
         

    

1. பன்றியின் சிறுநீரகத்தை மனிைனுக்கு வெற்றிகரமாக மாற்றிப் 

பபொருத்தி சொதனை பனைத்துள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) அமெரிக்கா  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) சீனா 

✓ முதன்முதலாக, நியூயார்க்கில் அமெந்துள்ள ஒரு சுகாதார மெயத்தின் 

ெருத்துவர்கள். பன்றியின் சிறுநீரகத்மத தற்காலிகொக ெனிதனுக்கு 

ொற்றிப்மபாருத்தினர். இது ‘Xeno-transplantations’ எனப்படும் விலங்கு-

ெனித உறுப்பு ொற்று அறுமவ சிகிச்மைக்கான குறிப்பிடத்தக்க படிநிலை 

ஆக கருதப்படுகிறது. பன்றி உயிரணுக்களில் கிமளக்கான் எனப்படும் 

ைர்க்கமர மூலக்கூறு இருப்பதால், ெனித ந ாமயதிர்ப்பு ெண்டலம் 

அதமன உடனடியாக நிராகரிப்பமதத் தவிர்ப்பதற்காக, ெருத்துவர்கள் 

பன்றியின் ெரபணுக்கமள ொற்றியமெத்தனர். 

 

2. நடப்பாண்டின் (2021) உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்புக் 

குறியீட்டில், இந்தியாவின் ைரநிதல என்ன? 

அ) 62 

ஆ) 71  

இ) 83 

ஈ) 94 

✓ 2021 - உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பு குறியீட்டில், 113  ாடுகளில் 

57.2 புள்ளிகளுடன் 71ஆவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. இது, 

எகனாமிஸ்ட் இம்பாக்ட் ெற்றும் நகார்நடவா அக்ரி-ையின்ஸ் 

ஆகியவற்றால் மவளியிடப்பட்ட ஓர் உலகளாவிய அறிக்மகயாகும்.  

✓ அயர்லாந்து, ஆஸ்திநரலியா, இங்கிலாந்து, பின்லாந்து, சுவிச்ைர்லாந்து, 

ம தர்லாந்து, கனடா, ஜப்பான், பிரான்ஸ் ெற்றும் அமெரிக்கா ஆகியமவ 

77.8 - 80 புள்ளிகளுடன் குறியீட்டின் முதலாவது இடத்மதப் பகிர்ந்து 

மகாண்டன. வருொனம் ெற்றும் மபாருளாதார ைெத்துவமின்மெ உள்ளி 

-ட்ட 58 தனித்துவொன குறிகாட்டிகளின் அடிப்பமடயில் இது உள்ளது. 

 

3. இந்தியாவில் ஒவ்வொர் ஆண்டும் ‘காெலர் நிதனவு நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிற வைதி எது? 

அ) அக்நடாபர்.21  

ஆ) அக்நடாபர்.23 

இ) அக்நடாபர்.24 

ஈ) அக்நடாபர்.26 

✓ இந்தியாவில் ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் அக்.21 அன்று ‘காவலர் நிமனவு  ாள்’ 

அனுைரிக்கப்படுகிறது. 1959ஆம் ஆண்டு சீனப்பமடகளுடன் நபாரிட்டு 

லடாக்கில் உள்ள ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸில் உயிரிழந்த 10 காவலர்களின் 

நிமனவாக இந்த  ாள் அனுைரிக்கப்படுகிறது.  ாடு முழுவதும் உள்ள 

காவல்துமற, காவல்துமற ெற்றும் ெத்திய ஆயுதக் காவல் பமடகமளச் 

ைார்ந்த 377 தியாகிகளுக்கு அஞ்ைலி மைலுத்தியது. COVID மதாற்றின் 

நபாது உயிர்நீத்த வீரர்களுக்கும் அவர்கள் அஞ்ைலி மைலுத்தினர். 

 

4. 2021 - உலகளாவிய வெளாண் உற்பத்தி அறிக்தகயின்படி, 

வமாத்ை காரணி உற்பத்தித்திறனின் ஆண்டு விகிைம் என்ன? 

