 













1. உணவு இழப்பு மற்றும் சேதம் குறித்த ேர்வசதே விழிப்புணர்வு

5. அவேரகால கைனளிப்பு உத்தரவாத திட்ைத்துைன் ததாைர்புடைய

நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிற சததி எது?

மத்திய அடமச்ேகம் எது?

அ) செப்டம்பர்.29 

அ) MSME அளமச்ெகம்

ஆ) செப்டம்பர்.30

ஆ) நிதி அளமச்ெகம் 

இ) அக்டடோபர்.1

இ) வர்த்தகம் மற்றும் சதோழில்துளற அளமச்ெகம்

ஈ) அக்டடோபர்.2

ஈ) ஜவுளி அளமச்ெகம்

✓

செப்.29 அன்று உணவுவிழப்பு மற்றும் டெதம் குறித்த இரண்டோவது
ெர்வடதெ விழிப்புணர்வு நோளை உலகம் சகோண்டோடுகிறது. ெமீபத்தில்
நளடசபற்ற ஐநோ உணவளமப்பு உச்சிமோநோட்டில் “உணவு ஒருடபோதும்
வீணோகோது” என்ற கூட்டணிளை UNEP அறிமுகப்படுத்திைது.

✓

“Stop Food Loss and Waste; For the People; For the Planet” என்பது இந்த
ஆண்டின் (2021) கருப்சபோருைோகும். உற்பத்தி செய்ைப்படும் உணவுப்
சபோருட்களில் சுமோர் 14% அறுவளட மற்றும் சில்லளற விற்பளையின்
டபோது வீணோகின்றது. அடத டநரத்தில், உலகைோவிை உணவு உற்பத்தி
-யில் 17% வளர பல்டவறு நிளலகளில் வீணோகின்றது. உலக இருதை
நோைோைது செப்டம்பர்.29 அன்று சகோண்டோடப்படுகிறது. “‘Use Heart to
Connect” என்பது இந்த ஆண்டின் கருப்சபோருள் ஆகும்.

✓

அ) PM மதிை உணவுத் திட்டம்
ஆ) PM டபோஷோன் 
இ) PM டபோஜன்

அ) கரும்பு

ஈ) PM ஆகோர்

ஆ) டதன் 
இ) பழங்கள்

✓

டதசிை மதிை உணவுத்திட்டத்திற்கு ‘PM டபோஷோன்’ திட்டம் என்று சபைர்
மோற்றஞ்செய்ைப்பட்டுள்ைது.
இத்திட்டத்ளத
செைல்படுத்துவதில்
உழவர்கள் உற்பத்திைோைர் அளமப்புகள் மற்றும் சபண்கள் சுைஉதவிக்
குழுக்களின் பங்களிப்பும் புதிை அம்ெங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

✓

நோடு முழுவதுமுள்ை அரசு மற்றும் அரசு உதவி சபறும் பள்ளிகளில்
ஆரம்பப்பள்ளி மோணவர்களுக்கு சூடோை ெளமத்த உணளவ வழங்கும்
‘பள்ளிகளில் PM டபோஷோன்’ திட்டத்திற்கு மத்திை அளமச்ெரளவ ஒப்புதல்
அளித்தது. இது போல்வோடி பள்ளி மோணவர்களையும் உள்ைடக்கும்.

ஈ) பளை

✓

டதசிை டதனீ வைர்ப்பு மற்றும் டதன் இைக்கமோைது (NBHM), மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு (2020-21 முதல் 2022-23 வளர) அறிவித்துள்ைது.
இது, ‘இனிப்புப்புரட்சி’ என்ற இலக்ளக அளடவதற்கோக நோட்டில்
அறிவிைல் பூர்வமோை முளறயில் டதனீ வைர்ப்ளப டமற்சகோள்வளத
டநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது.

✓

இது டதசிை டதனீ வோரிைம் (NBB) மூலம் செைல்படுத்தப்படுகிறது. மத்திை
டவைோண் அளமச்ெர் நடரந்திர சிங் டதோமர், ெமீபத்தில், ‘டதசிை டதனீ
வோரிைத்தின்’ ஒத்துளழப்புடன் குஜரோத் கூட்டுறவு போல் ெந்ளத கூட்டளம
-ப்பின் தைோரிப்போை ‘அமுல் டதன்’ என்பளத சவளியிட்டோர்.

7. மத்திய மீன்வள ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் அடமந்துள்ள மாநிலம்
எது?
அ) தமிழ்நோடு
ஆ) டகரைோ 

3. ேமீப தேய்திகளில் இைம்தபற்ற புமிசயா கிஷிைா, எந்த நாட்டின்
அடுத்த பிரதமராவார்?

இ) ஆந்திர பிரடதெம்

அ) ஜப்போன் 

ஈ) குஜரோத்

✓

ஆ) வட சகோரிைோ
இ) தோய்லோந்து
ஈ) விைட்நோம்
ஜப்போனின் முன்ைோள் சவளியுறவு அளமச்ெரோை புமிடைோ கிஷிடோ,
டைோஷிளைட் சுகோவுக்கு மோற்றோக பிரதமரோகவுள்ைோர். அவர், ஆளும்
லிபரல் ஜைநோைகக் கட்சியின் வோக்சகடுப்பில் சவற்றி சபற்றுள்ைோர்.
COVID சதோற்று, வரலோறு கோணோத சபோது சுகோதோர சநருக்கடி மற்றும்
சீைோவின் எல்ளலமீறிை அரசிைல் அச்சுறுத்தல் ஆகிைவற்றோல் நிளல
குளலந்த சபோருைோதோரத்ளத ஜப்போன் எதிர்சகோண்டுள்ைது.

மட்டும் எவ்வளவாக உள்ளது?
அ) 30
ஆ) 40 

அங்கீகரித்துள்ள மத்திய அடமச்ேகம் எது?

இ) 50

அ) எரிெக்தி அளமச்ெகம் 

ஈ) 60

ஆ) வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அளமச்ெகம்
இ) மின்ைணு மற்றும் தகவல் சதோழில்நுட்ப அளமச்ெகம்

✓

இந்திைோவில் 63 மில்லிைனுக்கும் அதிகமோை MSME’கள் உள்ைை.
அளவ, இந்திைோவின் ஏற்றுமதியில் கிட்டத்தட்ட 40 ெதவீதமும் நோட்டின்
உற்பத்தி GDP’இல் 6.11 ெதவீதமும் ஆகும். டெளவத்துளறயின்மூலம்
சமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்திக்கு MSME’கள் 24.63 ெதவீத அைவிற்கு
பங்களிப்பு செய்கின்றை. இந்திை MSME அளமச்ெர் நோரோைண் ரோடை,
இந்திை SME மன்றத்தின் இந்திை ஏற்றுமதி முைற்சி மற்றும் இந்திை
ஏற்றுமதிகள்-2021 வளலதைத்ளதத் சதோடங்கி ளவத்தோர்.

✓

இந்த நிதிைோண்டில் இந்திைோ தைது ஏற்றுமதி இலக்ளக 400 பில்லிைன்
அசமரிக்க டோலரோக நிர்ணயித்துள்ைது. MSME’கள், 2027’க்குள் அளத $1
டிரில்லிைன் டோலரோக உைர்த்தும் எை அளமச்ெர் கூறிைோர்.

ஈ) அறிவிைல் மற்றும் சதோழில்நுட்ப அளமச்ெகம்
மத்திை எரிெக்தித் துளற அளமச்ெர் அண்ளமயில் “இன்டிசபன்டன்ட்
எஞ்சினிைர்” வழிமுளறயிலோை “தகரோறு தவிர்ப்பு வழிமுளறளை”
அங்கீகரித்தோர். முதலோளி மற்றும் ஒப்பந்தக்கோரருக்கு இளடடைைோை
த ொடக்க நிலை தகரோறுகளுக்கு, நீர்மின் துளறயில் தற்டபோதுள்ை தீர்வு
கோண்முளறகள் பலைளிக்கவில்ளல எை நீர்மின் திட்டங்களை
செைல்படுத்துகின்ற CPSE’கள் குரல் எழுப்பிை.







மத்திை மீன்வை சதோழில்நுட்ப நிறுவைம் (CIFT) 1957’இல் சகோச்சினில்
அளமக்கப்பட்டது. மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன் பதப்படுத்துதல் சதோடர்போை
அளைத்து துளறகளிலும் ஆரோய்ச்சி டமற்சகோள்ைப்படும் முதல் மற்றும்
ஒடர டதசிை ளமைம் இதுவோகும். CIFT ஆனது இறோல் ஓடுகளிலிருந்து
உரத்ளதயும் செல்லப்பிரோணிகளுக்கோை உணளவயும் உருவோக்கி
உள்ைது. ஆண்டிளமக்டரோபிைல் ஊக்கிகளுடன் தனிப்பைைோக்கப்பட்ட
உரமோை ‘டபோலிைர் ஸ்பிடர’ பயிர்விளைச்ெளல அதிகரிக்கின்றது.

8. ஏறத்தாழ இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில், MSME’களின் பங்களிப்பு

4. ‘Independent Engineer’மூலம் “தகராறு தவிர்ப்பு வழிமுடறடய”

✓

மத்திை நிதி அளமச்ெகமோைது அவெரகோல கடைளிப்பு உத்தரவோதத்
திட்டத்தின் செல்லுபடிகோலத்ளத டமலும் ஆறு மோதங்களுக்டகோ (மோர்ச்
31, 2022) அல்லது ஒட்டுசமோத்த உச்ெவரம்பு 4.5 இலட்ெம் டகோடிளை
எட்டும் வளரடைோ நீட்டித்துள்ைது. இத்திட்டம் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர
நிறுவைங்களுக்கு நிதிப்பற்றோக்குளறளை ெமோளிக்கவும், ஏற்றுமதிளை
ஊக்குவிக்கவும் உதவுவளத டநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது. 2021 செப்.
24 நிலவரப்படி, 2.86 இலட்ெம் டகோடிக்கு டமல் இக்கடன் திட்டத்தின்கீழ்
அனுமதிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ைது.

6. சதசிய மதிய உணவு திட்ைத்தின் புதிய தபயர் என்ன?

2.‘இனிப்புப்புரட்சி’ என்ற NBHM திட்ைத்துைன் ததாைர்புடையது எது?

✓







 











2. பளிச் பத்து 99: இந்திை விமோைப்பளட

ததாைங்கப்பட்ைது?

இந்திை விமோைப்பளட கடந்த 1932ஆம் ஆண்டு அக்டடோபர் 8ஆம் டததி
சதோடங்கப்பட்டது.
முதலில் சவறும் 25 வீரர்களைக் சகோண்டு இந்திை விமோைப் பளட
சதோடங்கப்பட்டது.

ஆ) உத்தர பிரடதெம் 
இ) குஜரோத்
ஈ) டமற்கு வங்கம்

✓



9. இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்திலிருந்து ‘தூய்டம இந்தியா திட்ைம்’
அ) பீகோர்

✓



மத்திை தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு, இளைடைோர் விவகோரங்கள் மற்றும்
விளைைோட்டுத்துளற அளமச்ெர் அனுரோக் தோக்கூர், உத்தரபிரடதெத்தின்
டமோதிலோல் டநரு டதசிை சதோழில்நுட்ப நிறுவைத்திலிருந்து ஒரு மோத
கோலம் நடக்கும் ‘தூய்ளம இந்திைோ திட்டத்ளத’ சதோடங்கிைோர். ஆெோதி
கோ அம்ருத் மடகோத்ெவத்தின் ஒருபகுதிைோக இது சதோடங்கப்பட்டுள்ைது.
விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதும், மக்களை ஊக்குவிப்பதும், குறிப்போக
நோடு முழுவதும் ‘ஒற்ளற பைன்போடுசகோண்ட சநகிழி’ கழிவுகளை சுத்தம்
செய்வதில் அவர்களை ஈடுபடுத்துவதும் இந்தத் தூய்ளம இைக்கத்தின்
டநோக்கமோகும். அக்டடோபர்.31 வளர இந்த இைக்கம் சதோடரும்.

