 

✓

✓













1. FSSAI’இன்படி, த ொழிற்துறையில் உற்பத்தி தெய்யப்படும் மொறு

5. நிைக்கரி மற்றும் சுரங்கங்கள் குறித்து இந்தியொ னது மு ல்

பக்க தகொழுப்றப (trans-fat) எம்மதிப்பிற்கு மட்டுப்படுத் வேண்டும்?

கூட்டுப் பணிக்குழுக் கூட்டத்ற எந்

அ) 10%

அ) இங்கிலாந்து

ஆ) 5%

ஆ) ரஷ்யா

இ) 2% 

இ) ஆஸ்திவரலியா 

ஈ) 1%

ஈ) ெப்பான்

இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிர்ணய ஆணணயமானது (FSSAI)
ததாழிற்துணையில் உற்பத்தி தெய்யப்படும் மாறுபக்க தகாழுப்புகள்
2%’க்கும் குணைவாக இருக்க வவண்டும் என்றும் 2022’க்குள் மாறுபக்க
தகாழுப்பற்ை நாடாக மாைவவண்டும் என்றும் ஆணணயிட்டுள்ளது.

காதணாலிக்காட்சிமூலம் நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கங்கள் குறித்த இந்தியா
மற்றும் ஆஸ்திவரலியாவின் முதல் கூட்டுப்பணிக்குழுக் கூட்டம் நடந்தது.

✓

அடுத்த மாதம் நணடதபைவுள்ள இந்தியா-ஆஸ்திவரலியா ஆற்ைல்
வபச்சுவார்த்ணதக்கு முன்னதாக இது நணடதபற்ைது. இவ்விவாதங்கள்
இந்திய நிலக்கரி வளங்கள், உத்திொர் கனிமங்கள்-வதணவ மற்றும்
விநிவயாக சூைல் மற்றும் ஆஸ்திவரலியாவுடனான ஈடுபாடுகளில்
கவனம் தெலுத்தின. தூய நிலக்கரி ததாழில்நுட்பம், வமற்பரப்பு நிலக்கரி
வாயு உருவாக்கம், நிலக்கரி படுக்ணக மீத்வதன், தீயணணக்கும்
ததாழில்நுட்பத்ணதப் பகிர்வது, நிலக்கரி அடிப்பணடயிலான ணைட்ரென்
வபான்ைவற்ணைப் பற்றியும் அவர்கள் விவாதித்தனர்.

அண்ணமயில் வொதிக்கப்பட்ட பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு மாதிரிகளுள்
1.34 ெதவீத மாதிரிகளில் மட்டுவம மாறுபக்க தகாழுப்புகள் பரிந்துணரக்கப்
-பட்ட அளவுக்கு வமலிருந்தது. இது இந்தியா மாறுபக்க தகாழுப்புகளற்ை
நாடாக மாறுகிைது என்பணதக் காட்டுகிைது.

the Interconnections” என்ை
தேளியிட்டுள்ள அறமப்பு எது?

ொட்வடொடு டத்தியது?

✓

2. “Climate Indicators and Sustainable Development: Demonstrating

றைப்பிைொன ஓர் அறிக்றகறய

6. 2021 உைக தகொடுக்கும் குறியீட்டில் இந்தியொவின்

ரநிறை

என்ன?

அ) UNFCCC

அ) 14 

ஆ) UNICEF

ஆ) 26

இ) NITI ஆவயாக்

இ) 45

ஈ) WMO 

✓

உலக வானிணல அணமப்பானது (WMO) “Climate Indicators and
Sustainable Development: Demonstrating the Interconnections” என்ை
தணலப்பிலான ஓரறிக்ணகணய தவளியிட்டுள்ளது. நிணலயான வளர்ச்சி
இலக்குகணள அணடவதற்கு உடனடி நடவடிக்ணக மற்றும் ெர்வவதெ
ஒத்துணைப்பின் அவசியத்ணத இவ்வறிக்ணக வலியுறுத்துகிைது.

✓

புவி தவப்பத்ணத 2 டிகிரி தெல்சியசுக்கும் குணைவாகக் குணைப்பணதயும்
இது கூறுகிைது. WMO என்பது ஐநா’இன் சிைப்பு நிறுவனமாகும். அது,
சுவிச்ெர்லாந்தின் தெனீவாணவ தணலணமயிடமாகக் தகாண்டுள்ளது.

ஈ) 82

✓

Charities Aid Foundation ஆனது உலக தகாடுக்கும் குறியீட்ணட (WGI)
தவளியிடுகிைது. 2021 பதிப்பின்படி, இந்தியா, உலகின் முதல் 20 தாராள
குணங்தகாண்ட நாடுகளில் 14ஆவது இடத்தில் உள்ளது. COVID-19
ததாற்றுவநாய் உலகின் ததாண்டு வபாக்குகணள வீழ்த்தியுள்ளது.

✓

COVID காரணமான முடக்கங்களால் இக்குறியீட்டில் பல வமற்கத்திய
நாடுகள் ெரியாக தெயல்படவில்ணல. அதமரிக்கா, கனடா, அயர்லாந்து,
இங்கிலாந்து மற்றும் தநதர்லாந்து ஆகியணவ மிகவுயர்ந்த தரநிணலயில்
இருந்து ெரிந்துள்ளன.

3. பின்ேரும் திட்டங்களுள் எது, இந்தியொவில், அறனேருக்கும்

7. ெமீப தெய்திகளில் இடம்தபற்ை குன் சிகரம் அறமந்துள்ள மொநிைம்

சுகொ ொர கொப்பீட்றட அறடேற வ ொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது?

/ UT எது?

அ) PM JDY

அ) லடாக் 

ஆ) PM JJBY

ஆ) சிக்கிம்

இ) PM JAY 

இ) இமாச்ெல பிரவதெம்

ஈ) PM FBY

✓



PM ென் ஆவராக்கியா வயாெனா (PM-JAY) என்பது இந்திய அரசின்
முதன்ணமத் திட்டமாகும். அது அணனவருக்கும் சுகாதாரக் காப்பீட்ணட
அணடவணத வநாக்கமாகக்தகாண்டு கடந்த 2018 தெப்டம்பர்.23 அன்று
ததாடங்கப்பட்டது. இத்திட்டம் 3ஆவது ஆண்டில் அடிதயடுத்து ணவத்து
உள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 10 வகாடிக்கும் வமற்பட்ட ஏணைக்குடும்பங்க
-ளுக்கு 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் நிணல மருத்துவமணனகளில் ஆண்டுக்கு
ஒரு குடும்பத்திற்கு `5 லட்ெம் வணர சுகாதாரக்காப்பீடு வைங்கப்படுகிைது

ஈ) பீகார்

✓

குன் சிகரம் என்பது நன் குன் மணலப்பகுதியின் ஒருபகுதியாகும். இது
கிைக்கு இமயமணலத்ததாடரில் 23,219 அடி உயரத்திலுள்ள 2ஆவது மிக
உயர்ந்த சிகரமாகும். இந்தச் சிகரம் லடாக்கின் கார்கில், சுரு பள்ளத்
தாக்குக்கு அருகில் அணமந்துள்ளது.

✓

அருணாச்ெலப் பிரவதெத்தின் தீராங்கில் உள்ள வதசிய மணலவயறுதல்
மற்றும் அதனுடன் இணணந்த விணளயாட்டு நிறுவனத்தில் (NIMAS) ஓர்
அணிணய பாதுகாப்பு அணமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் இணணத்து ணவத்தார்.
இந்தக்குழு 2021 ெூணல 15, முதல் 2021 ஆகஸ்ட்.10 வணர மவுன்ட் குன்
மணலப்பாணத பயணத்ணத நிணைவு தெய்தது. NIMAS என்பது பாதுகாப்பு
அணமச்ெகத்தின்கீழ் தெயல்படும் ஒரு முதன்ணமயான மணலவயற்ை
நிறுவனம் ஆகும்.

4. “Fed to Fail? The Crisis of Children's Diets in Early Life” என்ை
றைப்பிைொன ஓர் அறிக்றகறய தேளியிட்டுள்ள அறமப்பு எது?
அ) NITI ஆவயாக்
ஆ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அணமச்ெகம்

8. ெமீபத்தில் எந் மொநிைத்தில், KVIC, ‘துெொர் பட்டு நூல் உற்பத்தி

இ) UNICEF 

றமயத்ற ’ நிறுவியுள்ளது?

ஈ) உலக வங்கி
✓

ஐநா குைந்ணதகள் நிதியமானது (UNICEF) “Fed to Fail? The Crisis of
Children's Diets in Early Life” என்ை தணலப்பிலான ஓர் அறிக்ணகணய
தவளியிட்டது. அறிக்ணகயின்படி, 6-23 மாத வயதுணடய குைந்ணதகளில்
பாதி வபருக்கு மட்டுவம ஒருநாளுக்கு பரிந்துணரக்கப்பட்ட குணைந்தபட்ெ
உணவு வைங்கப்படுகிைது. மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் மட்டுவம அவர்கள்
வளரத்வதணவயான குணைந்தபட்ெ உணவுகணள உட்தகாள்கின்ைனர்.
COVID-19 ததாற்றுவநாய் நிணலணமணய வமாெமாக்கலாம் என்றும் அது
தவளிப்படுத்தியது.









அ) குெராத்
ஆ) கர்நாடகா
இ) ஒடிொ 
ஈ) வமற்கு வங்கம்
✓

காதி மற்றும் கிராமப்புைத் ததாழிலகங்கள் ஆணணயமானது (KVIC)
கட்டாக் மாவட்டத்தில் உள்ள தெௌத்வாரில் ஒடிொவின் முதல் துொர் பட்டு
நூல் உற்பத்தி ணமயத்ணத நிறுவியுள்ளது.



 









✓

துொர் பட்டானது சிைந்த பட்டு வணககளில் ஒன்ைாகும். இது கரடுமுரடான
மற்றும் நுண்ணிய தநெவுக்கு தபயர்தபற்ைது. ஒடிொவின் தமாத்த காதி
துணி உற்பத்தியில் பட்டின் ெதவீதம் 75 ஆகும்.

✓

`75 இலட்ெம் தெலவில் அணமக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் பட்டு நூல் உற்பத்தி
ணமயம் ஆண்டுக்கு 94 இலட்ெம் மதிப்புணடய 200 கிவலா பட்டு நூணல
உற்பத்தி தெய்யும் திைன் தகாண்டது.

9. இந்திய துளிர் நிறுேனம் மற்றும் த ொழில்முறனவேொருக்கொக
‘வகொளரங்க புதுறம ெேொறை’ த ொடங்கியுள்ள அறமச்ெகம் எது?
அ) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அணமச்ெகம்
ஆ) மின்னணு & தகவல் ததாழில்நுட்ப அணமச்ெகம் 
இ) ெல் ெக்தி அணமச்ெகம்
ஈ) MSME அணமச்ெகம்
✓

மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப அணமச்ெகத்தின்கீழ் உள்ள
ணமதகௌ இந்தியா, இந்திய துளிர் நிறுவனம் மற்றும் ததாழில்நுட்ப
ததாழில்முணனவவாருக்கான வகாளரங்க புதுணம ெவாணல அறிமுகம்
தெய்துள்ளது. ஆக்தமன்ட் ரியாலிட்டி (AR), விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி (VR) &
தமர்ஜ்ட் ரியாலிட்டி (MR) வபான்ை அண்ணமய ததாழில்நுட்பங்கணளப்
பயன்படுத்தி ஓர் உள்நாட்டு வகாளரங்க அணமப்பு தமன்தபாருணள
உருவாக்குவதற்கு ததாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்திய துளிர்
நிறுவனங்கணள ஊக்குவிப்பணத இந்தச் ெவால் வநாக்கமாகக்
தகாண்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள், துளிர் நிறுவனங்கள், இந்திய
நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்கள் அல்லது அணிகளாக இருக்கலாம்.

10. யொருக்கு 2021ஆம் ஆண்டுக்கொன உைகளொவிய வகொல்கீப்பர்
விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது?
அ) நவரந்திர வமாடி
ஆ) பம்ணெல் மிலம்வபா-ங்குகா 
இ) வலமா வகாவபாவி
ஈ) எல்லன் ொன்ென் ெர்லீப்

✓

பில் & தமலிண்டா வகட்ஸ் அைக்கட்டணளயானது 2021ஆம் ஆண்டின்
உலகளாவிய வகால்கீப்பர் விருணத, ஐநா அணவயின் முன்னாள் தபாதுச்
தெயலாளரும் ஐநா தபண்கள் அணமப்பின் நிர்வாக இயக்குநரான
பம்ணெல் மிலம்வபா-ங்குகாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

வங்காளவதெத்ணதச் வெர்ந்த ணபரூஸ் ணபொ பீதர், நலவாழ்ணவ ஊக்கு
-விக்கும் பணிக்காக 2021 வெஞ்ச்வமக்கர் விருதுக்கு வதர்வு தெய்யப்பட்
-டுள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டின் முன்வனற்ை விருது தகாலம்பியாவின்
தெனிபர் வகால்பாசுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான
பரப்புணர விருது, பாலின ெமத்துவத்ணத ஊக்குவிக்கும் பணிக்காக
ணலபீரியாவின் ெத்தா தெரிப்புக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது.


1. அக்.1 – உலக முதிவயார் தினம்
2. வநபாளத்தில் நணடதபற்ை தடகள வபாட்டியில் 5 ஆயிரம் மீட்டர்
ஓட்டத்தில் தங்கம் தவன்ை பூங்வகாணத
வநபாள தணலநகர் காத்மாண்டுவில் உள்ள தபாக்ராவில் அணனத்து
விணளயாட்டுகள் ததற்காசிய கூட்டணமப்பு ொர்பில் வபாட்டிகள்
நணடதபற்ைது. இதில்இந்தியா, வநபாளம், பூடான், இலங்ணக உள்ளிட்ட
நாடுகணளச் வெர்ந்த வீரர், வீராங்கணனகள் கலந்து தகாண்டனர்.
இந்தியாவில் இருந்து 130 வபர் தகாண்ட அணி பல்வவறு வபாட்டிகளில்
பங்வகற்ைது. இதில் மகளிருக்கான 5 ஆயிரம்மீட்டர் ததாடர் ஓட்டத்தில்
தமிைகத்தின் வகாணவ மாவட்டம் சூலூர்பட்டணத்ணதச் வெர்ந்த
பூங்வகாணத தங்கப்பதக்கம் தவன்ைார்.
3. மாணவர்களின் வீடுகளுக்வக தென்று பாடம் கற்பிக்கும் ‘மக்கள் பள்ளி
திட்டம்’ - பள்ளிக்கல்வித்துணை நடவடிக்ணக
தமிைகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வணர பயிலும்
மாணவாா்களின் கற்ைல் இணடதவளிணயக் குணைப்பதற்காக ‘மக்கள்















பள்ளி’
என்ை திட்டம் வரும் அக்.18-ஆம் வததி முதல்
அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. கவரானா பரவல் காரணமாக தமிைகத்தில்
அணனத்து வணக பள்ளிகளும் மூடப்பட்டன. இந்நிணலயில் 9 ஆம் வகுப்பு
முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வணரயிலான மாணவாா்களுக்கு மட்டும் கடந்த
தெப்.1-ஆம் முதல் பள்ளிகள் திைக்கப்பட்டு வகுப்புகள் நணடதபற்று
வருகின்ைன. மாணவாா்களின் நலன் கருதி தற்வபாதுவணர புத்தாக்கப்
பயிற்சிகளுக்கு மட்டுவம முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிைது.
இதற்கிணடவய ஒன்ைாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வணரயிலான
மாணவாா்களுக்கு வரும் நவ.1-ஆம் வததி முதல் பள்ளிகள்
திைக்கப்படவுள்ளதாக தமிைக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கான
முன்வனற்பாடுகணள பள்ளிக் கல்வித்துணை கடந்த சில நாள்களாக
வமற்தகாண்டு வருகிைது. இந்தநிணலயில் கவரானா தபருந்ததாற்று
காரணமாக அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவாா்களின் கற்ைல்
இணடதவளி அல்லது கற்ைல் இைப்ணபக் குணைப்பதற்கு தினெரி
ஒன்றிலிருந்து ஒன்ைணர மணி வநரம் குணைதீாா் கற்ைல் தெயல்பாடுகணள
வமற்தகாள்ளும் வணகயில் ‘மக்கள் பள்ளி’ என்ை திட்டத்ணத தமிைக
பள்ளிக் கல்வித்துணை வரும் அக்.18-ஆம் வததி முதல் ததாடங்கவுள்ளது.
எந்ததந்த மாவட்டங்களில்...
இது குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துணை உயரதிகாரிகள் கூறியது: கிராமப்புை
மாணவாா்களின் நலன் கருதி இந்தத் திட்டம் முதல் கட்டமாக
கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, விழுப்புரம், கடலூாா், திருச்சி, திண்டுக்கல்,
காஞ்சிபுரம், தஞ்ொவாா் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் மட்டும் வொதணன
முணையில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தின்படி அரசுப் பள்ளிகளில் ஒன்ைாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம்
வகுப்பு வணர பயிலும் மாணவாா்களுக்கு பள்ளி வநரத்துக்குப் பிைகு
அவாா்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் உள்ள அரசுக்குச் தொந்தமான
இடங்களில் தன்னாாா்வலாா்கள் மூலம் தெயல்முணைக் கற்பித்தல்
வகுப்புகள் நணடதபறும். இணதத் ததாடாா்ந்து பள்ளியில் நடத்தப்பட்ட
பாடங்களுக்கு திருப்புதல் நணடதபறும்.
ொன்றிதழ், பரிசுகள் வைங்கப்படும்: ஒரு தன்னாாா்வலாா் குணைந்தபட்ெம்
15 முதல் 20 வணரயிலான மாணவாா்களுக்கு வகுப்தபடுப்பாாா். இந்தத்
திட்டத்தில் சிைப்பாக தெயல்படும் தன்னாாா்வலாா்களுக்கும், திைணமணய
தவளிப்படுத்தும் மாணவாா்களுக்கும் அரசின் ொாா்பில் பாராட்டுச்
ொன்றிதழ், பரிசுகள் வைங்கப்படவுள்ளன. இந்த திட்டம் சிைப்பாக
தெயல்பட அந்தந்த கிராம ஊராட்சி நிாா்வாகிகளின் ஒத்துணைப்பும்
அவசியமாகும். ‘மக்கள் பள்ளி’
திட்டம் விணரவில் அணனத்து
மாவட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என அவாா்கள் ததரிவித்தனாா்.
கிராம ெணபக் கூட்டத்தில்...
தமிைகத்தின் அணனத்து மாவட்டங்களிலும் கிராமெணபக் கூட்டங்கள்
அக்.2-ஆம் வததி ெனிக்கிைணம நணடதபைவுள்ளது. அப்வபாது, பள்ளிக்
கல்வி ொாா்ந்து விவாதிக்கப்படவுள்ள கூட்டப் தபாருவளாடு, ‘மக்கள் பள்ளி’
திட்டம் குறித்தும் விவாதிக்க ஊரக வளாா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்
துணையிடம் பள்ளிக் கல்வித்துணை வகட்டுக் தகாண்டுள்ளது. இந்தக்
கூட்டங்களில் முதன்ணமக் கல்வி அலுவலாா், மாவட்டக் கல்வி அலுவலாா்,
வட்டாரக் கல்வி அலுவலாா், தணலணம ஆசிரியாா்கள் என அணனத்து
நிணல கல்வி அலுவலாா்களும் கலந்து தகாண்டு ‘மக்கள் பள்ளி’
திட்டத்துக்கான ஆவலாெணனகணள வைங்க வவண்டும் என பள்ளிக்
கல்வித்துணை உத்தரவிட்டுள்ளது.
4. தென்ணன தமட்வரா திட்டத்துக்கு ஏஐஐபி வங்கி ரூ.2,600 வகாடி
கடனுதவி
தென்ணன தமட்வரா ரயில் திட்டப் பணிகளுக்காக சுமாாா் ரூ.2,600
வகாடிணய ஆசிய கட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கி (ஏஐஐபி) கடனாக
வைங்கியுள்ளது.
இதன்மூலமாக
இந்தியாவுக்கு
அந்த
வங்கி
வைங்கியுள்ள கடன் சுமாாா் ரூ.47,000 வகாடியாக அதிகரித்துள்ளது. சீன
தணலநகாா் தபய்ஜிங்ணக தணலணமயிடமாகக் தகாண்டு தெயல்பட்டு
வரும் ஆசிய கட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கியானது ஆசிய-பசிபிக்
பிராந்தியத்தில்
உள்ள
நாடுகளில்
கட்டணமப்பு
வெதிகணள
வமம்படுத்துவதற்காகக் கடன்கணள வைங்கி வருகிைது. அந்த வங்கியில்
சீனா 26.06 ெதவீத பங்குகணள ணவத்துள்ளது; இந்தியா 7.5 ெதவீத
பங்குகணள ணவத்துள்ளது.
தென்ணனயில்
தமட்வரா
ரயிலின்
2-ஆம்
கட்டப்
பணிகள்
ததாடங்கியுள்ளன. அதற்காக ரூ.2,600 வகாடிணய ஆசிய கட்டணமப்பு
முதலீட்டு வங்கி கடனாக வைங்கியுள்ளது. இது ததாடாா்பாக அந்த
வங்கியின் துணணத் தணலவாா் டி.வெ.பாண்டியன் பிடிஐ தெய்தி
நிறுவனத்திடம்
வியாைக்கிைணம
கூறுணகயில்,
‘‘இந்தியாவில்



 









தமாத்தமாக 28 திட்டங்களுக்கு ஆசிய கட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கி
ரூ.47,000 வகாடி கடன் வைங்கியுள்ளது. வபாக்குவரத்து, எரிெக்தித்
துணைகளில் கட்டணமப்பு வெதிகணள வமம்படுத்துவதற்காக அதிக
அளவில் கடன் வைங்கப்பட்டுள்ளது. ஏஐஐபி வங்கியின் மூலம் அதிக
கடன் தபற்று பலனணடந்துள்ள நாடுகளில் இந்தியா முதலிடத்தில்
உள்ளது. கவரானா ததாற்ணை எதிாா்தகாள்வதற்காக சுமாாா் ரூ.13,000
வகாடிணய இந்தியாவுக்கு ஏஐஐபி வைங்கியுள்ளது.
தபங்களூரு தமட்வரா ரயில் திட்டம், ஆந்திர நகாா்ப்புை குடிநீாா்த் திட்டம்,
வகரள திடக்கழிவு வமலாண்ணமத் திட்டம், மும்ணப நகாா்ப்புை
வபாக்குவரத்துத் திட்டத்தின் 3-ஆம் கட்டம், தில்லி-மீரட் புகாா்
வபாக்குவரத்துத்
திட்டம்
உள்ளிட்டவற்றுக்கும்
ஏஐஐபி
கடன்
வைங்கியுள்ளது. ஏஐஐபி வங்கியின் கடனுதவி மூலமாக தென்ணன
தமட்வரா ரயில் திட்டம் விணரவில் வமற்தகாள்ளப்படும். இது
வாா்த்தகத்ணதயும் தபாருளாதார வளாா்ச்சிணயயும் அதிகரிக்கும்’ ’
என்ைாாா்.
5. இந்தியாவின் ெராெரி தபாருளாதார வளாா்ச்சி 7% -க்கு வமல் இருக்கும்:
தணலணமப் தபாருளாதார ஆவலாெகாா்
அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் ெராெரி தபாருளாதார வளாா்ச்சி 7
ெதவீதத்துக்கு வமல் இருக்கும் என்று தணலணமப் தபாருளாதார
ஆவலாெகாா் வக.வி.சுப்பிரமணியன் ததரிவித்தாாா். ொா்வவதெ அளவில்
இப்வபாது ஏற்பட்டுள்ள தபாருளாதார மந்த நிணலணய, இந்தியாவில்
ததாடாா்ந்து வமற்தகாள்ளப்படும் தபாருளாதார சீாா்திருத்த நடவடிக்ணககள்
மூலம் ெரியான வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் தகாள்ள முடியும். இதன்மூலம்
ொா்வவதெ அளவிலான தபாருளாதார வமம்பாட்டில் இந்தியா பங்களிக்கும்
என்றும் அவாா் கூறினாாா். வாஷிங்டனில் இந்தியாவின் தபாருளாதார
வாய்ப்புகள் ததாடாா்பான மாநாடு நணடதபற்ைது. அதமரிக்க தபரு
நிறுவனங்கள் பங்வகற்ை இந்த மாநாட்டில் வக.வி.சுப்பிரமணியன்
பங்வகற்று வபசியதாவது:
கவரானா தபருந்ததாற்று பிரச்ணன ஏற்படுவதற்கு முன்பிருந்து இப்வபாது
வணர அடிப்பணடப் தபாருளாதாரக் கட்டணமப்புகள் எப்வபாதும்
வலுவாகவவ உள்ளன. சில நிதி ொாா்ந்த பிரச்ணனகள் மட்டும்
இந்தியாவில் இருந்து வந்தன. அடுத்த 10 ஆண்டுகள் ஒருங்கிணணந்த
வளாா்ச்சியில் இந்தியாவுக்கான காலகட்டமாக இருக்கும். 2023-ஆம்
நிதியாண்டில் நாட்டின் தபாருளாதார வளாா்ச்சி 6.5 ெதவீதம் முதல் 7
ெதவீதமாக
இருக்கும்
என்று
எதிாா்பாாா்க்கிவைாம்.
ததாடாா்ந்து
வமற்தகாள்ளப்படும் சீாா்திருத்த நடவடிக்ணககள் மூலம் தபாருளாதாரம்
வளாா்ச்சிப் பாணதயில் பயணிக்கும். எனவவ, 10 ஆண்டுகளில்
இந்தியாவின் ெராெரி தபாருளாதார வளாா்ச்சி 7 ெதவீதத்துக்கு வமல்தான்
இருக்கும்.
இந்தியாவில்
அணமப்புரீதியாக
பல
சீாா்திருத்தங்கள்
வமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ததாழிலாளாா் ெட்டங்கள் திருத்தப்பட்டுள்ளன.
புதிய வவளாண் ெட்டங்கள் தகாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. கடந்த 18 முதல்
20 மாதங்களில் பல்வவறு தபாருளாதார சீாா்திருத்த நடவடிக்ணககணள
வமற்தகாண்ட ஒவர நாடாக இந்தியா உள்ளது. இந்தியாவில் ததாடாா்ந்து
வமற்தகாள்ளப்படும் ெமூக வமம்பாட்டுத் திட்டங்களால் அடித்தட்டு
மக்களுக்கும் வபாதிய வருவாய் வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தித் தரப்பட்டுள்ளன.
எனவவ, தபாருள்கள், வெணவகளுக்கான வதணவகள் பரவலாக
அதிகரித்து வருகின்ைன. நாட்டில் தபாருளாதார ெமநிணலயின்ணம
குணைந்து வருகிைது என்ைாாா்.
6. ததன்வமற்கு பருவமணை: தமிைகத்தில் இயல்ணப விட 17 ெதவீதம்
அதிகம்
நிகைாண்டில் ததன்வமற்கு பருவமணை காலமான, கடந்த ெூன் முதல்
தெப்டம்பாா் வணர தமிைகம் மற்றும் புதுச்வெரியில் 393.2 மி.மீ. மணை
தபய்துள்ளது. இது ெராெரி அளணவவிட 17 ெதவீதம் அதிகம் ஆகும்.
தபரம்பலூரில் இயல்ணப விட மிக அதிக மணையும், வகாயம்புத்தூாா், வதனி,
திருப்பத்தூாா், தூத்துக்குடி உள்பட 14 மாவட்டங்களில் இயல்ணப விட
அதிக மணையும் தபய்துள்ளது.
ததன் வமற்கு பருவமணை: நமது நாட்டில் ெூன் முதல் தெப்டம்பாா் வணர
ததன்வமற்கு பருவமணை காலமும், அக்வடாபாா் முதல் டிெம்பாா் வணர
வடகிைக்கு பருவமணை காலமும் ஆகும். நாட்டின் தபரும்பாலான
மாநிலங்களில் அதிக மணைணய தகாடுக்கும் ததன்வமற்கு பருவமணை
நிகைாண்டில் ெூன் 3-ஆம் வததி வகரளத்தில் ததாடங்கியது. இது,
படிப்படியாக விரிவணடந்து பல்வவறு மாநிலங்களிலும் மணைணயக்
தகாடுக்க ததாடங்கியது.















தமிைகம் மற்றும் அணததயாட்டிய பகுதிகளில் ெூன் 5-ஆம் வததி
பருவமணை ததாடங்கியது. வளிமண்டல வமலடுக்கு சுைற்சி, ததன்வமற்கு
பருவக்காற்று, தவப்பச்ெலனம் காரணமாக, தமிைகத்துக்கு அவ்வப்வபாது
மணை கிணடத்து வந்தது. குறிப்பாக, பருவக்காற்று காரணமாக, வமற்கு
ததாடாா்ச்சி மணல பகுதிணய ஒட்டிய மாவட்டங்களில் பரவலாக மணை
கிணடத்தது. இதுவபால, வளிமண்டல வமலடுக்கு சுைற்சி, தவப்பச்ெலனம்
காரணமாக, உள்மாவட்டங்களிலும் மிதமானது முதல் பலத்தமணை
வணர தபய்து வந்தது. இதற்கிணடயில், ததன் வமற்கு பருவமணை
காலமான ெூன் 1- ஆம் வததி முதல் தெப்டம்பாா் 30-ஆம் வணரயிலான
காலக்கட்டத்தில் தமிைகம் மற்றும் புதுச்வெரியில் 393.4 மி.மீ. மணை
தபய்துள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் இயல்பாக 336.1 மி.மீ. மணை
தபய்வது வைக்கம். இது ெராெரிணய விட 17 ெதவீதம் அதிகமாகும்.
மிக அதிக மணை: ததன்வமற்கு பருவமணை காலத்தில் தபரம்பலூரில் 68
ெதவீதம் அதிக மணை தபய்துள்ளது. தபரம்பலூரில் இந்த காலக்கட்டத்தில்
இயல்பான மணை அளவு 278.7 மி.மீ. ஆகும். ஆனால், நிகைாண்டில்
468.7 மி.மீ. மணை பதிவாகியுள்ளது.
அதிகமணை: வகாயம்புத்தூாா், கடலூாா், கரூாா், நீலகிரி, ராணிப்வபட்ணட,
வெலம், வதனி, திருதநல்வவலி, திருப்பத்தூாா், திருவண்ணாமணல,
தூத்துக்குடி, திருச்சிராப்பள்ளி, வவலூாா், விழுப்புரம் ஆகிய 14
மாவட்டங்களில் இயல்ணப விட அதிக மணை தபய்துள்ளது. வதனியில்
இயல்ணப விட 52 ெதவீதமும், திருப்பத்தூரில் 51 ெதவீதமும்,
வகாயம்புத்தூரில் 50 ெதவீதமும் இயல்ணப விட அதிகமணை தபய்துள்ளது.
இயல்பான மணை: அரியலூாா், தென்ணன, தருமபுரி, திண்டுக்கல், ஈவராடு,
கள்ளக்குறிச்சி, காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, மதுணர, மயிலாடுதுணை,
நாகப்பட்டினம், புதுக்வகாட்ணட, ராமநாதபுரம், சிவகங்ணக, தஞ்ொவாா்,
திருப்பூாா், திருவள்ளூாா், திருவாரூாா் உள்பட 23 மாவட்டங்களில்
இயல்பான மணை தபய்துள்ளது.
இது குறித்து இந்திய வானிணல ஆய்வு ணமயத்தின் ததன்
மண்டலத்தணலவாா்
எஸ்.பாலச்ெந்திரன்
கூறியது:
ததன்வமற்கு
பருவமணை காலம் (ெூன் 1 முதல் தெப்.30 வணரயிலான கணக்கிட்டு
காலம்) வியாைக்கிைணமயுடன் நிணைவணடந்தது. அவதவநரத்தில்,
பருவமணை திரும்பப்தபறுவது காலதாமதம் ஏற்படும். குெராத்
கடவலாரத்தில் காணப்படும் காற்ைழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், பிகாாா்
பகுதியில்
நிலவும்
ஆழ்ந்த
காற்ைழுத்தத்தாழ்வுப்பகுதி
ஆகிய
காரணங்களால்,
ததன்வமற்கு பருவமணை
ததாடாா்கிைது.
வட
இந்தியாணவதயாட்டிய பகுதிகளில் அக்வடாபாா் 6-ஆம் வததி ததன்
வமற்கு பருவமணை விலக ொத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. அதன்பிைவக,
ததன் இந்திய பகுதிகளில் இருந்து விலகி, வடகிைக்கு பருவமணை
ததாடங்கும் என்ைாாா் அவாா்.
7. வவளாண் ரொயன உற்பத்தியில் இந்தியாவுக்கு 4-ஆவது இடம்:
வதாமாா்
உலக அளவில் வவளாண் ரொயன உற்பத்தியில் இந்தியா 4-ஆவது
இடத்தில் உள்ளதாக வவளாண் துணை அணமச்ொா் நவரந்திர சிங் வதாமாா்
வியாைக்கிைணம ததரிவித்தாாா். க்ராப்ணலஃப் இந்தியா அணமப்பின் 41ஆவது ஆண்டு தபாதுக்குழு கூட்டத்தில் பங்வகற்ை வதாமாா் இதுகுறித்து
வமலும் வபசியது: மத்திய அரசு எண்ம (டிஜிட்டல்) வவளாண் இயக்கத்ணத
ததாடங்கியுள்ளதுடன்,
பண்ணணத்
துணையில்
ஆளில்லா
விமானங்கணளப் பயன்படுத்துவதில் அதிக கவனம் தெலுத்தி வருகிைது.
வவளாண் ரொயன உற்பத்திணய தபாருத்தமட்டில் இந்தியா உலகளவில்
4-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. வமலும், இந்த துணையில் ொதணன
வளாா்ச்சிணய
எட்டுவதற்கு
ஏராளமான
வாய்ப்புகள்
தகாட்டிக்
கிடக்கின்ைன.
வவளாண் ரொயனம் உள்ளிட்ட 12 முக்கிய துணைகணள உள்ளடக்கிய
ொா்வவதெ விநிவயாகச் ெங்கிலியில் இந்தியா மிக முக்கியமான பங்ணக
வகிக்கிைது. கண்டுபிடிப்பு, வவகமான பதிவு நணடமுணை அணமப்பு,
ஆரம்பகால பயிாா் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் எண்ம மயமாக்கல்
திட்டங்களின் உதவியுடன் ரொயனத் துணையில் முதலிடம் வகிக்க அதிக
ொத்தியக்கூறுகள் உள்ளன என்ைாாா் அவாா்.
8. சிவ நாடாாா், மல்லிகா ஸ்ரீநிவாெனுக்கு விருது: அதமரிக்க-இந்திய
ததாழில் கூட்டணமப்பு
இந்தியாணவச் வொா்ந்த ததாழிலதிபாா்கள் சிவ நாடாாா், மல்லிகா
ஸ்ரீநிவாென் ஆகிவயாாா் அதமரிக்க-இந்திய ததாழில் கூட்டணமப்பு
விருதுக்கு வதாா்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளனாா். இதுகுறித்து அதமரிக்க இந்திய
ததாழில் கவுன்சில் (யுஎஸ்ஐபிசி) வியாைக்கிைணம தவளியிட்டுள்ள



 









அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: தைச்சிஎல் தடக்னாலஜீஸ் நிறுவனாா்
சிவ நாடாாா், டாஃவப நிறுவனத்தின் தணலவாா் மற்றும் நிாா்வாக
இயக்குநாா் மல்லிகா ஸ்ரீநிவாென் ஆகிவயாாா் ‘உலகளாவிய தணலணம
விருது 2021’-க்கு வதாா்வு தெய்யப்பட்டுள்ளனாா். இவாா்களுக்கு
அக்வடாபாா் 6-7-ஆம் வததிகளில் நணடதபறும் ‘இந்தியா சிந்தணனகள்’
உச்சி மாநாட்டில் இந்த விருது வைங்கப்படும் என அதில்
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘சிவ நாடாரின் தணலணமயின் கீழ் தைச்சிஎல் நிறுவனமானது ஒரு
தகவல் ததாழில்நுட்ப வெணவயிலிருந்து அதிநவீன ததாழில்நுட்பத்தின்
உலகளாவிய நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. விவொயத்தில் புதுணமணயப்
புகுத்தும் டாஃவப நிறுவனத்தின் தணலவாா் மல்லிகா ஸ்ரீநிவாெனின்
அாா்ப்பணிப்பு இந்தியாவில் கிராமப்புை ெமுதாயத்தில் வாய்ப்புகணள
ஏற்படுத்த உதவியது’ என யுஎஸ்ஐபிசி தணலவாா் நிொ வதொய்
பிஸ்வால் ததரிவித்துள்ளாாா். 2007-ஆம் ஆண்டுமுதல் இந்த விருது
வைங்கப்பட்டு வருகிைது. இதற்கு முன்னாா் இந்த விருது டாடா குழும
தணலவாா் என்.ெந்திரவெகரன், லாக்ஹீட் மாாா்ட்டின் தணலணமச் தெயல்
அதிகாரி ஜிம் தடய்ஸ்தலட், கூகுள் நிறுவனத்தின் தணலணமச் தெயல்
அதிகாரி சுந்தாா் பிச்ணெ, நாஸ்டாக் தணலவாா் அடீனா ஃபிரீட்மன்
உள்ளிட்வடாருக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது.