அ) 0.50 % 

ஆ) 1.36 %  

இ) 2.50 % 

ஈ) 4.00 % 

✓ 2021 - உலகளாவிய நவளாண் உற்பத்தித்திறன் அறிக்மகயின்படி, 

மொத்த காரணி உற்பத்தித்திறனானது (TFP) ஆண்டு விகிதத்தில் 1.36% 

வளர்ந்து வருகிறது. 2050ஆம் ஆண்டில் உணவு ெற்றும் உயிர் 

ஆற்றலுக்கான நுகர்நவாரின் நதமவகமள நிமலயாகப் பூர்த்தி மைய்ய, 

1.73 ைதவீதம் வளர்ச்சிமய ஆண்டு இலக்காகக் மகாண்ட உலகளாவிய 

நவளாண் உற்பத்தித்திறமனவிட இது குமறவாக உள்ளது. 

✓ நிலம், உமழப்பு, உரம் ெற்றும் இயந்திரங்கள் நபான்ற நவளாண் 

உள்ளீடுகள் எவ்வளவு திறமெயாக பயிர்கள் ெற்றும் மீன் வளர்ப்பு 

மபாருட்கள் நபான்ற மவளியீடுகளாக ொற்றப்படுகின்றன என்பமத TFP 

கண்காணிக்கிறது. 

 

5. மாற்றப்படவுள்ள ெனப் பாதுகாப்புச் சட்டமானது எந்ை ஆண்டில் 

நிதறவெற்றப்பட்டது? 

அ) 1972 

ஆ) 1980  

இ) 1992 

ஈ) 2000 

✓ இந்தியாவில் வன நிர்வாகத்தில் சில முக்கிய ொற்றங்கமளக் மகாண்டு 

வருவதற்காக வனப் பாதுகாப்புச் ைட்டம் - 1980’ஐ திருத்துவது குறித்த 

ஆநலாைமனக் கட்டுமரமய ெத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் அமெச்ைகம் 

மவளியிட்டுள்ளது. வனப்பகுதிகளுக்கு மவளியிலிருந்து துமளயிட்டு 

வனநிலப்பரப்பிற்கு அடியில், எண்மணய் ெற்றும் இயற்மக எரிவாயுமவ 

எடுப்பதற்கும், ஆய்வுமைய்வதற்கும் அல்லது பிரித்மதடுப்பதற்கும் தனியார் 

நதாட்டங்கமள மையல்படுத்துவமத இந்தப் புதிய ைட்டம் உள்ளடக்கி 

உள்ளது. ொநில அரசுகள் தங்கள் கருத்துக்கமள 15  ாட்களுக்குள் 

மதரிவிக்குொறு நகட்டுக்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 

6. பதுகம்மா என்பது எந்ை இந்திய மாநிலத்தில் வகாண்டாடப்படும் 

ஒரு மலர் திருவிழாொகும்? 

அ) நகரளா 

ஆ) மதலுங்கானா  

இ) நெற்கு வங்காளம் 

ஈ) பஞ்ைாப் 

✓ மதலுங்கானா ெற்றும் ஆந்திராவின் சிலபகுதிகளில் மகாண்டாடப்படும் 

ெலர் திருவிழாவான பதுகம்ொ 9  ாட்கள் மகாண்டாடப்படுகிறது. 9  ாள் 

திருவிழாவின் மதாடக்கத்மதக் குறிக்கும் வமகயில், மபண்கள் பூக்கள் 

ெற்றும் பத்திகள் அடங்கிய தாலிகமள ஏந்திச்மைல்கின்றனர். ஒவ்நவார் 

ஆண்டும் அம்ென் சிமல பமடக்கப்பட்டு, திருவிழாவின் 10ஆம்  ாளில் 

உள்ளூர் நீர்நிமலகளில் கமரக்கப்படுகிறது. 

 

7. இந்திய குடிதமப் பணிகதளப் வபாறுத்ைெதர, அக்.9ஆம் வைதி 

அன்று வகாண்டாடப்படுகிற நாள் எது? 