10.ேமீப தேய்திகளில் இைம்தபற்ற, ‘Hwasong-8’ என்பது எந்நாட்டின்
புதிய டைப்பர்சோனிக் ஏவுகடணயாகும்?
அ) சீைோ

ஆரம்ப கோலகட்டத்தில் ‘ரோைல் இந்திைன் ஏர் டபோர்ஸ்’ என்ற சபைரில்
விமோைப்பளட அளழக்கப்பட்டது. விடுதளலக்குப் பிறகு அதிலிருந்து
ரோைல் என்ற வோர்த்ளத நீக்கப்பட்டது.
இந்திை வோன்பளட உலகில் 7ஆவது வலிளமைோை விமோைப்பளடைோக
உள்ைது.
1933ஆம் ஆண்டுமுதல் இதுவளர இந்திை வோன்பளடயின் இலச்சிளை
4 முளற மோற்றப்பட்டுள்ைது.
வோன்பளடக்கு இந்திைோவின் பல்டவறு இடங்களில் அறுபது தைங்கள்
உள்ைை.
இந்திை விமோைப் பளடயில் முதல் சபண் ஏர் மோர்ஷலோக பத்மோவதி
பந்டதோபோத்ைோை நிைமிக்கப்பட்டோர்.
இந்திைோவுக்கு சவளியில் தஜிகிஸ்தோனில், இந்திை விமோைப் பளடக்கு
ஒரு தைம் உள்ைது.

ஆ) ஜப்போன்

உத்தரோகண்ட் மோநிலத்தில் சவள்ைம் ஏற்பட்டடபோது 20 ஆயிரம் டபளர
மீட்டு விமோைப் பளட ெோதளை பளடத்துள்ைது.

இ) இஸ்டரல்

இந்திை வோன்பளடயின் அருங்கோட்சிைகம் தில்லியில் அளமந்துள்ைது.

ஈ) வட சகோரிைோ 

✓

‘ஹ்வோெோங்-8’ என்ற புதிை ளைப்பர்டெோனிக் ஏவுகளணளை
சவற்றிகரமோக பரிடெோதித்ததோக வட சகோரிைோ கூறியுள்ைது.

✓

ஏவுகளணகளை எரிசபோருள் நிரப்பி பின்ைர் கைத்திற்கு அனுப்புவதற்கு
இத்சதோழில்நுட்பம் அனுமதிக்கிறது. இந்தச் டெோதளைளை நடத்தி பல
நோட்களுக்குப் பிறகு, வடசகோரிைோ புதிை விமோைந்தோக்கி ஏவுகளணளை
டெோதளை செய்ததோகக் கூறிைது. கடந்த ஒரு மோதத்திற்குள் வட சகோரிைோ
டமற்சகோள்ளும் 4ஆவது ஆயுதடெோதளைைோகும் இது. தற்கோப்புக்கோக
தைக்கு ஆயுதங்கள் டதளவ என்றும் வட சகோரிைோ கூறியுள்ைது.


1. கன்னிைோகுமரி கிரோம்புக்கு புவிெோர் குறியீடு
கன்னிைோகுமரி மோவட்ட மளலப்பகுதிகளில் விளையும் கிரோம்புக்கு
‘கன்னிைோகுமரி கிரோம்பு’ எை புவிெோர் குளறயீடு வழங்கப்பட்டுள்ைது.
நறுமணப் பயிரோை கிரோம்பு தமிழகத்தில் டமற்கு சதோடர்ச்சி மளலயின்
ெரிவு
பகுதிகளில்
அதிகம்
பயிரிடப்படுகிறது.
கன்னிைோகுமரி
மோவட்டத்தின் டமற்கு சதோடர்ச்சி மளலப் பகுதிகைோை மோறோமளல,
கரும்போளற, டவளிமளல, மடகந்திரகிரி பகுதிகளில் 750 சைக்டடர்
பரப்பைவில் கிரோம்பு பயிரிடப்பட்டுஉள்ைது. இது, தமிழகத்தில் கிரோம்பு
பயிரிடப்படும் சமோத்த பரப்பில் 73 ெதவீதமோகும். கன்னிைோகுமரி
மோவட்டத்தில் நிலவும் மிதமோை சவப்பநிளல கோரணமோக, கிரோம்பில்
உள்ை வோெளை திரவிைங்கள் குளறந்த அைவிடலடை ஆவிைோகி,
அடர்த்திைோை வோெளை எண்சணய் கிளடக்கிறது. இங்குள்ை கிரோம்பு
மரத்தின் சமோட்டுகள், உதிர்ந்த இளலகள் மற்றும் தண்டுகளும்
வோெளை எண்சணய் தைோரிக்க பைன்படுத்தப்படுகின்றை.

3. தோன்ெோனிைோ எழுத்தோைருக்கு இலக்கிைத்துக்கோை டநோபல் பரிசு
தோன்ெோனிைோ எழுத்தோைர் அப்துல்ரெோக் குர்ைோவுக்கு இலக்கிைத்துக்கோை
டநோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இவர் இதுவளர 10 நோவல்களையும்
ஏரோைமோை சிறுகளதகளையும் எழுதியுள்ைோர்.
தோன்ெோனிைோவின் ெோன்ெபோ தீளவச் டெர்ந்த இவர் கடந்த 1960ஆம்
ஆண்டில் அகதிைோக பிரிட்டனில் குடிடைறிைோர். இதன் கோரணமோக
இவரது பளடப்புகளில் அகதிகள் அனுபவிக்கும் இன்ைல்கள், கோலனி
ஆதிக்கம் உள்ளிட்ட சிக்கல்கள் அதிகம் இடம்சபற்றுள்ைை. இதற்கோக
இவர் டநோபல் பரிசுக்கு டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டிருப்பதோக டநோபல்
அறக்கட்டளை சதரிவித்துள்ைது.
4. மோநிலங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு `40,000 டகோடி
ெரக்கு-டெளவ வரி (GST) இழப்பீடோக மோநிலங்களுக்கும் யூனிைன்
பிரடதெங்களுக்கும் `40,000 டகோடிளை மத்திை அரசு விடுவித்துள்ைது.
அதில், தமிழகத்துக்கு `2,036.53 டகோடி வழங்கப்பட்டுள்ைது.
ெரக்கு-டெளவ வரிளை மத்திை அரசு கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஜூளல
மோதம் நோடு முழுவதும் அமல்படுத்திைது. ஜிஎஸ்டி அமலோக்கத்தின்
கோரணமோக மோநிலங்களுக்கு ஏற்படும் வருவோய்ப் பற்றோக்குளறளை
ஈடுசெய்யும் டநோக்கில் 5 ஆண்டுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்று
மத்திை அரசு அறிவித்தது.
அதன்படி, மோநிலங்கள், யூனிைன் பிரடதெங்களுக்கோை ஜிஎஸ்டி
இழப்பீட்டுத் சதோளகளை மத்திை அரசு ஆண்டுடதோறும் வழங்கி
வருகிறது. இந்நிளலயில், நடப்பு 2021-22-ஆம் நிதிைோண்டில் `2.59
இலட்ெம் டகோடிளை ஜிஎஸ்டி இழப்பீடோக வழங்க கடந்த டம மோதம்
நளடசபற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிசவடுக்கப்பட்டது.

இந்திைோவிடலடை,
கன்னிைோகுமரி
மோவட்ட
மளலப்பகுதிகளில்
விளையும் கிரோம்பு தரத்தில் முதலிடத்தில் உள்ைது. இதைோல், குமரி
மோவட்ட நிர்வோகத்தின் உதவியுடன், மோறோமளல டதோட்ட விவெோயிகள்
ெங்கம், கரும்போளற மளலத்டதோட்ட விவெோயிகள் ெங்கத்திைரோல்
‘கன்னிைோகுமரி கிரோம்பு’ எை புவிெோர் குறியீடு சபறப்பட்டுள்ைது.

அந்த இழப்பீட்டுத் சதோளகயில் `1 லட்ெம் டகோடிளை ஜிஎஸ்டி வருவோய்
மூலமோக வழங்கவும், மீதமுள்ை `1.59 லட்ெம் டகோடிளைக் கடைோகப்
சபற்று வழங்கவும் மத்திை அரசு முடிசவடுத்தது. அதைடிப்பளடயில்,
முதல் தவளணைோக `75,000 டகோடிளைக் கடைோகப் சபற்று மோநிலங்க
-ளுக்கும் ெட்டப்டபரளவளைக் சகோண்ட யூனிைன் பிரடதெங்களுக்கும்
மத்திை அரசு கடந்த ஜூளலயில் வழங்கியிருந்தது.

கன்னிைோகுமரி மோவட்டம் ஈத்தோசமோழியில் உற்பத்திைோகும் சநட்ளட ரக
சதன்ளைக்கு இதற்குமுன் புவிெோர் குறியீடு கிளடத்துள்ைது. இதுடபோக,
மோர்த்தோண்டம் டதன், டநந்திரன் வோளழ, மட்டி வோளழ ஆகிைவற்றுக்கு
புவிெோர் குறியீடு டகட்டுள்ைைர். இந்நிளலயில், கன்னிைோகுமரி கிரோம்பு
புவிெோர் குறியீளட சபற்றிருப்பது டவைோண் ஆர்வலர்கள் மற்றும்
மளலத்டதோட்ட விவெோயிகளை மகிழ்ச்சிைளடைச் செய்துள்ைது.

தற்டபோது டமலும் `40,000 டகோடிளை ஜிஎஸ்டி இழப்பீடோக மத்திை அரசு
விைோழக்கிழளம விடுவித்துள்ைது. அதிகபட்ெமோக கர்நோடகத்துக்கு
`4,555.84 டகோடியும், மகோரோஷ்டிரத்துக்கு `3,467.25 டகோடியும்,
குஜரோத்துக்கு `3,280.58 டகோடியும் வழங்கப்பட்டுள்ைது. தமிழகத்துக்கு
`2,036.53 டகோடியும், டகரைத்துக்கு `2,198.55 டகோடியும், புதுளவக்கு
`275.73 டகோடியும் இழப்பீடோக வழங்கப்பட்டுள்ைது.
இதன்மூலம் இழப்பீடோக ஒட்டுசமோத்தமோக `1.15 லட்ெம் டகோடி
வழங்கப்பட்டுள்ைதோக மத்திை நிதிைளமச்ெகம் சதரிவித்துள்ைது.
மீதமுள்ை சதோளகைோைது படிப்படிைோக விடுவிக்கப்படும் என்றும்











 











சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கடந்த 2020-21-ஆம் நிதிைோண்டில் `1.10 லட்ெம்
டகோடிளைக் கடைோகப் சபற்று ஜிஎஸ்டி இழப்பீடோக மோநிலங்களுக்கு
மத்திை அரசு வழங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
5. கணித அறிவிைல் டபரோசிரிைருக்கு ‘ெோந்தி ஸ்வரூப் பட்நோகர்’ விருது
சென்ளை கணித அறிவிைல் நிறுவைத்தில் டகோட்போட்டு கணினி
அறிவிைல் துளறயில் டபரோசிரிைரோகப் பணிைோற்றும் ெோடகத் செௌரவுக்கு
கணித அறிவிைலுக்கோக அறிவிைல் மற்றும் சதோழில்நுட்பத்திற்கோை
‘ெோந்தி ஸ்வரூப் பட்நோகர் விருது 2021’ வழங்கப்பட்டுள்ைது.





