்ைதாக பிைதேர் ெமைந்திை மோடி ைதிவிட்டுள்ளார். 

 

7. இந்திய க ற்ைம க்கு மைாயிங் 11-ஆேது பி-81 மைார் விோனம் 

அநேரிக்க விோனத் தயாரிப்பு நிறுேனோன மைாயிங்கி மிருந்து 11-

ஆேது பி-81 நீர்மூழ்கிக் கப்ைல் எதிர்ப்பு மைார் விோனத்மத இந்திய 

க ற்ைம  நைற்றுக்நகாண் து. 

க ந்த 2009-ஆம் ஆண்டு மைாயிங் நிறுேனத்தி ம் இருந்து 8 பி-81 

விோனங்கமள ோங்க ைாதுகாப்பு அமேச்சகம் ஒப்ைந்தம் 

மேற்நகாண் து. அந்த விோனங்கள் இந்திய க ற்ைம யி ம் 



         

    

ஒப்ைம க்கப்ைட்  நிமலயில், மேலும் 4 பி-81 விோனங்கமள ோங்க 

2016-ஆம் ஆண்டு ஒப்ைந்தம் மேற்நகாள்ளப்ைட் து. 

அந்த ஒப்ைந்தத்தின்ைடி மூன்ைாேது பி-81 விோனம் இந்திய 

க ற்ைம யி ம் தற்மைாது ஒப்ைம க்கப்ைட்டுள்ளது. இதுேமை 11 பி-81 

விோனங்கமள இந்திய க ற்ைம யி ம் மைாயிங் ஒப்ைம த்துள்ளது. 

மேலும் ஒரு விோனம் ேழங்கப்ை  மேண்டியுள்ளது. நீர்மூழ்கிக் 

கப்ைல்கமள எதிர்க்கும் மைார்த் திைன்கமளக் நகாண்  பி-81 

விோனங்கள் க ல்சார் உளவுப் ைணியிலும் ஈடுைடுத்தப்ைடுகின்ைன. 

அத்து ன் மைரி ர் காலங்களில் நிோைைம் ேற்றும் மீட்புப் ைணிகளில் 

உதேவும் ையன்ைடுத்தப்ைடுகின்ைன. 

 

8. மொரி, ைமதாசா முதல் முமை சாம்பியன் 

அநேரிக்காவில் ெம நைற்ை பிஎன்பி ைாரிைாஸ் ஓைன் ந ன்னிஸ் 

மைாட்டியில் ஆ ேர் ஒற்மையர் பிரிவில் இங்கிலாந்தின் மகேரூன் மொரி, 

ேகளிர் ஒற்மையர் பிரிவில் ஸ்நையினின் நைௌலா ைமதாசா ஆகிமயார் 

சாம்பியன் ஆகினர். 

இப்மைாட்டியில் இேர்கள் இருேரும் சாம்பியன் ஆனது இது முதல் 

முமையாகும். அமதமைால் அேர்கள் இதுேமை நேன்ை ைட் ங்களிமல 

இதுதான் மிகப்நைரிதும் கூ .  

கமைானா சூழல் காைைோக தாேதோக ெ த்தப்ைட்  இந்தப் மைாட்டிமய 

ைல ெட்சத்திை மைாட்டியாளர்கள் தவிர்த்து வி , மைாட்டியில் ைங்மகற்ை 

இதை முக்கிய வீைர், வீைாங்கமனகளும் மதாற்கடிக்கப்ைட் னர். இதனால் 

சர்ேமதச தைேரிமசயில் முதல் 25 இ ங்களில் இல்லாத இருேர் 

சாம்பியன் ஆகியிருக்கின்ைனர். 

ஆ ேர் ஒற்மையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் மைாட்டித்தைேரிமசயில் 21-ஆம் 

இ த்திலிருந்த மகேரூன் மொரி 3-6, 6-4, 6-1 என்ை நசட்களில் 29-

ஆம் இ த்திலிருந்த ஜார்ஜியாவின் நிமகாலஸ் ைாசிலாஷ்விலிமய 

மதாற்கடித்தார். 

ேகளிர் ஒற்மையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் மைாட்டித்தைேரிமசயில் 21-ஆம் 

இ த்திலிருந்த நைௌலா ைமதாசா 7-6 (7/5), 2-6, 7-6 (7/2) என்ை 

நசட்களில் 27-ஆேது இ த்திலிருந்த நைலாைஸின் விக்ம ாரியா 

அஸநைன்காமே வீழ்த்தினார். 