பயனுள்ள திடக்கழிவு வமலாண்ணமக்கு இந்த இயக்கம் கவனம்
தெலுத்தும். இதற்காக சுமாாா் ரூ.1.41 லட்ெம் வகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தூய்ணம இந்தியா-அடல் இயக்க தாக்கங்கள்: கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில்
நகாா்ப்புை வதாற்ைங்கணள வமம்படுத்துவதில் தூய்ணம இந்தியா - அடல்
இயக்கம் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்ணப வைங்கியுள்ளன. மக்களுக்குத்
தண்ணாா் விநிவயாகம் மற்றும் துப்புரவு ஆகிய அடிப்பணட வெணவகள்
வைங்குவணத இந்த இரண்டு முக்கிய இயக்கங்கள் வமம்படுத்தி
உள்ளன.
நகாா்ப்புை
உள்ளாட்சி
அணமப்புகள்
பலவற்றில்
திைந்ததவளியில்
மலம்
கழிக்கும்
நிணல
இல்லாததாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 70 ெதவீதம் திடக் கழிவுகள் அறிவியல் ரீதியாக
தற்வபாது அப்புைப்படுத்தப்படுகின்ைன. 1.1 வகாடி வீடுகளுக்கு குடிநீாா்
குைாய் இணணப்புகளும், 85 லட்ெம் கழிவுநீணர தவளிவயற்றுவதற்கான
இணணப்புகளும் வைங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் சுமாாா் 4 வகாடிக்கும்
அதிகமான மக்கள் பயனணடந்துள்ளனாா்.

9. தூய்ணம இந்தியா இயக்கம், அடல் இந்தியா 2.0: இன்று ததாடங்கி
ணவக்கிைாாா் பிரதமாா் வமாடி
நகரமயமாக்குதலில்
ஏற்படும்
ெவால்கணள
எதிாா்தகாள்ளும்
நடவடிக்ணகயாக ரூ.4.28 லட்ெம் வகாடி மதிப்பில் புதுப்பித்தல், நகாா்ப்புை
மாற்ைத்துக்கான அடல் இயக்கம் (அம்ருத்), தூய்ணம இந்தியா இயக்கம்
ஆகியவற்றின் இரண்டாம் கட்ட திட்டங்கணள பிரதமாா் நவராந்திர வமாடி
தவள்ளிக்கிைணம (அக்வடாபாா் 1) ததாடங்கிணவக்கிைாாா். 2030 -ஆம்
ஆண்டுக்குள் நகரங்களில் நிணலயான வளாா்ச்சி இலக்குகணள
அணடவதற்கு இந்தத் திட்டங்கள் உதவிகரமாக இருக்கும் என மத்திய
அரசு ததரிவித்துள்ளது.
தில்லியில் டாக்டாா் அம்வபத்காா் ொா்வவதெ ணமயத்தில் இன்று பிரதமாா்
நவரந்திர வமாடி ததாடங்கி ணவக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில், மத்திய
வீட்டுவெதி, நகாா்ப்புை விவகாரங்கள் துணை அணமச்ொா் ைாா்தீப்சிங் புரி,
இணணயணமச்ொா் தகௌெல் கிவொாா் மற்றும் தமிைக உள்ளாட்சி,
நகாா்புைத் துணை அணமச்ொா் வக.என் வநரு மற்றும் பல்வவறு மாநிலங்கள்,
யூனியன் பிரவதெங்களின் நகாா்ப்புை வளாா்ச்சித் துணை அணமச்ொா்களும்
கலந்து தகாள்கின்ைனாா். பிரதமாா் வமாடியின் ததாணலவநாக்குப்
பாாா்ணவக்கு இணங்க, அணனவருக்கும் ‘குடிநீாா் கிணடத்தல்’ ,
‘கழிவுகள்
இல்லாத’
நகரங்களாக
மாற்றும்
லட்சியத்ணத
நிணைவவற்றும்
வணகயில்,
இந்த
இரு
இயக்கங்களும்
வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளன.
இது
குறித்து
பிரதமாா்
அலுவலகம்
தவளியிட்டுள்ள விவரங்கள் வருமாறு:
இரண்டாம் பதிப்பு அம்ருத் 2.0 : 4,700 நகாா்ப்புை உள்ளாட்சிகளில் 100
ெதவீதம் அளவிற்கு அணனத்து வீடுகளுக்கும் 2.68 வகாடி குடிநீாா்
இணணப்புகணள வைங்குவது, அடல் இயக்கத்தில் (அம்ருத்) உள்ள 500
நகரங்களில் சுமாாா் 2.64 வகாடி கழிவுநீாா் இணணப்புகணள வைங்கி 100
ெதவீதம் கழிவுநீாா் வெதிகணள உருவாக்குவது ஆகியணவ இரண்டாம்
பதிப்பு 2.0 இயக்கத்தின் வநாக்கமாகும். இந்த இரு திட்டங்கள் மூலம்
நகாா்ப்புைங்களில் வசிக்கும் 10.50 வகாடி மக்கள் பயனணடவாா். வமலும்,
நிலத்தடி நீாா், நீாா் வளங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் புத்தாக்கம்
ஆகியவற்ணை இந்த இயக்கம் ஊக்குவிக்கும். நவீன ொா்வவதெ
ததாழில்நுட்பங்கள், திைன்கள்ஆகியவற்ணைப் பயன்படுத்துவதற்கான
நீாா் வமலாண்ணமக்கு இந்த இயக்கம் ஆதரவளிக்கும். நகரங்கள்
இணடவய வளாா்ச்சிக்கான வபாட்டிணய ஊக்குவிப்பதற்காக குடிநீாா் ஆய்வு
நடத்தப்படும். இது வபான்ை பணிகளுக்காக சுமாாா் ரூ.2.87 லட்ெம் வகாடி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
நகாா்ப்புை தூய்ணம இந்தியா இயக்கம் 2.0: அடல் இயக்கத்தின் கீழ்
தகாண்டு வரப்படாத நகரங்கள் மற்றும் ஒரு லட்ெத்திற்கும் குணைவான
மக்கள்ததாணக உள்ள நகாா்ப்புை பகுதிகளில் ‘கழிவுகள் இல்லாத’
நிணலணய ஏற்படுத்துவவத நகாா்ப்புை தூய்ணம இந்தியா இயக்கம்
இரண்டாம் பதிப்பின் வநாக்கமாகும். இந்த நகரங்களில் கழிவு நீாா்
வமலாண்ணமணய உறுதிதெய்வது, திைந்ததவளியில் மலம் கழிக்காத
நிணலணய (ஓடிஎஃப்+) உருவாக்வதும் முக்கியப் பணியாக இருக்கும்.
வமலும், இந்த நகரங்களில் திடக் கழிவுகளின் ஆதாரங்கள் மூன்று
வணகயில் தரம் பிரிக்கப்படுக்கப்படுகிைது. குணைத்தல், மறுபயன்பாடு,
மறுசுைற்சி ஆகிய மூன்று வணககள் இந்த நகரங்களில் பின்பற்ைப்படும்.
அணனத்து விதமான திடக் கழிவுகணளயும் அறிவியல் ரீதியாக அகற்றி
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1. எந்தத் ததற்கு பசிபிக் தபருங்கடல் நாடு சமீபத்தில் காலநிலல

5. முதல் இமாலய திலைப்பட விழாலவ நடத்திய இந்திய மாநிலம்

மாற்றம் குறித்து பன்னாட்டு நீதிமன்றத்லத நாடியது?

/ UT எது?

அ) பிஜி

அ) லடாக் 

ஆ) ஆஸ்திரேலியா

ஆ) உத்ெேகாண்ட்

இ) வனுவாட்டு 

இ) சிக்கிம்

ஈ) பப்புவா நியூ கினி

ஈ) ஜம்மு காஷ்மீர்

தென் பசிபிக் தபருங்கடல் நாடான 80 தீவுகளைக் தகாண்ட வனுவாட்டு,
சமீபத்தில் காலநிளல மாற்றத்தின் விளைவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட
ரவண்டிய ெற்ரபாளெய மற்றும் எதிர்கால ெளலமுளறயினரின்
உரிளமகள் குறித்ெ கருத்ளெ தவளியிட பன்னாட்டு நீதிமன்றத்ளெ
நாடியுள்ைது. இந்ெத் தீவு நாடுகளில் கடல் மட்டம் மற்றும் வழக்கமான
புயல்களை அதிகரித்து வருகின்றன. வனுவாட்டு சுமார் 280,000
மக்கள்தொளகளயக் தகாண்டுள்ைது. ஐநா தபாதுச்சளப (UNGA) மூலம்
இந்ெ முயற்சிளய வனுவாட்டு அளமக்கவுள்ைது.
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முெலாவது இமாலய திளேப்பட விழாளவ லடாக் யூனியன் பிேரெசத்தில்
உள்ை ரல நகேத்தில் மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபேப்பு அளமச்சர்
அனுோக் ொக்கூர் தொடங்கிளவத்ொர். இந்தியாவின் 75 ஆண்டுகள்
சுெந்திேத்ளெ தகாண்டாடும் விடுெளலயின் அம்ரித் மரகாத்சவத்தின்
ஒரு பகுதியாக தசப்.24 முெல் 28 வளே இந்ெ ஐந்து நாள் திளேப்பட
விழாவுக்கு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ைது.

✓

இந்திய அேசின் ெகவல் மற்றும் ஒலிபேப்பு அளமச்சகத்தின் திளேப்பட
விழாக்கள் இயக்குநேகத்துடன் இளணந்து லடாக் யூனியன் பிேரெச
நிர்வாகம் இளெ நடத்துகிறது. இது லடாக் ென்னாட்சி மளல ரமம்பாட்டு
கவுன்சிலுடன் இளணந்து நடத்ெப்படுகிறது.

2. இந்தியாவில், “டிஜிட்டல் ஸ்லக” தளத்லத இயக்குகிற நிறுவனம்
எது?

6. பிரீடம் ஹவுஸால் ததாடர்ச்சியாக ஏழாவது ஆண்டாக இலைய

அ) NITI ஆரயாக்

✓



ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

சுதந்திைத்திற்கான பமாசமான சூழல் உள்ள நாடாக அறிவிக்கப்பட்டு
உள்ள நாடு எது?

இ) சிவில் வான்ரபாக்குவேத்து இயக்குநேகம் 

அ) சீனா 

ஈ) ெகவல் தொழில்நுட்ப அளமச்சகம்

ஆ) வட தகாரியா

“டிஜிட்டல் ஸ்ளக” ெைம் இந்தியாவில் சிவில் ஏவிரயஷன் இயக்குநேகம்
மூலம் இயக்கப்படுகிறது. சமீபத்தில், உள்நாட்டு விமானப்ரபாக்குவேத்து
அளமச்சகம், இந்தியாவில் டிரோன் நடவடிக்ளககளுக்காக பிேத்ரயகமா
-க ஒரு வான்தவளி வளேபடத்ளெ தவளியிட்டது. இந்ெ வளேபடத்ளெ
“டிஜிட்டல் ஸ்ளக” ெைத்ளெப் பயன்படுத்தி அணுகலாம். இந்ெ வளேபடத்
-தின்படி, டிரோன் தசயல்பாடுகளுக்காக வான்தவளி பச்ளச, சிவப்பு
மற்றும் மஞ்சள் மண்டலங்கைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.

இ) சிரியா

3. வங்கிகளுடனான லவப்பு குறித்த அறிக்லகலய, அவ்வப்பபாது

ஈ) ஈோக்

✓

அதமரிக்காளவச்சார்ந்ெ இலாப ரநாக்கற்ற நிறுவனமான பிரீடம் ஹவுஸ்
சமீபத்தில் இளணய சுெந்திேம், டிஜிட்டல் உரிளமகள், ெகவல் சுெந்திேம்
மற்றும் இளணய அணுகல் உரிளம ஆகியளவ அடங்கிய அறிக்ளக
ஒன்ளற தவளியிட்டது. இவ்வறிக்ளகயின்படி, இளணய சுெந்திேமானது
உலகைவில் தொடர்ச்சியாக 11ஆவது ஆண்டாக குளறந்துள்ைது.

✓

மியான்மர், தபலாேஸ் & உகாண்டாவில் மிகப்தபரிய ரசெம் நிகழ்த்தும்
விளைவுகள் காணப்பட்டன. தொடர்ச்சியாக 7ஆம் ஆண்டாக இளணய
சுெந்திேத்திற்கான ரமாசமான சூழல் உளடய நாடாக சீன நாடு
ெேவரிளசப்படுத்ெப்பட்டுள்ைது.

தவளியிடப்படுகிற அலமப்பு எது?
அ) டிஐசிஜிசி
ஆ) ஆர் பி ஐ 

✓

இ) நிதி அளமச்சகம்

7. அண்லமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற அபிபேக் வர்மாவுடன்

ஈ) ஐபிஏ

ததாடர்புலடய விலளயாட்டு எது?

வங்கிகளுடனான ளவப்பு குறித்ெ அறிக்ளக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால்
தவளியிடப்பட்டது. இது, 2019-20ஆம் நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுளகயில்,
2020-21ஆம் நிதியாண்டில், வங்கி ளவப்பு, ஆண்டுக்கு 11.9%
அதிகரித்துள்ைது என்று கூறுகிறது. இெற்கு காேணம் CASA (நடப்பு
கணக்கு - ரசமிப்புக் கணக்கு ளவப்பு) வைர்ச்சியாகும். மகாோஷ்டிோ,
உத்ெே பிேரெசம், கர்நாடகா ஆகியளவ இந்தியாவின் தமாத்ெ வங்கி
ளவப்புத் தொளகயில் 1/3 பங்கு என அறிக்ளக கூறுகிறது.

அ) தடன்னிஸ்
ஆ) பூப்பந்து
இ) வில்வித்ளெ 
ஈ) மட்ளடப்பந்து

✓

மும்முளற உலகக்ரகாப்ளபயில் ெங்கப்பெக்கம் தவன்ற இந்தியாவின்
‘காம்பவுண்ட்’ வில்வித்ளெ வீேர் அபிரஷக் வர்மா உலக வில்வித்ளெ
விளையாட்டு வீேர்களின் குழுவிற்கு ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ைார். உலக
வில்வித்ளெ சாம்பியனான ேஷ்யாவின் நடாலியா அவ்தீவா மற்றும்
இந்தியாவின் அபிரஷக் வர்மா ஆகிரயார் நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கு
ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ைனர்.

✓

32 வயொன அபிரஷக் வர்மா, ‘அர்ஜுனா’ விருது தபற்றவோவார். இந்ெ
ஆண்டு தொடக்கத்தில் ரபாலந்து (2015) மற்றும் பாரிஸில் நடந்ெ
உலகக்ரகாப்ளபயில் அவர் ெங்கப்பெக்கங்களை தவன்றுள்ைார்.

4. PFRDA’ஆல் எந்தத் பததியில் பதசிய ஓய்வூதிய அலமப்பு திவாஸ்
அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ) அக்ரடாபர்.1 
ஆ) அக்ரடாபர்.2
இ) அக்ரடாபர்.3
ஈ) அக்ரடாபர்.4
✓

✓

8. அண்லமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற ப ாதி சுபைகா தவன்னம்

ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுளற மற்றும் ரமம்பாட்டு ஆளணயமானது
(PFRDA) அக்.1ஆம் ரெதிளய ரெசிய ஓய்வூதிய அளமப்பு திவாஸாக
தகாண்டாட முன்தமாழிந்துள்ைது. இது ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்
திட்டத்ளெ ஊக்குவிப்பெற்கான PFRDA’இன் ஒருபகுதியாகும்.
#npsdiwas என்ற ெளலப்பில் ஒரு பேப்புளே சமூக ஊடகங்களில் விைம்ப
-ேப்படுத்ெப்படுகிறது. PFRDA என்பது மத்திய நிதியளமச்சகத்தின்கீழ்
உள்ை ஒரு சட்டரீதியான மற்றும் ஒழுங்குமுளற அளமப்பாகும். அென்
ெற்ரபாளெய ெளலவர் சுப்ேதிம் பாண்டிரயாபாத்யாய் ஆவார்.









உடன் ததாடர்புலடய விலளயாட்டு எது?
அ) தடன்னிஸ்
ஆ) ஸ்குவாஷ்
இ) வில்வித்ளெ 
ஈ) துப்பாக்கிச்சுடுெல்
✓

யாங்டனில் நளடதபற்று வரும் உலக வில்வித்ளெ சாம்பியன்ஷிப்
ரபாட்டியில் தபண்கள் ‘காம்பவுண்ட்’ பிரிவு ரபாட்டியில் ரஜாதி சுரேகா
தவன்னம் தவள்ளி தவன்றுள்ைார். இறுதிப்ரபாட்டியில், உலகின் 3ஆம்
நிளலயிலுள்ை
தகாலம்பியாவின்
சாோ
ரலாபஸால்
அவர்



 











ரொற்கடிக்கப்பட்டார். முன்னொக, உலக சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய
தபண்கள் மற்றும் கலப்பு கூட்டு அணிகள் தவள்ளிகளை தவன்றன.
இந்திய தபண்கள் அணியில் ரஜாதி, முஸ்கான் கிோர் மற்றும் பிரியா
குர்ஜார் ஆகிரயார் அடங்குவர்.

9. நியூயார்க்கில் நலடதபற்ற தகவல் மற்றும் னநாயகத்திற்கான
உச்சிமாநாட்டில் இந்தியாலவ பிைதிநிதித்துவப்படுத்தியவர் யார்?
அ) நரேந்திே ரமாடி

ஐநா தபாதுச்சளப கூட்டத்ளெதயாட்டி நியூயார்க்கில் உள்ை பிோன்ஸ்
தூெேகத்தில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட ெகவல் மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான
உச்சிமாநாட்டில் மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபேப்பு அளமச்சர் அனுோக்
ொக்கூர் உளேயாற்றினார். ‘ெகவல் மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான
சர்வரெச கூட்டணி’ நியூயார்க்கில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு தசப்.26
அன்று தொடங்கப்பட்டது. இது கருத்து மற்றும் கருத்து சுெந்திேம் மற்றும்
இலவச, பன்ளம மற்றும் நம்பகமான ெகவல்களுக்கான அணுகளல
ஊக்குவிப்பளெ ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. இக்கூட்டாண்ளமயில்
இன்றுவளே 43 நாடுகள் ளகதயழுத்திட்டுள்ைன.

10. வங்காள விரிகுடாவில் உருவான 3ஆவது தசப்டம்பர் புயலின்
சூறாவளியின் தபயர் என்ன?
அ) கிசா
ஆ) குலாப் 
இ) ஜீனா
ஈ) குணா
குலாப் சூறாவளி, ஆந்திே பிேரெச மாநிலத்தில் களேளயக் கடந்ெது.
ஆந்திோ மற்றும் ஒடிசா இளடரயயான நிலப்பேப்ளப அது ொக்கியது.
யாஸ் புயல், ஒடிசா மற்றும் ரமற்கு வங்க மாநிலம் முழுவதும் அழிளவ
ஏற்படுத்திய நான்கு மாெங்களுக்குப் பிறகு, தெற்கு ஒடிசா மற்றும் வடக்கு
ஆந்திே பிேரெச கடற்களேயில் மற்தறாரு சூறாவளி உருவானது.
21ஆம் நூற்றாண்டில், இேண்டு தவப்பமண்டல சூறாவளிகள் – ெரய
(2018) மற்றும் பியார் (2005) - வங்காை விரிகுடாவில் இருந்து இந்திய
கிழக்கு கடற்களேயில் களேளய கடந்ெது. தசப்டம்பர் மாெத்தில்
களேளயக் கடந்ெ ‘குலாப்’ புயல் இதுரபான்ற மூன்றாவது புயலாகும்.


1. அக்.1 – தன்னார்வ இரத்த தான நாள்
கருப்பபாருள்: உயிர்க்காக்கும் உதிரதானம்.
2. முத்ெமிழறிஞர் டாக்டர் களலஞர் தபாற்கிழி விருது அறிவிப்பு
தசன்ளன புத்ெகக் கண்காட்சிளய நடத்தும் பபாசி வழங்கும் 2021ஆம்
ஆண்டிற்கான முத்ெமிழறிஞர் டாக்டர் களலஞர் தபாற்கிழி விருது
வியாழக்கிழளம அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இதுகுறித்து பபாசி தவளியிட்ட
தசய்திக்குறிப்பில்,
2007-ல் 30ஆவது தசன்ளன புத்ெகக் காட்சிளய துவக்கிளவத்ெ,
முத்ெமிழறிஞர் டாக்டர் களலஞர் அவர்கள் ெம் தசாந்ெ நிதியிலிருந்து
ஒரு ரகாடி ரூபாளய பபாசியிடம் வழங்கி, ஆண்டுரொறும் பல்ரவறு
துளறகளைச் ரசர்ந்ெ 4 ெமிழ் எழுத்ொைர்களுக்கும் ஒரு பிறதமாழி
எழுத்ொைருக்கும் ஒரு ஆங்கில தமாழி எழுத்ொைருக்கும் ெலா ஒரு
லட்சம் வீெம் தபாற்கிழியும், விருதும் வழங்கக் கூறினார்கள். அெற்காக
பபாசியால் உருவாக்கப்பட்ட அறக்கட்டளையில் இருந்து, கவிளெ,
புளனவிலக்கியம், உளேநளட, நாடகம் ஆகியவற்றில் சிறந்ெ 4 ெமிழ்
எழுத்ொைர்களுக்கும், ஆங்கிலம் மற்றும் பிற இந்திய தமாழிகளில்
எழுதும் சிறந்ெ 2 ரபருக்கும் ஆண்டுரொறும் விருது மற்றும் `1 லட்சம்
பணமும் அளித்துக் கவுேவித்து வருகிறது. அென்படி 2007ல் இருந்து
இதுவளே 84 எழுத்ொைர்களுக்கு 84 லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ைது.



2021 ஆம் ஆண்டு விருது தபறும் விருொைர்கள்:

3. எஸ் ோமகிருஷ்ணன் – உளேநளட

ஈ) நிர்மலா சீொோமன்

✓

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான விருொைர்களை அெற்காக அளமக்கப்தபற்ற
குழு ரெர்வு தசய்துள்ைது. ரெர்வுதபற்ற விருொைர்கள் பட்டியளல
பபாசியின் ெளலவர் ஆர் எஸ் சண்முகம் அவர்கள் அறிவித்துள்ைார்.
தகாரோனா காேணமாக நளடதபறாமல் நின்றுவிட்ட 2020ம்
ஆண்டுக்கான விருது வழங்கும் விழாவும் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான
விழாவுடன் இளணந்து நளடதபறும். விழா குறித்ெ ரெதி மற்றும் ரநேம்
விளேவில் அறிவிக்கப்படும் என்று பபாசி ெளலவர் அறிவித்துள்ைார்.

2. இோரசந்திே ரசாழன் – புளனவிலக்கியம்

இ) பியூஷ் ரகாயல்

✓



1. அபி – கவிளெ

ஆ) அனுோக் ொக்கூர் 

✓









4. தவளி ேங்கோஜன் – நாடகம்
5. மருெநாயகம் – ஆங்கிலம்
6. நதித் சாகியா - பிற இந்திய தமாழி (காஷ்மீரி)
3. 3,200 ஆண்டுகளுக்கு முந்ளெய தபாருளந நாகரிகம்;
ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை, தகாற்ளகயில் அகழாய்வு நிளறவு:
2,000’க்கும் ரமற்பட்ட பழங்காலப் தபாருட்கள் கண்தடடுப்பு
ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை மற்றும்தகாற்ளகயில், 3,200 ஆண்டுகளுக்கு
முந்ளெய ‘தபாருளநநாகரிகத்ளெ’ தவளிக்தகாணர்ந்ெ அகழாய்வுப்
பணிகள் நிளறவளடந்ென. இதில், 2,000-க்கும் ரமற்பட்ட பழங்காலப்
தபாருட்கள் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ைன.
ெமிழக தொல்லியல் துளற சார்பில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்
ொமிேபேணி களேயில் உள்ை ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளையில் 2-ம்
கட்டமாகவும், பாண்டியர்களின் துளறமுக நகோன தகாற்ளகயில் முெல்
கட்டமாகவும் கடந்ெ 7 மாெங்கைாக அகழாய்வுப் பணி நளடதபற்றது.
ரநற்று முன்தினம் பணி நிளறவுதபற்றது. ஆதிச்சநல்லூரில் 10-க்கும்
ரமற்பட்ட இடங்களில் குழிகள் ரொண்டப்பட்டு, அகழாய்வுநளடதபற்றது.
இதில்,
500-க்கும்
ரமற்பட்ட
பழங்காலப்
தபாருட்கள்
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ைன.
தகாற்ளகயில் 1,000-க்கும் ரமற்பட்ட தபாருட்கள் கிளடத்ென. குறிப்பாக,
9 அடுக்குகள் தகாண்ட திேவப்தபாருட்களை வடிகட்டும் குழாய், சங்க
இலக்கியத்தில் கூறப்படும் 29 அடுக்குகள் தகாண்ட தசங்கல் கட்டுமான
அளமப்பு, இேண்டடுக்கு தகாள்கலன், சங்கு அறுக்கும் தொழிற்கூடம்,
ெமிழ் பிோமி எழுத்துகள், குறியீடுகள், சங்குகள், சங்கு வளையல்கள்,
வண்ண பாசிமணிகள், பாளனகள், ரோம் மற்றும் சீன நாட்டுப் பாளன
ஓடுகள், சுடுமண் உருவதபாம்ளமகள் எனஏோைமான தபாருட்கள்
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ைன.
சிவகளையில் பேம்பு, ரபட்மா நகேம், மூலக்களே ஆகிய 3 இடங்களில் 18
குழிகளும், போக்கிேமபாண்டி திேடு, ஆவாேங்காடு திேடு, தபாட்டல் திேடு,
தசக்கடி ஆகிய நான்கு இடங்களில் வாழ்விடப் பகுதிகளை
கண்டறிவெற்காக 8 குழிகளும் அளமக்கப்பட்டன. பேம்பு பகுதியில்
400’க்கும் ரமற்பட்ட தபாருட்களும், வாழ்விடப் பகுதிகளில் 300’க்கும்
ரமற்பட்ட தபாருட்கள் & 48 முதுமக்கள் ொழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
குழந்ளெகள் விளையாடும் வட்ட சில்கள், தபண்கள் அணியும்
காெணிகள், சதுேங்க காய்கள், நூல் நூற்கப் பயன்படும் ெக்களி,
சுடுமண்ணால்
தசய்யப்பட்ட
முத்திளேகள்,
சுடுமண்
பந்து,
சுடுமண்சக்கேம், நுண்கற்கால கருவிகள், பட்ளட தீட்டும் கற்கள்,
எலும்புகைால் ஆன கூர்முளனக் கருவிகள், அம்மி குழவி, கண்ணாடி
வளையல்கள், சங்கு வளையல்கள், பாசிமணிகள், சீன நாட்டு நாணயம்,
காப்பர் குழாய், சீன பாளன ஓடுகள், வாள், கத்தி என ஏோைமான
தபாருட்கள் கிளடத்ென. ஆவாேங்காடு திேட்டில் சுடாெ தசங்கல்லால்
அளமக்கப்பட்ட கட்டுமானம், போக்கிேமபாண்டி திேட்டில் தசங்கல்லால்
கட்டப்பட்ட கழிவுநீர் வடிகால் என பல முக்கியத்துவம் வாய்ந்ெ
ெடயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மூலக்களே பகுதியில் கல்வட்டங்கள்
கிளடத்ென.
சிவகளையில் கிளடத்ெ முதுமக்கள் ொழியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட
தநல்மணிகளை ஆய்வு ரமற்தகாண்டதில், அவற்றின் வயது 3,200
ஆண்டுகள் என்றும், ொமிேபேணிக்களே ‘தபாருளந நாகரிகத்தின்’
வயது 3,200 ஆண்டுகள் என்றும், ெமிழக சட்டப்ரபேளவயில் முெல்வர்
மு க ஸ்டாலின் அறிவித்ொர். இளெ தபருளமப்படுத்தும் விெமாக
திருதநல்ரவலியில் `15 ரகாடி மதிப்பில் ‘தபாருளநஅருங்காட்சியகம்’
அளமக்கப்படும். அங்கு, ஆதிச்ச நல்லூர், சிவகளை மற்றும் தகாற்ளகயில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தபாருட்கள் காட்சிப்படுத்ெப்படும் என்றும் முெல்வர்



 











அறிவித்ொர். சிவகளையில் மூன்றாம் கட்ட அகழாய்வும், தகாற்ளகயில்
கடல்சார் ஆய்வும் அடுத்ெ ஆண்டு ரமற்தகாள்ைப்படவுள்ைன.
4. தசப்டம்பரில் `1.17 லட்சம் ரகாடி GST வசூல்: 5 மாெங்களில இல்லாெ
உயர்வு
கடந்ெ தசப்டம்பர் மாெத்தில் ஒட்டுதமாத்ெ GST வருவாயாக `1,17,010
ரகாடி வசூலாகி உள்ைது. இது கடந்ெ 5 மாெங்களில் இல்லாெ அதிக
வசூலாகும். தொடர்ந்து 3 மாெங்கைாக ஒரு லட்சம் ரகாடிக்கு ரமல் GST
வசூலாகியுள்ைது. இது தொடாா்பாக நிதியளமச்சகம் தவளியிட்ட
அறிக்ளகயில் ரமலும் கூறப்பட்டுள்ைொவது:
தசப்டம்பர் மாெத்தில் தமாத்ெம் `1,17,010 ரகாடி GST வசூலாகி உள்ைது.
இதில் மத்திய GSTயாக `20,578 ரகாடி, மாநில GSTயாக `26,767
ரகாடி, ஒருங்கிளணந்ெ GST ஆக `60,911 ரகாடி (இறக்குமதி
தபாருள்கள் மீது வசூலிக்கப்பட்ட `29,555 ரகாடி உள்பட) & கூடுெல்
(தசஸ்) வரியாக `8,754 ரகாடியும் (இறக்குமதி தபாருள்களுக்கா -க
வசூலிக்கப்பட்ட `623 ரகாடி உள்பட) வசூலாகியுள்ைது.
தசப்டம்பர் மாெ வருவாய் கடந்ெ ஆண்டு இரெ காலத்தில் கிளடத்ெ GST
வருவாளயவிட 23% அதிகமாகும். கடந்ொண்டு இரெமாெத்தில்
கிளடத்ெளெவிட, இந்ெ மாெத்தில் தபாருள்கள்மூலம் கிளடக்கும்
வருவாய் 30% அதிகம் & உள்நாட்டு பரிவர்த்ெளனமூலம் கிளடக்கும்
வருவாய் (ரசளவ இறக்குமதி உள்பட) 20% அதிகமாகும். தசப்டம்பர்
2019-இல் `91,916 ரகாடி வருவாய் கிளடத்ெ நிளலயில் 2020
தசப்டம்பரிரலரய அளெவிட 4% அதிக வருவாய் கிளடத்ெது.
நடப்பாண்டின் இேண்டாவது காலாண்டில், மாொந்திே தமாத்ெ GST
வசூல் சோசரி `1.15 லட்சம் ரகாடி. இது ஆண்டின் முெல் காலாண்டில்
கிளடத்ெ மாொந்திே வசூலான `1.10 லட்சம் ரகாடிளயவிட 5%
அதிகமாகும். இது நாட்டின் தபாருைாொேம் ரவகமாக எழுச்சி
தபற்றுவருவளெ தெளிவாக உணர்த்துகிறது.
தபாருைாொே வைர்ச்சியுடன், வரி ஏய்ப்பு ெடுப்பு நடவடிக்ளககள்,
குறிப்பாக ரபாலி ேசீது ெயாரிப்பவார்களுக்கு எதிோன நடவடிக்ளக GST
வசூல் அதிகரிப்புக்கு காேணமாகியுள்ைது. வருவாய்க்கான இந்ெச்
சாெகமான ரபாக்கு தொடர்வதுடன் ஆண்டின் இேண்டாவது அளே
ஆண்டில் கூடுெல் வருவாய் கிளடக்கச் தசய்யும். மாநிலங்களின் GST
வருவாய்ப் பற்றாக்குளறளய ஈடுகட்டுவெற்கான இழப்பீடாக `22
ஆயிேம் ரகாடிளயயும் மத்திய அேசு விடுவித்துள்ைது.
ெமிழ்நாட்டின் GST வருவாய் கடந்ெ ஆண்டு தசப்டம்பரில் `6,454 ரகாடி
இருந்ெ நிளலயில் இந்ெ ஆண்டு தசப்டம்பரில் 21% அதிகரித்து `7,842
ரகாடி வசூலாகியுள்ைது என மத்திய நிதி அளமச்சகம் தெரிவித்துள்ைது.
5. ெமிழகத்துக்கு `1,112 ரகாடி கடன்: உலக வங்கி ஒப்புெல்
ெமிழகத்துக்கு `1,112 ரகாடி கடன் வழங்க உலக வங்கி ஒப்புெல்
அளித்துள்ைது. தசன்ளன நகளே பருவநிளல மாற்றங்களுக்கு உகந்ெ
அதிக பசுளம நிளறந்ெொகவும், வாழ்வெற்குத் ெகுதியுள்ை வளகயிலும்
உலகத் ெேத்திலான நகேமாக உருவாக்கும் ெமிழக அேசின் திட்டத்துக்கு
உெவும் வளகயிலும் இந்ெக் கடளன வழங்க ஒப்புெல் அளித்திருப்பொக
உலக வங்கி அென் தசயல் இயக்குநர்கள் குழுவிடம் தெரிவித்ெது.
இதுெவிே, ரமகாலய மாநிலத்தில் சுகாொே ரசளவகளைத் ெேம்
உயர்த்ெவும், கரோனா பாதிப்பு உள்ளிட்ட அவசேகால மருத்துவத்
ரெளவகளைக் ளகயாளும் வளகயில் மாநிலத்தின் திறளன
ரமம்படுத்தும் வளகயிலான திட்டத்துக்காக அந்ெ மாநிலத்துக்கு `296
ரகாடி கடன் வழங்கவும் உலக வங்கி ஒப்புெல் அளித்திருக்கிறது.
இதுதொடர்பாக உலக வங்கி ெனது அறிக்ளகயில் கூறியிருப்பொவது:
சுமார் ஒரு ரகாடி மக்கள்தொளகயுடன் இந்தியாவில் நான்காவது அதிக
மக்கள்தொளக தகாண்ட மாநகேமாக தசன்ளன உள்ைது. மாநிலத்தின்
தபாருைாொே ளமயமாக விைங்கும் தசன்ளன, இயற்ளகப்ரபரிடர்,
பருவநிளலமாற்ற பாதிப்புகைால் அதிகம் பாதிப்புறக்கூடிய நகேமாகவும்
உள்ைது.
இத்ெளகய சூழலில் ‘தசன்ளன நகே கூட்டுறவு: நிளலத்ெ நகர்ப்புற
ரசளவகள் திட்டம்’ என்ற திட்டத்தின்கீழ் `1,112 ரகாடி கடன் வழங்க
ஒப்புெல் அளித்திருப்பது, நகரின் ரசளவத் துளறகளின் நிதி நிளலளய
ரமம்படுத்ெ உெவும் என்பரொடு, குடிநீர் விநிரயாகம் மற்றும் கழிவுநீர்
அகற்றுெல், ரபாக்குவேத்து, சுகாொேம் மற்றும் திடக்கழிவு ரமலாண்ளம
ஆகிய 4 முக்கிய நகர்ப்புற ரசளவகளின் ெேத்ளெ ரமம்படுத்ெவும்
உெவும். ரமகாலயத்துக்கு வழங்கப்பட இருக்கும் கடன்மூலம், அந்ெ













மாநிலத்தில் உள்ை 11 மாவட்டங்களும் பயன்தபறும். அரொடு,
மாநிலத்தின் ஆேம்ப சுகாொே ளமயம் மற்றும் இேண்டாம் நிளல சுகாொே
ளமய ஊழியர்கள், அவர்களுளடய ரமலாண்ளமத் திறன் மற்றும்
சிகிச்ளசயளிக்கும் திறன் ஆகியவற்ளற ரமம்படுத்திக்தகாள்ைவும்
உெவும். குறிப்பாக, மாநில மருத்துவ சுகாொே ரசளவகளை தபண்கள்
சிறந்ெ முளறயில் பயன்படுத்திக் தகாள்ை இந்ெத் திட்டம் உெவும்.
ரமகாலயத்தில் 5 வயதுக்குள்பட்ட இறப்பு விகிெம் 2019-20-ஆம்
ஆண்டில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 40 உயிரிழப்புகள் என்ற விகிெத்தில்
இருந்ெது. இது முந்ளெய 2015-16-ஆம் ஆண்டு கணக்தகடுப்ளபக்
காட்டிலும் சற்று கூடுெலாகும். இந்ெ விவகாேத்தில் மாநிலத்தின் ஒருசில
மாவட்டங்கள் சிறப்பாக தசயல்பட்டரபாதும், கிோமப்புறங்களுக்கும்
நகர்ப்புறங்களுக்கும் இளடரயயான ரவறுபாடு தொடர்கிறது.
தபரும்பாலான சுகாொேக் குறியீடுகளில் நகர்ப்புறங்கள் சிறப்பாக
தசயல்படுகின்றன. அரெ ரநேம், தொற்றும் ென்ளம அல்லாெ உயர் ேத்ெ
அழுத்ெம், சர்க்களே ரநாய், இெய ரநாய் மற்றும் புற்றுரநாய் பாதிப்புகள்
ரமகலாயத்தில் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றன என்று உலக வங்கி
தசய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
6. பாதுகாப்பு தொழில்துளறக்கான கூட்டு தசயற்குழு: இந்தியா அதமரிக்கா முடிவு
இந்தியா மற்றும் அதமரிக்க பாதுகாப்புத் தொழில்துளறகள் தொடர்பான
கூட்டு தசயற்குழுளவ அளமக்க இரு நாடுகளும் முடிவு தசய்துள்ைன.
இதுகுறித்து பாதுகாப்புத் துளற அளமச்சக வட்டாேங்கள் தெரிவித்ெொவ
-து: கடந்ெ ஐந்து நாள்கைாக தில்லியில் நளடதபற்று வந்ெ இந்திய அதமரிக்க தொழில்துளற பாதுகாப்பு மாநாடு நிளறவளடந்ெது.
பாதுகாப்பு தொடாா்பான ெைவாடங்கள் மற்றும் தமன்தபாருள்களை
உருவாக்கி வரும் இருநாட்டு நிறுவனங்கள், ெங்களிளடரய முக்கியத்து
-வம் வாய்ந்ெ இேகசியத் ெகவல்களைப் பரிமாறிக் தகாள்வெற்கான
வளேயளறகளை உருவாக்கும் ரநாக்கில் இந்ெ மாநாடு நடத்ெப்பட்டது.
பாதுகாப்பு உற்பத்தியில இந்திய ெனியார் நிறுவனங்களும் ஈடுபட்டு
வரும் நிளலயில், அவர்களிடம் ோணுவ ேகசியத் ெகவல்களைப்
பரிமாறிக்தகாள்வெற்கான தநறிமுளறகள் உருவாக்கப்பட ரவண்டும்
என்று முன்னணி அதமரிக்க பாதுகாப்பு உற்பத்தி நிறுவனங்கள்
வலியுறுத்தி வந்ென. அெளன நிளறவு தசய்வெற்காக நடத்ெப்பட்ட இந்ெ
மாநாட்டில், இதுதொடர்பான கூட்டு தசயற்குழுளவ அளமக்க தகாள்ளக
ரீதியில் ஒப்புக்தகாள்ைப்பட்டது.
அந்ெக் குழு அவ்வப்ரபாது சந்தித்து, அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை
பாதுகாப்பு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் ெங்களிளடரய பரிமாறிக்
தகாள்வெற்கான
தகாள்ளககளையும்
நளடமுளறகளையும்
நிர்ணயிக்கும் என்று பாதுகாப்புத் துளற வட்டாேங்கள் தெரிவித்ென.
7. ஜல் ஜீவன் தசயலி: பிேெமர் ரமாடி இன்று அறிமுகம்
ஜல் ஜீவன் தசயலிளய பிேெமர் நரேந்திே ரமாடி தொடக்கிளவத்ொர்.
இென்மூலம் இந்தியாவில் தசயல்படுத்ெப்படும் குடிநீர் விநிரயாகத்
திட்டம் ரமலும் தவளிப்பளடத்ென்ளமயுடன் தசயல்படுவதுடன், அென்
மூலம் பயனளடபவர்களுக்கும் ரபாதிய விழிப்புணர்வு கிளடக்கும்.
ஜல் ஜீவன் இயக்க கிோம பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் பானி சமிதிகளுடன்
(நீர் வழங்கும் குழுக்கள்) காதணாலி முளறயில் கலந்துளேயாடுகிறர்.
ரமலும், உலகின் எந்ெப் பகுதியில் இருக்கும் ெனிநபர்களும்
நிறுவனங்களும் இந்தியாவில் குடிநீர் விநிரயாகத் திட்டத்துக்கு
நிதியெவி அளிக்கும் ோஷ்ட்ரீய ஜல் ஜீவன் ரகாஷ் திட்டத்ளெயும் பிேெமர்
தொடங்கி ளவக்கிறார். பிேெமர் அலுவலகம் தவளியிட்டுள்ை தசய்திக்
குறிப்பில் இத்ெகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
ஒவ்தவாரு வீட்டிற்கும் சுத்ெமான ெண்ணீளே குழாய் மூலம் வழங்க
2019 ஆகஸ்ட் 15-இல் ஜல் ஜீவன் இயக்கம் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது.
அப்ரபாது 3.23 ரகாடி (17%) கிோமப்புற வீடுகளுக்கு மட்டுரம குழாய் வழி
குடிநீர் இளணப்பு வழங்கப்படுகிறது.
கடந்ெ ஈோண்டுகளில், கரோனா தொற்றுரநாய் தநருக்கடி இருந்ெ
ரபாதிலும் சுமார் 8.26 ரகாடி (43%) கிோமப்புற குடும்பங்கள் ெங்கள்
வீடுகளில் குழாய் வழி ெண்ணீர் விநிரயாகத்ளெப் தபற்றுள்ைன.