பல்களலக்கழகத்தின் நிறுவைரும், இந்திை டதக்வோண்டடோ ெம்டமைை
தளலவருமோை ஐெரி டக கடணஷ் தளலவரோகவும், ஆதவ் அர்ஜூைோ
சபோதுச்செைலோைரோகவும், செந்தில் வி திைோகரோஜன் சபோருைோைரோகவும்,
டெோளல M ரோஜோ, TV சீத்தோரோமரோவ், M ரோமசுப்பிரமணி, VVR ரோஜ்ெத்ைன்,
ளெரஸ் டபோஞ்ெோ, S போலசுப்பிரமணிைன் ஆகிடைோர் துளணத்தளலவரோ
-கவும்,
போலோஜி
மரதபோ,
A
ெரவணன்
ஆகிடைோர்
இளணசெைலோைரோகவும் டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டைர்.

6. ரஷிைோவிடம் எஸ்-400 ஏவுகளண சகோள்முதல்: அசமரிக்கோவுடன்
சதோடர்ந்து டபச்சுவோர்த்ளத; அரிந்தம் போக்சி
ரஷிைோவிடம் இருந்து எஸ்-400 ரக ஏவுகளணகளைக் சகோள்முதல்
செய்வது சதோடர்போக அசமரிக்கோவுடன் இந்திைோ சதோடர்ந்து விவோதித்து
வருகிறது என்று சவளியுறவு அளமச்ெக செய்தித் சதோடர்போைர் அரிந்தம்
போக்சி சதரிவித்தோர்.
அசமரிக்கோவின் எதிர்ப்ளபயும் மீறி, ரஷிைோவிடம் இருந்து 4 எஸ்-400
ரக ஏவுகளணகளை `37,414 டகோடியில் சகோள்முதல் செய்வதற்கோை
ஒப்பந்தத்தில் இந்திைோ கடந்த 2018’இல் ளகசைழுத்திட்டது. முதல்
தவளணைோக `5,986 டகோடிளை ரஷிைோவுக்கு கடந்த 2019’இல்
இந்திைோ அளித்தது. இதற்கிளடடை, ரஷிைோவிடம் இருந்து எஸ்-400 ரக
ஏவுகளணகளைக் சகோள்முதல் செய்ததற்கோக துருக்கி மீது அசமரிக்கோ
சபோருைோதோரத்தளட விதித்தது. அடதடபோன்று இந்திைோ மீதும் அசமரிக்கோ
சபோருைோதோரத் தளட விதிக்கக் கூடும் என்ற அச்ெம் நிலவிைது.
இந்நிளலயில், 3 நோள் பைணமோக இந்திைோ வந்த அசமரிக்க சவளியுறவு
துளற இளணைளமச்ெர் சவன்டி சஷர்மன், இந்திை சவளியுறவு துளறச்
செைலர் ைர்ஷ்வர்தன் ஷ்ரிங்லோளவ ெந்தித்துப்டபசிைோர். அப்டபோது,
ரஷிைோவிடம் இருந்து எஸ்-400 ரக ஏவுகளணகளை இந்திைோ
சகோள்முதல் செய்வதற்கு சவண்டி சஷர்மன் ஆட்டெபம் சதரிவித்தோர்.
இருப்பினும், இந்த விவகோரத்தில் ெமுக உடன்போடு எட்டப்படும் என்று
இருவரும் நம்பிக்ளக சதரிவித்தைர். அளதத் சதோடர்ந்து, எஸ்-400 ரக
ஏவுகளணகளைக் சகோள்முதல் செய்வதற்கு இந்திைோவுக்குத் தளட
விதிப்பது சதோடர்போக அசமரிக்க அதிபர் டஜோளபடன், சவளியுறவுத்துளற
அளமச்ெர் ஆண்டனி பிளிங்கன் ஆகிடைோர் முடிவு செய்வோர்கள் என்று
சவன்டி சஷர்மன் கூறிைோர்.
7. ஜூனிைர் உலகக்டகோப்ளப துப்போக்கி சுடுதல்: 4ஆவது தங்கம்
சவன்றோர் மோனு போக்கர்
ஜூனிைர் உலகக் டகோப்ளப துப்போக்கி சுடுதல் டபோட்டியில் இந்திைோவின்
நட்ெத்திர வீரோங்களை மோனு போக்கர் 4ஆவது தங்கம் சவன்றோர்.
சபரு நோட்டின் தளலநகர் லிமோவில் ISSF ஜூனிைர் உலகக்டகோப்ளப
துப்போக்கி சுடுதல் டபோட்டி நளடசபற்று வருகிறது. நளடசபற்ற மகளிர்
அணி 25 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவில் மோனு போக்கர், நோமிைோ கபூர், ரிதம்
ெங்வோன் ஆகிடைோர் அடங்கிை இந்திை அணி 16-4 என்ற புள்ளிக்கணக்
கில் அசமரிக்க அணிளை இறுதிச்சுற்றில் சவன்று தங்கப்பதக்கத்ளதக்
ளகப்பற்றிைது. இப்டபோட்டியில் மோனு போக்கர் சபறும் நோன்கோவது தங்கம்
இதுவோகும். அடத டநரம் 14 வைடத ஆை நோமிைோ கபூர் இரண்டோவது
தங்கப்பதக்கத்ளத ளகப்பற்றியுள்ைோர்.
ஆடவர் 25 மீ டரபிட் ளபைர் பிரிவில் இந்திைோவின் ஆதர்ஷ் சிங் 40
புள்ளிகளுக்கு 28 புள்ளிகளை குவித்து சவள்ளி ளகப்பற்றிைோர்.
இரட்ளடைரோை உதய்வீர்-விஜய்வீர் டதோல்விைளடந்தைர். 50மீ ளரபிள்
புடரோன் கலப்பு அணி பிரிவில் இந்திைோ டதோல்விளைத் தழுவிைது.
பதக்கப்பட்டிைலில் ஒன்பது தங்கம், ஏழு சவள்ளி, 3 சவண்கலத்துடன்
இந்திைோ முதலிடத்தில் உள்ைது. ஐந்து தங்கத்துடன் அசமரிக்க அணி
இரண்டோமிடத்தில் உள்ைது.
8. தமிழ்நோடு ஒலிம்பிக் ெங்க தளலவரோக ஐெரி கடணஷ் டபோட்டியின்றி
டதர்வு
தமிழ்நோடு ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் 2021-2025ஆம் ஆண்டுக்கோை புதிை
நிர்வோகிகள் டதர்தல் நடந்தது. சென்ளை ஐடகோர்ட்டு ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி
டக டமோகன்ரோம் டமற்போர்ளவயில் இந்தத் டதர்தல் நளடசபற்றது. இதில்
அளைத்து நிர்வோகிகளும் டபோட்டியின்றி ஒருமைதோக டதர்வு
செய்ைப்பட்டைர். N இரோமச்ெந்திரன் செைல் தளலவரோகவும், டவல்ஸ்











 















1. ‘பிரசாசன் கான் கக சங்’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலம் / UT’இன்

5.சமீப னசய்திகளில் இடம்னபற்ற டிஜிசக்ஷம் திட்டத்சதத் னதாடங்கிய

முன்னெடுப்பாகும்?

மத்திய அசமச்சகம் எது?

அ) குஜராத்

அ) MSME அபமச்சகம்

ஆ) பஞ்சாப்

ஆ) நிதி அபமச்சகம்

இ) இராஜஸ்தான் 

இ) பதாழிலாளர் & கவபலவாய்ப்பு அபமச்சகம் 

ஈ) ஹரியானா

ஈ) ஜவுளி அபமச்சகம்

✓

இராஜஸ்தான் மாநில அரசு ‘பிரசாசன் காவ் கக சங்’ என்ற பபயரில் ஒரு
முன்பனடுப்பபத் பதாடங்கியுள்ளது. அம்மாநிலத்திலுள்ள பதாபலதூர
கிராம மக்களுக்காக இத்திட்டம் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

✓

இதன்மூலம் உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் 22 துபறகபள அவர்கள் எளிபம
-யாக அணுக முடியும். இதன்கீழ், கிராமங்களில் வாரநாட்களில் அந்தந்த
மாவட்ட ஆட்சியர்களின் கண்காணிப்பில் முகாம்கள் நபடபபறும். நிலப்
பத்திரங்கள் மற்றும் பல்கவறு சான்றிதழ்கபள வழங்குவது பதாடர்பான
கசபவகளும் பசய்யப்படும்.

✓

மத்திய பதாழிலாளர் & கவபலவாய்ப்பு அபமச்சரான பூகபந்திர யாதவ்,
பமக்கராசாப்ட் இந்தியாவுடன் இபணந்து ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்பத
அறிமுகப்படுத்தினார். ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்தின்மூலம், பதிவுபசய்யப்பட்ட
10 மில்லியன் கவபலகதடுகவார், கதசிய பதாழில் கசபவ வபலதளத்
-தில் கணினி மற்றும் கணினி அறிவியல் பயிற்சி உள்ளிட்ட பயிற்சிபய
பபறமுடியும். நிரலாக்க பமாழிகள், தரவு பகுப்பாய்வு, பமன்பபாருள் வளர்
-ச்சிகபான்ற பாடங்களில் பயிற்சி அளிப்பதன்மூலம் முதலாம் ஆண்டில்
3,00,000 கவபல கதடுகவாபர இது பயிற்றுவிக்கும்.

6. இந்திய அரசின் தசலசம நீரியலாளராக னபாறுப்கபற்றவர் யார்?

2. UNESCO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடெ மற்றும் இசச விழாவாெ
‘நட சங்கீர்த்தொ’ நசடனபறுகிற மாநிலம் எது?

அ) ஆதிர் அகராரா 

அ) அஸ்ஸாம்

ஆ) வினய் பத்வார்

ஆ) மணிப்பூர் 

இ) பகௌரவ் ஆர்யா
ஈ) R K மாத்தூர்

இ) ஆந்திர பிரகதசம்
ஈ) பஞ்சாப்

✓

✓

UNESCO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடன மற்றும் இபச விழாவான ‘நட
சங்கீர்த்தனா’பவ மணிப்பூர் ஏற்பாடு பசய்கிறது. இந்த ஆண்டுக்கான, 3
நாள் விழா, சமீபத்தில் தபலநகர் இம்பாலிலிருந்து பதாடங்கப்பட்டது.

✓

பாக்யசந்திராவின் ஆட்சியில் நடா சங்கீர்த்தன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
அதன் தனித்துவத்திற்காக, 2013’இல், UNESCO’ஆல் பதாட்டுணரமுடியா
கலாச்சார பாரம்பரியமாக இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

7. உலகளாவிய நிதிநிசலப்புத்தன்சம அசரயாண்டறிக்சகசய

3. கதசிய திபபத்திய காட்பெருமை ஆராய்ச்சி சமயம் அசமந்துள்ள

னவளியிட்ெ நிறுவெம் எது?

மாநிலம் / UT எது?

அ) உலக வங்கி

அ) லடாக்

ஆ) IMF 

ஆ) அருணாச்சல பிரகதசம் 

இ) ADB

இ) சிக்கிம்

ஈ) புதிய வளர்ச்சி வங்கி

ஈ) உத்தரகாண்ட்

✓

விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற கமம்பாட்டுக்கான கதசிய வங்கி (நபார்டு)
திபபத்திய காட்படருபமக்கான கடன் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலளித்துள்ளது.
இந்தத் திட்டம் அருணாச்சல பிரகதச மாநிலத்தின் படராங்கில் உள்ள
கதசிய திபபத்திய காட்படருபம ஆராய்ச்சி பமயத்தால் உருவாக்கப்பட்
-டது. இந்திய கவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின்கீழ் இந்த ஆராய்ச்சி
பமயம் பசயல்படுகிறது. திபபத்திய காட்படருபமகள் பபாதுவாக ‘மபல
கால்நபடகள்’ என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன.

✓

முன்னதாக, காலநிபல மாற்றத்தின் தாக்கத்திற்கு எதிராக இமயமபல
காட்படருபமகபள காப்பீடு பசய்யும் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.