பிஎன்பி ைாரிைாஸ் ஓைன் மைாட்டியில் முதல் முமையாக களம் காணும் 

சீசனிமலமய சாம்பியன் ஆன 3-ஆேது வீைாங்கமன என்ை 

நைருமேமய ைமதாசா நைற்றுள்ளார். முன்னதாக அநேரிக்காவின் 

நசரீனா வில்லியம்ஸ் (1999), கன ாவின் பியான்கா ஆண்ட்ரிஸ்கு 

(2019) ஆகிமயார் இவ்ோறு ைட் ம் நேன்ைனர். 

உலகத்தைேரிமசயில் 26-ஆேது இ த்தில் இருக்கும்மைாது இப்மைாட்டி 

-யில் சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் 4-ஆேது வீைர் மொரி. முன்னதாக 

குமைாஷியாவின் இோன் ஜுபிசிச் (2019), ஸ்நையின் வீைர் அநலக்ஸ் 

காநைட்ஜா (2000), அநேரிக்காவின் ஜிம் நகாரியர் (1991) ஆகிமயார் 

அவ்ோறு சாம்பியன் ஆகியிருந்தனர். 

`9 மகாடி ைரிசு 

சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் மொரி ேற்றும் ைமதாசாவுக்கு தலா ரூ.9 மகாடி 

நைாக்கப் ைரிசு ேழங்கப்ைட் து. 

 

9. அநேரிக்காவின் முதல் கருப்பின நேளியுைவு அமேச்சர் காலோனார் 

அநேரிக்காவின் முதல் கருப்பின நேளியுைவு அமேச்சைாகப் ைதவி ேகித்த 

காலின் ைநேல் (84) திங்கள்கிழமே காலோனார். அேரின் ேமைவுக்கு 

முன்னாள் அதிைர் ஜார்ஜ்  பிள்யு புஷ் இைங்கல் நதரிவித்துள்ளார். 

அநேரிக்க அதிைர், ைாதுகாப்பு அமேச்சர் உள்ளிட்ம ாருக்கு ைாதுகாப்பு 

சார்ந்த ஆமலாசமனகமள ேழங்கும் அமேப்பின் தமலேைாக க ந்த 

1989ஆம் ஆண்டு காலின் ைநேல் நைாறுப்மைற்ைார். 1991ஆம் ஆண்டு 

ைனாோவிலும் குமேத்திலும் இருந்து இைாக் ைாணுேத்மத நேளிமயற் 

-றும் ைணிகள் அேரின் மேற்ைார்மேயில் ெம நைற்ைது. இதனால் அேர் 

மீது ென்ேதிப்பு ஏற்ைட் து. 

எனினும் இைாக்குக்கு எதிைாக அநேரிக்க மைார் நதாடுத்தது நதா ர்ைாக 

2003-ஆம் ஆண்டு ஐ ொ ைாதுகாப்பு கவுன்சிலில் விளக்கேளித்த ைநேல், 

மைைழிமே ஏற்ைடுத்தும் ஆயுதங்கமள சதாம் ஹுமசன் ைகசியோக 

ைதுக்கி மேத்திருந்ததாக தேைான தகேமல நதரிவித்தார். இது அேரின் 

ெற்நையருக்கு களங்கத்மத ஏற்ைடுத்தியது.  

க ந்த 2001ஆம் ஆண்டு முதல் 2005ஆம் ஆண்டு ேமை அநேரிக்க 

நேளியுைவு அமேச்சைாக அேர் ைதவி ேகித்தார். இேமை அந்ொட்டின் 

முதல் கருப்பின நேளியுைவு அமேச்சர். 

 

10. ோஸ்மகாவில் மெட்ம ா அலுேலகங்கள் மூ ப்ைடும்: ைஷியா அறிவிப்பு 

ோஸ்மகாவில் உள்ள மெட்ம ா அலுேலகங்கள் மூ ப்ைடும் என ைஷியா 

அறிவித்துள்ளது. 

ைஷிய தமலெகர் ோஸ்மகாவில் NATO கூட் மேப்பின் அலுேலகங்கள் 

உள்ளன. மெட்ம ா ொடுகளு னான உயர்நிமல கூட் ங்களுக்காக 

அந்த அலுேலகங்களில் ைஷியா சார்பில் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்ைட்டு 

உள்ளனர். அேர்களில் 8 மைமை மொட்ம ா க ந்த ோைம் நீக்கியது. 

அேர்கள் ைஷியாவின் உளவுத்துமை அதிகாரிகளாக ைகசியோக 

நசயல்ைட் தால் நீக்கியதாக மெட்ம ா நதரிவித்தது. 

 

 