 















8. ஜூனியர் உலகக் ரகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுெல்: மானு பாக்கருக்கு
ெங்கம்; இஷா, ரகன்ரமட், ருத்ோங்ஷுக்கு தவள்ளி

11. மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டம் திரும்பப்தபறப்பட்டது புதிய இேண்டு
திட்டங்கள் அறிமுகம்: சமூகநலத்துளற இயக்குநர் சுற்றறிக்ளக

ஜூனியர் உலகக் ரகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுெல் ரபாட்டியில் இந்திய
நட்சத்திே வீோங்களன மானு பாக்கர் ெங்கம் தவன்றார்.

மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டம் திரும்பப் தபறப்பட்டு அெற்கு பதிலாக சம்பல்
மற்றும் சமர்த்தியா என்ற புதிய இேண்டு திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்ெ முடிவு
தசய்யப்பட்டுள்ைொக சமூகநலத்துளற இயக்குநர் டி ேத்னா அளனத்து
மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு சுற்றறிக்ளக அனுப்பியுள்ைார்.

இஷா சிங், ரகன்மட் தசகான், ஆடவர் பிரிவில் ருத்ோங்ஷ் பட்டீல்
ஆகிரயார் தவள்ளி தவன்றனர். ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில்
ெங்கம் தவல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இைம் வீோங்களன மானு
பாக்கர் எந்ெப் பெக்கமும் தவல்லாமல் ஏமாற்றத்ளெ ெந்ொர். இது இந்திய
ெேப்புக்கு தபரும் அதிருப்திளய ஏற்படுத்தியது.
இந்நிளலயில் தபரு நாட்டு ெளலநகர் லீமாவில் நளடதபற்ற ஜூனியர்
உலகக் ரகாப்ளபயில் மகளிர் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் ெங்கப்பெக்கம்
தவன்றார். மற்தறாரு வீோங்களனயான இஷா சிங் 240 புள்ளிகளுடன்
தவள்ளிப் பெக்கம் தவன்றார். ஆடவர் 10 மீ ஏர் ளேபிள் பிரிவில் 250
புள்ளிகளை குவித்து தவள்ளி தவன்றார் ருத்ோங்ஷ் சிங்.
அதமரிக்க வீேர் வில்லியம் ஷானர் ெங்கம் தவன்றார். மகளிர் 10 மீ ஏர்
ளேபிள் பிரிவில் ேமிொ 229.1 புள்ளிகள் உடன் தவண்கலம் தவன்றார்.
மகளிர் ஸ்கீட் பிரிவில் நட்சத்திே இைம் வீோங்களன ரகன்மட் தசகான்
தவள்ளி தவன்றார், பர்த் மகிஜா, ெனுஷ் ஆகிரயார் முளறரய 7, 8ஆம்
இடங்களைப் தபற்றனர்.
ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டிக்கு பிறகு நளடதபறும் இப்ரபாட்டியில் 32
நாடுகளைச் ரசர்ந்ெ 370 ரபர் பங்ரகற்றுள்ைனர்.
9. ஆசிய ரடபிள் தடன்னிஸ்: இந்தியாவுக்கு தவண்கலம்
ஆசிய ரடபிள் தடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் தவண்கலம்
தவன்று வேலாறு பளடத்ெது இந்திய ஆடவர் அணி. கத்ொர் நாட்டு
ெளலநகர் ரொகாவில் நளடதபற்று வரும் இப்ரபாட்டியில் ஆடவர் பிரிவு
அளேயிறுதி ஆட்டம் நளடதபற்றது. இதில் வலுவான தகாரியாவுடன்
ரமாதியது இந்தியா. இதில் இந்திய அணி 0-3 என்ற புள்ளிக்கணக்கில்
ரொல்வியளடந்ெது. எனினும் அளேயிறுதிக்கு ெகுதிதபற்ற நிளலயில்
தவண்கலப் பெக்கத்ளெ ளகப்பற்றியது.
இந்திய வீேர் சத்யன் 5-11, 12-10, 8-11, 5-11 என்ற ரகம் கணக்கில்
தகாரியவீேர் ஹூஜின் ஜங்கிடம் ரொல்வியளடந்ொர். மற்தறாரு வீேோன
சேத் கமல் 7-11, 15-13, 8-11, 11-6, 1-9 என்ற ரகம் கணக்கில்
தகாரியாவின் லீ சாங்ஸுவிடம் ரொல்வியளடந்ொர். ஹர்மீத் ரெசாய் 114, 9-11, 8-11, 11-6, 13-11 என்ற ரகம் கணக்கில் சியுங்மின் ரசாவிடம்
ரொல்வியளடந்ொர். முன்னொக காலிறுதியில் ஈோன் அணிளய 3-1
என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தவன்றது இந்தியா.
கடந்ெ 1976ஆம் ஆண்டுக்கு பின் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில்
இந்தியா தவல்லும் இேண்டாவது பெக்கம் இதுவாகும்.
மகளிர் அணி 5ஆம் இடம்: 5 முெல் 10 இடங்களுக்கான ரபாட்டியில்
இந்திய மகளிர் அணி 3-1 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ொய்லாந்து
அணிளய வீழ்த்தி 5-ஆம் இடத்ளெப் தபற்றது. சுதிர்ொ முகர்ஜி, ஸ்ரீஜா
அகுலா, ஆகிரயார் ஒற்ளறயர் ஆட்டங்களில் தவன்றனர். அர்ச்சனா கமத்
ரபாோடி ரொல்வியளடந்ொர்.

10. முதிரயார் நல மருத்துவர் VS நடோஜனுக்கு ரெசிய விருது
முதிரயார் நல மருத்துவ ரசளவகளை சிறப்புற ரமற்தகாண்டு வருவெற்
-காக முதிரயார் நல மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் வி எஸ் நடோஜனுக்கு
ரெசிய விருது வழங்கப்பட்டது. தில்லியில் நளடதபற்ற விழாவில்
குடியேசுத் துளணத் ெளலவர் தவங்ளகயா நாயுடு ‘வரயாஷ்ரேஷ்ொ
சமான்’ என்ற அவ்விருளெ வி எஸ் நடோஜனுக்கு வழங்கி தகௌேவித்ொர்.
மத்திய அேசின் சமூக நீதித்துளற மற்றும் அதிகாேம் அளித்ெல் துளற
சார்பில் ஒவ்ரவார் ஆண்டும் உலக முதிரயார் தினமான அக்.1ஆம் ரெதி
முதிரயார் நலனுக்கு சிறப்பான ரசளவயாற்றுபவர்களுக்கு விருது
வழங்கி தகௌேவிக்கப்படுகிறது. அென்படி நிகழாண்டில் 13 ெனியார்
மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. அதில்,
முதிரயார் நல சிகிச்ளசகளை விரிவாக ரமற்தகாண்டளமக்காக வி எஸ்
நடோஜன் முதிரயார் நல அறக்கட்டளைக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது.
‘வருமுன் காப்ரபாம்’ என்ற ெளலப்பில் பல தசாற்தபாழிவுகள் மற்றும்
முதிரயார் நல மருத்துவ முகாம்களை நடத்தியதுடன், சுமார் 1,853
முதிரயார்களுக்கு இலவசமாக நிரமானியா ெடுப்பூசியும் அந்ெ
அறக்கட்டளை சார்பில் தசலுத்ெப்பட்டுள்ைது.









இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அவேனுப்பியுள்ை சுற்றறிக்ளகயில்
கூறியிருப்பொவது: மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டம் தசப்.30ஆம் ரெதி வளே
மட்டுரம நீட்டிக்கப்பட்டது. இந்ெ திட்டம் திரும்பப்தபறப்பட்டு அெற்கு பதிலாக
புதிய திட்டம் விளேவில் நளடமுளறப்படுத்ெப்பட உள்ைது. இதுகுறித்து
31.8.2021 அன்று அகமொபாத்தில் ஆரலாசளன கூட்டம் நடத்ெப்பட்டது.
இதில், மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டத்ளெ இேண்டாக பிரித்து
தபண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் திட்டங்களை தகாண்ட சம்பல் திட்டம்
மற்றும் தபண்களுக்கு அதிகாேம் அளிக்கும் திடங்களை தகாண்ட
சமர்த்தியா திட்டம் என்ற இேண்டு திட்டங்கள் நளடமுளறப்படுத்ெப்படும்
என தெரிவிக்கப்பட்டது. மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டத்திற்கு பதிலாக
தபண்களுக்கு அதிகாேம் அளிக்கும் சமர்த்தியா திட்டம் தசயல்பாட்டிற்கு
தகாண்டுவேப்பட்டு 2024ம் ஆண்டு வளே அமலில் இருக்கும். ரமலும்,
கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டத்தின் முக்கிய கூறுகைாக,
தபண்களை ரமம்படுத்துவெற்கான ரெசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ட
அைவிலான ளமயங்கள் அளமக்க ரவண்டும்.
சுகாொேம், பாலினம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து, நிதி, கல்வியறிவு, திறன்
ரமம்பாடு ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் தபற்றிருக்க ரவண்டும். நிர்வாகப்
பணிக்கான ஊழியர்களை திட்டங்களை தசயல்படுத்துவளெ ஊக்குவிக்க
ரவண்டும். மற்ற அளமச்சகங்கள் மற்றும் துளறகளின் திட்டங்களுடன்
ஒருங்கிளணந்து தசயல்பட ரவண்டும். வன்முளற மற்றும் துயேங்களை
எதிர்தகாள்ளும் தபண்களுக்கு குளறதீர்ப்ளப விளேவுபடுத்துவது
உள்ளிட்ட பல்ரவறு புதிய திட்டங்கள் இென்மூலம் தசயல்பாட்டிற்கு வரும்.
மகிைா சக்தி ரகந்திோ குழுவின் ஆட்ரசர்ப்பு அதிகாரி என்ற வளகயில்
கதலக்டர்கள் அவேவர் மாவட்டங்களில் உள்ை இந்ெ குழுவின்
ஊழியர்களை அவர்கைது பணியில் இருந்து உடரன விடுவிக்க
ரவண்டும். ரமலும், அெற்கான ரகாப்புகள் மற்றும் ஆவணங்களை
அவர்களிடம்
இருந்து
தபற்றுக்தகாள்ை
ரவண்டும்.
இவ்வாறு
கூறப்பட்டுள்ைது.
12. 2021 அக்.2 – ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் 153ஆவது பிறந்தநாள்.

13. உலக விண்பவளி வாரம்
ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அக்.4 முெல் 10ஆம் ரெதி வளே உலக விண்தவளி
வாேம் தகாண்டாடப்படுகிறது.
14. காந்தி பிறந்ெநாளைதயாட்டி - லடாக்கில் பறக்கவிடப்பட்ட உலகின்
மிகப்தபரிய ரெசியக்தகாடி:
மகாத்மா காந்தி பிறந்ெநாளை ஒட்டி, முழுக்க முழுக்க கெர் துணியால்
தநய்யப்பட்ட உலகிரலரய மிகப்தபரிய அைவிலான ரெசியக் தகாடி
லடாக்கில் ரநற்று பறக்கவிடப்பட்டது. ரெசத் ெந்ளெ மகாத்மா காந்தியின்
153ஆவது பிறந்ெநாள் நாடு முழுவதும் தகாண்டாடப்பட்டது. இளெதயாட்டி,
இந்திய இோணுவத்தின் தபாறியாைர்கைால் கெர் துணியால் தநய்யப்பட்ட
மிகப்தபரிய ரெசியக்தகாடி, லடாக்கின் ரல பகுதியில் பறக்கவிடப்பட்டது.
225 மீ நீைமும், 150 மீ அகலமும் தகாண்ட இக்தகாடிொன், உலகின் மிகப்
தபரிய ரெசியக்தகாடியாகும். இக்தகாடியின் தமாத்ெ எளட 1000 கிரலா.
லடாக் துளணநிளல ஆளுநர் ஆர் ரக மாத்தூர் இந்ெ ரெசியக் தகாடிளய
திறந்து ளவத்ொர். இந்திய இோணுவத்ெளலளம ெைபதி மரனாஜ் முகுந்த்
நேவரன முன்னிளலயில் இந்நிகழ்ச்சி நளடதபற்றது.
15. மத்திய அேசின் ‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தின்மூலம் எனது சரகாெரிகளுக்கு
ரெளவயான குடிநீர் கிளடத்துள்ைது: தவள்ரைரி ஊோட்சி மன்றத்
ெளலவருடனான கலந்துளேயாடலில் பிேெமர் ரமாடி தபருமிெம்
‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தின்மூலம் எனது சரகாெரிகளுக்கு அவர்கள் தவகு
காலமாக எதிர்பார்த்திருந்ெ, ரெளவயான குடிநீர் கிளடத்துள்ைது என
பிேெமர் ரமாடி தபருளமயுடன் தெரிவித்ொர். மத்திய அேசின் ‘ஜல் ஜீவன்’
திட்டத்தின்கீழ், இந்தியாவில் 100% குடிநீர் இளணப்பு தகாடுத்துள்ை 5



 















ஊோட்சிகளைத் ரெர்வு தசய்து, அந்ெ கிோம மக்களிடம் காதணாலிக் காட்சி
வாயிலாக பிேெமர் ரமாடி கலந்துளேயாடினார்.
அவ்வாறு ரெர்வு தசய்யப்பட்ட ஐந்து ஊோட்சிகளில், திருவண்ணாமளல
மாவட்டம் ஆேணிளய அடுத்ெ தவள்ரைரி ஊோட்சியும் அடங்கும். மத்திய
அேசின் ‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தின்கீழ் தவள்ரைரி ஊோட்சியில் உள்ை 412
வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இளணப்பு தகாடுக்கப்பட்டு, 100 செவீெம் குடிநீர்
ரெளவளய பூர்த்திதசய்ெ ஊோட்சியாக திகழ்கிறது.
16. இலட்சத்தீவில் ‘மகாத்மா’ காந்தியின் முெல் சிளல: இோஜ்நாத் சிங்
திறந்துளவத்ொர்
இலட்சத்தீவில் ‘மகாத்மா’ காந்தியின் முெல்சிளலளய பாதுகாப்பு அளமச்சர்
இோஜ்நாத் சிங் திறந்துளவத்ொர். இதுரவ நாட்டின் விடுெளலக்காகப்
ரபாோடியவர்களை நிளனவுகூரும் விெமாக லட்சத்தீவில் திறக்கப்பட்ட
முெல் சிளலயாகும். இரு நாள் பயணமாக பாதுகாப்பு அளமச்சர் ோஜ்நாத்
சிங் இலட்சத்தீவு தசன்றார்.
17. இலங்ளக இந்திய ோணுவம் கூட்டுப் பயிற்சி
இந்தியா இலங்ளக ோணுவங்களுக்கு இளடரயயான கூட்டுப் பயிற்சி,
இலங்ளக அம்பாளற பகுதியில் உள்ை ரபார்ப் பயிற்சிப் பள்ளியில் அக்.4
முெல் 15 வளேயில் நளடதபறவுள்ைது.
இருநாட்டு ோணுவங்கள் இளடரய தநருங்கிய உறளவ ஏற்படுத்துவதுட
-ன், இருெேப்பு ரபார் ஆயத்ெ நிளலளய வலுப்படுத்துவரொடு, தீவிேவாெ
மற்றும் பயங்கேவாெ எதிர்ப்பு நடவடிக்ளககளில் சிறந்ெ அணுகுமுளறளய
பரிமாறிக் தகாள்வரெ இந்ெக் கூட்டுப் பயிற்சியின் ரநாக்கமாகும்.
சர்வரெச பயங்கேவாெ எதிர்ப்புச் சூழலில் இருநாட்டு ோணுவத்தினருக்கு
இளடரய இந்ெப் பயிற்சி ரமற்தகாள்ைப்பட உள்ைது என்று பாதுகாப்பு
அளமச்சகம் தவளியிட்டுள்ை தசய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
முன்னொக, 7ஆவது மித்ோ சக்தி கூட்டுப் பயிற்சி 2019’இல் மகாோஷ்டிே
மாநிலம் புரனயில் நளடதபற்றது குறிப்பிடத்ெக்கது.
18. அலிபாக் தவள்ளை தவங்காயத்துக்கு புவிசார் குறியீடு
மகாோஷ்டிே, ோய்கட் மாவட்டத்தில் உள்ை புகழ்தபற்ற அலிபாக் தவள்ளை
தவங்காயத்துக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ைது. இென்மூலம்
தவள்ளை தவங்காயத்தின் வர்த்ெகம் அதிகரிக்கக்கூடும் என ரவைாண்
அதிகாரிகள் தெரிவித்ெனர். அவர்கள் ரமலும் கூறுளகயில், ‘மருத்துவ
குணம்தகாண்ட தவள்ளை தவங்காயம் இருெய ரநாய்களுக்கும் உடலில்
தகாழுப்புச் சத்ளெக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் இன்சுலின் சுேக்க ளவப்பதிலும்
பயன்படுவொக 1883ஆம் ஆண்டு அேசு குறிப்ரபட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.
அலிபாக் தவள்ளை தவங்காயத்துக்கு புவிசார் குறியீடு தபறுவெற்காக
மாநில ரவைாண் துளறயும் தகாங்கண் ரவைாண் பல்களலக்கழகமும்
விண்ணப்பத்ளெ 2019, ஜனவரி 15ஆம் ரெதி சமர்ப்பித்ென. தவள்ளை
தவங்காயம் பயிரிடுவொல் ஏக்கருக்கு சுமார் `2 இலட்சம் வருவாய்
கிளடக்கும்’ என்றனர்.
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1. லாஸ்கர்-டிபேக்கி விருதுடன் த ாடர்புடடய துடை எது?

5. ‘ப சிய கூட்டுைவு ைாநாடு’ ஏற்ோடு தெய்யப்ேட்ட நகரம் எது?

அ) இலக்கியம்

அ) மும்ளப

ஆ) விளையாட்டு

ஆ) புது தில்லி 

இ) அறிவியல் 

இ) ைாரைாசி

ஈ) சமூக சசளை

ஈ) காந்தி நகர்

மனித நலத்ளத சமம்படுத்துதற்கு உதவிய உயிரியல் மற்றும் மருத்துை
கண்டுபிடிப்புகள் அறிவியலாைர்களை ககௌரவிப்பதற்காக சமரி மற்றும்
ஆல்பர்ட் லாஸ்கர் ஆகிசயார் 1945ஆம் ஆண்டில் லாஸ்கர் விருதுகளை
நிறுவினர். இந்த ஆண்டு, சகடலின் கரிசகா மற்றும் மருத்துைர் ட்ரூ
கைய்ஸ்சமன் ஆகிய இரு அறிவியலாைர்களுக்கு, COVID-19 mRNA
தடுப்பூசிகளில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய கதாழில்நுட்பத்ளத உருைாக்
-கியதற்காக $250,000 மதிப்பிலான லாஸ்கர்-டிசபக்கி மருத்துை
ஆராய்ச்சி விருது ைழங்கப்பட்டுள்ைது.

✓

மத்திய உள்துளற அளமச்சரும் கூட்டுறவு அளமச்சருமான அமித் ஷா,
புது தில்லியில் நளடகபற்ற, ‘சதசிய கூட்டுறவு மாநாட்டில்’ (சசகரிதா
சம்சமைன்) தளலளம விருந்தினராக கலந்துககாண்டார்.

✓

மத்திய அரசு, விளரவில் ஒரு புதிய கூட்டுறவு ககாள்ளகளய அறிமுகப்ப
-டுத்தி, கூட்டுறவு இயக்கத்ளத ைலுப்படுத்துைதற்காக மாநிலங்களுடன்
இளைந்து கசயல்படும் என்றும் அைர் அறிவித்தார். கூட்டுறவு கபாது
சசளை ளமயங்கள், சதசிய தரவுத்தைம் மற்றும் சதசிய கூட்டுறவு
பல்களலக்கழகம் ஆகியைற்ளற அளமப்பதில் தற்சபாது அரசாங்கம்
கசயல்பட்டு ைருைதாக அைர் கூறினார்.

ளபசர்-பசயாஎன்கடக் மற்றும் மாடர்னா COVID-19 தடுப்பூசிகளில்
அடிப்பளடகைாக கமசஞ்சர் RNA (mRNA) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

6. QUAD டலவர்களின் முதல் உச்சிைாநாட்டட நடத்திய நகரம்
2. அண்டையில் 4 ஆண்டுகடை நிடைவு தெய் தெௌோக்கியா

எது?

திட்டத்ட ச் தெயல்ேடுத்துகிை ைத்திய அடைச்ெகம் எது?

அ) ைாஷிங்டன் 

அ) உள்துளற அளமச்சகம்

ஆ) தாசைாஸ்

ஆ) எரிசக்தி அளமச்சகம் 

இ) கமல்சபார்ன்

இ) விைசாயம் & விைசாயிகள் நல அளமச்சகம்

ஈ) புது தில்லி

ஈ) அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ப அளமச்சகம்

✓

✓

பிரதம அளமச்சர் சகஜ் பிஜிலி ஹர் கர் சயாஜனா – கசௌபாக்யா என்பது
உலகின் மிகப்கபரிய வீட்டு மின்மயமாக்கல் திட்டங்களுள் ஒன்றாகும்.
இது பிரதமர் சமாடியால் 2017 கசப்டம்பர்.25 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது.
நாட்டில் உள்ை அளனத்து வீடுகளுக்கும் மின் இளைப்பு ைழங்குதல்
மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ை அளனத்து மின் இளைப்பு இல்லாத
வீடுகளுக்கும் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ை ஏளழ வீடுகளுக்கும்
மின்-இளைப்பு ைழங்குைசத இத்திட்டத்தின் சநாக்கமாகும்.

✓

கசௌபாக்யா கதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, 2021 மார்ச் ைளர 2.82 சகாடி
வீடுகளுக்கு மின் இளைப்பு ைழங்கப்பட்டுள்ைது.

7. 2021-உலக ைருந் ாளுநர் நாளுக்கானக் கருப்தோருள் என்ன?
அ) Leaving No one behind
ஆ) Pharmacy: Always Trusted for Your Health 

3. அல்டிபைட் லடாக் டெக்கிள் ஓட்டு ல் ெவாலின் இரண்டாவது
ேதிப்பை ஏற்ோடு தெய்துள்ை அடைப்பு எது?

இ) Pharmacists are our Saviours

அ) இந்திய இராணுைம்

ஈ) Sustainable Pharmacy

ஆ) இந்திய கடற்பளட
இ) லடாக் காைல்துளற 
ஈ) இந்தியன் ஆயில்

✓

✓

உலக மருந்தாளுநர் நாைானது மருந்தாளுநர்களின் பங்ளக அங்கீகரிக்
-கும் சநாக்கில் கசப்டம்பர்.25ஆம் சததியன்று ககாண்டாடப்பட்டது.

✓

இந்நாளை, சர்ைசதச மருந்தியல் கூட்டளமப்பு (FIP) நிறுவியது. 1912’இல்
FIP நிறுைப்பட்டதும் இசத நாளில்தான். FIP என்பது மருந்தாளுநர்கள்
மற்றும் மருந்து அறிவியலாைர்களின் சதசிய சங்கங்களின் கூட்டளமப்பு
ஆகும். “Pharmacy: Always Trusted for Your Health” என்பது 2021 உலக
மருந்தாளுநர் நாளுக்கானக் கருப்கபாருைாகும்.

விடுதளலயின் அம்ருத் மசகாத்சைம் மற்றும் பிட் இந்தியா இயக்கத்தின்
ஒருபகுதியாக, அல்டிசமட் லடாக் மிதிைண்டி சைாலின் 2ஆைது பதிப்ளப
மத்திய தகைல் மற்றும் ஒலிபரப்பு, இளைசயார் நலத்துளற மற்றும்
விளையாட்டு அளமச்சர் அனுராக்சிங் தாக்கூர் ககாடியளசத்துத் துைக்கி
ளைத்தார். ளசக்கிளிங் கபடசரஷன் ஆப் இந்தியாவுடன் இளைந்து
லடாக் காைல்துளற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு கசய்திருந்தது.

8. வங்கேந்து-ோபு டிஜிட்டல் கண்காட்சி த ாடங்கப்ேட்ட நாடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) ைங்காைசதசம் 

4. மிழ்நாட்டில் உள்ள பின்வரும் எந் ரயில் நிடலயம், முழுவதும்
சூரிய ஆற்ைலால் இயங்கும் ரயில் நிடலயைாக ைாறியுள்ைது?

இ) இலங்ளக

அ) கசன்ளன கசன்ட்ரல் 

ஈ) சநபாைம்

ஆ) சசலம் சந்திப்பு

✓

ைங்கபந்து-பாபு டிஜிட்டல் கண்காட்சியானது சமீபத்தில் ைங்கசதசத்தின்
டாகாவில் கபாதுமக்கள் பார்ளைக்காக திறக்கப்பட்டது. ைங்கசதசத்தின்
சதசத்தின் தந்ளதயான ைங்கபந்து சஷக் முஜிபுர் இரஹ்மான் மற்றும்
மகாத்மா காந்தியின் ைாழ்க்ளகளய இந்தக் கண்காட்சி காட்டுகிறது.

✓

இக்கண்காட்சி, ைங்கபந்து நூற்றாண்டு மற்றும் ‘மகாத்மா’ காந்தியின்
150 ஆண்டுகள் பிறந்தநாள் நிளறவு மற்றும் இந்தியா-ைங்கசதச
இருதரப்பு உறவுகளின் கபான்விழா ஆகியைற்றிய நிளனவுகூரும்
விதமாக இரு அரசுகைால் சிறப்பாக ைடிைளமக்கப்பட்டது.

இ) விருத்தாசலம் சந்திப்பு
ஈ) திருகநல்சைலி சந்திப்பு
✓

QUAD தளலைர்களின் முதல் சநரடிச்சந்திப்பானது சமீபத்தில் அகமரிக்க
அதிபர் சஜா பிடனால் ைாஷிங்டன் டிசியில் நடத்தப்கபற்றது. இந்தச்
சந்திப்புக்காக இந்தியப் பிரதமர் சமாடி மற்றும் ஆஸ்திசரலியாளைச்
சசர்ந்த ஸ்காட் சமாரிசன் மற்றும் ஜப்பாளனச் சசர்ந்த சயாஷிஹிட் சுகா
ஆகிசயார் அந்நகரத்திற்கு கசன்றனர். 2017ஆம் ஆண்டில், இந்தியா,
ஜப்பான், அகமரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திசரலியா ஆகிய நாடுகள், QUAD
கூட்டணிளய அளமத்தன.

இந்திய இரயில்சையின் கசன்ளன கசன்ட்ரல் இரயில் நிளலயம், டாக்டர்
எம் ஜி இராமச்சந்திரன் மத்திய இரயில் நிளலயம், முழு சூரிய சக்தியால்
இயங்கும் தமிழ்நாட்டின் முதல் இரயில் நிளலயமாக மாறியுள்ைது. இந்த
நிளலயம் அதன் அளனத்து ஆற்றல் சதளைகளையும், அதன் கூளரயில்
நிறுைப்பட்ட சசாலார் சபனல்கள்மூலம் பூர்த்திகசய்கிறது. இந்நிளலயம்,
1.5 MW உற்பத்தித் திறளனக் ககாண்டுள்ைது.











 











9. ெமீேத்தில் அறிவிக்கப்ேட்ட ‘AUKUS’ என்ை ோதுகாப்பு கூட்டணி
உள்ைடக்கிய நாடுகளின் எண்ணிக்டக என்ன?
அ) மூன்று 
ஆ) நான்கு
இ) ஐந்து
ஈ) பத்து
✓

2021 கசப் மாதத்தில், அகமரிக்க அதிபர் சஜா பிடன், ஆஸ்திசரலியப்
பிரதமர் ஸ்காட் சமாரிசன் மற்றும் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் சபாரிஸ் ஜான்சன்
ஆகிசயார் இளைந்து முத்தரப்பு பாதுகாப்பு கூட்டணியான ‘AUKUS’ஐ
அறிவித்தனர். இந்தியா அல்லது ஜப்பாளன இம்முத்தரப்பு கூட்டணியில்
சசர்ப்பளத அகமரிக்கா விரும்பவில்ளல. இந்த கூட்டணி இந்சதா-பசிபிக்
பகுதியில் சீனாளை எதிர்ககாள்ளும் ஒரு முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.

✓

இது, அகமரிக்காளையும் இங்கிலாந்ளதயும் முதல்முளறயாக அணுசக்தி
நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களை உருைாக்கும் கதாழில்நுட்பத்ளத ஆஸ்திசரலிய
நாட்டுக்கு ைழங்க அனுமதிக்கும்.

10. ேன்னாட்டு துளிர்டையங்களின் ரவரிடெயில், வைர்ந்துவரும்
சூழலடைப்பில் மு லிடத்திலுள்ை இந்திய நகரம் எது?
ஆ) கபங்களூரு
இ) கசன்ளன
ஈ) திருைனந்தபுரம்

✓

பன்னாட்டு துளிர்ளமயங்களின் தரைரிளசயில், ைைர்ந்துைரும் சூழல்
அளமப்பில் மும்ளப தனது முதலிடத்ளத தக்களைத்துக்ககாண்டது. இத்
தரைரிளச, ஸ்டார்ட்அப் கஜசனாமின் ைருடாந்திர உலகைாவிய துளிர்
நிறுைன சூழலறிக்ளக – 2021’க்காக கதாகுக்கப்பட்டுள்ைது. லண்டன்,
கதாடர்ந்து இரண்டாைது ஆண்டாக நியூயார்க்குடன் இளைந்து 2ஆம்
இடத்ளதப் பகிர்ந்துககாண்டது.
உலக அைவில் கபங்களூரு 23ஆைது இடத்திலும், தில்லி 36ஆைது
இடத்திலும் உள்ைது. சிலிக்கான் பள்ைத்தாக்குக்கு கைளிசய ஒரு
கதாழில்நுட்ப துளிர்மமயத்ளத அளமப்பதற்கு இலண்டளனச் சிறந்த
இடமாக இந்த அறிக்ளக கூறியுள்ைது.


1. புவி கண்காணிப்புக்காக இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 3 கசயற்ளகக்
சகாள்களை ஏை இஸ்சரா திட்டம்
புவி கண்காணிப்புக்காக இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 3 கசயற்ளகக்
சகாள்களை விண்ணில் கசலுத்த இஸ்சரா திட்டமிட்டுள்ைது. இந்திய
விண்கைளி ஆராய்ச்சி ளமயம் (இஸ்சரா) புவி கண்காணிப்பு கதாடர்பாக
பல்சைறு கட்ட ஆராய்ச்சிகளை சமற்ககாண்டு ைருகிறது. அதன்படி,
நடப்பு ஆண்டின் இறுதி காலாண்டில் இஓஎஸ்-4 (ரிசாட்-1ஏ) மற்றும்
இஓஎஸ்-6 (ஓசசான் சாட்-3) ஆகிய 2 கசயற்ளகக் சகாள்களை PSLV
ரக ராக்ககட் மூலம் விண்ணில் கசலுத்த இஸ்சரா திட்டமிட்டுள்ைது.
இளதத் கதாடர்ந்து, முதல் சிறிய ைளக ராக்ககட் (எஸ்எஸ்எல்வி)
மூலமாக இஓஎஸ்-2 என்ற ளமக்சராசாட் கசயற்ளகக் சகாளும்
கசலுத்தப்பட உள்ைது. எஸ்எஸ்எல்வி ராக்ககட்டில் ஏைப்படும்
கசயற்ளகக் சகாளின் கசயல்பாடு தகுதிகுறித்து பல்சைறு கட்ட
சசாதளனகள் நிளறவு கபற்றுள்ைன. இந்த 3 கசயற்ளகக் சகாள்களும்
விைசாயம், உள்நாட்டு விைகாரங்கள், புவி அறிவியல், சுற்றுச்சூழல்,
ைனம் உள்ளிட்ட துளறகள் சார்ந்த கண்காணிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட
உள்ைன. இளை இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு மற்றும் அதன் எல்ளலப்
பகுதிகளை துல்லியமாக கண்காணிக்கும். கதற்காசிய கடல் பகுதிகளில்
கப்பல்கள், சபார் விமானங்கள் ஊடுருைல் உள்ைதா என எதிரிகளின்
நடமாட்டத்ளத கணித்துக் கூறும். சபரிடர் சமலாண்ளம, விைசாயம்,
காடுகள் பாதுகாப்புக்கு பயன்படும்.
2. எண்ணிம சுகாதார அட்ளட: புரிந்துககாள்ைது எப்படி?
சமீபத்தில், ‘ஆயுஷ்மான் பாரத் எண்ணிம இயக்க’த்ளதப் பிரதமர் சமாடி
கதாடங்கிளைத்தார். இதன்படி, இந்தியக் குடிமக்கள் அளனைருக்கும்
‘எண்ணிம சுகாதார அட்ளட’ இலைசமாக ைழங்கப்பட இருக்கிறது.