✓

உலகளாவிய நிதி நிதைப்புத்தன்பம அறிக்பக என்பது பன்னாட்டுச்
பசலவாணி நிதியத்தின் அபரயாண்டறிக்பகயாகும். இது உலக நிதிச்
சந்பதகளின் நிபலப்புத்தன்பம குறித்த விரிவான மதிப்பாய்பவ
அளிக்கிறது.
சமீபத்திய
உலகளாவிய
நிதிநிபலப்புத்தன்பம
அறிக்பகயில், IMF, கிரிப்கடாகரன்சிக்கு ஒரு பிரத்கயக அத்தியாயத்பத
அர்ப்பணித்துள்ளது. அதன்கீழ், கிரிப்கடா சூழலின் விபரவான வளர்ச்சி
புதிய வாய்ப்புகபள அளிக்கிறது என IMF குறிப்பிடுகிறது. நிதிநிதைப்புத்
தன்பம சவால்கபளப்பற்றியும் அது எச்சரிக்பக பசய்துள்ளது.

8. ஆஸ்திகரலியாவில் சதமடித்த முதல் இந்திய னபண் கிரிக்னகட்
வீராங்கசெ யார்?

4. 2021 - யிடான் பரிசு னபற்ற இந்தியர் யார்?

அ) ஸ்மிருதி மந்தனா 

அ) டாக்டர் ருக்மணி பானர்ஜி 

ஆ) மிதாலி ராஜ்

ஆ) சாந்தனு மிஸ்ரா

இ) ஷபாலி வர்மா

இ) ரிப்பன் கபூர்

ஈ) பூனம் பரௌத்

ஈ) அன்ஷு குப்தா
✓

யிடான் பரிசு என்பது கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு கணிசமான
பங்களிப்பப வழங்கிய தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்கபள அங்கீகரிக்கும்
ஒரு கல்விசார் விருது ஆகும். யிடான் பரிசு அறக்கட்டபள இந்தியாபவச்
கசர்ந்த டாக்டர் ருக்மணி பானர்ஜி மற்றும் அபமரிக்காபவச் கசர்ந்த
கபராசிரியர் எரிக் ஹனுகசக் ஆகிகயாருக்கு மதிப்புமிக்க யிடான் பரிபச
வழங்கியுள்ளது. 2016’இல் பதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து இதுவபர ஒன்பது
கபருக்கு யிடான் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

✓

பிரதம் கல்வி அறக்கட்டபளயின் தபலபமச் பசயல் அதிகாரியான Dr
ருக்மணி பானர்ஜி, கற்றல் விபளவுகபள கமம்படுத்துவதற்கான
அவரது பணிக்காக பகௌரவிக்கப்படுகிறார்.



பவஸ் அட்மிரல் ஆதிர் அகராரா, NM இந்திய அரசாங்கத்தின் தபலபம
நீரியலாளராக பபாறுப்கபற்றார். இந்த மாதத்தில், துபணகவந்தர் வினய்
பத்வார், AVSM, NM ஓய்வுறுவதை அடுத்து ஆதிர் போறுப்பேற்ோர்.
வங்ககதசத்துடனான நிரந்தர தீர்பாயத்தில் இந்தியாபவ பிரதிநிதித்து
-வப்படுத்துவது உட்பட கடல் எல்பல அம்சங்களுக்கு ஆதிர் அகராரா
பபாறுப்கபற்றார். 3ஆவது இந்திய-பமாரிஷியஸ் நீரியல் ஒத்துபழப்பு
கூட்டத்திற்கும் அவர் இபணத்தபலவராக இருந்தார்.







✓

ஆஸ்திகரலியாவில் சதமடித்த முதல் இந்திய பபண் என்ற பபருபமபய
பபற்று இந்திய கிரிக்பகட் வீராங்கபன ஸ்மிருதி மந்தனா புதிய
சாதபன பபடத்துள்ளார். 1991ஆம் ஆண்டு பமல்கபார்ன் படஸ்டின்
இரண்டாவது இன்னிங்சில் 58 ரன்கள் எடுத்தகத இதற்கு முன்பிருந்த
சாதபனயாகும். மந்தனா, 216 பந்துகளில் 22 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு
சிக்ஸருடன் 127 ரன்கள் எடுத்தார்.



 











9. சமீப னசய்திகளில் இடம்னபற்ற மானு பாக்கருடன் னதாடர்புசடய
விசளயாட்டு எது?
அ) ஓடுதல்
ஆ) நீச்சல்
இ) மல்யுத்தம்
ஈ) துப்பாக்கிச்சுடுதல் 
✓

பபருவின் லிமாவில் நபடபபற்ற ISSF ஜூனியர் உலக சாம்பியன்ஷிப்
கபாட்டியில், இந்திய துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீராங்கபன மானு பாக்கர்
முதலிடம் பிடித்துள்ளார். சரப்கஜாத் சிங்குடனான கலப்பணி கபாட்டியில்
& தனிநபர் பகத்துப்பாக்கி நிகழ்விலும் அவர் தங்கம் பவன்றார். அவரது
பங்களிப்பு, இந்தியா, சாம்பியன்ஷிப் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடம் பபற
உதவியது.

10.சமீப னசய்திகளில் இடம்னபற்ற எசடயூர் மற்றும் குட்டியாத்தூர்





ஓராண்டுக்கு ஏர் இந்தியாவின் 51 சதவீத பங்பக டாடா சன்ஸ்
நிர்வகித்து வர கவண்டும். கமலும் ஓராண்டுக்குப் பிறகக பங்குகபள
விற்பபன பசய்ய கவண்டும். ஏர் இந்தியாவின் ஊழியர்கபளயும்
ஓராண்டுக்கு பணியிலிருந்து நீக்கக் கூடாது கபான்ற நிபந்தபனகள்
விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏர் இந்தியாவின் பமாத்த கடன் `65,562 ககாடியாக உள்ளது. இந்த
விற்பபனக்கு பிறகு `46,262 ககாடி கடன் ஏர் இந்தியா அபசட்
கஹால்டிங் லிமிபடட் நிறுவனத்துக்கு மாற்றப்படும். 1932’இல் கஜஆர்டி
டாடாவால் பதாடங்கப்பட்ட நிறுவனத்பத 1953’இல் நாட்டுபடபமயாக்
-கியது. ஏர் இந்தியாவிடம் தற்கபாது பமாத்தமாக 141 விமானங்கள்
உள்ளன. ஏர் இந்தியா 42 நாடுகளுக்கு விமான கசபவகபள வழங்கி
வருகிறது. ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏஐஎக்ஸ்எல் இரண்டிலும் கசர்த்து
13,500 பணியாளர்கள் உள்ளனர்.
3. அக்கடாபர்.9 – உலக பறபவகள் நாள்

ஆகிய ஊர்கள் சார்ந்த மாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு

4. பருவநிபல மாற்றம் பதாடர்பான ஆராய்ச்சி – எம் எஸ் சுவாமிநாதன்
அறக்கட்டபளயுடன்ஐ.நா. அபமப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்:

ஆ) ஆந்திர பிரகதசம்
இ) ககரளா 
ஈ) கர்நாடகா

✓

✓

ககரள மாநிலத்தின் எபடயூர் மிளகாய் மற்றும் குட்டியாத்தூர் மாம்பழம்
ஆகியவற்றுக்கு அண்பமயில் புவிசார் குறியீடு கிபடத்துள்ளன. புவிசார்
குறியீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட புவிப்பரப்பில் நிபலபபறும் பபாருட்களி
-ன் மீது பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அபடயாளமாகும்.
சரக்குகளின் புவிசார் குறியீடுகள் (பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 1999
‘இன்கீழ் இது கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.


1. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அபமதிக்கான
பத்திரிபகயாளர்களுக்கு அறிவிப்பு

கநாபல்

பரிசு:

கருத்து சுதந்திரத்பத பாதுகாக்க பதரியமான கபாராட்டத்பத
முன்பனடுத்த பிலிப்பபன்ஸ்பயச் கசர்ந்த பத்திரிபகயாளர் மரியா
பரஸ்ஸாவுக்கும், ரஷ்யாபவச் கசர்ந்த பத்திரிபகயாளர் டிமிட்ரி
முரகடாவுக்கும் விருது பகிர்ந்து வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. 68 ஆண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் டாடா பகயில் ஏர் இந்தியா: மத்திய
அரசுக்கு `2,700 ககாடி வருமானம்
ஏர் இந்தியா ஏல விற்பபனயில் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்பத
பவற்றியாளராக மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. கடந்த
2018ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஏர் இந்தியா நிறுவனத்பத தனியாருக்கு
விற்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுவருகிறது. சமீபத்திய ஏலத்தில்
டாடா சன்ஸ் நிறுவனமும், ஸ்பபஸ்பஜட் நிறுவனத்தின் தபலவர் அஜய்
சிங்கும் கபாட்டியிட்டனர். இதில் டாடா சன்ஸ் பவற்றி பபற்றுள்ளது.
அஜய் சிங் `15,100 ககாடிக்கு விண்ணப்பித்த நிபலயில் `18,000
ககாடிக்கு விண்ணப்பித்த டாடா சன்ஸ் ஏலத்தில் பவற்றியாளராக
அறிவிக்கப்படுவதாக முதலீடுகள் மற்றும் பபாது பசாத்துகள் நிர்வாக
துபறயின் பசயலர் துஹின் காந்தா பாண்கட கூறினார். இதில் `2,700
ககாடி அரசுக்கு பணமாகக் கிபடக்கும். மீதமுள்ள `15,300 ககாடி ஏர்
இந்தியாவின் கடனுக்காக டாடா சன்ஸ் பபாறுப்கபற்றுக் பகாள்ளும் என
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விற்பபனயின் மூலம் ஏர் இந்தியாவின்
100 சதவீத பங்குகள், ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்ஸின் 100 சதவீத பங்குகள்
மற்றும் ஏர் இந்தியா சாட்ஸில் 50 சதவீத பங்குகள் டாடா சன்ஸ்
குழுமத்துக்கு பசாந்தமாகும்.
கஜஆர்டி டாடா பதாடங்கிய ஏர் இந்தியா 68 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
மீண்டும் டாடா குழுமத்துக்கக பசாந்தமாகியிருப்பது மிகவும் பபருமித
மிக்க தருணமாகும்.







இதுபதாடர்பாக MS சுவாமிநாதன் அறக்கட்டபள பவளியிட்ட பசய்திக்
குறிப்பு:
இந்தியாவில் பருவநிபல மாற்றத்தால் கவளாண்பம, உணவு
உற்பத்தியில் பாதிப்பு, ஊட்டச்சத்து கிபடக்காத நிபல கபான்ற
பிரச்சிபனகள் ஏற்படுகின்றன. பருவநிபல மாற்றத்தால் ஏற்படும்
பாதிப்புகபள எதிர்பகாள்ளும் வபகயில் சமுதாயத்பத கட்டபமப்பது
பதாடர்பான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட, ஐநா மன்றத்தின் உலக உணவு
பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் MS சுவாமிநாதன் அறக்கட்டபள இபடகய
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பகபயழுத்தாகி உள்ளது.

இரு

2021ஆம்
ஆண்டுக்கான
அபமதிக்கான
கநாபல்
பரிசு
பத்திரிபகயாளர்கள் மரியா பரஸ்ஸா மற்றும் டிமிட்ரி முரகடாவ்
ஆகிகயாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபமதிக்கான கநாபல் பரிசு
மட்டும் நார்கவயிலும், மற்ற பரிசுகள் ஸ்டாக்கஹாமிலும் அறிவிக்கப்படும்.



இந்தியாவில் பருவநிபல மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பதாடர்பான
ஆராய்ச்சிபய கமற்பகாள்ள MS சுவாமிநாதன் அறக்கட்டபள மற்றும்
ஐநா மன்றத்தின் உலக உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் இபடகய
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பகபயழுத்தாகி உள்ளது.

5. மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படுவபத கண்காணிக்க மு
க ஸ்டாலின் தபலபமயில் ஒருங்கிபணப்பு குழு
தமிழகத்தில் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படுவபதக்
கண்காணிக்க முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தபலபமயில் மாநில
அளவிலான வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு
அபமக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சித் துபற பசயலர் பவளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு:
மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மாவட்ட அளவில் நபடமுபறப்படுத்தப்படுவ
-பதக் கண்காணிக்க, மத்திய அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் துபற
அபமச்சகத்தால் பவளியிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு பநறிமுபறகபளப்
பின்பற்றி, முதல்வபர தபலவராக பகாண்டு மாநில அளவிலான
வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்குழு அபமக்கப்பட்டு
உள்ளது. இக்குழுவில் ஊரக வளர்ச்சித் துபற அபமச்சர் துபணத்
தபலவராகவும், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துபற பசயலர்
உறுப்பினர் - பசயலராகவும் உள்ளனர்.
கமலும், பல்கவறு அரசுத்துபற பசயலர்கள், துபறத் தபலவர்கள், அரசு
சாரா பதாண்டு நிறுவனபிரதிநிதிகள், மாநில அளவிலான வங்கியாளர்
குழுவின் கமலாண்பம இயக்குநர் ஆகிகயாரும் உறுப்பினர்களாக
உள்ளனர்.
மத்திய அரசால் பவளியிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு பநறிமுபறகபள
பின்பற்றி மாவட்ட அளவிலான வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்புக் குழுமற்றும்
கண்காணிப்புக் குழுக்களில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகபளப் பபாறுத்து
திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படும் நிபலபய மதிப்பாய்வு பசய்தல், பல்கவறு
வளர்ச்சித்திட்டங்கபள பசயல்படுத்துவதில் மாநில அரசால் ஈடுபடுத்தப்ப
-ட்டுள்ள மனிதவளங்களின் பசயல்திறபன வரிபசபடுத்தி மதிப்பாய்வு
பசய்தல், வளர்ச்சித் திட்டங்கபள பசயல்படுத்துவதில் உள்ள தபடகபள
நிவர்த்தி பசய்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் வடிவபமப்புகபள
கமம்படுத்த அல்லதுநடுநிபலப்படுத்த உரிய திருத்தங்கபளச்பசய்ய
பரிந்துபரகபள வழங்குதல் ஆகியன இக்குழுவின் பணிகளாகும்.
கமலும், வளர்ச்சித்திட்டங்கபள நிபறகவற்றுவதற்காக நிதி நிபலபய
மதிப்பாய்வு பசய்தல், பல்கவறு திட்டங்கபள சரியான கநரத்தில்
பசயல்படுத்துவதில் உள்ள தபடகபள மறு ஆய்வுபசய்தல், திட்டங்கபள



 











பசயல்படுத்துவதில் பபறப்பட்ட புகார்கள், முபறககடுகள், பயனாளிகளி
-ன் தவறான கதர்வு, முபறககடான நிதி, திபசதிருப்புதல் கபான்ற
புகார்கபள பின்பதாடர்ந்து நடவடிக்பக எடுக்க பரிந்துபரத்தல் ஆகிய
பணிகபளயும் இக்குழு கமற்பகாள்ளும்.
பல்கவறு திட்டங்களின்கீழ் அபடயாளம் காணப்பட்ட பயனாளிகளின்
ஆதார் எண்ணுடன் இபணக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நிதி
உதவி வழங்குவது குறித்து உரிய வழிகாட்டுதல்கபள வழங்குதல்,
மத்திய துபற திட்டங்கள், சம்பந்தப்பட்ட மத்திய நிறுவனங்கள் முபறயா
-க பசயல்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கபள அபடயாளம் காணுதல்,
மாநில அளவிலான வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்
குழுவின்கீழ் கண்காணிக்கப்படும் திட்டங்கள் பதாடர்பான நிகழ்வுகபள
மத்திய வளர்ச்சி அபமச்சகத்தின் பார்பவக்கு பகாண்டு பசல்லுதல்
உள்ளிட்ட பணிகபளயும் இந்தக் குழு கமற்பகாள்ளும். இவ்வாறு அவர்
பதரிவித்துள்ளார்.
6. இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி 8.3 சதவீதமாக இருக்கும்: உலக
வங்கி
இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் 8.3
சதவீதமாக இருக்கும் என உலக வங்கியின் சமீபத்திய அறிக்பகயில்
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பதற்காசிய பிராந்தியத்துக்கான தபலபம பபாருளாதார
நிபுணர் ஹன்ஸ் டிம்மர் பிடிஐ பசய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: பபாது
முதலீடு அதிகரிப்பு, உற்பத்திபய அதிகரிப்பதற்கான ஊக்கத்பதாபக
கபான்ற காரணங்களால் இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி நிகழ்
நிதியாண்டில் 8.3 சதவீதமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிகறாம்.
இது ககரானா இரண்டாவது அபலயால் ஏற்பட்ட சுகாதார பநருக்கடிக்கு
முன்பு நாங்கள் கணித்தபதவிடக் குபறவானது. இருப்பினும் இது நல்ல
பசய்தி என்றார். முன்னதாக, இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி நிகழ்
நிதியாண்டில் 7.5 சதவீதத்திலிருந்து 12.5 சதவீதமாக இருக்கும் என,
மார்ச் 31ஆம் கததி பவளியிடப்பட்ட பதற்காசி பபாருளாதார அறிக்பகயில்
உலக வங்கி பதரிவித்திருந்தது.
7. பதவி விலகினார் மத்திய அரசின் தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகர்
கக வி சுப்பிரமணியன்
மத்திய அரசின் தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகரான கக வி
சுப்பிரமணியன் பதவி விலகபல அறிவித்தார்.
கடந்த மூன்றாண்டுகளாக அவர் இப்பதிவியில் இருந்துவந்த நிபலயில்
தனது பதவிக்காலம் முடிந்ததால் பதவிபய ராஜினாமா பசய்தார்.
இதபன மத்திய அரசும் உறுதி பசய்துள்ளது. மீண்டும் ஆராய்ச்சிப்
படிப்புகபளத் பதாடர்வதால் பதவி விலகியதாக அவர் பதரிவித்துள்ளார்.
KV சுப்பிரமணியன் தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகராக கடந்த 2017
டிசம்பரில் பதவிகயற்றார், இவர் பதவிகயற்றிய 5 மாதத்தில் முன்னாள்
தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகரான அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் பதவி
விலகினார். தற்கபாது அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் தமிழ்நாடு அரசின்
பபாருளாதார ஆகலாசபன குழுவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
8. ஐஎம்பிஎஸ் அளவு `5 லட்சமாக உயர்வு: இன்டர்பநட் இல்லாமல்
டிஜிட்டல் பரிமாற்றம்: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு
நாட்டில் டிஜிட்டல் பரிமாற்றத்பத ஊக்குவிக்கும் வபகயில் உடனடி
கபபமண்ட் கசபவயான ஐஎம்பிஎஸ் பரிமாற்றத்தின் அளவு `2
லட்சத்திலிருந்து `5 லட்சமாக உயர்த்தப்படும் என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
அறிவித்துள்ளது.
இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முபற ரிசர்வ் வங்கி நிதிக் பகாள்பக
அறிவிப்புகபள பவளியிட்டு வருகிறது. நிதிக் பகாள்பக குறித்து முடிவு
எடுக்கும் 6 கபர் பகாண்ட நிதிக் பகாள்பகக் குழு நடப்பு நிதியாண்டு
பதாடங்கியபின் 3ஆவது முபறயாக மும்பபயில் கூடி விவாதித்தது.
2020ஆம் ஆண்டு கம 22ஆம் கததி வட்டி வீதம் வரலாற்றில் இல்லாத
அளவு குபறக்கப்பட்டது. அதன்பின் கடந்த ஓராண்டாக வட்டி வீதம்
குபறக்கப்படவில்பல.
ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் தபலபமயிலான நிதிக்
பகாள்பகக்குழு பதாடர்ந்து 8ஆவது முபறயாக வட்டி வீதத்தில் மாற்றம்
இல்லாமல் அறிவித்துள்ளது. இதனால் கடனுக்கான வட்டிவீதம்
பதாடர்ந்து 4 சதவீதமாககவ நீடிக்கிறது. வங்கிகளுக்கான இறுதிநிபல