அ) இந்திய காவல்துமற நைமவகள்  ாள் 

ஆ) இந்திய நிர்வாக நைமவகள்  ாள் 

இ) இந்திய மவளியுறவு நைமவ  ாள்  

ஈ) இந்திய வருவாய் நைமவகள்  ாள் 

✓ இந்தியாவில் ஒவ்நவார் ஆண்டும் அக்.9 அன்று இந்திய மவளியுறவுச் 

நைமவகள்  ாள் (IFS Day) அனுைரிக்கப்படுகிறது. 1946ஆம் ஆண்டு இநத 

நததியில்தான், அயல் ாடுகளில், இந்தியாவின் அரசியல் ரீதியான & 

வணிக பிரதிநிதித்துவ ந ாக்கத்திற்காக இந்திய மவளியுறவுச் நைமவ 

நிறுவப்பட்டது. IFS அதிகாரிகளின் முக்கிய பங்மக அங்கீகரிக்கும் 

வமகயில், 2011ஆம் ஆண்டு முதல் இந் ாள் அனுைரிக்கப்படுகிறது. 

 

8. ‘Safe food now for a healthy tomorrow’ என்பது, அக்.16 அன்று 

அனுசரிக்கப்பட்ை எந்ை நாளின் கருப்வபாருளாகும்? 

அ) உலக உணவு  ாள்  

ஆ) உலக உழவர்கள்  ாள் 

இ) உலக உழவு  ாள் 

ஈ) உலக  லவாழ்வு ெற்றும் சுகாதார  ாள் 

✓ அமனவருக்கும் பசி ெற்றும் ஆநராக்கியொன உணவுப்பழக்கம் குறித்த 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்நவார் ஆண்டும் அக்.16 அன்று 

உலக உணவு  ாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. இது, 1979ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்ட உணவு & உழவு அமெப்பின் நிறுவன  ாமளக்குறிக்கிறது. 

இந்த ஆண்டு FAO, UNHCR, ஐ ா அகதிகள் நிறுவனம் ெற்றும் உலக 

உணவுத்திட்டம்நபான்ற அமெப்புகளால் கூட்டாக இது  டத்தப்படுகிறது. 

‘Safe food now for a healthy tomorrow’ என்பது  டப்பாண்டில் (2021) 

வரும் உலக உணவு  ாளுக்கானக் கருப்மபாருளாகும்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. மாவலயில் நடந்ை SAFF கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்தப வென்ற 

நாடு எது? 

அ) ந பாளம் 

ஆ) இந்தியா  

இ) இலங்மக 

ஈ) வங்காளநதைம் 

✓ இந்தியா தனது எட்டாவது SAFF ைாம்பியன்ஷிப் பட்டத்மத 3-0 என்ற 

கணக்கில் ந பாளத்மத நதாற்கடித்து மவன்றது. இப்நபாட்டியின்நபாது, 

சுனில் நைத்ரி தனது 80ஆவது ைர்வநதை ஸ்டிமரக்மூலம் முன்னணி 

கால்பந்து வீரர் லிநயானல் மெஸ்ஸிமய ைென் மைய்தார். இரண்டாவது 

பாதியில் நைத்ரி (49வது நிமிடம்), சுநரஷ் சிங் (50வது), ைாஹல் அப்துல் 

ைெத் (90வது) ஆகிநயார் அடித்த நகால்கள் இந்தியா பட்டத்மத மவல்ல 

உதவியது. ைர்வநதை கால்பந்தில் அதிக நகால்கள் அடித்த வீரர்களில், 

நைத்ரி, இரண்டாவது இடத்மதப் பிடித்தார். 

 

10. வைசிய ஆராய்ச்சி வமம்பாட்டுக் கழகத்தின் புதிய ைதலெர் & 

நிர்ொக இயக்குநர் யார்? 

அ) அமித் ரஸ்நதாகி  

ஆ) கஸ்தூரி ரங்கன் 

இ) ெயில்ைாமி அண்ணாதுமர 

ஈ) K சிவன் 

✓ நதசிய ஆராய்ச்சி நெம்பாட்டுக் கழகத்தின் தமலவர் ெற்றும் நிர்வாக 

இயக்கு ராக அமித் ரஸ்நதாகி மபாறுப்நபற்றார். இந்திய கடற்பமடயில் 

34 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பிறகு, அமித் ரஸ்நதாகி இந்தப் பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். NRDC என்பது DSIR, அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப 

அமெச்ைகத்தின் ஒரு நிறுவனொகும். பல்நவறு நதசிய ஆராய்ச்சி ெற்றும் 

நெம்பாட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து மதாழில்நுட்பங்களின் நெம்பாடு & 

பரிொற்றத்மத நெம்படுத்துவதற்காக 1953’இல் இது நிறுவப்பட்டது. 