நாட்டில் சுகாதார ைசதிகளை ைலுப்படுத்தும் இயக்கத்தின் நீட்சி இது.
ஒவ்கைாரு இந்தியக் குடிமகனின் சுகாதாரப் பதிளை எண்ணிம
முளறயில் பாதுகாக்கும் இப்புதுக்கருவிளய எப்படிப் புரிந்துககாள்ைது?
‘எண்ணிம சுகாதார அட்ளட’யானது ஆதார் அட்ளட சபாலசை தனித்
தன்ளம உளடயது. பயனாளி இந்த அட்ளடயில் 14 இலக்க எண்ளைப்
கபறுைார். இந்த எண், சுகாதாரத் துளறயினருக்கு அைளர அளடயாைம்
காட்டும். இதில் அைருளடய உடல்நலம் கதாடர்பான, உண்ளமயான
தகைல்கள் பதிவுகசய்யப்படும்.
எந்த சநாய்க்கு, எப்சபாது, எந்த மருத்துைமளனயில், என்ன சிகிச்ளச
அளிக்கப்பட்டது, என்கனன்ன பரிசசாதளனகள்
கசய்யப்பட்டன,
என்கனன்ன மருந்துகள் ைழங்கப்பட்டன, பிற உடல்நலப் பிரச்சிளனகள்
உண்டா என்பது சபான்ற தகைல்கள் இதில் இருக்கும். இதன் மூலம்,
அைருளடய மருத்துை ைரலாற்ளற முழுளமயாக அறிய முடியும்.
இந்த அட்ளடளயக் ளகசபசி எண் அல்லது ஆதார் எண் மூலம்
உருைாக்கலாம். ndhm.gov.in எனும் இளையதைத்துக்குச் கசன்று
இளதப் கபற முடியும். இந்த அட்ளடளயச் சுயமாக உருைாக்க
இயலாதைர்கள் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துைமளன, ஆரம்ப சுகாதார
ளமயம், சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல ளமயம் அல்லது பதிவுகபற்ற
சுகாதார அதிகாரி மூலமும் உருைாக்கிக்ககாள்ைலாம்.
தகைல்களை உள்ளிடும் முளற

அ) மும்ளப 

✓



எண்ணிம சுகாதார அட்ளடயில், பயனாளியின் மருத்துைத் தகைல்களை
உள்ளிடுைதற்கு, முதலில் இந்தியாவில் உள்ை அரசு மற்றும் தனியார்
மருத்துைமளனகள், மருத்துைகங்கள், மருத்துைர்கள் ஆகிசயார்
பதிவுகசய்யப்படுைார்கள். இளதத் கதாடர்ந்து, பயனாளி ‘NDHM கஹல்த்
கரக்கார்ட்ஸ் கசயலிளய’ப்பதிவிறக்கம் கசய்ய சைண்டும். பயனாளியின்
14 இலக்க எண் மற்றும் கடவுச்கசால் மூலம் இதனுள் நுளழயலாம்.
இந்தச் கசயலியில் பயனாளி சிகிச்ளச கபற்ற மருத்துைமளனளய
இளைத்தால், அங்குள்ை பயனாளியின் உடல்நலம் கதாடர்பான
தகைல்கள், அைரது ளகசபசி கசயலிக்கு ைந்துவிடும். மருத்துைமளனக்
-கான ‘QR’ குறியீட்ளட ஸ்சகன் கசய்தும் அந்தந்த மருத்துைமளனளய
இளைக்க முடியும்.
அடுத்தடுத்துப் கபறும் சிகிச்ளச, சநாயறிதல், சசாதளன விைரங்கள், பிற
தகைல்கள் ஆகியைற்ளறயும் இந்தச் கசயலியில் உள்ளிடலாம்.
நாகடங்கிலும் உள்ை மருத்துைர்கள், சுகாதாரப் பணியாைர்கள் மற்றும்
எந்தகைாரு மருத்துைமளனயும் பயனாளியின் சுகாதார அட்ளட மூலம்,
அைரது உடல்நலத் தகைல்களைப் பார்க்க முடியும். இதற்குப்
பயனாளியின் ஒப்புதல் கபறுைது அைசியம். பயனாளி எப்சபாது
சைண்டுமானாலும் சுகாதாரப் பதிளை நிறுத்தசைா நீக்கசைா முடியும்.
அைரது தகைல்கள் பகிரப்பட்ட விைரத்ளதயும் அறிய முடியும்.
என்கனன்ன நன்ளமகள்?
எண்ணிம சுகாதார அட்ளடயில் மிகப் கபரிய நன்ளம என்னகைன்றால்,
இதுைளர தனிகயாரு மருத்துைமளனயில் அல்லது மருத்துைமளனக்
குழுவில் மட்டுசம பதிவுகசய்யப்பட்ட பயனாளியின் சுகாதாரத்
தகைல்களை இனிசமல் நாட்டின் எல்லா மருத்துைக் கட்டளமப்புகளிலும்
ஒசர சநரத்தில் பகிர்ந்துககாள்ை முடியும். பயனாளி முதல்முளறயாக
அளதப் பயன்படுத்திய பிறகு, மறுமுளற அசத மருத்துைரிடம் ைந்தாலும்,
சைறு மருத்துைரிடம் கசன்றாலும், முந்ளதய சிகிச்ளசகள், மருந்துச்
சீட்டுகள் மற்றும் சசாதளன விைரங்களை அைருடன் எடுத்துச் கசல்லத்
சதளையில்ளல. இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல், கைளிநாடுகளுக்குச்
சிகிச்ளசக்குச் கசன்றாலும், பயனாளியின் கடந்த கால சுகாதாரத்
தகைல்களை இந்தத் தனித்துைமான அட்ளட மூலம் கதரிந்துககாண்டு
சிகிச்ளச அளிப்பது எளிதாகும். சமலும், மருத்துை ஆைைம்
கதாளலந்துவிட்டால் கைளலயில்ளல.
பளழய சசாதளன அறிக்ளககள் இல்ளலகயன்றால், எல்லாச்
சசாதளனகளையும் மறுபடியும் சமற்ககாள்ை சைண்டியதில்ளல. பிற
சநாயாளிகளின் ஒப்புதலுடன் பயனாளிக்குத் கதரிந்த ஒருைரின்
உடல்நலப் பதிவுகளையும் அைருளடய அட்ளடயில் நிர்ைகிக்கலாம். இது
சநரத்ளதயும் பைத்ளதயும் மிச்சப்படுத்தும். காகிதத் சதளைளயக்
குளறக்கும். சகாப்புகள் ளைக்கும் இடம் சுருங்கிவிடும். சபாலி
மருத்துைர்களை இனம்கண்டுவிடும். எதிர்காலத்தில் கபாதுச் சுகாதார
முன்சனற்றத்துக்குத் சதளையான முன்திட்ட ைளரளைத் தயாரித்து,
நிதி ஒதுக்கீடு கசய்ைதும் அத்திட்டத்ளதச் கசயல்படுத்துைதும் சமம்படும்.
பிரச்சிளனகள் இல்ளலயா?
இந்த அட்ளடயின் தகைல் பாதுகாப்பு கதாடர்பில் பயனாளிகளுக்கு
ஏற்பட்டுள்ை அச்சம்தான் முதல் பிரச்சிளன. கடந்த காலத்தில் ஆதார்



 











அட்ளடத் தகைல்கள் திருடப்பட்ட நிகழ்வுகளை முன்ளைத்து, நாட்டில்
ளசபர் பாதுகாப்பு சகள்விக்குறியாக உள்ைது என்சற ைல்லுநர்கள்
கைளலப்படுகின்றனர். சமலும், ‘சர்ைசதச ஆராய்ச்சியாைர்கள், காப்பீட்டு
நிறுைனங்கள், மருந்துத் தயாரிப்பு நிறுைனங்கள் சபான்றைற்றுக்குத்
திருடப்பட்ட சுகாதாரத் தகைல்கள் உதைலாம்.
தகைல்களைப் பதிவிடும்சபாது, மனிதத்தைறுகள் ஏற்படலாம்; தகைல்கள்
விட்டுப்சபாகலாம்; சைண்டுகமன்சற மாற்றப்படலாம். இைற்ளறக்
கண்காணிப்பது யார் என்ற சகள்விக்கு இதில் விளடயில்ளல. சநாய்
குறித்த இந்தப் பின்னணிகள், அந்த நபரின் சநாளயயும் சிகிச்ளசளயயும்
மாற்றிவிடலாம். இது அைரது உடல்நலனுக்கு ஆபத்ளத ைரைளழக்கலா
-ம்’ என்றும் அைர்கள் எச்சரித்துள்ைனர்.
சமீபத்தில், ‘இந்தியாவில் தகைல் பாதுகாப்புக்ககனத் தனிச்சட்டம்
இல்ளல. ‘தகைல் பாதுகாப்பு மசசாதா – 2019’ மட்டுசம உள்ைது. தனிச்
சட்டம் இயற்றினால் மட்டுசம தகைல் கதாடர்பில் தைறிளழப்பைர்களுக்கு
அபராதம் அல்லது தண்டளன ைழங்க முடியும்’ என்கிறார் பிரபல
இளையப் பாதுகாப்பு நிபுைர் பைன் துக்கல்.
அடுத்து, நாட்டில் கிராமப்புறம், கடசலாரம் மற்றும் மளலைாழிடங்களில்
திறன்சபசி மற்றும் இளைய ைசதிகள் குளறைாகசை இருக்கும்.
அங்குள்ைைர்களுக்கு
இந்த
அட்ளடயின்
கதாழில்நுட்பத்ளதப்
புரிந்துககாள்ளும் ஆற்றலும் குளறவு. கமாழி ஒரு தளடயாக இருக்கும்.
இளை இத்திட்டத்துக்குப் கபரிய சைாலாக இருக்கும். எனசை, எண்ணிம
சுகாதார அட்ளடளய அளனைரும் பயன்படுத்த சைண்டுகமன்றால்,
கிராமம் கதாடங்கி எல்லா அரசு மருத்துைமளனகளிலும் இளையம்
சார்ந்த மருத்துைக் கட்டளமப்புகளை ைலுப்படுத்த சைண்டும்.
தகைல்களை உள்ளிடுபைர்கள் மற்றும் அைற்ளறச் சரிபார்த்துக்
ளகயாளும் மருத்துைர்களின் எண்ணிக்ளகளய அதிகப்படுத்த
சைண்டும். முன்திட்டமிடுதல் மூலம் சுகாதாரத் துளறக்குத் சதளையான
நிதி ஒதுக்கி, மாநிலங்களுக்குப் பகிர்ைது முக்கியம். இந்த அட்ளட,
இந்திய சுகாதாரத் துளறளய சமம்படுத்தும் புரட்சிகர இயக்க சக்தியாக
இருக்கும்
என்ற
பிரதமரின்
அளறகூைல்
உண்ளமயாக
சைண்டுமானால், இளை அளனத்தும் அைசியமான அடிப்பளடகள்.
3. உலக நாடுகளின் மருந்தகம் இந்தியா: உலக சுகாதார அளமப்பின்
தளலளம விஞ்ஞானி புகழாரம்
உலக நாடுகளின் மருந்தகமாக இந்தியா உருகைடுத்து ைருகிறது
என்று உலக சுகாதார அளமப்பின் தளலளம விஞ்ஞானி சவுமியா
சுைாமிநாதன் கதரிவித்துள்ைார். தனியார் கதாளலக்காட்சிக்கு அைர்
அளித்த சபட்டியில் கூறியிருப்பதாைது:
நான்கு மிகப்கபரிய சாதளனகளை இந்தியா பளடத்திருக்கிறது.
சபாலிசயாளை அறசை ஒழித்துள்ைது. சபறுகால உயிரிழப்ளப
கணிசமாக குளறத்துள்ைது. இசதசபால குழந்ளதகள் உயிரிழப்ளபயும்
குளறத்திருக்கிறது. நான்காைதாக உலக நாடுகளின் மருந்தகமாக
இந்தியா உருகைடுத்து ைருகிறது. நாடு சுதந்திரம் அளடந்த 75
ஆண்டுகளில் இந்தியா கசய்த மாகபரும் சாதளனகளில் இதுவும்
ஒன்றாகும்.





4. இதயசநாய் மருத்துைர் பினாய் ஜானுக்கு சாதளனயாைர் விருது
மருத்துைத்துளறயில் சாதளன நிகழ்த்திய மருத்துைர்களுக்கான
சாதளனயாைர் விருது கசன்ளன நவீன இதய மருத்துைச் சிகிச்ளச
(இன்டர்கைன்ஷனல் கார்டியாலஜி) மருத்துைர் பினாய் ஜானுக்கு
ைழங்கப்பட்டுள்ைது. தில்லியில் அண்ளமயில் நளடகபற்ற விழாவில்
பல்சைறு மாநிலங்களைச் சசர்ந்த 20’க்கும் சமற்பட்ட மருத்துைத்
துளறயில் சாதளன புரிந்த மருத்துைர்களுக்கு சாதளனயாைர் விருது
ைழங்கப்பட்டது. இதய கபாது மருத்துைச் சிகிச்ளச பிரிவுக்கும், இதய
அறுளை சிகிச்ளச பிரிவுக்கும் இளடயிலான நவீன இதய மருத்துைச்
சிகிச்ளசயில் நீண்டகால அனுபைமிக்க மருத்துைர் பினாய் ஜான், மத்திய
இளை அளமச்சர் பாஹன் சிங் குலாஸ்தி, முன்னாள் மக்கைளை
உறுப்பினர் கஜயப்பிரதா ஆகிசயாரிடமிருந்து சாதளனயாைர் விருளதப்
கபற்றுக்ககாண்டார்.
5. காஞ்சிபுரம் கநசைாைர்கள் 5 சபருக்கு சதசிய விருதுகள்
சிறந்த
முளறயில்
பட்டுச்சசளலளய
ைடிைளமத்தளமக்காக
காஞ்சிபுரத்ளதச் சசர்ந்த கநசைாைர்கள் 5 சபர் சதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ை
-னர். இைர்களுக்கு சதசிய விருதுகளை மத்திய ஜவுளித் துளற
அளமச்சகம் அறிவித்துள்ைது. காஞ்சிபுரம் நகரீஸ்ைரர் சகாயில் கதருவில்
மத்திய ஜவுளித் துளற அளமச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் கநசைாைர்
சசளை ளமயம் கசயல்பட்டு ைருகிறது. இம்ளமயம் ஆண்டுசதாறும்
பட்டுச்சசளலகளில் சிறந்த ைடிைளமப்பாைர்களை சதர்வுகசய்து, மத்திய
அரசின் விருதுக்கு பரிந்துளர கசய்கிறது.
2018-ஆம் ஆண்டுக்கான கநசைாைர்களுக்சக உரிய மத்திய அரசின்
உயரிய விருதான சந்த் கபீர் விருதும், 2019-ஆம் ஆண்டுக்கான சதசிய
விருது 4 கநசைாைர்களுக்கும் கிளடத்துள்ைது. இதன்மூலம் சிறந்த
கநசைாைருக்கான சதசிய விருதுகளை காஞ்சிபுரத்ளதச் சசர்ந்த 5 சபர்
கபற்று தமிழகத்துக்கு கபருளம சசர்த்துள்ைனர்.
6. உலக மகளிர் அணி
இந்தியாவுக்கு பதக்கம்

கசஸ்

சாம்பியன்சிப்:

முதல்முளறயாக

ஸ்கபயினில் நளடகபற்ற பிசட உலக மகளிர் அணிகள் கசஸ்
சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியா 0-2 என்ற
கைக்கில் ரஷியாவிடம் சதாற்று கைள்ளி கபற்றது. இந்த சாம்பியன்ஷிப்
சபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு கிளடத்த முதல் பதக்கம் இதுைாகும்.
இறுதிச்சுற்றில் நளடகபற்ற ஆட்டங்களில் டி ஹரிகா - சகாரியாச்கினா,
ஆர் ளைசாலி - அகலக்ஸாண்ட்ரா சகாஸ்கடனியுக் ஆகிசயார் சமாதிய
ஆட்டங்கள் டிரா ஆகின. தானியா சச்சதவ் - காகடரினா லாக்சனா, சமரி
ஆன் சகாம்ஸ் - சபாலினா ஷுைாசலாைா ஆகிசயார் சமாதிய
ஆட்டங்களில் இந்தியர்கள் சதால்விகண்டனர். அசதசபால், மற்கறாரு
ஆட்டத்தில் ஹரிகா - சகாரியாச்கினாளை வீழ்த்த, சமரி ஆன் சகாம்ஸ்
- அலினா காஷ்லின்ஸ்கயா ஆகிசயார் சமாதிய ஆட்டம் டிரா ஆனது.
பக்தி குல்கர்னி - லாக்சனாவிடம் சதால்விகண்டார்.

கசரானா கபருந்கதாற்றால் உலக நாடுகளில் அத்தியாைசிய சுகாதார
சசளைகள் கடுளமயாக பாதிக்கப்பட்டுள்ைன. இந்த கபருந்கதாற்றால்
சர்ைசதச அைவில் காசசநாய், கதாற்று அல்லாதசநாய்கள், குழந்ளதகள்
பராமரிப்பில் கபரும் பின்னளடவு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
எனசை ைரும் மாதங்களில் எந்கதந்த சுகாதார துளறகளில் கைனம்
கசலுத்த சைண்டும் என்பளத முன்கூட்டிசய தீர்மானிக்க சைண்டும்.
சுகாதார உள்கட்டளமப்பு ைசதிகளை சமம்படுத்த சைண்டும்.
அப்சபாதுதான் கசரானா கபருந்கதாற்ளற கைற்றிகரமாக எதிர்ககாள்ை
முடியும். அசதாடு அடிப்பளட சுகாதார சசளைகளையும் தங்கு
தளடயின்றி சமற்ககாள்ை முடியும்.
யுனிகசப் அறிக்ளகயின்படி இந்தியாவில் ஊட்டச்சத்து குளறபாடு
மிகப்கபரிய பிரச்சிளனயாக நீடிக்கிறது. ஊட்டச்சத்து குளறபாட்டால் 5
ையதுக்கு உட்பட்ட குழந்ளதகளின் உயிரிழப்பு அதிகரித்து ைருகிறது.
கபருந்கதாற்றால் எழுந்துள்ை அசாதாரை சூழ்நிளலயால் ஏராைமான
குடும்பங்கள் ைறுளமக்சகாட்டுக்கு கீசழ தள்ைப்பட்டுள்ைன. இதன்
காரைமாக ஊட்டச்சத்து குளறபாடு பிரச்சிளன சமலும் அதிகமாகி
உள்ைது. குழந்ளதகள் உயிரிழப்பு மட்டுமன்றி காசசநாய் உள்ளிட்ட
பல்சைறு சநாய்கள் ஏற்பட ஊட்டச்சத்து குளறபாடு மிக முக்கிய
காரணியாக உள்ைது. இந்த சநரத்தில் ஊட்டச்சத்து பிரச்சிளனயில்
கூடுதல் கைனம் கசலுத்த சைண்டியது அைசியமாகிறது. இவ்ைாறு
சவுமியா சுைாமிநாதன் கதரிவித்துள்ைார்.











 

✓













1. சமீபத்தில் தில்லி அரசு அறிமுகப்படுத்திய சுற்றுலா சசயலியின்

5. ‘வதசிய பவயாடிக் ஸ்ட்சரஸ் வடாலரன்ஸ் நிறுேனம்’ அலமந்து

சபயர் என்ன?

உள்ை இடம் எது?

அ) எனது தில்லி

அ) மும்மப

ஆ) தேத ோ தேரி தில்லி 

ஆ) புதன

இ) தில்லி சுற்றுப்பயணம்

இ) அ ேேோபோத்

ஈ) ஹேோரோ தில்லி

ஈ) ரோய்பூர் 

தில்லி அரசோனது அண்மேயில் ‘தேத ோ தேரி தில்லி’ என்ற சசயலிமய
அறிமு ப்படுத்தியது. இது தில்லி அரசின் சுற்றுலோத் துமறயோல்
வடிவமேக் ப்பட்டு உருவோக் ப்பட்டேோகும். இந்ேச் சசயலி, தில்லியில்
உள்ள அமனத்து சுற்றுலோ சேோடர்போன ே வல் மளயும் வழங்கும்.
தில்லியில் உள்ள அமனத்து முக்கிய சுற்றுலோத்ேலங் ளுக் ோன
நுமழவுச் சீட்டு மளயும் இதில் சபற முடியும்.

✓

தநஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பதயோடிக் ஸ்ட்சரஸ் சடோலரன்ஸ் என்பது
ஐசிஏஆரின் கீழ் உள்ள ஒரு ேன்னோட்சி பல் மலக் ழ ேோ ரோய்ப்பூரில்
அமேந்துள்ளது. இந்ே நிறுவனம் டந்ே 2012’இல் உருவோக் ப்பட்டது.

✓

ரோய்பூரில் உள்ள இந்நிறுவனத்தின் புதிய வளோ த்மே பிரேேர் தேோடி
நோட்டிற்கு அர்ப்பணித்மே அடுத்து இந்ே நிறுவனம் சமீப சசய்தி ளில்
இடம்சபற்றது. இந்ே நி ழ்வின் தபோது, பிரேே ேந்திரி, 35 ோலநிமல
சநகிழ்திறனுடன் கூடிய பயிர் வம மளயும் நோட்டுக்கு அர்ப்பணித்ேோர்.

2. காலாண்டு வேலலோய்ப்பு ஆய்ேறிக்லகயானது நாட்டின்
எத்தலன துலைகளின் வேலலோய்ப்பு மற்றும் அது சதாடர்புலடய
மாறிகலை ேழங்குகிைது?

6. மருத்துேமலன அடிப்பலடயிலான புற்றுவநாய் பதிவேடுகளின்

அ) 3

அ) ஐஎம்ஏ

ஆ) 9 

ஆ) ஐசிஎம்ஆர் 

இ) 15

இ) NITI ஆதயோக்

ஈ) 23

ஈ) எய்ம்ஸ்

✓

சேோழிலோளர் வோரியத்ேோல் ேயோரிக் ப்பட்ட ோலோண்டு அடிப்பமடயிலோன
அகில இந்திய தவமலவோய்ப்பு ஆய்வின் ஒருபகுதியோ , ோலோண்டு
தவமலவோய்ப்பு ஆய்வின் (2021 ஏப்ரல் முேல் ஜூன் வமர) முேல்
ோலோண்டுக் ோன அறிக்ம மய ேத்திய சேோழிலோளர் ேற்றும் தவமல
வோய்ப்பு அமேச்சர் புதபந்ேர் யோேவ் சவளியிட்டோர்.

✓

முடிவு மள அறிவித்ே அமேச்சர் புதபந்ேர் யோேவ், தேர்வு சசய்யப்பட்ட 9
துமற ளில் முேற் ட்ட ஆய்வின்படி ேதிப்பிடப்பட்டுள்ள சேோத்ே தவமல
வோய்ப்பு 3 த ோடிதய 8 இலட்சம் என்றும், இது 6ஆவது சபோருளோேோர
ணக்ச டுப்பு (2013-14) அறிக்ம யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 2 த ோடிதய
37 இலட்சத்மே விட 29% அதி ம் என்றும் கூறினோர்.

அறிக்லக, 2021’ஐ சேளியிட்ட நிறுேனம் எது?

✓

இந்திய ேருத்துவ ஆரோய்ச்சி வுன்சிலோனது (ஐசிஎம்ஆர்) “இந்தியோவில்
புற்றுதநோய் ளின் கிளினித ோதபோேோலஜிக் ல் புசரோமபல்: ேருத்துவ
ேமன அடிப்பமடயிலோன புற்றுதநோய் பதிதவடு ளின் அறிக்ம -2021”
சவளியிட்டது. இந்ே அறிக்ம யின்படி, அமனத்து புற்றுதநோய்
போதிப்பு ளின் விகிேமும் சபண் மளவிட (47.4%) ஆண் ளில் (52.4%)
அதி ேோ உள்ளது.

✓

சபண் மளப் போதிக்கும் புற்றுதநோய் ளுள் ேோர்ப புற்றுதநோய் முேல்
இடத்தில் உள்ளது. குழந்மேப்பருவ (0-14 வயது) புற்றுதநோய் ள் 7.9%
அளவுக்கு உள்ளது. ேமல ேற்றும்
ழுத்துப்பகுதி புற்றுதநோய் ள்
ஆண் ளுக்கு ஏற்படும் புற்றுதநோய் போதிப்பு ளுள் கிட்டத்ேட்ட மூன்றில்
ஒரு பங் ோ (31.2%) உள்ளது.

3. தற்வபாது நலடமுலைப்படுத்தப்படும் சேளிநாட்டு ேர்த்தகக்

7. ‘2021 உலகைாவிய துளிர்நிறுேன சூழலறிக்லகயின்’படி, மலிவு

சகாள்லகயின் அசல் கால அளவு என்ன?

திைலமயுள்ை 5ஆேது ஆசிய சூழலலமப்பாக உருோன இந்திய
மாநிலம் எது?

அ) 2014- 2019
ஆ) 2015-2020 

அ) ேமிழ்நோடு

இ) 2016-2021

ஆ) த ரளோ 

ஈ) 2017-2022

✓



2015-20 சவளிநோட்டு வர்த்ே க் ச ோள்ம யின் ோலத்மே ேோர்ச் 2022
வமர நீட்டிக் இந்திய அரசு முன்சேோழிந்துள்ளது. இந்ேக் ச ோள்ம
முேலில் ேோர்ச் 31, 2020 அன்று முடிவமடவேோ இருந்ேது. இந்ேக்
ச ோள்ம , முேலில் 2021 ேோர்ச் வமரயிலும் 2021 சசப் வமரயிலும்
நீட்டிக் ப்பட்டது. மூன்றோவது முமறயோ , ேற்தபோது மீண்டும் நீட்டிக்
முன்சேோழியப்பட்டது. இமே வர்த்ே ேற்றும் சேோழில்துமற அமேச்சர்
பியூஷ் த ோயல் அறிவித்ேோர்.

இ) ர்நோட ோ
ஈ) ே ோரோஷ்டிரோ

✓

4.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ை “ஆகாஷ் பிலரம்” என்ைால் என்ன?
அ) AIR’இன் புதிய ஒலிபரப்பு நிமலயம்

2021 உல ளோவிய துளிர் நிறுவன சூழலறிக்ம யில் ேலிவு திறமே
உள்ள ஐந்ேோவது ஆசிய சூழலமேப்போ த ரளோ உருசவடுத்துள்ளது.
இந்ே அறிக்ம , ஸ்டோர்ட் அப் சஜதனோம் ேற்றும் உல ளோவிய சேோழில்
முமனதவோர் சநட்சவோர்க் ோல் ேயோரிக் ப்பட்டது. இந்ே 2021 அறிக்ம ,
சசயல்திறன், நிதி, இமணப்பு, சந்மே வரம்பு, வள ஈர்ப்பு, அனுபவம் &
திறமே ஆகிய 7 அளவுருக் ளின் அடிப்பமடயில், உலச ங்கிலும்
உள்ள 140 சூழலமேப்பு மள ேரவரிமசப்படுத்துகிறது.

8. ேட இந்திய மாநிலத்தின் முதல் மற்றும் மிகப்சபரிய பனைப்

ஆ) BSNL வழங்கும் புதிய அ லக் ற்மற தசமவ

பூங்கானை (palmetum) திைந்து லேத்துள்ை மாநிலம் எது?

இ) ஆ ோஷ் ஏவு மணயின் புதிய பதிப்பு 

அ) உத்ேர பிரதேசம்

ஈ) இஸ்தரோவின் வழிசசலுத்ேல் சசயற்ம க்த ோள்

ஆ) உத்ேர ோண்ட் 

✓

போது ோப்பு ஆரோய்ச்சி ேற்றும் தேம்போட்டு அமேப்பு (டிஆர்டிஓ) சமீபத்தில்
ஒடிசோவின் சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிமணந்ே தசோேமன ேளத்தில்
‘ஆ ோஷ் பிமரம்’ ஏவு மணமய பரிதசோதித்ேது.

இ) ேத்திய பிரதேசம்

✓

ஆ ோஷ் ஏவு மணயின் இந்ே தேம்படுத்ேப்பட்ட பதிப்பு டிஆர்டிஓவோல்
வடிவமேக் ப்பட்டு உருவோக் ப்பட்டது.









ஈ) பீ ோர்
✓

உத்ேர ோண்ட் வனத்துமறயானது அம்ேோநிலத்தின் முேல் பமனப்
பூங் ோமவ மநனிடோலில் அமேந்துள்ள ஹல்த்வோனி ேக் ளுக்கு
அர்ப்பணித்ேது. இது, வட இந்தியோவிதலதய மி ப்சபரிய பமனப்பூங் ோ
ஆகும். இங்கு 110’க்கும் தேற்பட்ட பமனேர வம ள் உள்ளன. இது,
CAMPA திட்டத்தின்கீழ் உருவோக் ப்பட்டேோகும்.

✓

உத்ேர ண்மட பூர்வீ ேோ க் ச ோண்ட டிரோச்சி ோர்பஸ் ேகில் (ேகில்
பமன) என்ற பமன இனமும் இங்கு உள்ளது.



 











9.‘ஹுனர்பாஸ்’ விருதுகளுடன் சதாடர்புலடய மத்திய அலமச்சகம்
எது?



2. ோவல் துமறயின் அதிரடி நடவடிக்ம
பலப்படுத்ேட்டும்

ள் சட்டம் ஒழுங்ம ப்

ச ோமலக் குற்றப் பின்னணி உள்ளவர் மள முற்றும
அவர் ளிடம் உள்ள ஆயுேங் மளக் ம ப்பற்றிவரும் ேமிழ்நோடு
துமறயின் சேோடர் நடவடிக்ம ள், சட்டம் ஒழுங்கு சேோடர்பில்
அரசு தீவிர வனம் சசலுத்ேத் சேோடங்கியிருப்பேன் சவளிப்போடு
சேரிகின்றன.

அ) ஊர வளர்ச்சி அமேச்ச ம் 
ஆ) சமூ நீதி ேற்றும் அதி ோரேளித்ேல் அமேச்ச ம்
இ) வீட்டுவசதி ேற்றும் ந ர்ப்புற விவ ோரங் ள் அமேச்ச ம்
ஈ) விவசோயம் ேற்றும் ஊர வளர்ச்சி அமேச்ச ம்
✓

‘ஹுனர்போஸ்’ விருது ள் நடுவண் ஊர வளர்ச்சி அமேச்ச த்தின்கீழ்
மஹேரோபோத்தில் உள்ள தேசிய ஊர வளர்ச்சி ேற்றும் பஞ்சோயத்து ரோஜ்
(NIRD&PR) அமேப்போல் நிறுவப்பட்டேோகும்.

✓

NIRD&PR ஆனது விடுேமலயின் 75ஆம் ஆண்டுக் ச ோண்டோட்டத்தின்
ஒருபகுதியோ அந்திதயோேயோ நோள் அன்று 75 ேோற்றுத்திறனோளி ளுக்
-கு விருது மள வழங்கியது. இந்ே நோள், 2021 சசப்.25 அன்று பண்டிட்
தீனேயோள் உபோத்யோயோவின் பிறந்ேநோளோகும்.

✓

தீனேயோள் உபோத்யோயோ கிரோே ச ௌசல்யோ தயோஜனோ ேற்றும் கிரோேப்புற
சுயதவமலவோய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனங் ள் திட்டங் ள்மூலம் பயிற்சி
சபற்றவர் ளுக்கு விருது ள் வழங் ப்படுகின்றன.

10.எம்மாநிலத்தில், உலகின் அதிக உயரத்தில் அலமக்கப்பட்டுள்ை
மின்வனற்ை நிலலயம் உள்ைது?
அ) இேோச்சல பிரதேசம் 
ஆ) பீ ோர்
இ) உத்ேர ோண்ட்
ஈ) பஞ்சோப்

✓



இேோச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் ஸ்பிட்டி ேோவட்டத்தில் அமேந்துள்ள
ோசோ, உலகின் அதி உயரத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ள மின்தனற்ற
நிமலயத்மேக் ச ோண்டுள்ளது. இந்நிமலயம் ‘Go Ego’ என்ற சபயரில்
நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்ே நிமலயம், சரோசரி டல் ேட்டத்திலிருந்து 500
அடி உயரத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ளது. தசோேமன ஓட்டேோ , இரண்டு
மின்சோர ஸ்கூட்டர் ள் இந்ே நிமலயத்தில் மின்தனற்றம் சசய்யப்பட்டன.


1. ோஞ்சிபுரம் சநசவோளர் ள் 6 தபருக்கு தேசிய விருது: உயரிய
விருேோன ‘சந்த் பீர்’ விருமே ஒருவர் சபறுகிறோர்
ோஞ்சிபுரத்மேச் தசர்ந்ே சநசவோளர் ள் 6 தபருக்கு 4 தேசிய விருது
கிமடத்துள்ளது. சநசவோளர் ளுக்கு வழங் ப்படும் மி
உயரிய
விருேோன ‘சந்த் பீர்’ விருமேயும் ஒரு சநசவோளர் சபறுகிறோர். ேத்திய
அரசு, சநசவோளர் ளுக்கு வழங்கும் மி உயரிய விருது ‘சந்த் பீர்’
விருேோகும். 2018-ம் ஆண்டுக் ோன ‘சந்த் பீர்’ விருது இந்திய
அளவில் 10 தபருக்கு அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இதில்
ோஞ்சிபுரம்
தேட்டுப்போமளயம் சேருமவச் தசர்ந்ே சநசவோளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி
சபயரும் இடம் சபற்றுள்ளது. நிமறய சநசவோளர் ளுக்கு பயிற்சி
அளித்ேது, வழக் ேோன தசமல ளுக்கு ேோற்றோ 114 வடிவமேப்பு மள
தசர்த்து தசமல சநய்ேது ஆகிய ோரணங் ளுக் ோ இவருக்கு இந்ே
விருது அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.

யிட்டு,
ோவல்
ேோநில
ளோ த்

டந்ே சசப்டம்பர் 23 அன்று இரவு சேோடங்கி, அடுத்ே சில நோட் ளில்
ேமிழ்நோடு முழுவதும் ஒதர தநரத்தில் நடத்ேப்பட்ட ‘ஆபதரஷன் டிஸ்ஆர்ம்’
நடவடிக்ம யில், பமழய ச ோமலக் குற்றவோளி ள் தசோேமனக்கு
உட்படுத்ேப்பட்டு, அவர் ளில் 3,325 குற்றவோளி ள் ம துசசய்யப்பட்டுள்
-ளேோ க் ோவல் துமற ேரப்பில் சேரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
3.
ோஞ்சிபுரத்தில் பட்டுப் பூங் ோ ஓரிரு ேோேங் ளில் திறப்பு; ேறி
இயந்திரங் ள் சசயல்போட்டுக்கு வந்ேன; சபண் ளுக்கு 66 %
தவமலவோய்ப்பு
ோஞ்சிபுரத்மே அடுத்ே கீழ் திர்பூர் கிரோேத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ள
பட்டுப் பூங் ோ உள்ளோட்சித் தேர்ேலுக்குப் பின்பு திறக் ப்பட உள்ளது.
அங்கு
நிறுவப்பட்டுள்ள
ம த்ேறி
இயந்திரங் ள்
ேற்தபோது
முேல் ட்டேோ சசயல்போட்டுக்கு வந்துள்ள நிமலயில், இங்கு 66%
சபண் ளுக்கு தவமலவோய்ப்பு அளிக் வும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பட்டுக்குப் பு ழ்சபற்ற ோஞ்சிபுரத்தில் ரூ.83.33 த ோடியில் பட்டுப் பூங் ோ
அமேக் ப்படும் என்று டந்ே 2012-ம் ஆண்டு ேமிழ அரசு அறிவித்ேது.
இேற் ோ அரசு, ரூ.14 த ோடி ேதிப்புள்ள 75 ஏக் ர் நிலம், ேோனியத்
சேோம யோ ரூ.7.54 த ோடிமயயும் ஒதுக்கியது. ேற்ற சேோம ேனியோர்
மூலம் முேலீடு சசய்யப்படும் என்று அறிவிக் ப்பட்டது.
அேற்குப் பிறகு இேற் ோன பணி ள் விமரவோ நமடசபறவில்மல.
ோஞ்சிபுரத்மே அடுத்ே கீழ் திர்பூர் கிரோேத்தில் பட்டுப் பூங் ோ அமேக்கும்
பணி ள் அப்படிதய கிடப்பில் தபோட்டப்பட்டன. டந்ேஆண்டு இேற் ோன
பணி ள் ஓரளவுக்கு நமடசபற்றன. திமு ஆட்சி சபோறுப்தபற்றதும்
இந்ேப் பட்டுப் பூங் ோமவ சசயல்போட்டுக்கு ச ோண்டு வர பல்தவறு
நடவடிக்ம ள் எடுக் ப்பட்டன.
முேல் ட்டேோ ேறி சநய்வேற் ோன ட்டிடங் ள் அமேக் ப்பட்டுள்ளன.
இங்கு ேறி இயந்திரங் ள் சபோருத்ேப்பட்டு துணி சநய்யும் பணி ள்
சேோடங்கியுள்ளன.
பல்தவறு
ேனியோர்
நிறுவனங் ள்
ேறி
சநய்வேற் ோன ம த்ேறி இயந்திரங் மள சபோருத்தி வருகின்றன.
இந்ேப் பட்டுப் பூங் ோவில் ம த்ேறிக்கு என ேனிப் பிரிவும்,
சோயப்பட்டமற ள், விற்பமனப் பிரிவு ள் உட்பட பல அமேக் ப்பட
உள்ளன. இங்கு 66 சேவீேம் சபண் ளுக்கு தவமலவோய்ப்பு அளிக் வும்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சோயமிடுேல் நமடசபறும்தபோது நீர் ேறுசுழற்சி
முமறயில் பயன்படுத்ேப்பட உள்ளன.
இங்கு சேோத்ேம் 2,160 ம த்ேறி இயந்திரங் ள் அமேக் ப்பட உள்ளன.
சநசவோளர் ளுக்கு
700
குடியிருப்பு ள்
அமேக் வும்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சேோத்ேம் 82 யூனிட்டு ளோ இமவ இயங்
உள்ளன. பட்டு ம த்ேறி சநசவுக் ோ 22 யூனிட்டு ளும், ோட்டன்
ம த்ேறி துணி ள் சநசவு சசய்ய 30 யூனிட்டு ளும் ஒதுக் ப்பட
உள்ளன. ேற்ற 30 யூனிட்டு ளில் சோயமிடுேல் உள்ளிட்ட ம த்ேறிச்
சோர்ந்ே இேரப் பணி ள் நமடசபற உள்ளன.