கடன்வசதி வட்டி வீதம் 4.5 சதவீதமாகவும், ரிசர்வ் பரப்கபா கரட் 3.35
சதவீதமாகவும் நீடிக்கிறது. இந்தக் கூட்டத்துக்குப் பின் ரிசர்வ் வங்கி
ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் கூறியதாவது:
பபாருளாதாரம் மீண்டு வரும் நிபலயில் வங்கிகளுக்கான குறுகிய கால
கடன் வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் பசய்யவில்பல. நிதிக்குழு
உறுப்பினர்களில் 6 கபரில் 5 கபர் வட்டிவீத மாற்றத்துக்கு ஆதரவு
பதரிவிக்கவில்பல.
இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி 2021- 2022 நிதியாண்டில் 9.5%
ஆக இருக்கும். 2ஆவது காலாண்டில் 7.9 சதவீதமாகவும், 3ஆவது
காலாண்டில் 6.8 சதவீதாகவும், 4ஆவது காலாண்டில் 6.1 சதவீதாகவும்
இருக்கும். 2022-23ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான GDP வளர்ச்சி 17.2
சதவீதமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட்
மாதத்தில் நுகர்கவார் பணவீக்கம் 5.1 சதவீதமாக இருந்தது. நாட்டில்
டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்றத்பத ஊக்குவிக்கும் வபகயில் ஐஎம்பிஎஸ்
பரிமாற்றத்தின் அளபவ `2 லட்சத்திலிருந்து `5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட
உள்ளது. இப்கபாது ஐஎம்பிஎஸ் மூலம் நாள்கதாறும் அதிகபட்சமாக
`2லட்சம் வபரமட்டுகம பரிமாற்றம் பசய்ய முடியும், இனிகமல் ` 5
லட்சம்வபர பரிமாற்றம் பசய்யலாம்.
இதன்மூலம் இன்டர்பநட் கபங்கிங், பமாபபல் கபங்கிங் பசயலி, வங்கி
கிபளகள், ஏடிஎம், எஸ்எம்எஸ், ஐபிஆர்எஸ் ஆகியபவமூலம் பரிமாற்றம்
அதிகரிக்கும். தற்கபாது ஆர்டிஜிஎஸ், பநப்ட் மற்றும் ஐஎம்பிஎஸ் கசபவ
24 மணிகநரமும் பசயல்பட்டு வருகிறது. ஆன்பலன்மூலம் மட்டுகம
டிஜிட்டல் பரிமாற்றம் பசய்யப்பட்டு வரும் நிபலயில் இனிகமல், ஆப்
பலன் மூலமும் பரிமாற்றம் பசய்யும் முபறபய விபரவில் ரிசர்வ் வங்கி
அறிமுகம் பசய்ய உள்ளது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஆக.6ஆம் கததி
இதற்கான அறிவிப்பு பவளியிடப்பட்டு பரிகசாதபன முயற்சிகள் நடந்தன.
இதில் இன்டர்பநட் இபணப்பின் சக்தி குபறவாக இருந்தாலும் அல்லது
இல்லாவிட்டாலும்
டிஜிட்டல்
பரிமாற்றம்
பசய்யமுடியும்
என
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் பல்கவறு நகரங்களில் கடந்த 2020
பசப்டம்பர் முதல் 2021 ஜூன் வபரயில் ஆஃப் பலனில் டிஜிட்டல்
பரிமாற்றம் பசய்து பரிகசாதிக்கப்பட்டது. இதில் பவற்றிகரமாக 2.41 லட்சம்
பரிமாற்றத்தில் `1.16 ககாடி மதிப்புக்கு டிஜிட்டல்பரிமாற்றம் பசய்யப்பட்டது.
பரிகசாதபன முயற்சியில் பவற்றிகரமான முடிவுகள் கிபடத்ததால்,
விபரவில் ஆப் பலன் பரிமாற்றத்துக்கான விதிகள் வகுக்கப்பட்டு
அறிவிக்கப்படும். இவ்வாறு சக்திகாந்த தாஸ் பதரிவித்தார்.
9. தமிழக காவல்துபறயில் முதல் முபறயாக நிர்வாக வசதிக்காக
உளவுத்துபற SP பதவி 2ஆக பிரிப்பு: உள்துபற பசயலாளர் பிரபாகர்
உத்தரவு
உளவுத்துபறக்கு
தற்கபாது
கூடுதல்
டிஜிபியாக
கடவிட்சன்
கதவாசீர்வாதம் உள்ளார். உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பிரிவு ஐஜியாக
ஈஸ்வரமூர்த்தி உள்ளார். உளவுப் பிரிவு டிஐஜியாக ஆசியம்மாள்,
எஸ்பியாக அரவிந்தன் உள்ளனர்.
ஆசியம்மாள் நிர்வாகப் பிரிவுகபள கவனித்து வருகிறார். அரவிந்தன்,
உளவு தகவல்கபள ஒருங்கிபணத்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும்
அரசியல் சாராத இயக்கங்களின் நடவடிக்பககள் கண்காணிப்பு, சமூக
வபலதங்கள் கண்காணிப்பு ஆகிய பணிகபள கவனித்து வந்தார்.
மாநில உளவுப்பிரிவில் தற்கபாது ஒரு SP, 2 ASP’கள், 12 DSP’கள், 85
இன்ஸ்பபக்டர்கள் மற்றும் தபலபம காவலர், காவலர்கள் என 609
கபர் தமிழகம் முழுவதும் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
அகதகநரம் மாநிலம் முழுவதும் தற்கபாது குற்றங்கள் அதிகரித்து
வருகின்றன. மக்கள் பதாபகயும் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால்,
மாநில உளவுப் பிரிவு எஸ்பியின் பணிகபள 2ஆக பிரிப்பது என்று
முடிவு பசய்யப்பட்டு அரசுக்கு பரிந்துபர அனுப்பப்பட்டது.
காவல் துபறயின் பரிந்துபரகபள ஏற்றுக்பகாண்ட தமிழக அரசு, மாநில
உளவுத்துபறயில் உள்ள எஸ்பி பதவிகபள 2ஆக பிரித்து அரசாபண
பவளியிட்டுள்ளது. அதில், ஒருங்கிபணந்த குற்ற வழக்குகபள
கண்காணிக்கும் பிரிவு எஸ்பி பதவிபய உளவுப் பிரிவு பதவியாக மாற்றி
உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் ஒருங்கிபணந்த குற்ற வழக்குகபள
கண்காணிக்கும் பிரிவு எஸ்பியான சரவணன், உளவுப் பிரிவு பிரிவுக்கு
தற்கபாது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உளவுத்துபறக்கு தற்கபாது 2
எஸ்பிக்கள் உள்ளதால் இருவருக்குமான பணிகபள உள்துபற
பசயலாளர் பிரபாகர் ஒதுக்கீடு பசய்து உத்தரவிட்டுள்ளார். அதில்
தற்கபாது எஸ்பி சரவணன், ஒருங்கிபணந்த பசன்பன மாநகரம்
மற்றும் அரசியல் கட்சிகள், அரசியல் மற்றும் அரசியல் சாராத இயக்கங்கள்
கண்காணித்தல், சமூக வபலதளங்கள் என 9 பிரிவுகபள கவனிப்பார்.



 















அகதகபால், காவல் கட்டுப்பாட்டு அபற, வடக்கு மண்டலம், பதற்கு
மண்டலம், கமற்கு மண்டலம், மத்திய மண்டலம், கபாட்கடாகிராபி
பிரிவுகளில் உள்ள நிகழ்வுகபள கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தன்
கவனிப்பார் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

10. பாடலாசிரியரும் கவிஞருமான பிபறசூடன் காலமானார்
தமிழ் திபரப்பட பாடலாசிரியரும் கவிஞருமான பிபறசூடன் அக்.8
அன்று காலமானார். திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலத்தில் 1956ஆம்
ஆண்டு பிப்.6ஆம் கததி பிறந்த கவிஞர் பிபறசூடன், 1985ஆம் ஆண்டு
பவளியான சிபற திபரப்படத்தில் ராசாத்தி கராசாப்பூகவ என்ற பாடல்
மூலம் பமல்லிபச மன்னர் MS விஸ்வநாதனால் திபரத்துபறக்கு
பாடலாசிரியராக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார்.
கிட்டத்தட்ட தமிழில் இதுவபர 400’க்கும் கமற்பட்ட திபரப்படங்களில்
ஆயிரத்திற்கும் கமற்பட்ட திபரப்பாடல்கபளயும், ஐந்து ஆயிரத்திற்கும்
கமற்பட்ட பக்திப்பாடல்கபளயும் இவர் எழுதியுள்ளார்.
11. அக்ப ாேர்.9 – உைக மனநை நாள்.
12. பசவ்வாய் கிரகத்தில் நீர்நிபல இருந்ததற்கான கூடுதல் ஆதாரம்:
ஆற்றுப்படுபகயின் துல்லிய புபகப்படம் மூலம் நாசா உறுதி!!
பசவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள ஆற்றுப்படுபகயின் துல்லிய புபகப்
படத்பத நாசா பவளியிட்டுள்ளது. பபர்சவரன்ஸ் கராவர்மூலம் கிபடத்து
உள்ள இப்புபகப்படம் பசவ்வாயில் நீர்நிபல இருந்ததற்கான ஆதாரத்
-பத வலுப்படுத்தியுள்ளது. பசவ்வாய் கிரகத்பத பற்றி ஆய்வுபசய்வதற்கு
கடந்த பிப்ரவரியில் பபர்சவரன்ஸ் கராவர் என்ற பபயரில் விண்கலத்பத
நாசா அனுப்பியது. சுமார் ஏழு வாரங்கள் பணம் பசய்து பசவ்வாபய
அபடந்த பபர்சவரன்ஸ் பல்கவறு புபகப்படங்கபள அனுப்பி வருகிறது.
இந்த நிபலயில் ‘ezero’ என்ற பள்ளத்தாக்கில் இருந்து தற்கபாது அனுப்பி
உள்ள ஆற்றுப் படுபகயின் துல்லிய புபகப்படங்கள் பசவ்வாயில்
நீர்நிபலகள் இருந்ததற்கான ஆதாரத்பத வலுப்படுத்தியுள்ளன. இந்த
புபகப்படங்கள் புபதயுண்ட ஏரி உருவாக்கிய ஆற்றுப்படுபகயாக
இருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்துள்ளனர்.
கமலும் ஆற்றுப்படுபகயின் கீகழ உள்ள 3 அடுக்குகளின் வடிவங்கள்
நீர் பதாடர்ந்து ஓடியபத உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. இதனால் சுமார் 370
ககாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பசவ்வாயில் நீர் சுழற்சி இருந்திருக்கலாம்
என்றும் உயிரினங்கள் வாழ்ந்ததற்கான சாத்தியங்கள் அதிகம்
உள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்துள்ளனர்.
பசவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆற்றுப்படுபகயின் புபகப்
படங்கள் புவி எல்பலபய ஒட்டி இருப்பதாக நாசா கூறியுள்ளது. ஆற்றுப்
படுபகபய கடந்து புபதயுண்ட ஏரியின் கபரபய மற்றும் பள்ளத்
தாக்கின் விளிம்புகபள கராவர் புபகப்படங்களாக எடுத்து அனுப்ப
உள்ளது. அதன் முடிவில் பசவ்வாய் குறித்து கூடுதல் தகவல்கள்
கிபடக்கும் என்று நாசா விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்பக பதரிவித்துள்ளனர்.











 











1. எந்த மாநிலத்தின் நகர்ப்புற வெள்ளப் பாதுகாப்பு மற்றும்


✓

மமலாண்மமக்காக $251 மில்லியன் டாலர் கடனுதவி செய்ய ஆசிய
ெளர்ச்சி ெங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?

‘கங்கா கி பாத், சாச்சா சசௌத்ரி தக சாத்’ என்பது நமாமி கங்தக பணியின்
சபாதுச்சசயல்பாடுகளின்கீழ் ஒரு சபாது ஈடுபாட்டு நடெடிக்னகயாகும்.

5. “பால ரக்ஷா கிட்” என்பது எந்த அமமப்பால் உருொக்கப்பட்ட ஒரு

அ) தமிழ்நாடு 

மநாவயதிர்ப்பு ஆற்றமல அதிகரிக்கும் மருந்தாகும்?

ஆ) ஆந்திர பிரததசம்

அ) AIIMS

இ) கர்நாடகா

ஆ) IIT பாம்தப

ஈ) தகரளா

✓



சசன்னை – சகாசஸ்தனையாறு ஆற்றுப்படுனகயில் நகர்ப்புற செள்ளப்
பாதுகாப்பு மற்றும் தமைாண்னமக்காக $251 மில்லியன் டாைர் கடனுக்கு
ஆசிய வளர்ச்சி ெங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டம் இப்பகுதியில்
காைநினை-சநகிழ்திறனுடன் கூடிய நகர்ப்புற செள்ளப் பாதுகாப்பு உட்
கட்டனமப்னப நிறுவும். இது 588 கிமீ நீள புதிய மனைநீர் ெடிகால்கனள
அனமக்கும். தமலும், 175 கிமீ மனைநீர் ெடிகால்கனள மறுசீரனமக்கும்
அல்ைது மாற்றியனமக்கும். சசன்னையின் வினரொை நகரமயமாக்கல்,
அதனை பரெைாை செள்ளத்தால் பாதிக்கக்கூடியதாக ஆக்கியுள்ளது.

இ) AIIA 
ஈ) DRDO
✓

அனைத்து இந்திய ஆயுர்தெத நிறுெைமாைது (AIIA), மத்திய ஆயுஷ்
அனமச்சகத்தின்கீழ், “பாை ரக்ஷா கிட்” என்ற குைந்னதகளுக்காை தநாய்
எதிர்ப்பு ஆற்றனை அதிகரிக்கும் மருந்னத உருொக்கியுள்ளது. இனத 16
ெயது ெனரயுள்ள குைந்னதகள் உட்சகாள்ளைாம். COVID தநாய்க்காை
தடுப்பூசி கினடக்கும் ெனர குைந்னதகள் இனத பயன்படுத்தைாம். ததசிய
ஆயுர்தெத நாளன்று (நெ.2) 10,000 பாை ரக்ஷா மருந்துகள் இைெசமாக
விநிதயாகிக்கப்படும் என்று அனமச்சகம் கூறியுள்ளது.

2. ‘டிஜிட்டல் வபாருளாதார அறிக்மக-2021’ என்ற தமலப்பிலான

✓

ஓர் அறிக்மகமய வெளியிட்ட நிறுெனம் எது?

6. “அத்தியாெசிய மருந்துகளின் மாதிரி பட்டியமல” வெளியிடுகிற

அ) IMF

நிறுெனம் எது?

ஆ) உைக ெங்கி

அ) AIIMS

இ) UNCTAD 

ஆ) IMA

ஈ) WTO

இ) WHO 

டிஜிட்டல் சபாருளாதார அறிக்னக-2021’ஐ ஐநா’இன் ெர்த்தகம் மற்றும்
தமம்பாட்டு அனமப்பு (UNCTAD) செளியிட்டது. இந்த அறிக்னக ெளர்ந்து
ெரும் எல்னைதாண்டிய தரவுப்பாய்வுகளின் தாக்கங்கனள ஆராய்கிறது.
தரவுப்பாய்வுகளிலிருந்து ஆதாயங்கனள சமமாக ெைங்குெனத உறுதி
சசய்ெதற்காக தரவு மற்றும் தரவுப் பாய்வுகனள நிர்ெகிப்பதற்காை
புதுனமயாை அணுகுமுனறகனளயும் இந்த அறிக்னக ெரதெற்கிறது.