 


1. ஆசியான் கூட்டமெப்பின் ஒற்றுமெக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

அளிக்கும் இந்தியா: உச்சி ொ ாட்டில் பிரதெர்  நரந்திர நொடி தகவல் 

ஆசியான் கூட்டமெப்பின் ஒற்றுமெக்கும், அதன் முன்னிமலக்கும் 

இந்தியா அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது என்று பிரதெர் நொடி 

மதரிவித்தார். ஆசியான் எனப்படும் மதன்கிழக்கு ஆசிய  ாடுகளின் 

கூட்டமெப்பு ைார்பில் 18ஆவது ஆசியான் – இந்தியா உச்சி ொ ாடு 

காமணாலி முமறயில் ந ற்று  மடமபற்றது. இதில் கலந்துமகாண்டு 

பிரதெர்  நரந்திர நொடி நபசியதாவது: 

ஆசியான்  ாடுகளுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இமடநயயான உறவானது 

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் நெலான பாரம்பரியத்மதக் மகாண்டது.  ெது 

கலாச்ைாரம், பழக்க வழக்கம், மொழிகள், எழுத்துகள், கட்டிட வடிவமெப்பு 

ஆகியவற்றில் இருந்நத  ாம் இதமன அறிந்து மகாள்ளலாம். 

எனநவதான், ஆசியான்  ாடுகளுடனான உறவுக்கு இந்தியா 

முன்னுரிமெ வழங்குகிறது. அநதநபால, இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கும், 

முன்நனற்றத்திற்கும் ஆசியான் கூட்டமெப்பு மபரும் உறுதுமணயாக 

இருந்து வருகிறது. 

குறிப்பாக, இந்தியாவின் கிழக்மக ந ாக்கிய மகாள்மகக்கு ஆசியான் 

கூட்டமெப்பு ஆற்றி வரும் பங்களிப்பு அளப்பரியது. அதுெட்டுமின்றி, 

இந்நதா – பசிபிக் பிராந்தியத்தின் நெம்பாட்டுக்கும் அக்கூட்டமெப்பு 

உதவியாக உள்ளது. இதற்காக, இந்த தருணத்தில் ஆசியான் 

 ாடுகளுக்கு  ன்றி மதரிவித்துக் மகாள்கிநறன். வரும் 2022-ம் 

வருடொனது ஆசியான்  ாடுகளுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இமடநயயான 

30-வது ஆண்டு உறமவ குறிக்கிறது. அநத நவமளயில், இந்தியாவும் 

தனது 75-வது ஆண்டு சுதந்திர தினத்தில் அடிமயடுத்து மவக்கவுள்ளது. 

இதமன நிமனவுகூரும் விதொக, 2022-ம் ஆண்டிமன ஆசியான் – 

இந்தியா  ட்பு ஆண்டாக மகாண்டாட முடிவு மைய்துள்நளாம். 

தற்நபாது கநரானா பரவலால் எழுந்துள்ள ைவால்கமள  ாம் 

அமனவரும் எதிர்மகாண்டு வருகிநறாம். அநத ைெயத்தில், இந்தியா – 

ஆசியான் கூட்டமெப்புக்கு இமடநயயான உறவுக்கும் கநரானா சூழல் 

சில ைவால்கமள ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதமன  ாம் ஒன்றிமணந்து 

மவற்றிக் மகாள்ள நவண்டும்.  ெது உறமவ எதிர்காலத்திலும் 

வலுப்படுத்துவற்கான  டவடிக்மகமய  ாம் நெற்மகாள்ள நவண்டும். 

ஆசியான்  ாடுகளின் ஒற்றுமெக்கும், அதன் முன்னிமலக்கும் இந்தியா 

அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. இவ்வாறு நொடி நபசினார். 