இதேதபோல் 2019-ம் ஆண்டுக் ோன தேசிய விருது 20 தபருக்கு
அறிவிக் ப் பட்டுள்ளது. இதில் 6 தபர் ோஞ்சிபுரத்மேச் தசர்ந்ேவர் ள்.
ோஞ்சிபுரம் ேர்ேலிங் ம் ந மரச் தசர்ந்ே சரளோ - ணபதி ேம்பதி ேற்றும்
பிள்மளயோர்போமளயத்மேச் தசர்ந்ே ோேோட்சி - ஹரி ேம்பதி இமணந்
தும்,
ணி ண்டீஸ்வர் த ோயில் சேருமவச் தசர்ந்ே ரோம்குேோரி,
ரோயன்குட்மட பிள்மள சேருமவச் தசர்ந்ே ஹரி ஆகிதயோர்
ேனித்ேனியோ வும் தேசிய விருமே சபறுகின்றனர். ோஞ்சிபுரத்மேச்
தசர்ந்ே 6 சநசவோளர் ள் 4 தேசிய விருது மள சபறுகின்றனர். சிறந்ே
வடிவமேப்பு,
சிறந்ே
சேோழில்
நுட்பங் மள
ம த்ேறியில்
பயன்படுத்தியது, சிறந்ே வண்ணங் ள் ஆகிய ோரணங் ளுக் ோ
இவர் ளுக்கு விருது அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.

4. சேதி தெரியுமா?

இதேதபோல் தேசிய சிறப்புச் சோன்றிேமழ ோஞ்சிபுரம் திருக் ோலிதேடு
பகுதிமயச் தசர்ந்ே த ோவிந்ேரோஜ், சீனுவோசன் ஆகிதயோர் இமணந்து
சபறு
கின்றனர்.
தேசிய
விருது ளுக் ோன
ேகுதி ளின்
அடிப்பமடயிதலதய இவர் ளும் தேர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சசப்.26: சசக் குடியரசில் நமடசபற்ற ஆஸ்ட்ரோவோ ஒபன் சடன்னிஸ்
தபோட்டியின் ே ளிர் இரட்மடயர் பிரிவில் இந்தியோவின் சோனியோ மிர்சோசீனோவின் ஷுவோய் ஜங் இமண பட்டம் சவன்றது.









சசப்.24: பள்ளிக்
ல்விக் ோன புதிய போடத்திட்டத்மே வகுக்
த . ஸ்தூரி ரங் ன் ேமலமேயில் 12 தபர் ச ோண்ட குழுமவ ேத்திய
அரசு நியமித்துள்ளது.
சசப்.25: உல சு ோேோர அமேப்பின் ேமலமே இயக்குநரோ உள்ள
எத்திதயோப்பியோமவச் தசர்ந்ே சடட்தரோஸ் அேோதனோம் ச ப்தரயமை,
அந்ேப் பேவிக்கு இரண்டோவது முமறயோ ஐதரோப்பிய ஒன்றிய நோடு ள்
பரிந்துமரத்துள்ளன.
சசப்.26: இந்தியோவின் முேல் விமளயோட்டுத் துமற நடுவண் தீர்ப்போயம்
குஜரோத் ேோநிலம் அ ேேோபோத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ளது.



 















சசப்.27: அசேரிக் ோவின் டத ோடோ ேோ ோணத்தில் உள்ள யோங்டன்
ந ரில் நடந்ே 2021 உல வில்வித்மே சோம்பியன்ஷிப் தபோட்டியில்
இந்திய வில்வித்மே அணி 3 சவள்ளிப் பேக் ங் மள சவன்றது.

சவப்பநிமலமயப் சபோருத்து அந்ே உணோா்வியில் உருவோக் ப்படும்
அயனி ள், சவப்பத்மே உணோா்த்துகின்றன என்பமே அவோா்
ண்டறிந்ேோோா்.

சசப்.27: ஆயுஷ்ேோன் போரத் என்கிற தேசிய டிஜிட்டல் சு ோேோரத்
திட்டத்மேப் பிரேேர் நதரந்திர தேோடி சேோடங்கிமவத்ேோர். ஒவ்சவோரு
குடிே னுக்கும் சு ோேோர அமடயோள அட்மடமயயும் பதிதவட்மடயும்
உள்ளடக்கியது இத்திட்டம்.

ஆோா்டம் படோபூடியன் (54)

சசப்.28:
சசன்மன
எழும்பூரில்
உள்ள
பமழய
ஆமணயர த்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ள ேமிழ்நோடு
ோவல்
அருங் ோட்சிய ம் சபோதுேக் ள் போர்மவக்கு திறக் ப்பட்டது.

ோவல்
துமற

சசப்.28: டி20 கிரிக்ச ட் தபோட்டி ளில் 10 ஆயிரம் ரன் மளக் குவித்ே
முேல் இந்திய வீரர் என்கிற சபருமேமய விரோட் த ோலி சபற்றோர்.
சசப்.29: ோவிரி நதிநீர் தேலோண்மே ஆமணயத்தின் முழு தநரத்
ேமலவரோ
சவுமித்ரோ குேோர் ஹல்ேோர் என்பவமர ேத்திய அரசு
நியமித்துள்ளது.
அக்.1: தபோலீஸ், அதி ோரி ளின் ச ோடுமே ள் குறித்து சோேோனியர் ள்
அளிக்கும் பு ோர் மள விசோரிக் உயர் நீதிேன்ற ேமலமே நீதிபதி ள்
ேமலமேயில் சிறப்பு விசோரமணக் குழு அமேக் உச்ச நீதிேன்றம்
ஆேரவோ
இருக்கும் என்று ேமலமே நீதிபதி என்.வி.ரேணோ
சேரிவித்துள்ளோர்.
5. ேருத்துவம்: அசேரிக் விஞ்ஞோனி ள் இருவருக்கு தநோபல்
ேனிேோா் ள்
சவப்பநிமலமயயும்
சேோடுேமலயும்
உணோா்ந்து
ச ோள்வேற் ோன உணோா்வி மள (ரிசப்டோா்ஸ்)
ண்டறிந்ேேற் ோ
அசேரிக் ோமவச் தசோா்ந்ே இரு விஞ்ஞோனி ளுக்கு ேருத்துவத்துக் ோன
தநோபல் பரிசு அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இது சேோடோா்போன அறிவிப்மப
திங் ள்கிழமே சவளியிட்ட தநோபல் குழுவின் சபோதுச் சசயலோா் ேோேஸ்
சபல்ேன் கூறும யில், ‘‘ ண் ளின் போோா்க்கும் சசயல்போடு, ோது ளின்
த ட்கும் ேன்மே, தேோலின் உணரும் சசயல்போடு ஆகியமவ
சேோடோா்போன ‘சசோதேதடோசசன்தசஷன்’
என்ற பிரிவில் தடவிட்
ஜூலியைும் ஆோா்டம் படோபூடியனும் ஆய்வு மள தேற்ச ோண்டனோா்.
அந்ே ஆய்வு ள் இயற்ம யின் ர சியத்மே அறிவேற்கு உேவின.
ேனிேோா் ள் உயிோா் வோழ்வேற்கு உணோா்வு ள் மி வும் அவசியேோனமவ.
எனதவ,
அவோா் ளின்
ண்டுபிடிப்போனது
முக்கியேோனேோ வும்
உயோா்ந்ேேோ வும் உள்ளது.
மிள ோயில் ோணப்படும் ‘த ப்மசசின்’ என்ற தவதிப்சபோருமளப்
பயன்படுத்தி சவப்பத்மே உணோா்வேற் ோ த் தேோலில் உள்ள நரம்பு
உணோா்விமய தடவிட் ஜூலியஸ்
ண்டறிந்ேோோா். சேோடுேமல
உணோா்ந்து ச ோள்வேற் ோ உடலில் உள்ள சசல்லில் ோணப்படும்
உணோா்விமய ஆோா்டம் படோபூடியன் ண்டறிந்ேோோா்’ ’ என்றோோா்.
சேேோன பரிசுத் சேோம : தநோபல் பரிசோ ேங் ப் பேக் த்துடன் சுேோோா்
ரூ.8.40
த ோடி
பரிசுத்சேோம யும்
அளிக் ப்படும்.
அந்ேப்
பரிசுத்சேோம யோனது
இரு
விஞ்ஞோனி ளுக்கும்
சேேோ ப்
பகிோா்ந்ேளிக் ப்படவுள்ளது.
டந்ே ஆண்டு இரு விஞ்ஞோனி ளும்
நரம்பியலுக் ோன ‘ வ்லி’
விருமேப் பகிோா்ந்து ச ோண்டது
குறிப்பிடத்ேக் து.
முக்கியத்துவம்: தநோபல் குழுவின் உறுப்பினோா் ளில் ஒருவரோன தபட்ரிக்
என்ஃதபோோா்ஸ் கூறும யில், ‘‘த ோமடக் ோலத்தின் ோமல தவமளயில்
ஒரு தேோட்டத்தில் ோலணி ளின்றி நடந்து சசன்றோல், சூரியனின்
இேேோன சவயிமலயும், ோமல தநரத்தின் குளுமேமயயும், சில்சலன்ற
ோற்மறயும், ோலுக் டியில் படோா்ந்திருக்கும் சிறுபுற் ளின் சேல்லிய
அமேப்பு மளயும் உணர முடியும். அத்ேம ய உணோா்வு மளப் பற்றிய
ஆய்தவ ‘சசோதேதடோசசன்தசஷன்’ என்பது. அத்ேம ய உணோா்வு ள்
சேோடோா்போன விவரங் ள், தேோலில் இருந்து சேோடோா்ந்து உடலின்
பல்தவறு
பகுதி ளுக்கு
எடுத்துச்
சசல்லப்படுகின்றன.
அந்ே
உணோா்வு ள் சில பணி மள சிரேமின்றியும் அதி ம் தயோசிக் ோேலும்
சசய்ய அத்தியோவசியேோ
உள்ளன’ ’
என்றோோா். இந்ேக்
ண்டுபிடிப்பு ள்
வோயிலோ
ரத்ே
நோளங் ளில்
அழுத்ேம்
ஏற்படுவேற் ோன சிகிச்மச மள உருவோக்குவது, ேருந்து ள் ேயோரிப்பது
உள்ளிட்டமவ எளிேோகியுள்ளேோ த் சேரிவிக் ப்பட்டுள்ளது
தநோபல்-ேருத்துவம்
தடவிட் ஜூலியஸ் (65) அசேரிக் ோவின் சோன் பிரோன்சிஸ்த ோவில் உள்ள
லிஃதபோோா்னியோ பல் மலக் ழ விஞ்ஞோனியோன தடவிட் ஜூலியஸ்,
மிள ோயில் உள்ள தவதிப்சபோருள் தேோலில் ஏற்படுத்தும் எரிச்சமல
உணரும் ‘டிஆோா்பிவி1’ என்ற உணோா்விமயக்
ண்டறிந்ேோோா்.









சலபனோனில் பிறந்து அசேரிக் ோவின் லிஃதபோோா்னியோ ேோ ோணம்,
லோதஹோல்லோ ந ரத்தில் உள்ள
ல்வி ஆய்வு நிமலயத்தில்
விஞ்ஞோனியோ உள்ள ஆோா்டம் படோபூடியன், சேோடுேமல உணோா்ந்து
ச ோள்ளும் ‘பியஸ்01’, ‘பியஸ்02’ ஆகிய உணோா்வி மளக் ண்டறிந்ேோோா்.
சேோடுவேன் மூலேோ தேோலில் ஏற்படும் அழுத்ே ேோறுபோட்மட சசல்லில்
உள்ள ஜீன் ள் எவ்வோறு உணோா்ந்து மூமளக்குத் ே வமல
அனுப்புகின்றன என்பதில் தீவிர ஆரோய்ச்சி மள அவோா் தேற்ச ோண்டோோா்.
6. புதிய ந ர்ப்புற இந்தியோ ேோநோடு: பிரேேோா் தேோடி இன்று சேோடங்கி
மவக்கிறோர்
உத்ேர பிரதேச ேோநிலம் லக்தனோவில் 'ஆசோதி75 - புதிய ந ர்ப்புற
இந்தியோ' ேோநோடு ேற்றும் ண் ோட்சிமய பிரேேர் நதரந்திர தேோடி
இன்று சேோடங்கி மவக்கிறோர். அங்குள்ள 75 ேோவட்டங் ளில் உள்ள
75,000 பயனோளி ளுக்கு பிரேோன் ேந்திரி ஆவோஸ் தயோஜனோ ந ர்ப்புற (PMAY -U) வீடு ள் திட்டத்மே பிரேேர் தேோடி டிஜிட்டல்
முமறயில் திறந்து மவக்கிறோர். அேன்பின், இந்ே திட்டத்தின்
பயனோளி ளுடன் உமரயோடுகிறோர். ஸ்ேோர்ட் சிட்டி ேற்றும் அம்ருத்
திட்டத்தின் கீழ், 75 ந ோா்ப்புற வளோா்ச்சித் திட்டங் ளுக்கு அவோா் அடிக் ல்
நோட்டவுள்ளோோா். ஃதபம்-2 திட்டத்தின் கீழ் லக்தனோ, ோன்பூோா், வோரணோசி,
பிரயோக்ரோஜ், த ோரக்பூோா், ஜோன்சி, ோஜியோபோத் ஆகிய ந ரங் ளுக்கு 75
தபருந்து ளின் இயக் த்மே அவோா் சேோடக்கி மவக் வுள்ளோோா்.
ேத்திய அரசின் வீட்டு வசதி ேற்றும் ந ோா்ப்புற அமேச்ச த்தின் 75
திட்டங் ள் அடங்கிய சிறு புத்ே த்மேயும் அவோா் சவளியிடுகிறோோா். இந்ே
நி ழ்ச்சி ளில் போது ோப்பு அமேச்சோா் ரோஜ்நோத் சிங், உத்ேரப் பிரதேச
ஆளுநோா் ஆனந்திசபன் பதடல், அந்ே ேோநில முேல் ேந்திரி தயோகி
ஆதித்யநோத் உள்ளிட்தடோோா் பங்த ற் வுள்ளனோா்.

7. இந்திய-இலங்ம கூட்டு ரோணுவ பயிற்சி சேோடங்கியது
இந்தியோ இலங்ம ரோணுவங் ளுக்கு இமடதயயோன கூட்டுப் பயிற்சி
‘மித்ர சக்தி’, இலங்ம அம்போமற பகுதியில் உள்ள தபோோா்ப் பயிற்சிப்
பள்ளியில் திங் ள்கிழமே (அக். 4) சேோடங்கியது. வரும் 15-ஆம் தேதி
வமரயில் நமடசபற உள்ள இந்ேக் கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்தியோவின்
சோோா்பில் 120 ரோணுவ வீரோா் மளக் ச ோண்ட அணி இலங்ம ரோணுவ
பட்டோலியனுடன் இமணந்து தபோோா்ப் பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறது. இேற்கு
தலோனல் பிர ோஷ் குேோோா் ேமலமே ேோங்குகிறோோா். இரு நோட்டு
ரோணுவங் ள் இமடதய சநருங்கிய உறமவ ஏற்படுத்துவதுடன்,
இருேரப்பு தபோோா் ஆயத்ே நிமலமய வலுப்படுத்துவதேோடு, பயங் ரவோே
எதிோா்ப்பு நடவடிக்ம ளில் சிறந்ே அணுகுமுமறமய பரிேோறிக்
ச ோள்வதே இந்ே கூட்டுப் பயிற்சியின் தநோக் ேோகும் என்று இலங்ம
ரோணுவம் சேரிவித்துள்ளது.
முன்னேோ , 7-வது மித்ர சக்தி கூட்டுப் பயிற்சி 2019-ல் ே ோரோஷ்டிர
ேோநிலம் புதணயில் நமடசபற்றது. இலங்ம யில் டந்ே 2019, ஏப்ரலில்
நமடசபற்ற சேோடோா் சவடிகுண்டு ேோக்குேலில் 300-க்கும் தேற்பட்தடோோா்
உயிரிழந்ேனோா். இேமனத் சேோடோா்ந்து இந்தியோ- இலங்ம யும்
பயங் ரவோே ேடுப்பு நடவடிக்ம ளில் ஒருங்கிமணப்மப அதி ரித்து
வருகின்றன.

8. ஈதரோட்டில் சோமலக்கு திருப்பூோா் குேரன் சபயோா்
ஈதரோட்டில் உள்ள சோமலக்கு, திருப்பூோா் குேரன் சோமல எனப்
சபயரிடப்பட்டுள்ளது. இேற் ோன சபயோா் பலம மய ேமலமேச்
சசயல த்தில் இருந்து ோசணோலி வழியோ முேல்வோா் மு. .ஸ்டோலின்,
திங் ள்கிழமே திறந்து மவத்ேோோா்.
9. 40 ஆயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முந்மேய நியோண்டர்ேோல் ேனிேர் ள்
வசித்ே கும
ண்டுபிடிப்பு
பல லட்சம் ஆண்டு பரிணோே வளர்ச்சியில் பல்தவறு உயிரினங் ள்
அடிதயோடு அழிந்து தபோய் விட்டது. அப்படி அழிந்ே இனம்ேோன்
நியோண்டர்ேோல் ேனிேர் ள். பல்லோயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முன்னர்
ஆதி ோலத்தில் வோழ்ந்ே இந்ே நியோண்டர்ேோல் ேனிேர் ள் பூமியில்
வோழ்ந்ேனர். 40,000 ஆண்டு ளோ மூடப்பட்டிருந்ே ஒரு கும ஒன்று



 















பிரிட்டன் ஜிப்ரோல்டர் பகுதியில் உள்ள ‘வோன் ோர்ட் கும ’ பகுதியில்
ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது. இங்கு கிமடத்ே சேோல் சபோருள் ள் மூலம்
‘ பண்மடய ோலத்தில் வோழ்ந்ே நியோண்டர்ேோல் எனும் ேனிே இனம்
வோழ்ந்திருப்பேற் ோன சோன்று ள் கிமடக் லோம்’ என ஆய்வோளர் ள்
சேரிவிக்கின்றனர்.
ஜிப்ரோல்டர் தேசிய அருங் ோட்சிய த்தின் இயக்குனர் கிமளவ்
ஃபின்தலசன் ேமலமேயிலோன குழுவினர் ஆய்வு தேற்ச ோண்ட தபோது
இந்ே கும பகுதிமய ண்டுபிடித்ேனர். ‘43 அடி நீளம் ச ோண்ட
இக்கும யின் உள்தள விசித்திரேோன சபோருள் ள் சேோங்குவமே
போர்த்ேனர். கும அமறயின் தேற்பரப்பில் ழுமேப்புலி ள் ேற்றும்
ழுகு ளின் எச்சங் மளயும்,
டல் நத்மேமயயும் 4 வயது
நியோண்டர்ேோல் ேனிே பல் ஒன்மறயும்’
ண்டுபிடித்ேனர். இது
த ோர்ஹோமின் கும
வளோ ம் என்று அமழக் ப்படுகிறது, சுேோர்
40,000 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு நியோண்டர்ேோல் ள் அழிந்துதபோவேற்கு
முன்பு வோழ்ந்ே
மடசி இடங் ளில் ஒன்றோ
இந்ே கும
இருந்திருக் லோம் என சேரிவிக்கின்றனர்.











 

✓













1. காது ககளாக ாரின் பன்னாட்டு வாரமானது ஒவ்கவார் ஆண்டும்

5. அண்டமச் வசய்திகளில் இைம்வபற்ற ங்கப்பரிமாற்றம் மற்றும்

எந் மா த்தில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது?

சமூகப் பங்குச்சந்ட ஆகியவற்டற அங்கீகரித் நிறுவனம் எது?

அ) செப்டம்பர் 

அ) RBI

ஆ) ஆகஸ்ட்

ஆ) SEBI 

இ) ஜூலை

இ) ECGC

ஈ) ஜூன்

ஈ) NSDL

பன்னாட்டு காதுககளாக ார் வாரமானது செப்டம்பர் கலடசி வாரத்தில்
அனுெரிக்கப்படுகிறது. காது ெர்வக ெ ககளாக ார் வாரத்திற்கான இந்
ஆண்டின் (2021) கருப்சபாருள் “Celebrating Thriving Deaf Communities”
ஆகும். இந் வாரம் “Nothing about us, without us!” என்ற முக்கிய
சகாள்லகயின்கீழ் வருகிறது. உைக காதுககளாக ார் கூட்டலமப்பு, 1951
ஆம் ஆண்டில் இத் ாலியின் கராம் நகரில் நிறுவப்பட்டது. இந் ெர்வக ெ
அலமப்பு, செப்டம்பர் கலடசி வாரத்தில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழலமலய
ெர்வக ெ காதுககளாக ார் நாளாக அறிவித் து. பின்னர், அ லன ஒரு
வாரமாக நீட்டித்து அறிவித் து.

✓

SEBI’இன் வாரியம் ெமீபத்தில் ஒரு ‘ ங்கப்பரிமாற்றம்’ மற்றும் ‘ெமூகப்
பங்குச்ெந்ல ’ ஆகியவற்லற நிறுவுவ ற்கான திட்டத்ல அறிவித் து.
ங்கப்பரிமாற்றத்தில், உகைாகமானது மின்னணு ங்க பற்றுச் சீட்டுகள்
வடிவில் வணிகம்செய்யப்படும் & அலவ பத்திரங்களாக அறிவிக்கப்படும்.

✓

ற்கபாதுள்ள மற்றும் புதிய ாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந் பங்குச்ெந்ல யும்
மின்னணு ங்க பற்றுச் சீட்டுகள் வடிவில் வர்த் கத்ல த் ச ாடங்கைாம்.

6. வவறிநாய்க்கடி கநாடய எந் ஆண்டுக்குள் ஒழிப்ப ற்காக, ஒரு
க சிய வசயல் திட்ைத்ட இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
அ) 2025

2. சர்வக ச அணுசக்தி முகடமயின் வவளியக ணிக்டகயாளராக
க ர்ந்வ டுக்கப்பட்ை இந்தியர் யார்?

ஆ) 2027

அ) விகனாத் ராய்

இ) 2030 
ஈ) 2032

ஆ) ெஷி காந்த் ெர்மா
இ) ராஜீவ் சமஹ்ரிஷி

✓

உைக கரபிஸ் நாளாக செப்.28 அன்று, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நாய்
மூைம் பரவும் கரபிஸ் கநாலய ஒழிப்ப ற்கான க சிய செயல் திட்டத்ல
மத்திய சுகா ாரம் மற்றும் குடும்ப நை அலமச்ெகம் ச ாடங்கிலவத் து.

✓

இது மீன்வளம், கால்நலடப் பராமரிப்பு மற்றும் பால்வள அலமச்ெகத்தின்
ஆகைாெலனயுடன் க சிய கநாய்க் கட்டுப்பாட்டு லமயத் ால் வலரவு
செய்யப்பட்டது. இத்திட்டம் ஐந்து முக்கிய தூண்கலள அடிப்பலடயாகக்
சகாண்ட ாகும் - அரசியல் விருப்பம், நிலையான நிதி, இலடநிலை
திட்டமிடல், ஒருங்கிலைப்பு மற்றும் மறுஆய்வு, ெமூக திட்டமிடல் மற்றும்
செயல்பாட்டு ஆராய்ச்சி.

ஈ) ஜி சி முர்மு 

✓



இந்தியாவின் கன்ட்கராைர் மற்றும் ஆடிட்டர் சஜனரைான ஜி சி முர்மு
பன்னாட்டு அணுெக்தி முகலமயின் (IAEA) சவளியக ணிக்லகயாளராக
ச ரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். IAEA என்பது ஒரு மதிப்புமிக்க பன்னாட்டு
நிறுவனமாகும். இது அலமதியான அணுவாற்றல் பயன்பாட்லட ஊக்கு
-விக்கிறது. மத்திய சவளியுறவு அலமச்ெகத்தின்படி, அவரது கவட்புமனு
IAEA சபாது மாநாட்டின் சபரும்பான்லம ஆ ரலவப் சபற்றது. அவரது
ப விக்காைம் 2022 மு ல் 2027 வலர ஆறு ஆண்டுகள் இருக்கும்.

7. இந்தியன் வங்கியின் முன்னாள் MD & CEOஆன பத்மஜா சந்துரு,

3. “Seafarers: at the core of shipping’s future” என்பது வசப்ைம்பர்.30

எந் நிறுவனத்தின் புதிய MD & CEOஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

அன்று வகாண்ைாைப்படும் எந் நாளின் கருப்வபாருளாகும்?

அ) SEBI MF

அ) உைக கடற்பலடயினர் நாள்

ஆ) NSDL 

ஆ) உைக கடல்ொர் நாள் 

இ) SBI

இ) உைக சபருங்கடலியல் நாள்

ஈ) LIC

ஈ) உைக மீன்வள நாள்

✓

பன்னாட்டு கடல்ொர் அலமப்பு என்பது ஐநா அலவயின் ஒரு சிறப்பு
நிறுவனமாகும். அது கப்பல்கபாக்குவரத்ல ஒழுங்குபடுத்துகிறது. அ ன்
லைலமயகம் ைண்டனில் அலமந்துள்ளது. உைக கடல்ொர் நாளானது
ஒவ்கவார் ஆண்டும் செப்.30 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது.

✓

COVID ச ாற்றால் கஷ்டங்கலள எதிர்சகாள்ளும் கடற்பலடயினருக்காக,

✓

IMO, 2021’ஐ அவர்களுக்கான ஓர் ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது. 2021 ஆம்
ஆண்டிற்கான உைக கடல்ொர் நாளின் கருப்சபாருள், “Seafarers: at the
core of shipping’s future” என்ப ாகும். கடல்ொர் ெமூகத்ல ஒன்றிலை
-ப்ப ற்காக, கடல்ொர் நிலனவுச்சின்னம் உட்பட IMO கட்டடம் உள்ளிட்ட
-வை உைக கடல்ொர் நாளன்று நீை நிறத்தில் ஒளியூட்டப்படும்.

பத்மஜா சுந்துரு க சியப் பத்திரங்கள் லவப்புத்ச ாலகயின் (NSDL)
நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் லைலமச் செயைதிகாரியாக (MD & CEO)
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் 2018 செப்டம்பர் மற்றும் 2021 ஆகஸ்ட்டுக்கு
இலடயில் இந்தியன் வங்கியின் MD & CEOஆக பணியாற்றியுள்ளார்.
அவரது நியமனம் NSDL’இன் பங்கு ாரர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
NSDL’இன் முந்ல ய MD & CEOஆக GV நாககஸ்வர ராவ் இருந் ார்.

8. எந் நாட்டின் அண்டமய வபாதுத்க ர் லில் 48 ச வீ வபண்
கவட்பாளர்கள் வவற்றிவபற்றுள்ளனர்?
அ) சஜர்மனி
ஆ) இத் ாலி

4. இந்தியாவில் ‘எதிர்கால வபாறியாளர் திட்ைத்ட ’த் வ ாைங்கி

இ) ஐஸ்ைாந்து 

உள்ள நிறுவனம் எது?

ஈ) பின்ைாந்து

அ) கூகிள்

✓

ஆ) அகமொன் 
இ) லமக்கராொப்ட்
ஈ) கபஸ்புக்
✓

மின்னணு வணிக நிறுவனமான அகமொன் இந்தியா, இந்தியாவில்
‘அகமொன் எதிர்காை சபாறியாளர்’ திட்டத்ல அறிமுகப்படுத்துவ ாக
அறிவித் து. இது, அந் நிறுவனத்தின் உைகளாவிய கணினி அறிவியல்
கல்வித்திட்டமாகும். அந்நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, இத்திட்டம் ரமான
கணினி அறிவியல் கல்வி மற்றும் ாழ்த் ப்பட்ட ெமூகங்கலளச் கெர்ந்
மாைவர்களுக்கு ச ாழிற்துலற வாய்ப்புகலள அணுக உ வும்.









சவற்றிசபற்ற கவட்பாளர்களில் 48% சபண்கள் என்ப ால், ஐஸ்ைாந்தில்
சபாதுத்க ர் ல் முடிவுகள் அந்நாட்டிற்கு ஒரு சிறப்பு நிகழ்வாக உள்ளது.
63 இடங்கலளக்சகாண்ட நாடாளுமன்றத்தில், 30 இடங்கலள சபண்
கவட்பாளர்கள் சவன்றுள்ளனர். பின்ைாந்தில் 47% சபண் கவட்பாளர்க
-ள் சவன்றுள்ளனர். சுவீடன் நாடாளுமன்றம் 465 சபண் உறுப்பினர்க
-லளக் சகாண்டுள்ளது.



 













9. உலகின் மிகப்பழடமயான குடியரசுகளுள் ஒன்றான எந் நாடு,

2. இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு மூவருக்குப் பகிர்ந் ளிப்பு

சமீபத்தில், கருக்கடலப்டப சட்ைப்பூர்வமாக்க வாக்களித் து?

2021ஆம்
ஆண்டுக்கான
இயற்பியலுக்கான
கநாபல்
பரிசு
விஞ்ஞானிகள் மூவருக்குப் பகிர்ந் ளிக்கப்படுகிறது. ஆண்டுக ாறும்
மருத்துவம், இயற்பியல், சபாருளா ாரம், அலமதி, இைக்கியம் ஆகிய
துலறகளில் ொ லன பலடத் வர்களுக்கு கநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. அலமதிக்கான கநாபல் பரிசு மட்டும் நார்கவயிலும், மற்ற
பரிசுகள் ஸ்டாக்க ாமிலும் அறிவிக்கப்படும். அந்
வலகயில்
இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு இன்று (செவ்வாய்க்கிழலம)
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அ ன்படி இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு
ஜப்பாலனச் கெர்ந் சுயுகுகரா மனாகப, சஜர்மனிலயச் கெர்ந் கிளாஸ்
சில்கமன், இத் ாலிலயச் கெர்ந் ஜார்ஜிகயா பாரிசி ஆகிகயாருக்கு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அ) இத் ாலி
ஆ) ஸ்சபயின்
இ) ொன் மரிகனா 
ஈ) சுவிச்ெர்ைாந்து
✓



ொன் மரிகனா குடியரசில் பன்னிரண்டு வார கர்ப்பத்ல கருக்கலைக்க
அனுமதிப்ப ற்கான ஒரு வாக்சகடுப்பு ெமீபத்தில் நடத் ப்பட்டது. சமாத்
வாக்காளர்களில் கிட்டத் ட்ட 77% கபர் இந் க் கருத்ல ஆ ரித் னர்
மற்றும் கருக்கலைப்லப அனுமதிக்க விரும்பினர். இன்றுவலர, ொன்
மரிகனா குடியரசில், கர்ப்பத்ல கலளப்பது என்பது ெட்டவிகரா மானது
ஆகும். அ லன மீறி முயற்சி செய்கவாருக்கு மூவாண்டுகள் சிலறத்
ண்டலனயும், கலைப்பவருக்கு ஆறாண்டு சிலறயும் விதிக்கப்பட்டது.

10. 2022 ஸ்வச் சர்கவக்ஷனில் கீழ்காணும் எந் ப் புதிய குறிகாட்டி
(indicator) இடைக்கப்பட்டுள்ளது?
அ) மக்களின் மகிழ்ச்சி
ஆ) பணிச்சூழல்கள் & தூய்லமப்பணியாளர்களின் வாழ்வா ாரம் 
இ) மருத்துவர்களின் நைன்

இதில், சுயுகுகரா மனாகப, கிளாஸ்
சில்கமன் ஆகிகயாருக்குப்
புவியின் காைநிலை மாறுபாட்லட அளவிடு ல் மற்றும் புவி
சவப்பமலட லைக் கணித் ல் கபான்ற ஆய்வுக்காக கநாபல் பரிசு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அணுவிலிருந்து கிரக அளவுகள் வலர அவற்றின்
அலமப்புகளின்
மாறுபாடு
மற்றும்
ஏற்ற
இறக்கங்களின்
இலடசவளிலயக் கண்டறிந் ற்காக ஜார்ஜிகயா பாரிசிக்கு கநாபல்
பரிசு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்ன ாக,
2021ஆம்
ஆண்டு
மருத்துவத்துக்கான கநாபல் பரிசு அசமரிக்காலவச் கெர்ந் கடவிட்
ஜூலியஸ், ஆர்டம் பட்டா வுடியன் ஆகிய இரு விஞ்ஞானிகளுக்குப்
பகிர்ந்து அளிக்கப்படுவ ாக அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத் க்கது.

ஈ) கெரிகளின் நிலை மற்றும் மறுவடிவலமப்பு

✓

மத்திய வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்ெகமானது
நகர்ப்புற தூய்லம இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் நடத் ப்பட்ட ஏழாவது
தூய்லம ஆய்லவ சவளியிட்டுள்ளது. இ ன் ற்கபால ய பதிப்பில்,
ச ாற்றுகாைத்தின்கபாது தூய்லமப் பணியாளர்களின் பங்களிப்புகலள
அங்கீகரிப்ப ற்காக, ‘பணிச்சூழல்கள் & தூய்லமப்பணியாளர்களின்
வாழ்வா ாரம்’ குறித் குறிப்பிட்ட குறிகாட்டிகள் இலைக்கப்பட்டுள்ளன.


1. வள்ளைார் பிறந்
அறிவிப்பு

நாள்:

னிப்சபருங்கருலை நாளாக மு ல்வர்

வள்ளைார் பிறந்
நாள் இனி
னிப்சபருங்கருலை நாளாக
கலடபிடிக்கப்படும்
என
மிழக
மு ல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின்
செவ்வாய்க்கிழலம அறிவித்துள்ளார். மிழகம் முழுவதும் வள்ளைார்
பிறந் நாளான இன்று(அக்.5) பல்கவறு இடங்களில் சகாண்டாடப்பட்டு
வருகின்றது. இந்நிலையில் மு ல்வர் ஸ்டாலின் இன்று சவளியிட்ட
அறிவிப்பில், "அருட்பிரகாெ வள்ளைார் என்று அலழக்கப்படும் இராமலிங்க
அடிகளார் கடலூர் மாவட்டம் சி ம்பரத்திலிருந்து 10 லமல் ச ாலைவில்
உள்ள மருதூரில் 05.10.1823–இல் பிறந் ார். கருலை ஒன்லறகய
வாழ்க்லகசநறியாகக்
சகாண்டு
வாழ்ந் ார்.
அலனத்து
நம்பிக்லககளிலும் உள்ள உண்லம ஒன்கற என்பல குறிக்கும்
வண்ைம் இவர் ெமரெ சுத் ென்மார்க்கத்ல நிறுவினார். இவர்
வடலூரில் ெத்தியஞான ெலபலய எழுப்பினார். ‘வாடிய பயிலரக் கண்ட
கபாச ல்ைாம் வாடிகனன்’ என்று பாடிய இவர், மக்களின் பசித்துயர்
கபாக்க ெத்திய ர்ம ொலைலய நிறுவினார். அவர் ஏற்றிய அடுப்பு
இன்றுவலர அலையாமல் ச ாடர்ந்து எரிந் வண்ைம் பசிகயாடு
இருக்கும் மக்களின் வயிற்லற நிரப்புகிறது.
மனுமுலற கண்ட வாெகம், ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் ஆகிய
உலரநலடகலள எழுதினார். இவர் பாடிய பாடல்களின் திரட்டு
திருவருட்பா என்று அலழக்கப்படுகிறது. இது 6 திருமுலறகளாக
பகுக்கப்பட்டுள்ளது. திருவருட்பா ஆறாம் திருமுலறயில், எந் ச்
ெமயத்தின் நிலைப்பாட்லடயும் எல்ைா ம சநறிகலளயும் ெம்ம ம் ஆக்கி
சகாள்கிகறன் என்றார். ெமரெ சுத் ென்மார்க்க ெத்திய ெங்கம் நிறுவிய
அவர்,
ெத்திய
ருமச்ொலைலயயும்,
சித்தி
வளாகத்ல யும்
உருவாக்கினார். பசிப்பிணி நீக்கும் மருத்துவராக வாழ்ந்து காட்டினார்.
அருட்சபருஞ்கொதி!
அருட்சபருஞ்கொதி!
னிப்சபருங்கருலை
அருட்சபருஞ்கொதி! என்ற ஆன்மகநய ஒருலமப்பாட்டு ஒளி இன்றும்
அறியாலமலய நீக்கி அன்லப ஊட்டி வருகிறது. அவர் பிறந் நாளான
அக்கடாபர் ஐந் ாம் நாள் இனி ஆண்டுக ாறும் “ னிப்சபருங்கருலை
நாள்” எனக் கலடப்பிடிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.