ஈ) FAO

✓

உைக நைொழ்வு அனமப்பாைது அண்னமயில், “குைந்னதகளுக்காை
அத்தியாெசிய மருந்துகள் மற்றும் அத்தியாெசிய மருந்துகளின் மாதிரி
பட்டியல்களின்” அண்னமய பதிப்னப செளியிட்டது. இப்புதிய பட்டியலில்
நீரழிவு & புற்றுதநாய் சிகிச்னசக்கு முன்னுரினம அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

புனகபிடிப்பனத நிறுத்த விரும்பும் மக்களுக்கு உதவும் புதிய மருந்துகள்
மற்றும் தீவிர பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்னச சதாற்றுகளுக்கு சிகிச்னச
அளிக்க புதிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ஆகியனெ இந்தப் பட்டியலில்
தசர்க்கப்பட்டுள்ளை.

3. “மாெட்ட மருத்துெமமனகளின் வெயல்திறனில் சிறந்த நமடமு
-மறகள்” என்ற தமலப்பில் அறிக்மக வெளியிட்ட நிறுெனம் எது?
அ) எய்ம்ஸ்

7. மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமமச்ெகத்தால் மனநல

ஆ) NITI ஆதயாக் 

விழிப்புணர்வு பிரச்ொர ொரம் எப்மபாது அனுெரிக்கப்பட்டது?

இ) ஐஎம்ஏ

அ) அக்.1 முதல் அக்.5, 2021 ெனர

ஈ) உைக ெங்கி

✓

✓

NITI ஆதயாக் சமீபத்தில் ‘மாெட்ட மருத்துெமனைகளின் சசயல்திறனில்
சிறந்த நனடமுனறகள்’ என்ற தனைப்பில் இந்தியாவின் மாெட்ட
மருத்துெமனைகளின் சசயல்திறன் குறித்த மதிப்பீட்டு அறிக்னகனய
செளியிட்டது. இந்த அறிக்னக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநை அனமச்சகம்
மற்றும் WHO இந்தியாவுடன் இனைந்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆ) அக்.2 முதல் அக்.7, 2021 ெனர
இ) அக்.10 முதல் அக்.17, 2021 ெனர
ஈ) அக்.5 முதல் அக்.10, 2021 ெனர 

✓

இந்த மதிப்பீட்டு கட்டனமப்பில், 10 முக்கிய சசயல்திறன் குறிகாட்டிகள்
இடம்சபற்றை. அனைத்து மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களி
-லும் உள்ள சமாத்த 707 மாெட்ட மருத்துெமனைகள் மதிப்பீட்டில்
பங்தகற்றை. 2017–18ஆம் ஆண்டிற்காை சுகாதார தமைாண்னம
தகெல் அனமப்பின் தரவு இதற்கு அடிப்பனடயாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
24 மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள 75 மாெட்ட
மருத்துெமனைகள் சிறந்த சசயல்திறன் சகாண்டனெயாக உள்ளை.

8. பின்ெரும் எந்த இந்திய நகரத்தில் “ஆொதி@75 - புதிய நகர்ப்புற
இந்தியா” என்ற மாநாடு வதாடங்கப்பட்டது?
அ) மும்னப

4. ‘ொச்ொ வெௌத்ரி’ என்பது இந்தியாவில் எத்திட்டத்தின் முகப்பமாக
(mascot) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது?

ஆ) புது தில்லி

அ) தூய்னம இந்தியா 2.0

இ) ொரைாசி
ஈ) ைக்தைா 

ஆ) சசௌபாக்யா
இ) நமாமி கங்தக திட்டம் 

✓

ஈ) பிரதமர் உஜ்ொைா தயாஜைா
✓

மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நை அனமச்சகமாைது அக்.5-10, 2021
ெனர மைநை விழிப்புைர்வு பிரச்சார ொரமாக கனடபிடித்தது. இது, அக்.
10 உைக மைநை நாளின் ஒருபகுதியாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த
முன்சைடுப்பின் ஒருபகுதியாக, மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநை
அனமச்சர் மான்சுக் மாண்டவியா, UNICEF’இன் உைக குைந்னதகள்
அறிக்னகனயயும் செளியிட்டார்.

நமாமி கங்தக திட்டத்தின் முகப்பமாக பிரபை காமிக் புத்தக
கதாபாத்திரமாை ‘சாச்சா சசௌத்ரி’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ததசிய
தூய்னம கங்னக இயக்கம் அறிவித்தது. கங்னக மற்றும் பிற ஆறுகனள
தூய்னமப்படுத்துெதுபற்றி குைந்னதகள் மற்றும் இனளதயாருக்கு
உைர்த்துெதற்கு இந்தப் பாத்திரம் பயன்படுத்தப்படும்.









இந்தியப் பிரதமர் தமாடி, “ஆசாதி@75 - புதிய நகர்ப்புற இந்தியா” என்ற
ஒரு நகர்ப்புற மாநாடு & கண்காட்சினய ைக்தைாவில் சதாடங்கிைார்.
இதன் சதாடக்க நிகழ்வின்தபாது, பிரதமர், உத்தரப்பிரததச மாநிைத்தின்
75 மாெட்டங்களில் அனமந்துள்ள 75,000 பயைாளிகளுக்கு, பிரதமர்
ஆொஸ் தயாஜைா-நகர்ப்புற (PMAY-U) வீடுகளின் சாவினய டிஜிட்டல்
முனறயில் ெைங்கிைார்.



 









9. மதசிய ொமல பாதுகாப்பு ொரியத்தின் தமலமமயகம் உள்ள
இந்திய நகரம் எது?
அ) மும்னப
ஆ) புது தில்லி 
இ) ஔரங்காபாத்
ஈ) சகால்கத்தா
✓

சானை தபாக்குெரத்து மற்றும் சநடுஞ்சானை அனமச்சகம் ததசிய சானை
பாதுகாப்பு ொரியத்னத நிறுவுெதற்காை அறிவிப்னப அறிவித்துள்ளது.
சானை பாதுகாப்பு, புதுனமகள் மற்றும் புதிய சதாழில்நுட்பத்னத
ஏற்றுக்சகாள்ெது, தபாக்குெரத்து மற்றும் தமாட்டார் ொகைங்கனள
ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியெற்றுக்கு ொரியம் சபாறுப்பாகும். ொரியத்தின்
தனைனம அலுெைகம் ததசிய தனைநகர் பகுதியில் இருக்க தெண்டும்.

✓

இந்தியாவில் மற்ற இடங்களில் அலுெைகங்கனள ொரியம் நிறுெைாம்.
மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட தெண்டிய தனைெர் மற்றும் 3 தபருக்கு
குனறயாமல் 7 தபருக்கு மிகாமல் உறுப்பிைர்கள் ொரியத்தில் இருக்க
தெண்டும்.

10. விரிொன மகவிமனப் வபாருட்கள் குழும மமம்பாட்டுத் திட்டம்
என்பது பின்ெரும் எந்த மத்திய அமமச்ெகத்தின் திட்டமாகும்?
அ) MSME அனமச்சகம்
ஆ) ஜவுளி அனமச்சகம் 
இ) ெணிகம் மற்றும் சதாழிற்துனற அனமச்சகம்
ஈ) ஊரக ெளர்ச்சி அனமச்சகம்

✓

விரிொை னகவினைப் சபாருட்கள் குழும தமம்பாட்டுத் திட்டத்னத `160
தகாடி மதிப்பீட்டில் சதாடர ஜவுளி அனமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
2026 மார்ச் ெனர இத்திட்டம் சதாடரும். னகவினைஞர்களுக்கு உட்கட்
-டனமப்பு ஆதரவு, சந்னத அணுகல், ெடிெனமப்பு மற்றும் சதாழில்நுட்ப
தமம்பாட்டு ஆதரவு தபான்றனெ இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் ெைங்கப்படும்.


1. ஆதிச்சநல்லூரில் அகைாய்வுப் பணிகள்: 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
சதாடக்கம்
தூத்துக்குடி மாெட்டம், ஆதிச்சநல்லூரில் 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
மத்திய சதால்லியல் துனற சாாாா்பில் நனடசபறும் அகைாய்வுப் பணிகனள
கனிசமாழி எம்பி ஞாயிற்றுக்கிைனம சதாடங்கி னெத்தார்.
தாமிரெருணி என்றனைக்கப்படும் சபாருனந நதிக்கனரதயாரங்களில்
உள்ள ஆதிச்சநல்லூர், சிெகனள, சகாற்னக ஆகிய பகுதிகளில் நடந்து
ெரும் அகைாய்வுப் பணிகளில் தசகரிக்கப்படும் பைங்காை சபாருள்கள்
மூைம் பண்பாடு, நாகரிகம், ெணிகம் ஆகியெற்றில் தமிைர்கள் சிறந்து
விளங்கியெர்கள் என்பதற்காை சான்றுகள் கினடத்து ெருகின்றை.
குறிப்பாக, ஆதிச்சநல்லூர் சதால்லியல் களம் என்பது நாட்டிதைதய முதல்
முதைாக அகைாய்வு தமற்சகாள்ளப்பட்ட சதால்லியல் களமாகும். இங்கு,
முதன்முனறயாக சஜர்மனி நாட்னடச் தசர்ந்த ஜாதகார் கடந்த 1876’இல்
அகைாய்வுகள் தமற்சகாண்டார். பின்ைர் கடந்த 1896, 1904ஆம் ஆண்டில்
ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளை.
அக்காைக்கட்டத்தில் அசைக்சாண்டர் சரயா என்பெர் ஆயிரக்கைக்காை
சதால்சபாருள்கனள கண்சடடுத்துள்ளார். இதில், முதுமக்கள் தாழிகள்,
மண்பாண்டங்கள், இரும்புக்கருவிகள், ஆயுதங்கள், செண்கைப்சபாருள்
-கள், பைங்காை மனிதர்களின் எலும்புகள் உள்ளிட்ட பல்தெறு சபாருள்
-கள் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளை.
அதன்பின்ைர், 2004’இல் ஆதிச்சநல்லூரில் சதால்லியல் அலுெைரர்
சத்தியமூர்த்தி தனைனமயில் மத்திய சதால்லியல்துனற சார்பில் அகழ்
ஆய்வுப்பணிகள் நனடசபற்றை. இதன் ஆய்வு முடிவுகள் ெரைாற்று
ஆர்ெைர்களின் பல்தெறு சட்டப் தபாராட்டங்களுக்கு பிறகு கடந்த தம
மாதம் செளியிடப்பட்டது. எனினும் முழுனமயாை ஆய்வு முடிவுகனள
செளியிட தெண்டும்.
ஆதிச்சநல்லூர்
அகைாய்வில்
கண்சடடுக்கப்பட்டு
செளிநாட்டு
அருங்காட்சியகங்களில் உள்ள பைங்காை சபாருள்கனள சகாண்டுெர
தெண்டும் எைவும் ெரைாற்று ஆர்ெைர்கள் தகாரிக்னக விடுத்து
ெருகின்றைரர்.