ஆசியான் கூட்டமெப்பில் புருநன, கம்நபாடியா, இந்நதாநனசியா, 

ெநலசியா, மியான்ெர், சிங்கப்பூர், பிலிப்மபன்ஸ் உள்ளிட்ட 10  ாடுகள் 

உறுப்பினர்களாக உள்ளன. இந்தியா, அமெரிக்கா, சீனா, ஆஸ்திநரலியா, 

ஜப்பான் உள்ளிட்டமவ இக்கூட்டமெப்பில்  ட்பு  ாடுகளாக உள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. ைரக்கு மகயாளுதல், நவளாண் ஏற்றுெதிமய நெம்படுத்த தமலமெச் 

மையலர் தமலமெயில் குழு: அரைாமண மவளியிட்டது தமிழக அரசு 

ைரக்கு மகயாளுதல், நவளாண் ெற்றும் நைமவ ஏற்றுெதிமய 

நெம்படுத்த ொநில அளவில் தமலமெச் மையலர் தமலமெயில் புதிய 

குழு அமெக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து மவளியிடப்பட்ட அரைாமணயில் கூறியிருப்பதாவது: 

2019ஆம் ஆண்டு, ொநிலத்தின் அமனத்து ைரக்குகமளயும் மகயாளுத 

-ல், நவளாண் ெற்றும் நைமவ ஏற்றுெதி மதாடர்பானவற்மற கண்கா 

-ணிக்கவும், வர்த்தகம் மதாடர்பான விஷயங்கமள ஆய்வு மைய்யவும் 

தமலமெச் மையலர் தமலமெயில் குழு அமெக்கப்பட்டிருந்தது.  

இந்நிமலயில், கடந்த மைப்டம்பரில், தமிழ் ாடு ஏற்றுெதி வளர்ச்சிக் 

மகாள்மக மவளியிடப்பட்டது. இமதயடுத்து, ொநில ஏற்றுெதி வளர்ச்சிக் 

குழு அமெக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

அதன்படி, தமலமெச் மையலர் மவ இமறயன்பு தமலமெயில் தற்நபாது 

குழு அமெக்கப் பட்டுள்ளது. இந்தக் குழுவில் மதாழில், நிதி, கால் மட 

பராெரிப்பு, மகத்தறி, குறு, சிறு  டுத்தரமதாழில்கள், நவளாண்மெ 

ஆகியதுமறகளின் மையலர்கள் ெற்றும் ஏற்றுெதி கவுன்சில் அல்லது 

ஏற்றுெதியாளர்கள் ைங்க பிரதிநிதிகள் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். 

தமிழ் ாடு மதாழில் வழிகாட்டி அமெப்பின் நெலாண் இயக்கு ர் 

அமெப்பாளராகவும், அயல் ாடு வர்த்தக மதன்ெண்டல கூடுதல் 

இயக்கு ர் மஜனரல் துமண அமெப்பாளராக மையல்படுவர். 

நெலும், இந்திய ஏற்றுெதி ைங்கத்தின் தமலவர் ஏ ைக்திநவல், திருப்பூர் 

ஏற்றுெதியாளர்கள் ைங்கத் தமலவர் ராஜா ைண்முகம், ஆட்நடாநெட்டிவ் 

காம்நபானன்ட் தயாரிப்பாளர்கள் ைங்க ெண்டல தமலவர் சுபகுொர், 

சிஐஐ தமிழ் ாடு துமணத் தமலவர் ைத்யகம் ஆர்யா, நொகிப் ஷூ 

நிறுவன நெலாண் இயக்கு ர் முகெது மொகிபுல்லா மகாட்டாய், 

பாக்ஸ்கான் நிறுவன நெலாண் இயக்கு ர் நஜாஷ் பவுல்கர், நகவிஎம் 

ஏற்றுெதி நிறுவன நெலாண் இயக்கு ர் நகவிவி நொகனன் ஆகிநயார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

இக் குழுவானது குமறந்தபட்ைம் 6 ொதத்துக்கு ஒருமுமற கூடி, ஏற்றுெதி 

மகாள்மகமய  மடமுமறப்படுத்துவதில் உள்ள முன்நனற்றம்குறித்து 

விவாதிக்கும். நதமவப்பட்டால் நவறு துமறகமளயும் 

இந்தஆய்வின்நபாது நைர்த்துக் மகாள்ள அனுெதிக்கப்பட்டுள்ளது. ெத்திய, 

ொநில அரசுகளின் வர்த்தகம் ெற்றும் ஏற்றுெதி ைார்ந்த துமறகளிமடநய 

ஏற்றுெதி மதாடர்பான சிக்கல்கமள பரிொறி அவற்றுக்கு இக்குழு தீர்வு 

காணும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. வாலாஜாபாத் அருநக – 16ஆம் நூற்றாண்மடச் நைர்ந்த ைதி கற்கள் 