3. ஊரக சுயாட்சி ஏன் முக்கியமானது?
புதிய மாவட்டங்களிலும் பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களிலும் உள்ள ஊரகப்
பகுதிகளில் இன்றும் வருகிற 9-ம் க தியும் உள்ளாட்சித் க ர் ல்கள்
நலடசபற உள்ளன. நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் க ர் ல்கலள நடத் உச்ெ
நீதிமன்றம் கமலும் நான்கு மா ங்களுக்கு அவகாெம் அளித்துள்ளது
என்றகபாதும் அ ற்காக மாநிைத் க ர் ல் ஆலையம் கூறிய காரைங்கள்
மிகவும் கமாெமாக உள்ள ாகவும் கருத்து ச ரிவித்துள்ளது. உள்ளாட்சி
அலமப்பிலும்
நிர்வாகத்திலும்
இந்தியாவுக்கக
முன்கனாடியாகக்
சகாள்ளப்பட்ட மிழ்நாடு, இன்று அது குறித்து அக்கலறயும் ஆர்வமும்
இல்ைாமல் கபாய்விட்டது வரைாற்றின் முரண்நலக.
மிழ்நாட்டின் உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பற்றிய மிகப் சபரும் ஆய்லவ
நடத்தியவர் காந்தியச் சிந் லனயாளரான
ரம்பால். அறுபதுகளில்
அலனத்திந்திய பஞ்ொயத் பரிஷத் அலமப்பின் ஆய்வுத் துலற
இயக்குநராக அவர் நியமிக்கப்பட்டிருந் ார். காைனிய காைகட்டத்திலிருந்து
மிழ்நாடு ச ாடர்பான அரசு ஆவைங்கலளப் பார்லவயிட்டும் ஊர்
ஊராகச் சென்று கநரடிக் கள ஆய்வுகலள நடத்தியும்
னது
ஆய்வறிக்லகலய
அவர்
ெமர்ப்பித் ார்.
ஞ்ொவூர்
மிழ்ப்
பல்கலைக்கழகத்திலுள்ள
ஓலைச்
சுவடிகள்
வலரக்கும்
அவர்
பார்லவயிட்டு, உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பற்றிய வரைாற்றுத் கவல்கலளத்
திரட்டினார்.
அவரது முடிவுகளின்படி, ஏற்சகனகவ இங்கு சநடுங்காைமாக சிறப்பாகச்
செயல்பட்டுவந் ஊரக உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்காை நிை
வருவாய் அலமப்பால் சீர்குலைக்கப்பட்டன. காைனிய அதிகார எந்திரம்
உள்ளூர்ச் ெமூகங்களின் க லவகலளப் புரிந்துசகாள்ளவில்லை. சு ந்திர
இந்தியாவிலும் அந் நிலை ச ாடராமல், சுயாட்சி சபற்ற உள்ளாட்சி
அலமப்புகள் மறுவுருவாக்கம் செய்யப்பட கவண்டும் என்பது அவரது
பிர ான பரிந்துலர.
கிராமப்புறக் குடியாட்சி
பஞ்ொயத்து
என்கிற
வார்த்ல க்கு
உரிலமயியல், குற்றவியல்
பிரச்சிலனகலளக் கிராம அளவில் கபசித் தீர்த்துக்சகாள்வ ற்கான ஒரு
அலமப்பு என்று ான் சபாதுவாகப் சபாருள்சகாள்ளப்படுகிறது. அலவ
பின்பற்றிய வழக்கங்கள் ஒன்றுக்சகான்று கவறுபட்டிருந் ன என்றாலும்
ஒவ்சவாரு உள்ளாட்சி அலமப்பும் நிர்வாகரீதியிலும் அரசியல்ரீதியிலும்
ன்லனச் சுயாட்சி சபற்ற பகுதியாகக் கருதிவந்திருப்பல இத் லகய
அலமப்புகளின் வரைாற்றிலிருந்து புரிந்துசகாள்ள முடிகிறது. ொர்ைஸ்
சமட்காப் கபான்ற பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் பஞ்ொயத்து அலமப்லபக்
கிராமப்புறக் குடியாட்சி என்கற அலழத்துவந்துள்ளனர்.
பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு முன்பு உள்ளாட்சி அலமப்புககள ங்களது நிை
நிர்வாகத்ல யும் கவனித்துக்சகாண்டன என்கிறார் ரம்பால். நிைங்கள்
ச ாடர்பான ஆவைங்கள் கர்ைம் என்று அலழக்கப்படுபவர்களின்
சபாறுப்பில் இருந் ன. வடஇந்தியாவில் இவர்கள் பத்வாரி (Patwari) என்று
அலழக்கப்பட்டனர். கிழக்கிந்திய கம்சபனியின் கட்டுப்பாட்டில் வந் பிறகு,
ம ராஸ் மாகாைத்தில் இருந்
அலனத்து நிைங்களும்
ங்களது



 











விவொய
வருமானத்தில்
ெரிபாதிலய
வரியாகச்
செலுத்
கவண்டியிருந் து. ஊரக உள்ளாட்சி அலமப்புகள் ங்களது ஆளுலகலய
இழந்து, வரி வசூலிக்கும் முகவாண்லமகளாக மட்டுகம சுருங்கிப்
கபாயின.
ஆட்சியர்களின் கட்டுப்பாடு
சென்லன மாகாைத்துக்கு உட்பட்ட உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பிரிட்டிஷ்
ஆட்சிக் காைத்தில் 1880, 1907, 1946 ஆகிய ஆண்டுகளில் முழுலமயான
மறுபரிசீைலனக்கு ஆளாகியுள்ளன. 1880-களில் ஏற்சகனகவ இருந்
திட்டங்கலளத் தீவிரப்படுத் வும் புதிய திட்டங்கலளச் செயல்படுத் வும்
மாவட்ட அளவில் கூடு ல் நிதியா ாரங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. லமய
அரசின் வழக்கமான அரசு எந்திரத்திலிருந்து விடுபட்டு, மாவட்ட
ஆட்சியர்கள் சூழலுக்ககற்பச் சுயமாக முடிசவடுத்துக்சகாள்ள வாய்ப்புகள்
அளிக்கப்பட்டன. 1884-ல் இயற்றப்பட்ட ெட்டத்தின்படி, சென்லன
மாகாைத்தில் மாவட்ட, வட்ட, கிராம அளவில் மூன்றடுக்கு உள்ளாட்சி
அலமப்பு உருவாக்கப்பட்டது.
ஊரகப்
பகுதிகளில்
ொலை
வெதிகள்,
பள்ளிக்கூடங்கள்,
மருத்துவமலனகள் ஆகியலவ சபருமளவில் ச ாடங்கப்பட்டது இந் க்
காைகட்டத்தில் ான். ஆனாலும்கூட, உள்ளாட்சி அலமப்பின் அதிகாரங்கள்
சபரிதும் மாவட்ட ஆட்சியர்களால் கட்டுப்படுத் ப்படும் நிலை இருந் து.
1907-ல் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரப் பரவைாக்கத்துக்கான ராயல் கமிஷன்,
உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தின் மீதும் கவனம் செலுத்தியது. அப்கபாது
உள்ளாட்சி அலமப்புகள் குறித்துப் சபறப்பட்ட கருத்துகள் 1920 வலரயிலும்
விவாதிக்கப்பட்டன. 1920-ல் இயற்றப்பட்ட ெட்டங்களின் கீழ் உள்ளாட்சி
அலமப்புகளுக்கான விரிவான விதிமுலறகள் உருவாக்கப்பட்டன.
அவற்றுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் அதிகரித் ன. 1946-ல் இந்திய
அரெலமப்புச்
ெட்டத்துக்கான
விவா ங்களின்கபாதும்
உள்ளாட்சி
அலமப்புகளுக்கான முக்கியத்துவம் குறித்து தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டது.
பல்வந்த் ராய் பரிந்துலர
சு ந்திர இந்தியாவில் 1958-ல் ம ராஸ் பஞ்ொயத்துகள் ெட்டம்
இயற்றப்பட்டது. எனினும் பல்கவறு நலடமுலறச் சிக்கல்கலளயும் அந் ச்
ெட்டம்
சகாண்டிருந் து.
உள்ளாட்சி
அலமப்பின்
ஒவ்சவாரு
கநாக்கத்ல யும்
எட்டுவ ற்கு
அச்ெட்டம்
முன்பிருந்
பிரிட்டிஷ்
நலடமுலறகலளப் பின்பற்றியக குழப்பங்களுக்குக் காரைமாயிற்று
என்கிறார்
ரம்பால்.
விர, உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் சமாத் ச்
செைவினங்களும் குலறவாககவ இருந் ன. எனினும், 1958-ல்
இயற்றப்பட்ட பஞ்ொயத்து ெட்டம் ான், சென்லன மாநிைத்தில் உள்ள
எல்ைாக் குடிலெகலளயும் உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் நிர்வாகத்தின் கீழ்
சகாண்டுவர உ வியது.
அ ற்கு முன்னால், மாநிைத்தின் பாதிப் பரப்பளவு மட்டுகம கிராமப்
பஞ்ொயத்துகலளப் சபற்றிருந் து. 1957-ல் அளிக்கப்பட்ட பல்வந்த் ராய்
கமத் ா கமிட்டியின் பரிந்துலரகலள ஏற்று இயற்றப்பட்ட ெட்டம் அது. அரசு
கமற்சகாள்ளும் ஊரக வளர்ச்சித் திட்டங்கள் அலனத்தும் மக்களால்
க ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளாகைகய நிர்வகிக்கப்பட கவண்டும்
என்பது அந் கமிட்டியின் முக்கியப் பரிந்துலர. 73 மற்றும் 74-ம்
அரெலமப்புச் ெட்டத் திருத் ங்களுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் உள்ளாட்சி
அலமப்புகளின் அதிகாரங்கள் விரிவுபடுத் ப்பட்டுப் சபண்களுக்கும்
பட்டியல் ொதியினர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கும் இடஒதுக்கீடு
உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. நிதி ஒதுக்கீடுகளும் அதிகரித்துவருகின்றன
உள்ளாட்சி அலமப்புகள் இன்று அரெலமப்கபாடு பின்னிப் பிலைந்து
கிடக்கின்றன. எனகவ, அரெலமப்பில் நிகழும் அத் லன வறுகளும்
உள்ளாட்சி அலமப்பிலும் பிரதிபலிக்கக்கூடும். மத்திய மாநிை அளவில்
கமற்சகாள்ளப்படும் வளர்ச்சித் திட்டங்களின் சவற்றி என்பது ஒவ்சவாரு
நிலையிலும் அ ற்குப் சபாறுப்கபற்றுக்சகாள்வ ால் மட்டுகம ொத்தியம்.
அந் ப்
சபாறுப்கபற்பு,
உள்ளாட்சி
அலமப்புகளின்
நியாயமான
நிர்வாகத் ாகைகய ொத்தியமாகும்.
ஒருகவலள,
உள்ளாட்சி
அலமப்புகளின்
நிர்வாகம்
ெரிவர
இயங்கவில்லை
என்றால், அது அலமப்பின்
வறால் அல்ை,
அவ்வலமப்பின் பணிகலளப் பற்றிய அறியாலமயின் காரைமாகத் ான்
என்கிறார் ரம்பால். உள்ளாட்சி குறித் விழிப்புைர்வால் மட்டுகம அந்
அலமப்புகளின் சுயாட்சிலய மீட்சடடுக்க முடியும். பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு
முன்பு மிழ்நாட்டுக் கிராமங்கள் ெமு ாயங்களாகவும் மகலமகளாகவும்
ங்கலளத் ாங்ககள நிர்வகித்துக்சகாண்டன. அந்நியர்களிடம் இழந்
அந்
உரிலமலயச் சு ந்திர இந்தியா திரும்பவும் கிராமங்களின்
லககளிகைகய திரும்பக் சகாடுத்திருக்கிறது.













4. இந்தியா-ஜப்பான் கடற்பலடகள் கூட்டுப் பயிற்சி இன்று ச ாடக்கம்
இந்தியா-ஜப்பான் கடற்பலடகளின் கூட்டுப் பயிற்சி பு ன்கிழலம
ச ாடங்கவுள்ளது. அரபிக் கடலில் நலடசபறவுள்ள இந் ப் பயிற்சி அக்.8ஆம் க தி வலர நலடசபறவுள்ளது. இதுச ாடாா்பாக இந்திய பாதுகாப்புப்
பலட சவளியிட்ட அறிக்லகயில், ‘‘இந்தியா-ஜப்பான் கடற்பலடகளின்
கடல்ொாா்
கூட்டுப்
பயிற்சி
(ஜிசமக்ஸ்)
5-ஆவது
முலறயாக
நலடசபறவுள்ளது. இந் ப் பயிற்சியில் இந்திய கடற்பலடயின் ஐஎன்எஸ்
சகாச்சி, க க் கப்பல்கள் பங்ககற்கின்றன. ஜப்பான் கடற்பலட ொாா்பில் ககா,
முராகெம் கப்பல்கள் கைந்து சகாள்கின்றன. அத்துடன் கடற்பலடயின்
பி8ஐ, டாாா்னியாா் வலக கராந்து விமானங்கள், மிக் 29கக ரக கபாாா்
விமானங்களும் பயிற்சியில் ஈடுபடவுள்ளன. ஆயு ப்பயிற்சி, நீாா்மூழ்கி
கப்பல்களுக்கு எதிரான கபாரிடும் முலறகள் உள்ளிட்டவற்றில் இருநாட்டு
கடற்பலடகளும் ஈடுபடும்’’ என்று ச ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
5. ஜூனியாா் துப்பாக்கி சுடு ல்: உைக ொ லனயுடன்
ஐஷ்வரி பிர ாப்

ங்கம் சவன்றாாா்

ஐஎஸ்எஸ்எஃப் ஜூனியாா் உைக துப்பாக்கி சுடு ல் ொம்பியன்ஷிப்
கபாட்டியில் இந்தியாவின் ஐஷ்வரி பிர ாப் சிங் க ாமாா் உைக
ொ லனயுடன்
ங்கப் ப க்கம் சவன்றாாா். சபருவில் நலடசபறும்
இப்கபாட்டியில் ஆடவாா் 50 மீட்டாா் லரஃபிள் 3 சபாசிஷன்ஸ் பிரிவின்
களம் கண்ட ஐஷ்வரி பிர ாப் சிங் க ாமாா், இறுதிச்சுற்றில் 463.4
புள்ளிகளுடன் மு லிடம் பிடித் ாாா். அவாா் இந் ப் புள்ளிகலள சவன்ன்
மூைம் ஜூனியாா் பிரிவில் புதிய உைக ொ லன பலடத்து ங்கத்ல
ன ாக்கினாாா். பிரான்ஸ் வீராா் லூகாஸ் கிலரஸஸ் 456.5 புள்ளிகளுடன்
சவள்ளியும், அசமரிக்காவின் காவின் பாாா்னிக் 446.6 புள்ளிகளுடன்
சவண்கைமும் சவன்றனாா்.
முன்ன ாக குதிச்சுற்றிலும் ஐஷ்வரி பிர ாப் 1,185 புள்ளிகள் சபற்று
முந்ல ய உைக ொ லனலய ெமன் செய் துடன், மு ல் நபராக
இறுதிச்சுற்றுக்கு குதிசபற்றிருந் ாாா். இ ர இந்தியாா்களான ென்ஸ்காாா்
கவலியா 1,160 புள்ளிகளுடன் 11-ஆவது இடமும், பங்கஜ் முககஜா 1,157
புள்ளிகளுடன் 15-ஆவது இடமும், ொா் ாஜ் திவானா 1,157 புள்ளிகளுடன்
16-ஆவது இடமும், குாா்மான் சிங் 1,153 புள்ளிகளுடன் 22-ஆவது இடமும்
பிடித்து குதிச்சுற்றுடன் சவளிகயறினாா். இளம் வீராங்கலன அெத் ல்:
அக கபால், மகளிருக்கான 25 மீட்டாா் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியாவின்
நாம்யா கபாா் ங்கமும், மானு பாக்காா் சவண்கைமும் சவன்றனாா்.
இதில் 14 வயது இளம் வீராங்கலனயான நாம்யா, 19 வயது அனுபவ
வீராங்கலனயான மானுலவ பின்னுக்குத் ள்ளி
ங்கம் சவன்று
ஆச்ொா்யமளித் ாாா். அவாா்கள் களம் கண்ட பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில் நாம்யா
கபாா் 36 புள்ளிகளுடன் மு லிடம் பிடிக்க, பிரான்ஸின் ககமிலி
சஜடாா்சஸசஜவ்ஸ்கி 33 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடத்ல யும், மானு
பாக்காா் 31 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடத்ல யும் பிடித் னாா். மற்சறாரு
இந்திய வீராங்கலன ரி ம் ெங்வான் 4-ஆம் இடம் பிடிக்க, இப்பிரிவில்
இந்தியாவின் ஆதிக்ககம இருந் து. இப்கபாட்டியில் ஏற்சகனகவ கவறு 3
பிரிவுகளில் ங்கம் சவன்ற மானு பாக்கருக்கு இந் சவண்கைம் 4-ஆவது
ப க்கமாகும். முன்ன ாக இப்பிரிவின்
குதிச்சுற்றில் நாம்யா 580
புள்ளிகளுடன் 6-ஆம் இடம் பிடிக்க, மானு பாக்காா் 587 புள்ளிகளுடன்
மு லிடமும், ரி ம் ெங்வான் 586 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடமும்
பிடித்திருந் னாா்.
மு லிடத்தில் இந்தியா: 8 ங்கம், 6 சவள்ளி, 3 சவண்கைம் என 17
ப க்கங்கள் சவன்றுள்ள இந்தியா, பட்டியலில் மு லிடத்தில் இருக்கிறது.
அசமரிக்கா 4 ங்கம் உள்பட 12 ப க்கங்களுடன் 2-ஆம் இடத்திலும்,
இத் ாலி 2 ங்கம் உள்பட 6 ப க்கங்களுடன் 3-ஆம் இடத்திலும்
உள்ளன.
6. மு ல் முலறயாக விண்சவளியில் சினிமா படப்பிடிப்பு நடத்தும் ரஷியா..!
ெர்வக ெ விண்சவளி லமயத்தில் லவத்து படப்பிடிப்பு நடத் உள்ள ாக
ரஷியா அறிவித்துள்ளது. இ ற்காக, ரஷியா ஒரு நடிலக மற்றும் ஒரு
திலரப்பட இயக்குநலர சவகு விலரவில் விண்சவளிக்கு அனுப்ப
யாராகி வருகிறது.ஏற்கனகவ இந் ஆண்டின் ச ாடக்கத்தில்,
ாலிவுட்
படம் ஒன்று விண்சவளியில் லவத்து படமாக்கப்படும் என்று
ச ரிவிக்கப்பட்டிருந் து.
ஆனால்
அந்
முயற்சி
இன்னும்
ச ாடங்கப்படவில்லை. முன்ன ாக புகழ்சபற்ற
ாலிவுட் திலரப்படமான
‘மிஷன் இம்பாசிபில்’ பட க ாநாயகன் டாம் குரூஸ், நாொ மற்றும் எைான்
மஸ்க்கின் ஸ்கபஸ்-எக்ஸ் நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இலைந்து இந்
திட்டம் குறித்து அறிவித்திருந் ார். நடிலக யூலியா சபரிசில்ட் (37 வயது)
மற்றும் திலரப்பட இயக்குநர் ஷிசபன்ககா (38 வயது) ஆகிகயார் பலழய



 















கொவியத்-கெகஸ் ானில் உள்ள லபககானர் காஸ்கமாட்கராமில் இருந்து
சவகுவிலரவில் விண்சவளிக்கு பயைம் செய்ய உள்ளனர்.
மூத் விண்சவளி வீரர் ஆண்டன் ஷ்காப்சைகராவ் இப்பயைத்துக்கு
லைலம
ாங்குகிறார்.அவர்கள் மூவரும் கொயுஸ் எம் எஸ்-19
விண்கைத்தில் 12 நாள் பயைமாக செல்ை உள்ளனர்.அவர்கள் ெர்வக ெ
விண்சவளி நிலையத்தில் லவத்து படப்பிடிப்பு நடத் உள்ளனர். “தி
கெைஞ்ச்” என்று அந் படத்திற்கு லைப்பு லவக்கப்பட்டுள்ளது.படத்தின்
பட்சஜட் மற்றும் கல க்களம் கபான்ற விஷயங்கள் சவளியிடப்படாமல்
இருந் நிலையில், ற்கபாது ரஷியாவின் விண்சவளி நிறுவனமான
‘ராஸ்காஸ்கமாஸ்’ அவற்லற சவளியிட்டுள்ளது.அ ன்படி படத்தின்
கல யாக, சபண் அறுலவ சிகிச்லெ நிபுைர் ஒருவர் ெர்வக ெ
விண்சவளி லமயத்துக்கு சென்று அங்கு ஆபத்தில் சிக்கியுள்ள
விண்சவளி வீரலர பாதுகாக்க உள்ளார். இவ்வாறு படத்தின் கல
அலமக்கப்பட்டுள்ளது.
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1. நெசவாளர் சசவவகள் மற்றும் வடிவவமப்பு வள வமயம்

5. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியுடன் ந ாடர்புவடய PCA கட்டவமப்பில் ‘P’

அவமக்கப்படவுள்ள மாநிலம் / UT எது?

என்பது எவ க் குறிக்கிறது?

அ) ஜம்மு & காஷ்மீர்

அ) Public

ஆ) இமாச்சல பிரதேசம் 

ஆ) Private

இ) சிக்கிம்

இ) Prompt 

ஈ) தமற்கு வங்கம்

ஈ) Priority

இமாச்சல பிரதேசத்தின் குல்லு மாவட்டத்தில், “நெசவாளர் தசவவகள்
மற்றும் வடிவவமப்பு வள வமயம்” அவமக்கப்படவுள்ளோக ெடுவண்
வர்த்ேகம், நோழில் மற்றும் ஜவுளித்துவை அவமச்சர் பியூஷ் தகாயல்
அறிவித்ோர். இந்ே வமயம், அம்மாநிலத்தின் ஈர்க்கத்ேக்க வகவிவைப்
நபாருட்கவள ஊக்குவிக்கவும், சர்வதேச சந்வேயில் அப்நபாருட்கவள
ஏற்றுமதி நசய்யவும் சிைந்ே ேளத்வே வழங்கும். 2021 நசப்.27 அன்று
இமாச்சல பிரதேசத்தின் நபான்விழா ஆண்வட நிவைவுகூரும் வவகயி
-ல் ‘தசவா & சமர்பன்’ திட்டத்தின்கீழ் இது ஏற்பாடு நசய்யப்பட்டது.

✓

Prompt Corrective Action (PCA) என்பது ரிசர்வ் வங்கியின் பலவீைமாை
வங்கிகளின் கண்காணிப்பு பட்டியவலக் குறிக்கிைது. அத்ேவகய
வங்கிகள் மற்ைவர்களுக்கு கடன் நகாடுப்பது தபான்ை கட்டுப்பாடுகவள
ரிசர்வ் வங்கி விதிக்கிைது.

✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), சமீபத்தில், இந்திய நவளிொட்டு வங்கிவய
PCA கட்டவமப்பிலிருந்து நீக்கியது. அவ்வங்கி, கடந்ே 2015’இல் PCA
கட்டவமப்பின்கீழ் வவக்கப்பட்டது. நவளியிடப்பட்ட 2020-21 நிதியியல்
முடிவுகளின் அடிப்பவடயில், அவ்வங்கி PCA அளவுருவவ மீைவில்வல
என்பவே நிதி தமற்பார்வவ வாரியம் கண்டறிந்ேது.

2. “My Life in Full: Work, Family and Our Future” என்பது யாரின்

6. 2020 மார்ச் மா நிலவரப்படி, இந்தியாவின் நமாத் உள்ொட்டு

நிவைவுக்குறிப்பாகும்?

உற்பத்தியில் நவளிப்புறக் கடன் வீ ம் என்ை?

அ) நஜப் நபதசாஸ்

அ) 1.11%

ஆ) ஆண்டி ஜாஸி

ஆ) 11.1%

இ) இந்திரா நூயி 

இ) 21.1% 

ஈ) கிரண் மஜும்ோர் ஷா

✓

“My Life in Full: Work, Family and Our Future” என்பது 65 வயோை
முன்ைாள் நபப்சிதகா ேவலவமச் செயல் அதிகாரி இந்திரா நூயியின்
நிவைவுக்குறிப்பு ஆகும். இது தபார்ட்தபாலிதயா புத்ேகங்களால் 2021
நசப்டம்பர் மாேத்தில் நவளியிடப்படும். இது குழந்வேப் பருவத்திலிருந்து
உலகின் மிக சக்திவாய்ந்ே நபண்களில் ஒருவராக மாறும் வவர அவரது
வாழ்க்வகவய விவரிக்கிைது. இந்திரா நூயி, நபப்சிதகாவின் ேவலவமச்
நசயல் அதிகாரியாக பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றிைார்.

ஈ) 41.1%

✓

3. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற லூசி திட்டத்துடன் ந ாடர்புவடய

அவமச்சகம் எது?

அ) இஸ்தரா

அ) MSME அவமச்சகம்

ஆ) ொசா 

✓

இ) புளூ ஆர்ஜின்

ஆ) வர்த்ேகம் மற்றும் நோழிற்துவை அவமச்சகம் 

ஈ) ஸ்தபஸ் எக்ஸ்

இ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் ெல அவமச்சகம்

லூசி திட்டம் என்பது அநமரிக்காவின் ொசாவின், வியாழனின் டிதராஜன்
விண்கற்கவள ஆய்வுநசய்வேற்காை ஒரு திட்டப்பணியாகும். இது 4.5
பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சூரிய மண்டலத்தின் உருவாக்கம்
பற்றிய புதிய நுண்ணறிவுகவள வழங்க அவமக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈ) கால்ெவட பராமரிப்பு மற்றும் பால்வள அவமச்சகம்

மனிே உயிரிைங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிவயப் பற்றிய நுண்ணறிவுக
-வள வழங்கிய ஒரு பழங்கால புவேபடிவத்தின் நபயர் இந்ே ஆய்வுக்கு
சூட்டப்பட்டுள்ளது. இது அக்தடாபர்.16 அன்று புதளாரிடாவில் உள்ள தகப்
கைாநவரல் விண்நவளி பவட நிவலயத்திலிருந்து ஏவப்படவுள்ளது.

இந்திய ஏற்றுமதி அவமப்புகளின் கூட்டவமப்பு (FIEO) என்பது 1965ஆம்
ஆண்டில் வர்த்ேக அவமச்சகம் மற்றும் ேனியார் வர்த்ேகம் மற்றும்
நோழில் அவமப்புகளால் அவமக்கப்பட்ட வர்த்ேக ஊக்குவிப்பு அவமப்பு
ஆகும். மத்திய வர்த்ேகம் மற்றும் நோழிற்துவை அவமச்சராை பியூஷ்
தகாயல், அண்வமயில், ‘ஈஸ் ஆப் லாஜிஸ்டிக்ஸ்’ என்ை வவலேளத்வேத்
நோடங்கிைார். இந்ேப் புதிய ேளம், ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும் லாஜிஸ்டிக்
தசவவ வழங்குெர்களுக்கும் இவடதய ஓர் இவணப்பாக இருக்கும்.

4. இந்தியாவில், ‘பவடப்பாளி கல்வி திட்டத்வ ’த் ந ாடங்கியுள்ள

8. பிரான்ஸ் ொட்டுடன் பல பில்லியன் மதிப்புள்ள யூசரா பாதுகாப்பு

✓

ந ாழில்நுட்ப நிறுவைம் எது?

ஒப்பந் த்வ அறிவித்துள்ள ொடு எது?

அ) கூகிள்

அ) கிதரக்கம் 

ஆ) அதமசான்

ஆ) துருக்கி

இ) வமக்தராசாப்ட்

இ) இத்ோலி
ஈ) ஸ்நபயின்

ஈ) தபஸ்புக் 
✓

இந்தியாவின் நவளிப்புைக் கடன் பற்றிய மத்திய நிதி அவமச்சகத்தின்
நிவல அறிக்வகயின்படி, 2020 மார்ச் மாே நிலவரப்படி, இந்தியாவின்
நவளிப்புைக் கடன் மற்றும் GDP விகிேம் 20.6%’இலிருந்து 21.1%ஆக
அதிகரித்துள்ளது. 2021 மார்ச் மாே இறுதிப்படி இந்தியாவின் நவளிப்புைக்
கடன் 2.1% உயர்ந்து $570 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. நவளிப்புைக்
கடன் விகிேத்திற்காை ஒதுக்கீடு அதே காலகட்டத்தில் 85.6%’இலிருந்து
101.2%ஆக அதிகரித்துள்ளது.

7. ‘Ease of Logistics’ வவல ளத்வ த் ந ாடங்கியுள்ள ெடுவண்

விண்நவளி நிறுவைம் எது?

✓



தபஸ்புக் ேைது மிகப்நபரிய ‘பவடப்பாளி கல்வி மற்றும் நசயல்படுத்தும்
திட்டத்வே’ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியது. “Born on Instagram” எை
நபயரிடப்பட்ட இத்திட்டத்தில் பவடப்பாளர்கவள ஊக்குவித்ேல், கல்வி
கற்பது மற்றும் நசயல்படுத்துவவே இலக்காகக் நகாண்ட மின்ைணு
கற்ைல் படிப்பு அடங்கும். இத்திட்டம் முேலில் 2019’இல் நோடங்கப்பட்டது.









✓

பிரான்ஸும் கிதரக்கமும் பல பில்லியன் மதிப்புவடய யூதரா பாதுகாப்பு
ஒப்பந்ேத்வே அறிவித்துள்ளை. இதில் 3 பிநரஞ்சு தபார்க்கப்பல்கவள
வாங்கும் கிதரக்கத்தின் முடிவும் அடங்கும். கிழக்கு மத்திய ேவர கடலில்
துருக்கியுடைாை பேட்டங்களுக்கு இவடதய கிரீஸ் ேைது பாதுகாப்புத்
திைவை அதிகரிக்கும் முடிவவ எடுத்துள்ளது. அதிபர் இம்மானுதவல்
மக்தரான் மற்றும் கிதரக்க பிரேமர் கிரியதகாஸ் மிட்தசாடகிஸ் ஆகிதயார்
பாரிஸில் உத்திசார் பாதுகாப்பு கூட்டாண்வமவய அறிவித்ேைர். கிரீஸ்
ஏற்கைதவ 18 பிநரஞ்சு ரதபல் தபார் விமாைங்கவள வாங்கியுள்ளது.



 











9. பின்வரும் எந்ெகரத்தில் CIPET: நபட்சரா இரசாயை ந ாழில்நுட்ப
நிறுவைம் ந ாடங்கப்பட்டுள்ளது?
ஆ) நஜய்ப்பூர் 
இ) நசன்வை
ஈ) வைேராபாத்
பிரேமர் தமாடி, காநணாலிக்காட்சிமூலம் நஜய்ப்பூரில் அவமந்துள்ள CIPET:
நபட்தரா இரசாயை நோழில்நுட்ப நிறுவைத்வே நோடங்கிவவத்ோர்.
மத்திய நபட்தராநகமிக்கல்ஸ் எஞ்சினியரிங் & நடக்ைாலஜி நிறுவைம்
ஆைது முன்ைர் மத்திய பிளாஸ்டிக் எஞ்சினியரிங் & நடக்ைாலஜி
நிறுவைம் எை அவழக்கப்பட்டது. அது, நசன்வையில், கடந்ே 1968’இல்
ஐொ வளர்ச்சித்திட்டத்தின் உேவியுடன் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டது.

10. ச சிய ஏற்றுமதி காப்பீட்டு கணக்கு திட்டத்வ எந் ஆண்டு
வவர ந ாடர அவமச்சரவவ ஒப்பு ல் அளித் து?
அ) 2022-23
ஆ) 2023-24
இ) 2024-25
ஈ) 2025-26 

✓

தேசிய ஏற்றுமதி காப்பீட்டு கணக்கு திட்டத்வே நோடர அவமச்சரவவ
ஒப்புேல் அளித்ேது. 2021-2022 நிதியாண்டு முேல் 2025-2026 வவர
ஐந்து ஆண்டுகளில் `1,650 தகாடி மானிய நிதி உேவிவய அரசாங்கம்
அறிவித்துள்ளது. பட்டியலிடா CPSEஆை ஏற்றுமதி கடன் உத்ேரவாே
நிறுவைத்வே (ECCG) பங்குச்சந்வேயில் பட்டியலிடுவேற்கும் அவமச்சர
-வவ ஒப்புேலளித்ேது. 2021-22 நிதியாண்டில் நோடங்கி, 5 ஆண்டுக
-ளில், `4,400 தகாடி அளவுக்கு ECCG’இல் முேலீடு நசய்யப்படும்.


1. புலம்நபயர் ேமிழர் ெல வாரியம் உருவாக்கப்படும்: முேல்வாா்
மு.க.ஸ்டாலின்
நவளிொடு வாழ் ேமிழாா்களின் ெலன்கவளக் காக்க புலம்நபயாா் ேமிழாா்
ெல வாரியம் தோற்றுவிக்கப்படும் என்று முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின்
அறிவித்ோாா். இதுகுறித்து, புேன்கிழவம அவாா் நவளியிட்ட அறிவிப்பு:புலம்நபயாா்ந்து நவளிொடுகளிலும், இந்தியாவின் மற்ை மாநிலங்களிலும்
வாழும் ேமிழாா் ெலன் காக்க, புலம்நபயாா் ேமிழாா் ெலவாரியம்
அவமக்கப்படும். அரசு மற்றும் புலம்நபயாா்ந்ே ேமிழாா் பிரதிநிதிகள் 13
ெபாா்கவளக் நகாண்டு இந்ே வாரியம் ஏற்படுத்ேப்படும். ரூ.5 தகாடி
புலம்நபயாா் ேமிழாா் ெலநிதி எை மாநில அரசின் முன்பணத்வேக்
நகாண்டு வாரியம் உருவாக்கப்படும்.
என்நைன்ை திட்டங்கள்?: மூலேைச் நசலவிைமாக ரூ.1.40 தகாடியும்,
ெலத் திட்டங்கள் மற்றும் நிாா்வாகச் நசலவிைங்களுக்காக ரூ.3
தகாடியும் ஆண்டுதோறும் ஒதுக்கப்படும். புலம்நபயாா் ேமிழாா் குறித்ே ேரவு
ேளம் ஏற்படுத்ேப்படும். வாரியத்தில் பதிவு நசய்பவாா்களுக்கு விபத்து,
ஆயுள் காப்பீடு திட்டம், மருத்துவ காப்பீடு திட்டம், அவடயாள
அட்வடயுடன் வழங்கப்படும். நவளிொடுகளுக்குச் நசல்லும் குவைந்ே
வருவாய் பிரிவவச் தசாா்ந்ே ேமிழாா்கள் பணியின் தபாது இைக்க
தெரிட்டால் அவாா்கள் குடும்பத்தில் கல்வி பயிலும் குழந்வேகளுக்கு,
கல்வி மற்றும் திருமண உேவித் நோவககள் அளிக்கப்படும்.
கல்வி மற்றும் தவவலவாய்ப்புக்காக ேமிழாா்கள் புலம்நபயரும் தபாது,
பயண புத்ோக்கப் பயிற்சி நசன்வை மட்டுமின்றி, இனி ராமொேபுரம்,
புதுக்தகாட்வட, கன்னியாகுமரி, ேஞ்சாவாா், நபரம்பலூாா், சிவகங்வக,
விழுப்புரம்
மாவட்டங்களிலும்
ெடத்ேப்படும்.
நவளிொடுகளுக்கு
புலம்நபயாா்ந்துள்ள ேமிழாா்களுக்கு ஆதலாசவை வழங்க வசதியாக
கட்டணமில்லாே நோவலதபசி வசதி மற்றும் இவணயேளம்,
நசல்லிடப்தபசி நசயலி அவமத்துத் ேரப்படும். நவளிொடுகளில்
புலம்பநயாா்ந்துள்ள ேமிழாா்களுக்கு எை ேனியாக சட்ட உேவி வமயம்
அவமக்கப்படும். கதராைா நோற்று காரணமாக சுமாாா் ஏழு லட்சம்
ேமிழாா்கள் ோயகம் திரும்பியுள்ளைாா். அவாா்களில் பலாா் தவவல
இழந்துள்ளைாா். அவாா்களுக்கு உேவி நசய்யும் தொக்கில் ேமிழ்ொடு
திரும்பிதயாருக்கு சிறு நோழில்கள் நோடங்கிட அதிகபட்சமாக ரூ.2.5





லட்சம் மானியத்துடன் கூடிய கடன் வசதி நசய்து ேரப்படும். இேற்நகை
ரூ.6 தகாடி ஒதுக்கப்படும்.
நவளிொடு வாழ் ேமிழாா்களில் நபரும்பாலாதைாாா் ேங்களது தசமிப்வப
ோய்ொட்டில் பாதுகாப்பாை முவையில் முேலீடு நசய்ய ஆாா்வத்துடன்
உள்ளைாா். இேற்காகப் புரிந்துணாா்வு ஒப்பந்ேங்கள் ஏற்படுத்தி,
அவாா்களது முேலீடுகவள அரசு மற்றும் நோழில் நிறுவைங்களில்
பாதுகாப்பாை முேலீடு நசய்ய ஏதுவாை சூழல் உருவாக்கப்படும்.

அ) காந்தி ெகர்

✓









எைது கிராமம் திட்டம்: புலம்நபயாா்ந்ே ேமிழாா்கள், ோம் பிைந்து வளாா்ந்ே
நசாந்ே ஊரில் உள்கட்டவமப்புகவள தமம்படுத்ேவும், ஊாா் மக்களின்
கல்வி, மருத்துவம் தபான்ை அத்தியாவசிய தேவவகவளப் பூாா்த்தி
நசய்யவும் எைது கிராமம் திட்டம் உருவாக்கப்படும். இதில், பள்ளி,
மருத்துவமவை, நூலகம் தபான்ை கட்டடங்கவள கட்டித் ேரவும்,
சீரவமத்திடவும் புலம்நபயாா் ேமிழாா்களுக்கு அவழப்பு விடுக்கப்படும்.
இேற்காை அவைத்து ஒருங்கிவணப்பும் அரசின் ேரப்பில் எளிய
முவையில் நசய்து ேரப்படும்.
கல்வி, தவவலவாய்ப்புக்காக நவளிொடுகளுக்குச் நசன்று அங்தக
நிரந்ேரமாக குடியுரிவம நபற்றுள்ள ேமிழாா்களின் வாரிசுகளுக்கு ேமிழ்
கற்கும் ஆாா்வம் உருவாக்கப்படும். ேமிழ் நமாழிவய கற்றிட ஏதுவாகவும்,
ேமிழ் பரப்புவரக் கழகம் மற்றும் ேமிழ் இவணய கல்விக் கழகம் மூலமாக
குழந்வேகளுக்கு ேமிழ் கற்றுக் நகாடுக்கப்படும். தமலும், அங்குள்ள
கல்வி நிறுவைங்களில் ேமிழ் பயிற்றுவிப்பேற்காக ஊக்கத் நோவக
மற்றும் ேமிழ் கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியாா்களுக்கு பயிற்சியும்
வழங்கப்படும்.
புலம்நபயாா்ந்துள்ள ேமிழாா்கள் அந்ேந்ே ொடுகளில் உருவாக்கியுள்ள
ெலச்சங்கங்கள் ஒருங்கிவணக்கப்படும். இந்ேச் சங்கங்களின் மூலமாக
ெமது கவல, இலக்கியம், பண்பாடு பரிமாற்ைங்கள் ெவடநபறும்.
இேற்காக ரூ.4 தகாடி ஒதுக்கப்படும்.
நவளிொட்டில் உள்ள ேமிழாா் ெலவைப் தபணிட, ெலவாரியம்,
அதுசாாா்ந்ே திட்டங்களுக்காக மட்டும் ரூ.20 தகாடி ஒதுக்கப்படும் என்று
முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளாாா்.
நபட்டிச் நசய்தி....ஜைவரி 12 உலகத் ேமிழாா் ொள்
ஒவ்நவாரு ஆண்டும் ஜைவரி 12-ஆம் தேதி, புலம்நபயாா் உலகத் ேமிழாா்
ொளாகக் கவடப்பிடிக்கப்படும் என்று முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின்
அறிவித்துள்ளாாா்.
பல்தவறு
ொடுகளில்
உள்ள
ேமிழாா்கவள
ஒருங்கிவணக்கும்
விேமாகவும்,
அவாா்களின்
பங்களிப்வப
அங்கீகரிக்கும்
வவகயிலும்,
நவளிொடுகளில்
உள்ள
ேமிழ்ச்
சங்கங்களுடன் இவணந்து ஒவ்நவாரு ஆண்டும் ஜைவரி 12-ஆம் தேதி,
புலம்நபயாா்ந்ே உலகத் ேமிழாா் ொளாகக் கவடப்பிடிக்கப்படும் என்று
ேைது அறிவிப்பில் முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் நேரிவித்துள்ளாாா்.

2. இந்தியாவில் 7 இடங்களில் ரூ.4,445 தகாடியில் ஜவுளி பூங்கா:
மத்திய அவமச்சரவவ ஒப்புேல்
தவவல வாய்ப்வப அளிக்கும் ஜவுளித் நோழிவல ஊக்குவிக்கும்
வவகயில் ரூ.4,445 தகாடி முேலீட்டில் 7 நமகா ஜவுளிப் பூங்காக் கவள
அவமக்க பிரேமர் ேவலவமயில் ெடந்ே மத்திய அவமச்சரவவ
கூட்டத்தில் ஒப்பு ேல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்ேகவவல மத்திய
அவமச்சர் பியுஷ் தகாயல் நேரிவித்ோர்.
இந்தியாவில் ஜவுளித் நோழிவல ஊக்குவிக்கும் வவகயில் ‘பி.எம்.மித்ரா’
திட்டத்தின்கீழ் 7 நமகா ஜவுளி மற்றும் ஆயத்ே ஆவட பூங்கா
அவமக்கப்படும் எை கடந்ே பட்நஜட்டில் மத்திய நிதியவமச்சர் நிர்மலா
சீோராமன் அறிவித்ோர். இந்திய ஜவுளித் நோழிவல சர்வதேச அளவில்
தபாட்டியிடும் வவகயில் தமம்படுத்துவது இத்திட்டத்தின் பிரோை
தொக்கமாகும்.
அத்துடன் அதிக அளவில் முேலீடுகவள ஈர்ப்பது, தவவலவாய்ப்வப
உருவாக்குவது, ஏற்றுமதிவய அதிகரித்து, அந்நியச் நசலா வணிவய
ஈட்டுவது, சர்வதேச ேரத்திலாை கட்டவமப்பு வசதிகவள ஏற்படுத்தித்
ேந்து, அேன்மூலம் நவளிொட்டு சந்வேயில் தபாட்டியிடும் வவகயில்
இந்திய ேயாரிப்பு கவள உருவாக்குவது தபான்ை அம்சங்கள்
இத்திட்டத்தின் தொக்கங்களாக இருக்கும் என்று நிர்மலா சீோராமன்
நேரிவித்திருந்ோர்.
இந்நிவலயில், நடல்லியில் பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி ேவலவமயில்
மத்திய அவமச்சரவவக் கூட்டம் தெற்று ெடந்ேது. இதில், ‘பிஎம் மித்ரா’
திட்டத்துக்கு ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.



 











கூட்டத்துக்குப் பிைகு நசய்தியாளர்களிடம் மத்திய அவமச்சர் பியுஷ்
தகாயல் கூறியோவது:
ொட்டின் 7 இடங்களில் ‘பிஎம் மித்ரா’ திட்டத்தின்கீழ் நமகா ஜவுளி
மற்றும் ஆயத்ே ஆவடப் பூங்கா அவமக்க மத்திய அவமச் சரவவ
ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. இேற்காக அடுத்ே 5 ஆண்டுகளில் ரூ.4,445
தகாடி நசலவிடப்படும். ேனியார் முேலீடுகளும் அனுமதிக்கப்படும்.
இேன்மூலம் ஜவுளி உற்பத்தி அதிகரித்து ஏற்றுமதி வளர்ச்சி ஏற்படும்.
தமலும், லட்சக்கணக்காை தவவல வாய்ப்புகளும் உருவாகும்.
நபரிய அளவில் அவமக்கப்படும் இந்ே ஜவுளிப் பூங்காக்கள், அந்நிய
முேலீடு கவள நபருமளவில் ஈர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
2021-22 நிதி ஆண்டில் ஜவுளி ஏற்றுமதி மூலம் 4,400 தகாடி டாலர்
திரட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்ே 5 ஆண்டுகளில் 10
ஆயிரம் தகாடி டாலர் அளவுக்கு ஜவுளி ஏற்றுமதிவய எட்ட இலக்கு
நிர்ண யிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பியுஷ் தகாயல் நேரிவித்ோர்.
ரயில்தவ ஊழியருக்கு 78 ொள் ஊதியம் தபாைஸ்
புதுநடல்லி: ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு 78 ொள் ஊதியத்வே தபாைஸாக
வழங்கவும் மத்திய அவமச்சரவவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.
ஆண்டுதோறும்
தீபாவளி
பண்டிவகயின்தபாது
ரயில்தவ
ஊழியர்களுக்கு தபாைஸ் வழங்கப்பட்டு வருகிைது. இந்ே ஆண்டு
ரயில்தவ
ஊழியர்களுக்கு
78
ொள்
ஊதியம்
தபாைஸாக
வழங்கப்படுகிைது.
இது நோடர்பாக அவமக்கப்பட்ட குழு, 72 ொள் ஊதியத்வே தபாைஸாக
அளிக்கலாம் எை மத்திய அரசுக்கு பரிந்துவரத்திருந்ேது. இந்நிவலயில்,
தெற்று ெடந்ே மத்திய அவமச்சரவவக் கூட்டத்தில் இதுபற்றி
விவாதிக்கப்பட்டது. பிரேமரும் அவமச்சரவவக் குழுவிைரும் 78 ொள்
ஊதியத்வே ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு தபாைஸாக அளிக்க ஒப்புேல்
அளித்ேைர்.
இத்ேகவவல நசய்தியாளர்களிடம் மத்திய அவமச்சர் அனுராக் ோக்குர்
நேரிவித்ோர். ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு தபாைஸ் வழங்குவேன் மூலம்
அரசுக்கு ரூ.1,985 தகாடி நசலவாகும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றும்
அவமச்சர் நேரிவித்ோர்.

3. பருவநிவல மாற்ைமும் இயற்பியல் தொபலும்
இரண்டு, ொன்கு, ஆறு எை இப்படிதய இரண்டின் மடங்கில்
கூட்டிக்நகாண்தட நசல்கிதைாம், இந்ேத் நோடரில் 1,000-க்கு அடுத்து
எந்ே எண் வரும் என்று தகட்டால், 1,002 என்று எளிோகக் கணிக்க
முடியும். இதுதவ ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வவர எண்கவளக் நகாடுத்து,
ெம் மைப்தபாக்கில் மாறிமாறி எண்கவளச் நசால்லச் நசான்ைால், ெம்
இஷ்டத்துக்கு 2, 9, 7, 5, 1, 4 என்று நசால்லிக்நகாண்தட தபாதவாம்.
இதே தபாக்கில் தபாைால், ஒருவர் அடுத்து என்ை எண்கவளச்
நசால்லுவார் கணிக்க முடியுமா? இப்படி உலகில் பல விஷயங்கள்
ேற்தபாக்காகத்ோன் ெவடநபறுகின்ைை. இேைாதலதய அறிவியல்
ஆய்வுகளும் கணிப்புகளும் தெரடியாைவவயாக இருப்பதில்வல.
கூட்டமாகப் பைக்கும் பைவவகள் அடுத்து எந்ேத் திவசயில் திரும்பும்?
வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் சிறுசிறு மாற்ைங்களால் நூைாண்டுகள்
கழித்துக் கடலின் நவப்பநிவல என்ைவாக இருக்கும்? இப்படித் ேன்
தபாக்கில் ெடக்கும் விஷயங்கவளக் கணிக்க முடியாது என்று ொம்
நிவைத்ோலும், முடியும் என்று நிரூபித்திருக்கிைார்கள், இந்ே ஆண்டு
இயற்பியலில் தொபல் பரிசு நவன்ை விஞ்ஞானிகளாை சுகுதரா மைாதப
(Syukuro Manabe), கிளவுஸ் ைாஸல்மான் (Klauss Hasselmann),
ஜார்தஜா பரீசி (Giorgio Parisi) ஆகிய மூவரும். மிகவும் சிக்கலாை
விஷயங்களில்கூட அடிப்பவடயில் ஓர் ஒழுங்கு இருக்கிைது, வடிவுரு
இருக்கிைது என்னும் புரிேவலக் நகாடுத்திருக்கிைார்கள். எைதவ
“சிக்கலாை
இயற்பியல்
அவமப்புகவளப்
புரிந்துநகாள்வேற்குத்
திைவுதகாலாக இருந்ே ஆய்வுப் பங்களிப்புகளுக்காக”
இந்ே
ஆண்டுக்காை இயற்பியல் தொபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கிைது.
இரவில் நவப்பம் எப்படி?
சூரியனிலிருந்து வரும் கதிர்களால் பூமிக்கு நவப்பம் கிவடக்கிைது.
அப்படிநயன்ைால், சூரியன் மவைந்ே பின்பு நவப்பம் இல்லாமல் பூமி
குளிர்நிவலக்குச் நசன்றுவிட தவண்டும் இல்வலயா? ஆைால்,
இரவிலும் குறிப்பிட்ட அளவு நவப்பம் நிலவுகிைது. அேைால்ோதை ொம்
உவைந்துதபாகாமல் இருக்கிதைாம். இது ஏன் என்று சிந்தித்ே ஃபூரியர்,
பூமியில் இருக்கும் வளிமண்டலம் நவப்பத்வேத் ேக்க வவக்கிைது என்று
200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டறிந்ோர்.













ஜப்பாவைச் தசர்ந்ே இயற்பியலாளராை மைாதப இரண்டாம் உலகப்
தபாரிைால் சிவேந்ே தடாக்கிதயா ெகரிலிருந்து 1950-களில்
அநமரிக்காவுக்குக் குடிநபயர்ந்து, ஆய்வுப் பணிகவள தமற்நகாண்டவர்.
வளிமண்டலம்ோன் நவப்பத்வேத் ேக்கவவக்கிைது என்ைாலும், அதில்
எந்ே வாயு எவ்வளவு நவப்பத்வேத் ேக்கவவக்கிைது என்கிை தகள்வி
அவருக்கு எழுந்ேது. வளிமண்டலத்தில் பல வாயு மூலக்கூறுகள்,
பல்தவறு அடுக்குகள் இருப்போல், இது மிகுந்ே சிக்கலாை தகள்வி.
எனினும் ேன் அசாத்திய உவழப்பால், இேற்காை விவடவய மைாதப
கண்டறிந்ோர். காற்றில் இருக்கும் ஆக்ஸிஜனும் வெட்ரஜனும்
நவப்பநிவலயில் நபரும் மாற்ைத்வே ஏற்படுத்ேவில்வல. ஆைால்,
வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் கரியமில வாயுவின் அளவு இரட்டிப்பாைால்
நவப்பநிவல 2 டிகிரி நசல்சியஸ் அளவுக்கு அதிகரிக்கிைது என்று
துல்லியமாகக்
கணக்கிட்டுச்
நசான்ைது,
1960-களில்
இவர்
கண்டுபிடித்ே பருவநிவல மாதிரி. அேற்குப் பின், திைசரி மாறும்
வானிவலவயயும், நபாதுவாை பருவநிவலவயயும் இவணக்கும்
பணியில் ஈடுபட்டவர் நஜர்மனிவயச் தசர்ந்ே பருவநிவலயாளர்
ைாஸல்மான்.
மனிேதர காரணம்
ஒரு ொவயக் கூட்டிக்நகாண்டு நீங்கள் சாவலயில் ெடந்துதபாைால், அது
முன்தை நசல்லும், பின்ைால் இழுக்கும், காவலச் சுற்றும். இதுதபான்ை
சிறுசிறு மாற்ைங்கவளக் நகாண்டதுோன் வானிவல. ஆைால்,
நீங்கதளா சீராக ெடந்துதபாய் இலக்வக அவடந்துவிடுவீர்கள். இதுோன்
பருவநிவல. இன்ைளவும் ஒரு வாரம், பத்து ொட்களுக்கு தமல் வானிவல
எப்படியிருக்கும் என்று துல்லியமாகக் கணிக்க முடியாது. ஆைால், 50
ஆண்டுகள் கழித்துப் பருவநிவல எப்படியிருக்கும் என்று நசால்ல
முடிகிைது.
ொள்தோறும் விவரவாக மாறும் வானிவலயால், கடலில் சிறிய மாறுபாடு
உண்டாகும் என்பவே 1980-களில் ேன் கணக்கீட்டு மாதிரிகளின்
அடிப்பவடயில் ைாஸல்மான் நிரூபித்ோர். தமலும், பருவநிவலயில்
மனிேச் நசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் மாற்ைங்கவளக் கணக்கிட்டுச்
நசான்ைார். பசுங்குடில் விவளவால் புவி நவப்பமவடகிைது என்பவே
அறுதியிட்டுச் நசான்ைவவ, இன்ைளவும் பயன்பாட்டில் உள்ள
இவருவடய மாதிரிகள். 1980-களில் ஒழுங்கற்ை நபாருட்களில்
மவைந்திருக்கும் வடிவுருக்கவளக் கண்டுபிடித்ேவர் இத்ோலிவயச்
தசர்ந்ே ஜார்தஜா பரீசி.
காந்ேத் ேன்வமயின் ரகசியம்
ேற்சுழற்சிக் கண்ணாடி (spin glass) என்று நசால்லப்படும் நபாருட்களில்
காந்ேத் ேன்வம நகாண்ட அணுக்கள் இருக்கும். அருகில் உள்ள
அணுக்களின் ேன்வமயால் ேங்களின் காந்ே அவமப்வப இவவ
மாற்றிக்நகாண்தட இருக்க தவண்டிவரும். இருப்பினும், அவற்றில் ஓர்
அடிப்பவட உருமாதிரி இருப்பவேக் கண்டுபிடித்து, எப்படி அணுக்களின்
காந்ேத்ேன்வம அவமயும் என்னும் சிக்கவலத் தீர்த்துவவத்ேவர் பரீசி.
தமலும், இேன் அடிப்பவடயில், பைவவக் கூட்டம் முேற்நகாண்டு
தகாள்கள் வவர பல்தவறு சிக்கலாை அவமப்புகள் சார்ந்து
விவடயளித்ேவர் பரீசி.
பருவநிவல மாற்ைத்துக்கு அங்கீகாரம்
தொபல் பரிசுத் நோவகயின் ஒரு பாதிவய மைாதபவும் ைாஸல்மானும்
பிரித்துக்நகாள்ள, மறுபாதி பரீசிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பரீசியின்
கண்டுபிடிப்புகள்
மற்ைவற்றிலிருந்து
மாறுபட்டவவ
தபாலத்
தோன்றிைாலும் மூவரும் சிக்கலாை, சீரற்ை இயற்பியல் அவமப்புகவளப்
புரிந்துநகாள்ளும் வழிமுவைகவளக் நகாடுத்திருக்கிைார்கள். தொபல்
பரிசுக்குத் தேர்ந்நேடுக்கப்படுவது அரிய கண்டுபிடிப்பாக இருக்க
தவண்டும் என்பவேத் ோண்டி, ஒரு கண்டுபிடிப்பால் உலகம் எந்ே
அளவுக்குப்
பயைவடந்திருக்கிைது
என்பதும்
முேன்வமயாகக்
நகாள்ளப்படுவதுண்டு. அப்படிப் பார்க்வகயில் இவர்களின் பணி
பல்தவறு துவை ஆய்வாளர்களுக்கு ஒளிவிளக்காகத் திகழ்கிைது.
பருவநிவல மாற்ைம் குறித்ே ஆய்வுகளுக்கு தொபல் பரிசு வழங்கியேன்
மூலம், உலகத் ேவலவர்களுக்கு ஒரு நசய்திவய உணர்த்துகிறீர்களா
என்று தேர்வுக் குழுவிைவர தொக்கிக் தகள்வி எழுப்பப்பட்டது. ‘‘ஆமாம்,
புவி நவப்பமாேல் என்பது நவறும் வார்த்வே விவளயாட்டல்ல,
அறிவியல்பூர்வமாைது என்று உரக்கச் நசால்லியிருக்கிதைாம்’ ’
என்று அேற்குப் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒன்று தபாோோ இந்ே
ஆண்டு தொபல் பரிசின் முக்கியத்துவத்வே உணர்ந்துநகாள்



 





4. நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவைம் சார்பில்
நமாழிநபயர்க்கப்படும் ‘மணிதமகவல’ காப்பியம்
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நமாழிகளில்

ஆண்கள், கலப்பு 4X400 நோடர் ஓட்டம் எை 2 பிரிவுகளில் இந்தியா
சார்பில் பங்தகற்ைார்.

ஐம்நபரும் காப்பியங்களில் ஒன்ைாை ‘மணிதமகவல’ காப்பியத்வே
சீைம், ஜப்பனீஸ், நகாரியன், சிங்களம் உள்ளிட்ட 23 நமாழிகளில்
நமாழிநபயர்க்கும் பணிவய மத்திய நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவைம்
முழு வீச்சில் தமற்நகாண்டு வருகிைது.

இப்தபாட்டிகளில்
இந்தியா
பேக்கம்
நவல்ல
முடியவில்வல.
எனினும்முகமது அைஸ் யஹியா, தொநிர்மல் டாம், ஆதராக்கிய
ராஜீவ்,அதமாஜ் தஜக்கப் ஆகிய வீரர்கள்இடம்நபற்ை ஆண்கள் பிரிவு
அணியிைர் 4X400 நோடர் ஓட்டத்தில் குவைந்ே நிமிடங்களில்
(3:00:25) பந்ேய தூரத்வேக் கடந்து ஆசிய அளவில் சாேவை
பவடத்ேைர்.

ஐம்நபரும் காப்பியங்களில் ஒன்று ‘மணிதமகவல’ . சிலப்பதிகார
காப்பியத்தின் கோபாத்திரங் களாை மாேவி, தகாவலனுக்குப் பிைந்ே
மணிதமகவலவயப் பற்றிக்கூறும் இலக்கியமாகும்.
பவுத்ே மேத்வே ேழுவிய மணிதமகவலயின் வாழ்க்வக குறிப்பு மற்றும்
பவுத்ே மேத்தின் அைநெறிகவள 30 அத்தியாயங்கள், 4,861 அகவல்
அடிகளாக இந்ேக் காப்பியத்வே ‘சீத்ேவலச் சாத்ேைார்’ இயற்றியுள்ளார்.
பாலி, சம்ஸ்கிருேம், ேமிழ்உள்ளிட்ட பிை இந்திய நமாழிகளில்
இயற்ைப்பட்ட பவுத்ே மே நூல்கள் பல்தவறு காரணங்களால்
அழிந்ேதபாதிலும், மணிதமகவல காப்பியம் மட்டுதம அழிவில் இருந்து
ேப்பியது. அேன்படி, பவுத்ே மேக் கருத்துகவள எடுத்துவரக்கும்
ேவலசிைந்ே நூலாகவும், மிகவும் நோன்வமயாை ோகவும் இது
கருேப்படுகிைது.
இத்ேவகய சிைப்புகள் வாய்ந்ே ‘மணிதமகவல’ காப்பியம் ேற்தபாது
மத்திய நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவைத்ோல் 15 நவளிொட்டு
நமாழிகளிலும், பாலி, லடாக்கி, இந்தி, நேலுங்கு உள்ளிட்ட 8 இந்திய
நமாழிகளிலும் நமாழிநபயர்க்கப்பட்டு வருகிைது.
இதுகுறித்து மத்திய நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவை இயக்குெர்
இரா.சந்திரதசகரன், ‘இந்து ேமிழ் திவச’ நசய்தியாளரிடம் கூறியோவது:
உலகிதலதய பவுத்ே மேக் காப்பியமாக மணிதமகவல மட்டுதம
எஞ்சியுள்ளோக, பவுத்ே மேத் ேவலவர் ேலாய் லாமா பல ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு சர்வதேச மாொட்டில் நேரிவித்திருந்ோர்.

இந்நிவலயில், இவர் பணிபுரிந்துவரும் நவலிங்டன் நமட்ராஸ்
நரஜிநமண்ட் வளாகத்தில் உள்ள ேங்கராஜ் வமோைத்தின் ஒரு
பகுதிக்கு (பார்வவயாளர் மாடம்) ஆதராக்கிய ராஜீவ் நபயவரச் சூட்டி
கவுரவப்படுத்தியுள்ளது இந்திய ராணுவம். இேைால் மகிழ்ச்சி
அவடந்துள்ள ஆதராக்கிய ராஜீவ், நவலிங்டன் ராணுவ வமோைத்தில்
ேைது நபயர் சூட்டப்பட்ட பகுதிக்கு முன்பு நின்று புவகப்படம் எடுத்து
‘நபரிோக தோல்வியவடயத் துணிந்ேவர்களால் மட்டுதம, எப்தபாதும்
நபரியளவில் சாதிக்க முடியும்’ என்ை வாசகத்துடன் அேவை சமூக
வவலேளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ‘இந்து ேமிழ்’
ொளிேழிடம் ஆதராக்கிய ராஜீவ்
கூறியோவது: ொன் பயிற்சி நபறும் வமோைத்தின் ஒரு பகுதிக்கு எைது
நபயர் சூட்டப்பட்டிருப்பது எைக்கு கிவடத்ே அங்கீகாரங்களில்
மிகப்நபரிய ஒன்ைாக கருதுகிதைன். 2016 ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்
பங்தகற்ை அடுத்ே ஆண்டில், இந்தியஅரசு எைக்கு அர்ஜூைா விருது
நகாடுத்ேது. அேன் பின்பு 2021-ல்2-வது முவையாக ஒலிம்பிக்
தபாட்டியில் பங்தகற்று திரும்பியுள்ள நிவலயில், இந்திய ராணுவ
வரலாற்றில் இடம்நபறும் வவகயில் ேற்தபாது இந்ே அங்கீகாரம்
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இேைால் கிவடத்துள்ள உற்சாகம், என்வை
இன்னும்தவகமாக ஓட வவக்கும். எைதவ,நிச்சயம் தமலும் தமலும்
நவற்றிகவள குவிப்தபன் என்ைார்.

அதில், பவுத்ே மே அைநெறிகள், அதுகுறித்ே அரிய ேகவல்கள் நேளிவாகக்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. எைதவ, பவுத்ே மேத்வேப் பின்பற்றும் ொடுகளில்
மணிதமகவல காப்பியத்வே நகாண்டுநசல்ல மத்திய ேமிழாய்வு
நிறுவைம் ெடவடிக்வக எடுத்ேது.

ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்ை, அர்ஜூைா விருதுநபற்ை உேவகவயச்தசர்ந்ே
கால்பந்து வீரர் ேங்கராசுவின் நபயர், நவலிங்டன் வமோைத்துக்கு
ஏற்நகைதவ சூட்டப்பட்டுஉள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது.

அேன்படி, மதலசியா (மலாய்),கம்தபாடியா (நகமர்), இந்தோதைசியா
(இந்தோதைசியா), லாதவாஸ் (லாதவா), மியான்மர் (பர்மீஸ்), சீைா
(மாண்டரின் - சீைம்), திநபத்திய நமாழி, ோய்லாந்து (ோய்), வியட்ொம்
(வியட்ொமிஸ்), ஜப்பான் (ஜப்பனீஸ்), மங்தகாலியா (மங்தகாலியன்),
வடநகாரியா, நேன்நகாரியா (நகாரியன்), பூடான் (திஃநசாங்கா),
இலங்வக (சிங்களம்), தெபாளம் (தெபாளி) ஆகிய ொடுகளின் 15
நமாழிகள், பாலி, லடாக்கி, சீக்கியம் உள்ளிட்ட 3 இந்திய நமாழிகள் எை
நமாத்ேம் 18 நமாழிகளில் மணிதமகவல காப்பியம் நமாழி
நபயர்க்கப்பட்டு வருகிைது.

6. விபத்தில் சிக்கியவர்கவள மருத்துவமவைக்கு
நசல்பவர்களுக்கு நராக்கப் பரிசு: மத்திய அரசு அறிவிப்பு

இேற்காக
சம்பந்ேப்பட்ட
ொடுகளின்
பல்கவலக்கழகங்களில்
பணியாற்றும் ேமிழ் தபராசிரியர்கள், அறிஞர்கள் பணியில் அமர்த்ேப்பட்
டுள்ளைர். இக்காப்பியத்வே ஒரு நமாழியில் நமாழிநபயர்க்க ரூ.2.5
லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நமாழிநபயர்ப்பு பணிகள் விவரவில்
நிவைவு நபை உள்ளை.
பின்ைர், நசம்நமாழி ேமிழாய்வு மத்திய நிறுவைம் சார்பில் அவவ
நூல்களாக நவளியிடப்படும். இேன்மூலம், சர்வதேச அளவில் ேமிழ்
காப்பியம் சிைப்புமிக்க ேகுதிவய நபறும். அதேதபால, இந்தி, கன்ைடம்,
மவலயாளம், சம்ஸ்கிருேம், நேலுங்கு ஆகிய 5 நமாழிகளிலும்
மணிதமகவல நமாழி நபயர்க்கப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறிைார்.
5. ராணுவ வமோைத்தின் ஒரு பகுதிக்கு ‘ஆதராக்கிய ராஜீவ்’ நபயர்:
நோடர்ந்து 2 முவை ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்ை திருச்சி வீரருக்கு
உேவகயில் கவுரவம்
திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அருதக வழுதியூர் கிராமத்வேச் தசர்ந்ேவர்
ஆதராக்கிய ராஜீவ்(30). உேவக நவலிங்டனில் உள்ள இந்திய
ராணுவத்தின் நமட்ராஸ் நரஜிநமண்டில் சுதபோராக பணிபுரிந்து வரும்
இவர், தேசிய அளவிலாை தபாட்டிகளில் மட்டுமின்றி சர்வதேச ேடகளப்
தபாட்டிகளிலும் சாேவை பவடத்து வருகிைார்.
2014 ஆசிய விவளயாட்டுப் தபாட்டியில் நவண்கலம், 2018 ஆசிய
விவளயாட்டுப் தபாட்டியில் ஒரு ேங்கம், ஒரு நவள்ளி நவன்ைார். 2016
ரிதயா ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்ைார். 2021 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில்









அவழத்துச்

சாவல விபத்தில் சிக்கியவர்கவள அடுத்ே ஒரு மணி தெரத்துக்குள்
அருகில் இருக்கும் மருத்துவமவைக்கு அவழத்துச் நசன்ைால் அவர்கள்
உயிர் பிவழக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம். இவே மருத்துவத் துவையில்
‘தகால்டன் ைவர்’ என்று நசால்கின்ைைர்.
ஆைால் சாவல விபத்துகளில் சிக்கியவர்கவள சரியாை தெரத்தில்
அவழத்துச் நசல்ல முடியாேோல் பலர் உயிரிழக்கின்ைைர். தமலும் காயம்
அவடந்ேவர்கவள மருத்துவ மவைக்கு அவழத்துச் நசல்வோல் வழக்கு,
தபாலீஸ் விசாரவண எை பல்தவறு நோல்வலகள் வரும் எை
பயப்படுகின்ைைர்.
இந்நிவலயில் சாவல விபத்தில் சிக்கியவர்கவள உடைடியாக
மருத்துவமவைக்கு அவழத்துச் நசல்லும் ெபர்களுக்கு நராக்கப் பரிசு
ேருவோக மத்திய சாவல தபாக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாவலத் துவை
அவமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. அேற்காை வழிகாட்டு நெறிமுவைகவளயும்
அவமச்சகம் நவளியிட்டுள்ளது.
இதுநோடர்பாக
அவமச்சகம்
கூைப்பட்டுள்ளோவது:

நவளியிட்டுள்ள

நசய்திக்குறிப்பில்

சாவல
விபத்தில்
சிக்கியவர்கவள
அருகில்
இருக்கும்
மருத்துவமவைக்கு அவழத்துச் நசன்று உயிவரக் காப்பாற்ை உேவும்
ெல்ல உள்ளம் நகாண்ட ெபர்களுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் நராக்கப் பரிசு
வழங்கப்படும். இேற்காக உள்ளூர் தபாலீஸ் நிவலயத்தில் இருந்தோ
அல்லது மருத்துவமவையில் இருந்தோ அவர்கள் ரசீவேப் நபற்று
வரதவண்டும். மாவட்ட அளவிலாை குழுக்கள் இவே பரிசீலவை நசய்து
மாேம்தோறும் இந்ே பரிசுகள் வழங்கப்படும்.
இந்ேத்
திட்டத்துக்காக
ஒவ்நவாரு
மாநிலங்கள்,
யூனியன்
பிரதேசங்களுக்கு ேலா ரூ.5 லட்சத்வே மத்திய அரசு வழங்கும். இந்ே
நிதியிலிருந்து
நராக்கப்
பரிசுகள்
சம்பந்ேப்பட்ட
ெபர்களுக்கு
வழங்கப்படும். உள்துவை முேன்வம நசயலர் ேவலவமயில் மாநில
கண் காணிப்புக் குழு, இந்ேத் திட்டத்வே கண்காணித்து அமல்படுத்தும்.
இந்ேத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு ெபர், ஓராண்டில் 5 முவை பரிசுகவள நபை
முடியும். இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.-பிடிஐ



 











7. கிராமப் நபாருளாோரத்வே வலிவமப்படுத்தும் - இ-நசாத்து அட்வட
திட்டம்
ொடு
முழுவதும்
அமல்
:
பயைாளிகளுடைாை
கலந்துவரயாடலில் பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி ேகவல்
தசாேவை முவையில் அமல்படுத்ேப்பட்ட இ-நசாத்து அட்வட திட்டம்
கிராமப் நபாருளாோரத்வே வலிவமப்படுத்தி உள்ளோகவும் இது ொடு
முழுவதும் விரிவுபடுத்ேப்படும் என்றும் பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி
நேரிவித்துள்ளார்.
இ-நசாத்து அட்வட (ஸ்வமித்வா) திட்டத்வே தசாேவை முவையில்
கடந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் 24-ம் தேதி பிரேமர் தமாடி அறிமுகம் நசய்ோர்.
கிராமப்புைங்களில் நசாத்து உரிவமவய நேளிவாக நிறுவுவதுோன்
இந்ே திட்டத்தின் முக்கிய தொக்கம். இேன்படி, ஆளில்லா குட்டி
விமாைங்கள் மூலம் (ட்தரான்) நிலப்பரப்வப அளவிட்டு வவரபடம்
உருவாக்கப்பட்டு நில உரிவமயாளர்களுக்கு மின்ைணு நசாத்துஅட்வட
வழங்கப்படும். அதில் சம்பந்ேப்பட்ட ெபருக்கு நசாந்ேமாை நசாத்து
விவரங்கள் அவைத்தும் இடம்நபற்றிருக்கும். இந்ேதிட்டத்தின் மூலம்
சமூக-நபாருளாோர நிவல தமம்படுவதுடன் கிராமங்கள் ேன்னிவைவு
நபறும் எை மத்திய அரசு கருதுகிைது.
22 லட்சம் நசாத்து அட்வட
இந்நிவலயில், மத்திய பிரதேசமாநிலம் ைர்ோ மாவட்டத்தில் காநணாலி
மூலம் தெற்று ெவடநபற்ை நிகழ்ச்சியில் ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் 1.7
லட்சம் தபருக்கு இ-நசாத்து அட்வடவய பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி
வழங்கிைார். பின்ைர் பயைாளிகளுடன் அவர் கலந்துவரயாடிைார்.
அப்தபாது அவர் கூறியோவது:
ஸ்வமித்வா திட்டம் மத்திய பிரதேசம், உத்ேரபிரதேசம், மகாராஷ்டிரா,
உத்ேராகண்ட், ராஜஸ்ோன், ைரியாணா மற்றும் கர்ொடகா ஆகிய
மாநிலங்களில் தசாேவை அடிப்பவடயில் அமல்படுத்ேப்பட்டது. இேன்படி
இதுவவர 22 லட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட குடும்பத்திைருக்கு நசாத்து
அட்வடகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. இதில் மத்திய பிரதேசத்தில் மட்டும் 3
ஆயிரம் கிராமங்களுக்குட்பட்ட 1.7 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு இ-நசாத்து
அட்வட வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்ே நசாத்து அட்வடகவளப் பயன்படுத்தி வங்கிகளில் குவைந்ே
வட்டியில் கடன் நபற்றுக் நகாள்ளலாம். இேன்மூலம், அதிக வட்டி
வசூலிக்கும் ேனியாரிடமிருந்து கடன் வாங்குவவே கிராம மக்கள்
ேவிர்க்க முடியும். இதுதபான்ை காரணங்களால் இந்ே திட்டம்
அமல்படுத்ேப்பட்ட
பகுதிகளில்
கிராமப்
நபாருளாோரம்
வலுவவடந்துள்ளது.
இந்ே திட்டம் கிராமங்களின் வளர்ச்சியில் புதிய அத்தியாயத்வே
உருவாக்கும். நவற்றிகரமாக அமல்படுத்ேப்பட்டுள்ள இந்ே திட்டம்ொடு
முழுவதும் விரிவுபடுத்ேப்படும். கிராம சுயாட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்ே
திட்டம் விளங்கும். இவ்வாறு அவர் நேரிவித்ோர்.- பிடிஐ

8. தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு: இரு விஞ்ஞானிகளுக்குப்
பகிர்ந்ேளிப்பு
2021ஆம் ஆண்டின் தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு
விஞ்ஞானிகளுக்குப் பகிர்ந்ேளிப்போக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு

ஆண்டுதோறும் மருத்துவம், இயற்பியல், நபாருளாோரம், அவமதி,
இலக்கியம் ஆகிய துவைகளில் சாேவை பவடத்ேவர்களுக்கு தொபல்
பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிைது. அவமதிக்காை தொபல் பரிசு மட்டும்
ொர்தவயிலும், மற்ை பரிசுகள் ஸ்டாக்தைாமிலும் அறிவிக்கப்படும்.
அந்ே வவகயில் தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு இன்று (புேன்கிழவம)
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அேன்படி, நஜர்மனிவயச் தசர்ந்ே நபஞ்சமின்
லிஸ்ட், பிரிட்டவைச் தசர்ந்ே தடவிட் நமக்மில்லன் ஆகிதயாருக்கு
இவ்வாண்டின் தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு வழங்கப்படுவோக
தொபல் கமிட்டி ேரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது,
இரு விஞ்ஞானிகளும் தவதியியல் மூலக்கூறு கட்டுமாைத்திற்காை
புதிய
மற்றும்
ேனித்துவமாை
விவையூக்கி
(asymmetric
organocatalysis ) கருவிவய உருவாக்கியேற்காக தொபல் பரிசு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தவதியியலில் இருவிே விவையூக்கிகதள (உதலாகங்கள் மற்றும்
நொதிகள்)
உள்ளோக
ஆராய்ச்சியாளர்கள்
நீண்டகாலமாக
நிவைத்துவந்ே சூழலில், இவர்களின் இந்ேக் கண்டுபிடிப்பு புதிய
மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளுக்கு உேவிகரமாக அவமந்ேது என்றும்
நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.