கண்டுபிடிப்பு: உத்திரநெரூர் வரலாற்று ஆய்வுமெயத்தமலவர் தகவல் 

காஞ்சிபுரம் ொவட்டம், வாலாஜாபாத் வட்டத்தில் உள்ள உள்ளாவூர் 

கிராெத்தில், 16-ம் நூற்றாண்மடச் நைர்ந்த விஜய கர ென்னர்கள் 

காலத்மத நைர்ந்த 4 ைதி கற்களும், உமடந்த நிமலயில் ஒரு சிமலயும் 

உத்திரநெரூர் வரலாற்று ஆய்வு மெயம் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள 

-ன. இதில் மூன்று ைதி கற்களில் ஒரு மபண், ஓர் ஆண் உருவமும், 

4ஆவது ைதிகல்லில் ஓர் ஆண், மூன்று மபண் உருவங்களும் உள்ளன. 

இதுகுறித்து உத்திரநெரூர் வரலாற்று ஆய்வு மெயத் தமலவர் 

மகாற்றமவ ஆதன் கூறியது: 

காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து மைங்கல்பட்டு மைல்லும் ைாமலயில் உள்ளது 

உள்ளாவூர் கிராெம். இந்த கிராெத்தில் தீப்பாஞ்சி அம்ென் நகாயில் 

உள்ளது. இந்தக் நகாயிலில் 50 ஆண்டுகளாக வழிபாடு இல்லாெல் 

உள்ளது. இந்தக் நகாயிமல உள்ளூர் இமளஞர்கள் உதவியுடன் 

சீரமெத்து பார்த்தநபாது இந்த ைதி கற்கமளக் கண்டறிந்நதாம். இவற்றில் 

சில கற்கள் ெண்ணில் பாதி புமதந்த நிமலயில் காணப்பட்டன. 

ஒரு வீரன் இறந்தால் அந்த வீரனின் ெமனவியும் தீயில் பாய்ந்து தன் 

உயிமர ொய்த்துக் மகாள்வார். இந்தப் பழக்கத்துக்கு ைதி பழக்கம் என்று 

 

 



         

    

மபயர். இதமனத் மதாடர்ந்து இறந்த அவர்களின் நிமனமவப் நபாற்றும் 

வமகயில் அவர்கள் உருவம் மபாதித்த கற்கமள உருவாக்கி ஊர்மபாது 

மவளியில்  ட்டுமவத்து வழிபாடு  டத்துவர். இதற்கு ‘ைதிக்கல் வழிபாடு’ 

எனறு மபயர். 

 ாங்கள் கண்டறிந்த இந்த ைதி கற்களில், 3 ைதி கற்களில் கணவன் 

ெமனவியும், ஒரு ைதிக்கல்லில் ஒரு கணவன் 3 ெமனவிொர்களும் 

உள்ளனர். தீயில் பார்ந்து உயிமர விட்ட இப்மபண்களின் நிமனமவப் 

நபாற்றும் வமகயில் தீப்பாஞ்சி அம்ெனாக வழிபட்டுள்ளனர். 

இந்த கிராெத்தில் இப்படி ஒன்றுக்கும் நெற்பட்ட ைதி கற்கள் உள்ளன. 

விஜய கர ென்னர்கள் காலத்தில் இந்த கிராெம் முக்கிய ஊராக 

இருந்துள்ளது. அந்தக் காலத்தில் இந்த முமற பின்பற்றப்பட்டுள்ளமத 

அறிய முடிகிறது. கடந்த கால வரலாற்மற நிகழ்கால ைமூகத்துக்கு 

பமறைாற்றும். இதுநபான்ற வரலாற்று ஆவணங்கமளக் காப்பது 

காலத்தின் கட்டாயம் என்றார். 

 

4. ெத்திய புவி அறிவியல் அமெச்ைகத்தின் மையலராக தமிழகத்மத 

நைர்ந்த எம் ரவிச்ைந்திரன் நியெனம்: இயற்மக நபரிடரால் ஏற்படும் 

உயிரிழப்புகமள குமறக்க  டவடிக்மக 

இயற்மக நபரிடர்களான ெமழ, மவள்ளம், புயல், சுனாமி, அதிக 

மவப்பத்மத கண்காணித்து ொநில அரசுகளுக்கு மதரிவித்து, இந்தப் 

பாதிப்புகளிலிருந்து ெக்கமள காக்கும் பணிகளில் ெத்திய புவி அறிவியல் 

அமெச்ைகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த அமெச்ைகத்தின் மையலராக, 

தமிழகத்மதச் நைர்ந்த எம் ரவிச்ைந்திரமன ெத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. 