9. ஊரக உள்ளாட்சித் தோா்ேல்: 74 சேவீே வாக்குப்பதிவு
ேமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சித் தோா்ேல் ெவடநபற்ை 9 மாவட்டங்களில்
புேன்கிழவம ெவடநபற்ை முேல்கட்ட வாக்குப் பதிவில் 74.37 சேவீே
வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளை.
நசங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, தவலூாா்,
ராணிப்தபட்வட, திருப்பத்தூாா், திருநெல்தவலி, நேன்காசி ஆகிய 9
மாவட்டங்களில் 78 மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பிைாா்கள், 755 ஒன்றியக்
குழு உறுப்பிைாா்கள், 1,577 கிராம ஊராட்சித் ேவலவாா்கள், 12,252
கிராம ஊராட்சி உறுப்பிைாா்கள் பேவிக்காை முேல்கட்ட வாக்குப் பதிவு
புேன்கிழவம (அக்.6) ெவடநபற்ைது. 41 லட்சத்து 94 ஆயிரம்
வாக்காளாா்கள் வாக்களிப்பேற்காை ஏற்பாடுகள் நசய்யப்பட்டிருந்ேை.
இவணயேளம் வழிதய கண்காணிப்பு: வாக்குப் பதிவு அவமதியாை
முவையில் ெவடநபறுவவே உறுதி நசய்யவும், அசம்பாவிேங்கவளத்
ேவிாா்க்கவும் அவைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் கண்காணிப்பு
தகமராக்கள் நபாருத்ேப்பட்டிருந்ேை. வாக்குப் பதிவவ நசன்வையில்
உள்ள மாநிலத் தோா்ேல் ஆவணயாா் அலுவலகத்தில் இருந்து
ஆவணயாா் நவ.பழனிகுமாாா், நசயலாா் சுந்ேரவல்லி ஆகிதயாாா்
இவணயேளம் வழிதய கண்காணித்ேைாா். இவேயடுத்து ஆவணயாா்
நவ.பழனிகுமாாா் நசய்தியாளாா்களிடம் கூறியது: 9 மாவட்டங்களில்
முேல்கட்ட
வாக்குப்
பதிவுக்காக
7,921
வாக்குச்
சாவடிகள்
அவமக்கப்பட்டை. இவற்றில் 12 ஆயிரத்து 318 கண்காணிப்பு
தகமராக்களும், 1,132 வாக்குச் சாவடிகளில் விடிதயா பதிவும்,
நசன்வையில் இருந்து வாக்குப் பதிவவ தெரடியாகக் கண்காணிக்க
1,123 ஆன்வலன் தகமராக்களும் நபாருத்ேப்பட்டிருந்ேை. 9 தோா்ேல்
பாாா்வவயாளாா்கள்,
129
பைக்கும்
பவடகள்,
1,168
நுண்
பாாா்வவயாளாா்கள், 74 வட்டாரப் பாாா்வவயாளாா்கள், 1 லட்சத்து 17
ஆயிரம் தோா்ேல் பணியாளாா்கள், 39,408 தபாலீஸாாா் தோா்ேல் பணியில்
ஈடுபட்டுத்ேப்பட்டைாா். அசம்பாவிேம் இன்றி அவமதியாக தோா்ேல்
ெவடநபற்ைது.
765 வழக்குகள் பதிவு: தோா்ேல் ெடத்வே விதிகவள மீறியது நோடாா்பாக
9 மாவட்டங்களில் 765 தபாா் மீது வழக்குப் பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.
97 லட்சத்து 98 ஆயிரம் நராக்கமும், 34 லட்சம் மது பாட்டில்களும், 14.48
கிதலா சந்ேைக் கட்வடகளும், 1,551 பட்டுப் புடவவகள், 1,341 துண்டுகள்,
100 மின் விசிறிகள், 250 பித்ேவள விளக்குகள், 600 குங்குமச் சிமிழ்கள்
பறிமுேல் நசய்யப்பட்டுள்ளை என்ைாாா்.
விறுவிறு வாக்குப் பதிவு: புேன்கிழவம காவல 7 மணிக்குத் நோடங்கி
மாவல 6 மணி வவர வாக்குப் பதிவு ெவடநபற்ைது. பிற்பகல் வவர
நபரும்பாலாை மாவட்டங்களில் வாக்குப் பதிவு மந்ேமாக ெவடநபற்ைது.
அேன்பிைகு மாவல 6 மணி வவர வாக்குப் பதிவு விறுவிறுப்பாக
ெவடநபற்ைது. கதராைாவுக்கு சிகிச்வச நபறுதவாாா் வாக்களிக்கும்
வவகயில் கவடசி ஒரு மணி தெரம் அோவது மாவல 5 மணி முேல் 6
மணி வவர தெரம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்ேது. மாவல 6 மணிக்குள்
வாக்களிக்க வந்ேவாா்களுக்கு தடாக்கன் வழங்கப்பட்டு வாக்களிக்க
அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. முகக்கவசம் அணிந்து வந்ேவாா்கள் மட்டுதம
வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டதுடன், வாக்காளாா்களுக்கு வகயுவை
இலவசமாக வழங்கப்பட்டை. புேன்கிழவம காவல 9 மணி நிலவரப்படி,
7.72 சேவீே வாக்குகளும், மாவல 4 மணி நிலவரப்படி சுமாாா் 50 சேவீே
வாக்குகளும், வாக்குப் பதிவு முடிவவடந்ேதபாது சராசரியாக 74.37
சேவீே வாக்குகளும் பதிவாைோக மாநிலத் தோா்ேல் ஆவணய
வட்டாரங்கள் நேரிவித்ேை.

10. மாசில்லா சுவாசம் எப்தபாது?
ஒவ்தவார் ஆண்டும் காற்று மாசு உலகளவில் 70 லட்சம் முன்கூட்டிய
இைப்புகவள ஏற்படுத்துவோக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசால்
குழந்வேகளுக்கு நுவரயீரல் வளர்ச்சியும் இயக்கமும் குவைகிைது; சுவாச
தொய்த்நோற்றும் ஆஸ்துமாவும் ஏற்படுகிைது.
உலக சுகாோர அவமப்பாைது காற்று மாசு நோடர்பாை மாற்ைப்பட்ட ேர
விதிகவள கடந்ே மாேம் நவளியிட்டது. அேன்படி, காற்றில் காணப்படும்
பிஎம்2.5 எைப்படும் நுண் துகள்களின் அதிகபட்ச சுவாசிக்கத்ேக்க அளவு
ஒரு கைமீட்டருக்கு 15 வமக்ரான்களாக குவைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்ே
2005-ஆம்
ஆண்டு
இந்ே
அளவு
25
வமக்ரான்களாக
நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்ேது.
10 வமக்ரான் விட்டம் அல்லது அேற்கு குவைவாை நுண் துகள்கள்
பிஎம்10 எைவும், 2.5 வமக்ரான் விட்டம் அல்லது அேற்கு குவைவாை
நுண் துகள்கள் பிஎம்2.5 எைவும் அவழக்கப்படுகின்ைை. இந்ே இரு
அளவிலாை நுண் துகள்களும் மனிேர்களின் நுவரயீரலுக்குள்



 











ஊடுருவும் திைன் நகாண்டவவ. அதிலும் பிஎம்2.5 நுண் துகளாைது
ரத்ே ஓட்டத்தில் கலந்து இேய மற்றும் சுவாச உறுப்புகவளப் பாதித்து, பிை
உறுப்புகவளயும் பாதிக்கிைது.





ஆயில்
நிறுவை
ஆராய்ச்சி
மற்றும்
எஸ்.எஸ்.வி.ராமகுமாாா் நேரிவித்துள்ளாாா்.

தமம்பாட்டு

இயக்குொா்

தபாக்குவரத்து, எரிசக்தி, வீடுகள், நோழிற்சாவலகள், விவசாயம்
உள்ளிட்ட துவைகளில் எரிநபாருள்
எரிக்கப்படும்தபாது
இந்ே
நுண்துகள்கள் நவளியாகின்ைை.

இந்தியன் ஆயில் நிறுவை விரிவாக்கம் குறித்தும், மாற்று எரிசக்தி
குறித்தும் விளக்கமளிப்பேற்காக இந்தியன் ஆயில் நிறுவை ஆராய்ச்சி
மற்றும் தமம்பாட்டு இயக்குொா் எஸ்.எஸ்.வி.ராமகுமாாா் நசன்வையில்
புேன்கிழவம நசய்தியாளாா்கவள சந்தித்ோாா்.

இந்தியாவில் தேசிய சுற்றுப்புை காற்று ேரநிவலகளின்படி (சஅஅணெ),
பிஎம்2.5 அளவாைது அதிகபட்சம் 60 வமக்ரான்களாக இருக்க
தவண்டுநமை
2009-இல்
நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
2021-இல்
இந்தியாவின் நபரிய ெகரங்கள் பல, உலக சுகாோர நிறுவைத்தின்
2005-ஆம் ஆண்டு ேர நிர்ணய அளவவத் ோண்டியுள்ளை.

அப்தபாது அவாா் கூறியது: நபட்தரால், டீசல் ஆகியவற்றுடன் எத்ேைால்
கலப்போல் என்ஜின் நசயல்பாட்டில் எந்ே பாதிப்பும் ஏற்படாது. நபட்தரால்,
டீசல் என்ஜினில் எரியும் திைதைாடு எத்ேைால் தசாா்ந்ோல் அதிக அளவு
ஆக்டான்ஸ் கிவடக்கும். எைதவ நபட்தரால், டீசலில் எத்ேைால்
கலப்போல் எவ்விே இழப்பும் பயைாளருக்கு ஏற்படாது.

புதிய விதிகளின்படி பார்த்ோல் இந்ே ெகரங்களின் எண்ணிக்வக
அதிகரித்துள்ளது. காற்று மாசு காரணமாக அதிகரிக்கும் உயிரிழப்பும்
இந்தியாவில் அதிகரித்துள்ளது.

ேற்தபாது 10 சேவீேம் அளவுக்கு நபட்தராலில் எத்ேைால் கலக்கப்படும்
நிவலயில், 2025- ஆம் ஆண்டு முேல் 20 சேவீேம் எத்ேைால்
கலக்கப்படும். சிஎன்ஜி (இசஎ) வாயு ேயாரிக்கும், விநிதயாகிக்கும்
நிவலயங்கவள ொடு முழுவதும் இந்தியன் ஆயில் நிறுவைம்
நிறுவவுள்ளது. இேன் மூலம் 5,000 நோழில் முவைதவாருக்கு
வாய்ப்புக் கிவடக்கும். இந்ே சிஎன்ஜி வாயுவுடன் வைட்ரஜன் வாயுவவ
கலப்போல் அதி திைன் நகாண்ட சிஎன்ஜி வாயு கிவடப்போக ஆராய்ச்சி
முடிவுகள் நேரிவிக்கின்ைை. எைதவ அவற்வை உற்பத்தி, விநிதயாகம்
நசய்வது குறித்து பாதுகாப்பு ெடவடிக்வகக்காக உச்ச நீதி மன்ைத்வே
அணுகியுள்தளாம். அேன் அனுமதி கிவடத்ேவுடன் சிஎன்ஜி வாயுவுடன்
வைட்ரஜன் வாயு கலந்து விநிதயாகம் நசய்யப்படும்.

காற்று
மாசாைது
அவைத்து
ொடுகளிலும்
சுகாோரத்துக்கு
அச்சுறுத்ேலாக உள்ளது என்ைாலும் குவைந்ே மற்றும் ெடுத்ேர
வருமாைம்நகாண்ட ொடுகளில் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. உலக
சுகாோர நிறுவைத்தின் புதிய காற்றுத் ேர வழிகாட்டுேல்கள்
ஆோரத்தின் அடிப்பவடயிலாைது. அவைத்து உயிர்கள் நோடர்புவடய
காற்றின் ேரத்வே உயர்த்ே இது வழிகாட்டும்.
அவைத்து ொடுகளும் சுற்றுச்சூழவலப் பாதுகாக்கப் தபாராட தவண்டும்
- நடட்தராஸ் அோதைாம், உலக சுகாோர அவமப்பின் இயக்குெர்.
புதிய ேரவிதிகள்
உலக சுகாோர அவமப்பின் உலகளாவிய காற்று மாசு ேரவிதியாைது
24 மணி தெரத்தில் பிஎம்2.5 நுண் துகள்களின் சுவாசிக்கத்ேக்க அளவு
15 வமக்ரான்களாக இருக்கலாம் எைத் நேரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில்
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவாைது 60 வமக்ரான்களாக உள்ளது.
ெகரங்களில் காற்றின் ேரம்
2021 ஜை. 1-ஆம் தேதி முேல் நசப். 27-ஆம் தேதி வவர, உலக சுகாோர
நிறுவைத்தின் புதிய அறிவிப்பின்படி ெகரங்களில் காணப்பட்ட
நுண்துகள்களின் விவரம், காற்றில் பிஎம்2.5 நுண் துகள்களின்
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவாை 15 வமக்ரான்கள், 25-வமக்ரான்களுக்கு
தமல் 60 வமக்ரான்கள் வவர, இந்தியாவின் ேரநிவலயாை 60
வமக்ரான்களுக்கு தமல் வவர காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள் குறித்ே
அட்டவவண:
ெகரங்கள் >15 25-60 >60

12. விவசாயியும் விவசாயமும்
இந்திய கிராமப்புை குடும்பத்தின் வருமாைத்தில் ொன்கில் மூன்று பங்கு
விவசாயத்திலிருந்து வந்ேது. இது 1970-இல். ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப்
பிைகு 2020- ஆம் ஆண்டில் இது மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் கீதழ
குவைந்துள்ளது.
ேற்தபாது நபரும்பாலாை விவசாயக் குடும்பங்கள் விவசாயத்திவைக்
வகவிட்டு தவறு நோழில்கள் மூலம் சம்பாதிக்கின்ைை. 2011-ஆம்
ஆண்டு மக்கள்நோவக கணக்நகடுப்பு விவரம், ஒவ்நவாரு ொளும்
2,000 விவசாயிகள் விவசாயத்வேக் வகவிடுகின்ைைாா் என்று
கூறுகிைது.

1 தில்லி 0 32 68
2 பாட்ைா 1 37 44
3 லக்நைௌ 4 47 31
4 நகால்கத்ோ 11 39 29

காலநிவல மாற்ைம் விவசாயத்திவை கடுவமயாக பாதிக்கிைது.
காலநிவல மாற்ை பாதிப்புகளால் விவசாயிகளின் வருமாைம் 25
சேவீேம் வவர குவையும் என்கிைது அரசாங்க ேரவு. காலநிவல மாற்ைம்,
விவசாயம் அதிகம் ெவடநபறும் இந்தியாவின் நூறு ஏவழ
மாவட்டங்களில் கடுவமயாை பாதிப்பிவை ஏற்படுத்துகிைது.

5 நஜய்ப்பூர் 4 62 23
6 ஆமோபாத் 0 70 23
7 வைேராபாத் 43 38 8
8 மும்வப 16 47 7

இதுதபான்ை காலநிவல மாற்ை பாதிப்புகள் ஆண்டுக்கு 700 தகாடி
ரூபாய் வவர இழப்வப ஏற்படுத்துகின்ைை. உலகின் அதிக மக்கவள
பாதிக்கும் இரண்டாவது மிக தமாசமாை பாதிப்பாை வைட்சி, 30 தகாடி
இந்திய மாைாவாரி விவசாயிகவளக் கடுவமயாக பாதிக்கிைது.

9 தகாவவ 0 86 6
10 நசன்வை தவளச்தசரி 53 29 2
11 நபங்களூரு 34 40 1

1950-இல் நமாத்ே உள்ொட்டு உற்பத்தியில் 51 சேவீேமாக இருந்ே
விவசாயத்தின் பங்களிப்பு, ேற்தபாது 16 சேவீேமாக குவைந்துள்ளது.
அதேதவவளயில், 1951-ஆம் ஆண்டில் ஏழு தகாடி குடும்பங்கள்
விவசாயத்வே ெம்பியிருந்ே நிவலயில், ேற்தபாது அது 12 தகாடி
குடும்பங்களாக உயாா்ந்துள்ளது.

12 திருவைந்ேபுரம் 11 39 0.4.
15 வமக்ரான்கள் வவர காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள்
25 வமக்ரான்களுக்கு தமல் 60-க்குள் காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள்
60 வமக்ரான்களுக்கு தமல் காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள்
11. 2025-இல் நபட்தராலுடன் 20% எத்ேைால் கலக்கப்படும்: இந்தியன்
ஆயில் அதிகாரி ேகவல்
ொடு முழுவதும் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டில் நபட்தராலுடன் 20 சேவீேம்
அளவுக்கு எத்ேைால் கலக்கப்படும். நபட்தரால், டீசலில் எத்ேைால்
கலப்போல் பயைாளருக்கு எவ்விே இழப்பும் ஏற்படாது எை இந்தியன்



இந்தியாவில்
90
சேவீே
மக்கள்
சவமயல்
எரிவாயுவவப்
பயன்படுத்துகின்ைைாா். ஆைால் 50 சேவீேத்துக்கும் குவைவாை
உற்பத்திோன்
இந்தியாவில்
ெடக்கிைது.
எைதவ
இந்தியா,
நபரும்பாலாை எரிவாயுவுக்கு இைக்குமதிவய ெம்பிதய உள்ளது. இேற்கு
முன்பு சலுவக விவலயில் சவமயல் எரிவாயு (கடஎ) விநிதயாகம்
நசய்யப்பட்டது. ேற்தபாது அரசின் நகாள்வகயின் படி, சாா்வதேச சந்வே
விவலவய நபாறுத்து விற்கப்படுகிைது. இேைால் விவல மாறுேல்
ஏற்படுகிைது என்ைாாா் எஸ்.எஸ்.வி.ராம்குமாாா்.







உலகின் மிக தவகமாக வளாா்ந்து வரும் நபாருளாோரங்களில் இந்தியப்
நபாருளாோரமும் ஒன்று என்ை ேரவு விவசாயிக்கு மகிழ்ச்சி
ஏற்படுத்ேவில்வல. ஏநைனில் ெமது ொட்டின் ஒவ்நவாரு இரண்டாவது
விவசாயியும் கடன் வாங்குகிைாாா்.
இந்திய விவசாயி சராசரியாக மாேம் 6,426 ரூபாய் சம்பாதித்து 6,223
ரூபாவய நசலவிடுகிைாாா். 15% இந்திய விவசாயிகள் மட்டுதம
வருமாைத்தில்
91%-ஐ
சம்பாதிக்கின்ைைாா்.
இது
வருமாை
சமத்துவமின்வமக்கு காரணமாக அவமகிைது.



 











ஒரு நைக்தடாா் நிலத்தில் பயிரிடப்படும் தகாதுவமயிலிருந்து 7,639
ரூபாய் மட்டுதம ஒரு விவசாயி சம்பாதிக்கிைாாா். தகாதுவமக்காை
உற்பத்திச் நசலவு 32,644 ரூபாய். ஒரு நைக்தடருக்காை ெஷ்டம்
25,005 ரூபாய். இது நபரும் இழப்பு என்கிைது ஒரு ஆய்வு.
விவசாயக்
குடும்பங்கள்,
கிராமப்புைங்களில்
விவசாய
நிலம்
வவத்திருப்பவாா்களின் 2019-ஆம் ஆண்டுக்காை நிவல மதிப்பீட்டு
அறிக்வக நசப்டம்பாா் 10, 2021 அன்று நவளியிடப்பட்டது. பாதிக்கும்
தமற்பட்ட இந்திய விவசாய குடும்பங்கள் கடனில் உள்ளோகவும்,
சராசரியாக அவாா்களின் கடன்நோவக 74,121 ரூபாய் என்றும்
இவ்வறிக்வக கூறுகிைது.
2013-ஆம் ஆண்டிற்காை நிவல மதிப்பீட்டுக் கணக்கீட்டுடன்
ஒப்பிடும்தபாது 2019-ஆம் ஆண்டில் கடனில் ேவிக்கும் குடும்பங்களின்
எண்ணிக்வக 51.9%-லிருந்து 50.2%-ஆக சற்று குவைந்துள்ளது.
இருப்பினும் கடன்நபற்ை குடும்பங்களின் கடன்நோவக 47,000
ரூபாயிலிருந்து 74,121 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.
69.6% விவசாயிகள் வங்கிகள், கூட்டுைவுச் சங்கங்கள், அரசு சாாா்ந்ே
நிறுவைங்களிலிருந்தும்
20.5%
விவசாயிகள்
ேனியாாா்
நிதி
நிறுவைங்களில் இருந்தும் கடன் நபற்ைோக தேசிய புள்ளியியல்
அலுவலகத் ேரவு கூறுகிைது. விவசாயிகள் வாங்கிய நமாத்ேக் கடனில்
57.5 சேவீேம் மட்டுதம விவசாய தொக்கங்களுக்காக வாங்கப்பட்டது
என்கிைது இத்ேரவு.
28 இந்திய மாநிலங்களில் அதிக கடன் நபற்றுள்ள விவசாயக்
குடும்பங்கள் நகாண்ட ஆந்திர மாநிலத்தில் 93.2 சேவீே விவசாயக்
குடும்பங்கள் கடனில் உள்ளை என்றும், அவற்றின் சராசரி கடன்
நோவக 2.45 லட்சம் என்றும் 2019-ஆம் ஆண்டில் ெடத்ேப்பட்ட
கணக்நகடுப்பு கூறுகிைது.
இேற்கு அடுத்ேபடியாக விவசாய கடன் நபற்ை 91.7% குடும்பங்கவளக்
நகாண்ட நேலங்காைா மாநிலத்தின் சராசரி கடன் நோவக 1.52
லட்சமாகவும் 69.9% குடும்பங்கவளக் நகாண்ட தகரள மாநிலத்தின்
சராசரி கடன் நோவக 2.42 லட்சமாகவும் இருப்போக இக்கணக்நகடுப்பு
நேரிவிக்கிைது.
ைரியாணா, பஞ்சாப், காா்ொடகம், ராஜஸ்ோன், ேமிழ்ொடு ஆகிய
மாநிலங்களின் கடன் நபற்ை விவசாயக் குடும்பங்கள் சராசரியாக
ஒவ்நவான்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு தமல் கடன் நபற்றுள்ளது.
நமாத்ேத்தில் 11 மாநிலங்களில் இந்ேத் கடன் நோவக தேசிய
சராசரியாை 74,121 ரூபாவய விட அதிகமாக உள்ளது.
ஒரு விவசாயக் குடும்பம் பயிாா் சாகுபடி, விவளநபாருட்கள் வணிகம்
மட்டுமல்லாது விவசாயக் கூலி, கால்ெவடகள் வளாா்த்ேல், உரம் பூச்சிமருந்துகள் தபான்ை விவசாயம் நோடாா்பாை நபாருட்களின்
வணிகம் ஆகியவற்றின் மூலமாக வருமாைம் ஈட்டலாம். 2013-ஆம்
ஆண்டில் 6,426 ரூபாயாக இருந்ே விவசாயக் குடும்பங்களின் சராசரி
வருமாைம் 2019-ஆம் ஆண்டில் 10,218 ரூபாயாக அோவது 57%
அதிகரித்துள்ளது என்றும் ஆண்டு வளாா்ச்சி விகிேம் 7.8% என்றும் ேரவு
கூறுகிைது.
இந்ே வருமாை அதிகரிப்பு, விவசாயத் நோழிலுக்காை ஊதியத்ோலும்
கால்ெவட வளாா்ப்பாலும் உருவாைது. 2018-19 ஆண்டில் விவசாய
கூலி, பயிாா் சாகுபடி, கால்ெவட வளாா்ப்பு, விவசாய சம்பந்ேப்பட்ட
நபாருட்கள், வணிகம் தவளாண்துவை நமாத்ே வருமாைத்தில்
முவைதய 40%, 38%, 16%, 6% பங்குகவளக் நகாண்டிருந்ேை. இதுதவ
2012-13 ஆண்டில் முவைதய 32%, 48%, 12%, 8% எை இருந்ேது.
இத்ேரவுகள் விவசாயக் குடும்பங்கள் ேங்கள் வருமாைத்தின்
நபரும்பகுதிவய விவசாய சாகுபடி மூலமாக சம்பாதிக்கவில்வல
என்பவேத் நேளிவாக்குகின்ைை. நமாத்ே சராசரி வருமாைத்தில் அதிக
பங்கு (ரூ. 4,063) ஊதியத்திற்காை வருமாைம்.
தவளாண் துவையில் ஒரு நோழிலாக சுருங்கி வரும் விவசாயம்
விவசாயிகளின் நபரும் வருமாை ஆோரமாக இல்வல என்பது
உண்வமயில் வருத்ேம் ேரும் நசய்தி. கதராைா தீநுண்மியின் ோக்கம்
உச்சம் நபற்ை காலத்தில் விவசாயிகளின் உவழப்பு காரணமாக
இந்தியாவில் தவளாண் துவை மட்டுதம வளாா்ச்சிநபற்ைது.
ேன்னிவைவு உணவு உற்பத்தி நகாண்ட ொடாக இந்தியா இருக்கிைது.
அேற்குக்
காரணமாை
விவசாயி
ேன்னிவைவு
நகாள்ள
தவண்டுமாைால் அவன் கடனின்றி வாழ தவண்டும். அேற்கு ஆவை
நசய்யட்டும் அரசு.













13. பிரேமரின் பாரதிய மக்கள் மருந்ேகங்களின் இலக்கு நிவைவு
வறுவமக்தகாட்டுக்குள் இருக்கும் மக்கள் பயன் நபறும் வவகயிலாை
பிரேமரின் பாரதிய மக்கள் மருந்ேகம் ொட்டிலுள்ள அவைத்து
மாவட்டங்களிலும் திைக்கப்பட்டுவிட்டோக மத்திய ரசாயைம், உரத்
துவை அவமச்சகம் நேரிவித்துள்ளது.
ெடப்பு நிதியாண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கின்படி 8,300 மக்கள்
மருந்ேகங்கள்
இதுவவர
திைக்கப்பட்டுவிட்டோகவும்
நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாோரண தொய்கள் முேல் நீடித்ே தொய்கள் வவரயிலாை அதலாபதி
மருந்துகள், நவளிச் சந்வேகளில் அதிக விவலயில் விற்கப்படுகின்ைை.
இந்ே மருந்துகள் நபாதுமக்களுக்கு மலிவாை விவலயில் கிவடக்க
மத்திய அரசு நகாண்டுவந்துள்ள திட்டம்ோன் "பிரேம மந்திரி பாரதிய
மக்கள் மருந்ேக திட்டம் (பிஎம்பிதஜபி)' ஆகும். இந்ேத் திட்டத்வே இந்திய
மருந்துகள், மருத்துவ சாேைங்கள் பணியகம் (பிஎம்பிஐ) நபாறுப்தபற்று
ொடு முழுவதும் மலிவு விவலயில் முக்கிய மருந்துகவள விற்பவை
நசய்யும் வவகயில், பிரேம மந்திரி பாரதிய மக்கள் மருந்ேகங்கவளத்
திைந்து வருகிைது.
இந்ே மருந்ேகங்கள் மூலம் சுமார் 1,451 மருந்துகள், 240 மருத்துவ
சாேைங்கள் மலிவாை விவலயில் நபாதுமக்களுக்கு விற்கப்படுகின்ைை.
இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் கடந்ே 2020, மார்ச் வவர 696 மாவட்டங்களில்
6,068 மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கப்பட்டை. நிகழ் 2021-22-ஆம்
நிதியாண்டில் 8,300 மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கத் திட்டமிடப்பட்டு
அக்தடாபர்
5-ஆம்
தேதி
வவர
8,355
மருந்ேகங்கள்
திைக்கப்பட்டுவிட்டோக ரசாயைத் துவை நேரிவித்துள்ளது. தமலும்,
2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் 10,000 மக்கள் மருந்ேகங்கவளத் திைக்கவும்
மத்திய ரசாயைத் துவை திட்டமிட்டுள்ளோக அதிகாரி ஒருவர்
நேரிவித்ோர்.
ேமிழகத்தில்... ேற்தபாது ொட்டில் உள்ள அவைத்து மாவட்டங்களிலும்
(725) மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கப்பட்டுவிட்டை. ேமிழகத்தில்
இதுவவர சுமார் 827 மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கப்பட்டு ொட்டிதலதய
சிைப்பாகச் நசயல்படுவோகவும் மத்திய ரசாயைத் துவை சார்பில்
நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், ேற்தபாது ேகவல் நோழில்நுட்ப
அடிப்பவடயில் அவைத்து மக்கள் மருந்ேகங்களும் விநிதயாகச்
சங்கிலியால் இவணக்கப்பட்டு நிகழ்தெர அடிப்பவடயில் மருந்து
விநிதயாகம் தமற்நகாள்ளப்படுகிைது.
2020-21- ஆம் ஆண்டில் மக்கள் மருந்ேகங்கள் மூலம் ரூ.665.83
தகாடிக்கு விற்பவை ெடந்துள்ளது. இேன்மூலம் நபாதுமக்கள் ரூ. 4,000
தகாடி வவர தசமிக்க முடிந்துள்ளது என்று அவமச்சகம் கூறியுள்ளது.
14. ெர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைத்தின் அவைத்து விருதுகவளயும்
அள்ளியது இந்தியா
சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைம் சார்பில் ஆண்டுதோறும் சிைந்ே வீரர்,
வீராங்கவை உள்பட பல்தவறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிைது.
இந்ே ஆண்டுக்காை சிைந்ே வீரர், வீராங்கவை உள்ளிட்ட விருதுக்காை
பட்டியல் ஏற்கைதவ நவளியிடப்பட்டு இருந்ேது. இதில் இருந்து
ஒவ்நவாரு பிரிவிலும் ஒருவவர விருதுக்கு தேர்வு நசய்ய ‘ஆன்-வலன்’
மூலம் வாக்நகடுப்பு ெடத்ேப்பட்டது. இதில் தேசிய ஆக்கி அணிகளின்
தகப்டன்கள்,
பயிற்சியாளர்கள்,
ரசிகர்கள்
மற்றும்
வீரர்கள்,
ஊடகங்களின் பிரதிநிதிகள் ஆகிதயார் அளிக்கும் வாக்குகளின்
சேவீேத்வே அடிப்பவடயாக நகாண்டு விருதுக்கு தேர்வாகி இருக்கும்
வீரர், வீராங்கவைகளின் நபயவர சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைம் தெற்று
அறிவித்ேது.
இேன்படி
அவைத்து
பிரிவுகளின்
விருதுகவளயும்
இந்தியா
வகப்பற்றியது. தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் நவண்கலப்பேக்கம் நவன்று
சாேவை பவடத்ே இந்திய அணியில் அதிக தகால்கள் அடித்ே
ைர்மன்பிரீத் சிங் 52.11 சேவீே வாக்குகளுடன் சிைந்ே வீரர் விருதுக்கும்,
தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் 4-வது இடம் நபற்ை இந்திய நபண்கள்
அணியில் அதிக தகால்கள் தபாட்ட குர்ஜித் கவுர் 46.63 சேவீே
வாக்குகளுடன்
சிைந்ே
வீராங்கவை
விருதுக்கும்
தேர்வாகி
இருக்கிைார்கள்.
சிைந்ே தகால்கீப்பர் விருதுக்கு இந்திய அணிவய தசர்ந்ே ஸ்ரீதஜஷ்
(ஆண்கள்), சவிோ புனியா (நபண்கள்) ஆகிதயாரும், வளர்ந்து வரும்
ெட்சத்திர விருதுக்கு ஷர்மிளா தேவி (நபண்கள்), விதவக் சாகர் பிரசாத்
(ஆண்கள்) ஆகிதயாரும் தேர்வு நசய்யப்பட்டுள்ளைர். இந்திய ஆண்கள்
அணியின் பயிற்சியாளர் கிரகாம் ரீட், நபண்கள் அணியின் பயிற்சியாளர்



 





தஜார்ட் மர்ஜிதை ஆகிதயார்
நசய்யப்பட்டு இருக்கின்ைைர்.

சிைந்ே





பயிற்சியாளர்களாக







தேர்வு

சிைந்ே வீரர்கள் தேர்வுக்கு நபல்ஜியம் ஆக்கி சம்தமளைம் அதிருப்தி
நேரிவித்துள்ளது. இது குறித்து அந்ே சம்தமளைம் நவளியிட்டு இருக்கும்
டுவிட்டர் பதிவில், ‘ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் ேங்கப்பேக்கம் நவன்ை
நபல்ஜியம் அணிவய தசர்ந்ே வீரர்கள் பட்டியலில் இருந்தும் ஒருவர் கூட
விருதுக்கு தேர்வாகாேது விருதுக்காை வாக்நகடுப்பு முவையின்
தோல்விவய
எடுத்துக்காட்டுகிைது.
வருங்காலத்தில்
விருது
தேர்வுக்காை முவை நியாயமாைோக இருக்கும் வவகயில் மாற்றி
அவமக்க ொங்கள் சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைத்துடன் இவணந்து
பணியாற்றுதவாம்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இேற்கு சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைம் அளித்ே விளக்கத்தில் ‘விருதுக்கு
தேர்வாைவர்கள், 3 பிரிவிைரும் அளித்ே வாக்குகளில் முேலிடத்வே
நபற்றுள்ளைர். தேவவப்பட்டால் விருது வழங்கும் ெவடமுவையில்
மாற்ைம் நசய்ய தவண்டியது குறித்து மறுபரிசீலவை நசய்தவாம். தேசிய
சம்தமளை பிரதிநிதிகள் முழுவமயாக வாக்களிக்காேது ஏன்? என்பது
குறித்து கவைம் நசலுத்ேப்படும்’ என்று நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
15. உலகின் முேல் மதலரியா ேடுப்பூசி: ஆப்பிரிக்க குழந்வேகள்
நபறுகிைாாா்கள்
உலகின் முேல் மதலரியா ேடுப்பூசி, ஆப்பிரிக்க குழந்வேகளுக்குச்
நசலுத்ேப்படவுள்ளது.
மதலரியா
காய்ச்சவலத்
ேடுப்பேற்காக
மாஸ்குயிரிக்ஸ் என்ை ேடுப்பூசிவய கிளாக்தஸா ஸ்மித்கிவளன்
நிறுவைம் கடந்ே 1987-இல் உருவாக்கியது. அந்ே ேடுப்பூசியின்
நசயல்திைன் குவைவாக இருந்ேோல், அவே தமம்படுத்ே முயற்சிகள்
தமற்நகாள்ளப்பட்டை. அேன் நோடாா்ச்சியாக, கடந்ே 2019-இல் இருந்து
காைா, நகன்யா, மாலவி ஆகிய ொடுகளில் 8 லட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட
சிைாாா்களுக்கு
மதலரியா
ேடுப்பூசி
நசலுத்ேப்பட்டு
ஆராய்ச்சி
தமற்நகாள்ளப்பட்டது.
ஆராய்ச்சியில் கிவடத்ே முடிவுகளின் அடிப்பவடயில் இந்ே ேடுப்பூசிவய
பயன்படுத்துவேற்கு உலக சுோகார அவமப்பு புேன்கிழவம ஒப்புேல்
அளித்ேது. முேல் முவையாக, ஆப்ரிக்காவவச் தசாா்ந்ே சிறுவாா்கள்,
மதலரியா ேடுப்பூசிவய நசலுத்திக்நகாள்ள இருக்கிைாாா்கள். ‘இது
வரலாற்றுச் சிைப்புமிக்க ேருணம்’ என்று உலக சுகாோர அவமப்பின்
இயக்குொா் நடட்தராஸ் அோதைாம் கூறிைாாா். மதலரியாவவத்
ேடுப்பேற்கு தமற்நகாள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் மந்ேமாகியிருந்ே நிவலயில்,
ேடுப்பூசி
வந்திருப்பது
அதிகாரிகள்
மத்தியில்
ெம்பிக்வகவய
ஏற்படுத்தியுள்ளது.