நதனி ொவட்டம், பத்திரகாளிபுரத்தில் பிறந்தவர் எம் இரவிச்ைந்திரன். 

அழகப்பா பல்கமலயில் இயற்பியலில் முதுநிமல பட்டமும், புநன 

பல்கமலயின் இந்திய மவப்பெண்டல வானிமல மெயத்தில் 

இயற்பியலில் முமனவர் பட்டமும் மபற்றுள்ளார். 

அநத மெயத்தில் 1988-1997 காலகட்டத்தில் விஞ்ஞானியாக 

பணிபுரிந்தார். பின்னர் மைன்மனயில் நதசிய மபருங்கடல்ைார் 

மதாழில்நுட்ப நிறுவன (NIOT) முதுநிமல திட்ட மபாறியாளராகவும், 

இந்திய நதசிய மபருங்கடல்ைார் தகவல் மெயத்தில் (INCOIS) 

விஞ்ஞானியாகவும், நதசிய துருவம் ெற்றும் மபருங்கடல்ைார் ஆராய்ச்சி 

மெய (NCPOR) இயக்கு ராகவும் பதவி வகித்துள்ளார். இந்நிமலயில் 

இவர் ெத்திய அரசின் புவி அறிவியல் அமெச்ைகச் மையலராக நியமிக்கப்ப 

-ட்டுள்ளார். 

 

5. ஜி-20 ொ ாடு: நராம் மைன்றமடந்தார் பிரதெர் நொடி 

ஜி-20 ெற்றும் சிஓபி-26 ொ ாடுகளில் பங்நகற்பதற்காக இத்தாலி 

தமல கர் நராமிற்கு பிரதெர் நொடி இன்று மைன்றமடந்தார். 

வருகிற அக்.30,31 நததிகளில்  மடமபறும் ஜி-20 ொ ாட்டில் பங்நகற்று 

விட்டு, கிளாஸ்நகாவுக்கு மைன்று உலக  ாடுகளின் முக்கிய தமலவர்க 

-ள் பங்நகற்கும் சிஓபி-26 ொ ாட்டில் கலந்து மகாள்கிறார். 

இந்தப் பயணத்தின்நபாது உலக  ாடுகளின் முக்கியத் தமலவர்கமள 

பிரதெர் நொடி ைந்தித்து நபச்சுவார்த்மத  டத்த உள்ளார். 

முன்னதாக, பிரதெர் நொடி நராமிற்கு புறப்படுவதற்கு முன்பு தில்லியில் 

ந ற்று வியாழக்கிழமெ மவளியிடப்பட்ட அறிவிக்மகயில், ‘இத்தாலி 

பிரதெர் நெரிநயா திராகியின் அமழப்பின் நபரில் அக்நடாபர் 29 முதல் 

31ஆம் நததி வமரயில் நராம்  கரத்துக்கு பிரதெர் நொடி மைன்று அங்கு 

 மடமபறும் 16ஆவது ஜி-20 ொ ாட்டில் பங்நகற்கிறார். 

அப்நபாது, ஜி-20 ொ ாட்டு தமலவர்களுடன் கநரானா மபருந்மதாற்றுக் 

-குப் பிறகு ைர்வநதை மபாருளாதாரம், சுகாதார மீட்சி, பருநிமல ொற்றம் 

குறித்து பிரதெர் நொடி ஆநலாைமன  டத்துகிறார். கநரானா மபருந்மதா 

-ற்றுக்குப் பிறகு ஜி-20 ொ ாட்டுத் தமலவர்கள் ந ரில் பங்நகற்கும் 

முதல் கூட்டம் இதுவாகும். இதில் பிற ாட்டுத் தமலவர்களுடன் இந்தியா 

நெற்மகாண்டுள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் குறித்து இச்ைந்திப்பின் 

நபாது பிரதெர் நொடி ஆநலாசிப்பார். 

 

6. தமிழ் ெரபு வழி வந்த கனடா  ாட்டு பாதுகாப்பு அமெச்ைருக்கு முதல்வர் 

மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து 

தமிழ் ெரபு வழி வந்த அனிதா ஆனந்த், கனடா  ாட்டின் பாதுகாப்புத் 

துமற அமெச்ைராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

வாழ்த்துத் மதரிவித்துள்ளார். 

 

7. மைன்மன மவள்ளத் தடுப்புத் திட்டங்களுக்கு ரூ.1,877 நகாடி கடன்: 

இந்தியா-ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இமடநய ஒப்பந்தம் மகமயழுத்து 

மைன்மனயில் மவள்ளத் தடுப்பு நெம்பாட்டுப் பணிகளுக்கு ரூ.1,877 

நகாடி (251 மில்லியன்டாலர்) கடனுதவி வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் 

இந்தியாவும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் வியாழக்கிழெ மகமயழுத்திட்டன. 

இதுகுறித்து ெத்திய நிதியமெச்ைகம் மவளியிட்ட அறிக்மகயில் 

கூறப்பட்டிருப்பாதவது: 

மைன்மன  கமர மவள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவதில் இருந்து தடுப்பதற்காக, 

மகாைஸ்தமல ஆறு பாயும் பகுதிகளில் கட்டமெப்புகள் நெம்படுத்தப்பட 

உள்ளன. இந்தத் திட்டப் பணிகளுக்கு ரூ.1,877 நகாடி கடனுதவி 

வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும், ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் 

மகமயழுத்திட்டுள்ளன. 

இந்த ஒப்பந்தத்தில் மபாருளாதார விவகாரங்கள் துமறயின் கூடுதல் 

மையலர் ரஜத்குொர் மிஸ்ராவும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் இந்தியத்திட்ட 

இயக்கு ர் நடக்கிநயா நகாஷினியும் மகமயழுத்திட்டனர்.  

மைன்மனயின் அசுரநவக  கரெய வளர்ச்சியால் நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்க 

-ப்பட்டதால் நீர்நிமலகளில் மகாள்ளளவு குமறந்துவிட்டது. இதனால், 

மைன்மன  கரம் எளிதில் மவள்ள பாதிப்புக்குள்ளாகும் நிமலயில் 

உள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்மூலம், மவள்ள பாதிப்பிலிருந்து  கரத்மதப் 

பாதுகாக்கும்வமகயில் உள்கட்டமெப்பு வைதிகள் ஏற்படுத்தப்படவுள்ளன 

என்று அந்த அறிக்மகயில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. ஃநபஸ்புக் நிறுவனத்தின் மபயர் ‘மெட்டா’ என ொற்றம் 

ஃநபஸ்புக் நிறுவனத்தின் மபயர் ‘மெட்டா’ என ொற்றப்படுவதாக அதன் 

தமலமெச் மையல் அதிகாரி ொர்க் ஸக்கர்மபர்க் மதரிவித்துள்ளார். 

ைமூக ஊடகம் என்பமதத் தாண்டி ‘மெட்டாமவர்ஸ்’ என்னும் மெய்நிகர் 

உலகத்மத உருவாக்குவதில் ஃநபஸ்புக் நிறுவனம் தீவிரம்காட்டி 

வருகிறது. அதற்கு வைதியாக நிறுவனத்தின் மபயர் ‘ஃநபஸ்புக் 

இன்கார்ப்பநரட்டட்’ என்பதிலிருந்து ‘மெட்டா-Meta’ என ொற்றப்படுகிறது. 

இனி, ஃநபஸ்புக் ைமூக வமலதளத்துடன் இன்ஸ்டாகிராம், மெைஞ்ைர், 

அதன் குமவஸ்ட் VR மஹட்மைட், VR பிளாட்ஃபார்ம் ஆகியமவ இமணக் 

-கப்படும். ‘மெட்டா’ என்ற மைால் ‘அப்பால்’ என்ற கிநரக்கச் மைால்லில் 

இருந்து வந்ததாகும். இந்தப் மபயர்ொற்றம் ஃநபஸ்புக், வாட்ஸ்ஆப், இன்ஸ் 

-டாகிராம் நபான்ற தனித்தளங்களுக்குப் மபாருந்தாது. அதன் தாய் 

நிறுவனத்தின் மபயர் ெட்டுநெ ொற்றப்பட்டுள்ளது. 

 

 