சுமார் 114 ஏக்கர் பரப்பளவிலுள்ள ஆதிச்சநல்லூர் அகைாய்வு தளத்தில்
பானறகள் நினறந்த மனைச் சரிவுகளில் குழி ததாண்டப்பட்டு சுட்ட
களிமண்ணிைால் ஆை தாழிகள் புனதக்கப்பட்டுள்ளை. பண்னடத் தமிழ்
எழுத்துகளுடன் கூடிய பை தாழிகளும் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளை.
தமலும் தமிைக சதால்லியல்துனற சார்பில் 2020 மற்றும் 2021ஆம்
ஆண்டுகளில் அகைாய்வுப் பணிகள் நனடசபற்றை.
இதற்கினடயில் ஆதிச்சநல்லூரில் உைகத்தரம் ொய்ந்த அருங்காட்சியகம்
அனமக்கப்படும் எை 2020இல் நிதிநினை அறிக்னகயில் மத்திய நிதி
அனமச்சர் நிர்மைா சீதாராமன் அறிவித்தார். அதற்காை இடம் ததர்வு
சசய்யப்பட்டு அருங்காட்சியகம் அனமப்பதற்காை ஆரம்பக்கட்ட பணிகள்
நனடசபற்று ெருகின்றை.
2. ஆட்டிசம் குனறபாடுள்ள குைந்னதகளுக்கு பயிற்சி திருெள்ளூர்
தகாைப்பன்தசரியில் ‘சங்கல்ப்’ சிறப்பு குைந்னதகள் பள்ளி - முதல்ெர் மு
க ஸ்டாலின் திறந்து னெத்தார்
திருெள்ளூர் மாெட்டம் தகாைப்பன்தசரியில் புதிதாக அனமக்கப்பட்டுள்ள
‘சங்கல்ப்’ சிறப்புகுைந்னதகளுக்காை பள்ளினய முதல்ெர் முக ஸ்டாலின்
காசைாலி ொயிைாக திறந்து னெத்தார்.
இதுகுறித்து தமிைக அரசு செளியிட்ட சசய்திக்குறிப்பு:
திருெள்ளூர் மாெட்டம், பூந்தமல்லி அருகில் தகாைப்பன்தசரியில்
அனமக்கப்பட்டுள்ள ‘சங்கல்ப்’ சிறப்பு குைந்னதகளுக்காை பள்ளினய,
சசன்னை தனைனமச் சசயைகத்தில், காசைாலி ொயிைாக முதல்ெர் மு
க ஸ்டாலின் திறந்து னெத்தார். ‘சங்கல்ப்’ பள்ளி 20 ஆண்டுகளாக சிறப்பு
குைந்னதகளின் தமம்பாட்டுக்காக சசயல்பட்டு ெருகிறது.
கற்றல் குனறபாடுள்ள குைந்னதகள், ஆட்டிசம் குனறபாடுள்ள குைந்னதக
-ளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கும் ெனகயில், இப்புதிய ‘சங்கல்ப்’ பள்ளி
சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், இப்பள்ளியில் குனறபாடுள்ள குைந்னதக
-ளுக்கு பிசிதயாசதரபி சிகிச்னச, தபச்சுப்பயிற்சி சிகிச்னச தபான்ற சிறப்பு
சிகிச்னசகள் அளிக்கப்படும். தமலும், அக்குைந்னதகள் சுயமாக ொழ்னெ
நடத்தும் ெனகயில் சதாழிற்கல்வி பயிற்சி மூைம் நனக தயாரிப்பு, பரிசுப்
சபாருட்கள் தயாரிப்பு, சநசவுத் சதாழில், தடட்டா என்ட்ரி, தசாப்பு தயாரிப்பு,
மசாைா சபாருட்கள் தயாரிப்பு, முகக்கெசம் தயாரிப்பு தபான்ற
பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படுகின்றை. இவ்ொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
3. அக்தடாபர்.10 – உைக மைநை நாள்
கருப்சபாருள்: சமத்துெமற்ற உைகில் மைநைம் தபணுதல்.
4. இந்தியா-சடன்மார்க் நான்கு ஒப்பந்தங்கள்: சுகாதாரம், தெளாண்
துனறகளில் உறனெ ெலுப்படுத்த முடிவு
சுகாதாரம், தெளாண்னம, நீர்தமைாண்னம, பருெநினை மாற்றம்,
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உள்ளிட்ட துனறகளில் இரு நாடுகளினடதய
-யாை உறனெ தமலும் விரிவுபடுத்த இந்தியாவும், சடன்மார்க்கும்
முடிவு சசய்துள்ளை. இந்தியா ெந்துள்ள அந்நாட்டு பிரதமர் சமட்தட
பிரட்ரிக்சசன் தில்லியில் பிரதமர் நதரந்திர தமாடியுடன் தமற்சகாண்ட
ஆதைாசனையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய 4 ஒப்பந்தங்கள் என்சைன்ை?
இந்தியா – சடன்மார்க் இனடதய னகசயழுத்தாை 4 ஒப்பந்தங்களில்,
நிைத்தடி நீர் ெளங்கள் மற்றும் நீர்நினைகனள ெனரபடமாக்குெது
குறித்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஐதராபாதில் உள்ள அறிவியல் மற்றும்
சதாழில்துனற ஆராய்ச்சி கவுன்சில் - ததசிய புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி
நிறுெைம் மற்றும் சடன்மார்க் ஆர்ஹஸ் பல்கனைக்கைகம் மற்றும்
கிரீன்ைாந்தின் புவியியல் ஆய்வு அனமப்பு ஆகியனெ இனடதய னகசய
-ழுத்தாைது.
பாரம்பரிய அறிவு எண்ம (டிஜிட்டல்) நூைக அணுகல் குறித்த ஒப்பந்தம்
CISR மற்றும் சடன்மார்க் காப்புரினம மற்றும் டிதரட்மார்க் அலுெைகம்
இனடதய னகசயழுத்தாைது. தகானடக் காைங்களில் இயற்னக குளிர்
பதை சீர்மிகு னமயத்னத நிறுவுெதற்காை புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்
சபங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கைகம், டான்தபாஸ்
இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுெைம் இனடதய னகசயழுத்தாைது.
திறன் தமம்பாட்டு பயிற்சி அளிப்பது சதாடர்பாக இந்தியா-சடன்மார்க்
திறன் தமம்பாடு மற்றும் சதாழில்முனைவு அனமச்சகங்கள் இனடதய
ஒப்பந்தம் னகசயழுத்தாைது. அதில் திறன் தமம்பாடு மற்றும்



 











சதாழில்முனைவு அனமச்சக சசயைாளர் ராதஜஷ் அகர்ொல், சடன்மார்க்
தூதர் ப்சரடி ஸ்ொதை ஆகிதயார் னகசயழுத்திட்டைர்.
5. ஜூனியர் உைகக் தகாப்னப துப்பாக்கி சுடுதல்: 30 பதக்கங்களுடன்
இந்தியா முதலிடம்
ISSF ஜூனியர் உைகக்தகாப்னப துப்பாக்கி சுடுதல் தபாட்டியில் இந்திய
அணி 13 தங்கம், 11 செள்ளி, 6 செண்கைம் எை சமாத்தம் முப்பது
பதக்கங்களுடன் முதலிடம் சபற்றுள்ளது.
சபரு நாட்டின் தனைநகர் லிமாவில் நனடசபறும் இந்தப் தபாட்டியின் ஒரு
பகுதியாக ஆடெர் 25 மீ தரபிட் னபயர் பிஸ்டல் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில்
இந்தியாவின் அனிஷ் பன்ெைா, ஆதர்ஷ் சிங், விஜயவீர் சித்து ஆகிதயாாாா்
அடங்கிய அணி 10-2 என்ற புள்ளிக்கைக்கில் சஜர்மனியின் தபபியன்,
சபலிக்ஸ், தடாபியாஸ் அணினய வீழ்த்தி தங்கம் சென்றது.
தமலும் ஜூனியர் டபுள் டிராப் பிரிவில் இந்தியாவின் மான்வி தசானி
(105), சக வீராங்கனைகள் ஏஷயா (90) ஹிடாஷா (76) ஆகிதயார்
முனறதய தங்கம், செள்ளி, செண்கைங்கனள சென்றைர். ஆடெர்
டபுள் டிராப் பிரிவில் விைய் பிரதாப் சிங் 120 புள்ளிகளுடன் தங்கப்
பதக்கத்னதயும், தசஜா ப்ரீத் சிங் 114 புள்ளிகளுடன் செள்ளினயயும்,
மயங்க் தஷாகின் 111 புள்ளிகளுடன் செண்கைத்னதயும் சென்றைர்.
கைப்பு 50 மீ னரபிள் 3 பிரிவில் இந்தியாவின் ஆயுஷி சபாடர், பிரதாப் சிங்
தடாமர் செள்ளிப்பதக்கம் சென்றைர். 25 மீ தரபிட் னபயர் பிஸ்டல்
பிரிவில் இந்தியாவின் ரிதம் சங்ொன், விஜய்வீர் சித்து 9-1 என்ற புள்ளிக்
கைக்கில் தாய்ைாந்து அணினய சென்று தங்கம் சென்றைர். தமலும்
இதத பிரிவில் ததஜஸ்வினி-அனிஷ் இனை செண்கைம் சென்றது.





குப்னபகளின் அளவு திைமும் 1,000 டன்னுக்கு தமல் குனறந்துள்ளது.
தமலும், மாநகராட்சி தயாரிக்கும் இயற்னக உரங்களுக்கு பிராண்ட்
சபயர் உருொக்கி, அனத விெசாயிகளுக்கு விற்க தெளாண் துனறயில்
அனுபெம் சபற்ற மாநகராட்சி ஆனையர் ககன்தீப் சிங் தபடி
திட்டமிட்டுள்ளார்.
இது சதாடர்பாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாெது:
மாநகராட்சி சார்பில் 160 அனமவிடங்களில் சசயல்படும் 208
னமயங்களில், மக்கும் குப்னபகளில் இருந்து இயற்னக உரம் தயாரிக்கு
-ம் பணிகள் நனடசபற்று ெருகின்றை. இயற்னக உரம் தயாரிக்கும்
திட்டத்தில் திைமும் 583 டன் குப்னபகள் இயற்னக உரமாக மாற்றப்படு
-கின்றை. இனெ மாநகராட்சி பூங்காக்கள் மற்றும் மாநகரப் பகுதியில்
மரக்கன்றுகள் நடவும், நகர்ப்புற அடர் ெைங்கள் அனமக்கவும் பயன்படு
-த்தப்பட்டு ெருகின்றை.
தற்தபாது மாநகராட்சியிடம் 1,750 டன் இயற்னக உரங்கள் னகயிருப்பில்
உள்ளை. இெற்னற தெளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூைமாக
விெசாயிகளுக்கு விற்க மாநகராட்சி ஆனையர் ககன்தீப் சிங் தபடி
ஏற்பாடு சசய்துள்ளார். அெரது அறிவுறுத்தலின்தபரில் மாநகராட்சியின்
இயற்னக உரத்துக்கு ‘உரம்’ என்ற பிராண்ட் சபயர் னெக்கப்பட்டு, எழுத்
-துருவும் ததர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி உற்பத்தி சசய்யும்
இயற்னக உரம் இந்தப் சபயரில்தான் விற்பனை சசய்யப்பட உள்ளது.
இவ்ொறு அதிகாரிகள் கூறிைர்.
8. இந்தியாவில் பிறந்து பாகிஸ்தான் அணு ஆயுதத்தின் தந்னதயாக
மாறிய அப்துல் காதிர் கான் காைமாைார்

ஒட்டுசமாத்தமாக 13 தங்கம் உள்பட 30 பதக்கங்களுடன் இந்தியா
முதலிடத்னதப் பிடித்தது. அசமரிக்கா இரண்டாம் இடத்னதப் சபற்றது.

இந்தியாவில் பிறந்து, பாகிஸ்தானுக்கு குடிசபயரந்து அந்நாட்டின் “அணு
ஆயுதத்தின் தந்னத” எைப் தபாற்றப்பட்ட அப்துல் காதிர் கான் (85)
காைமாைார்.

6. நாடாளுமன்ற நினைக்குழுக்களில் மாற்றம்: பணியாளர், சட்ட
விெகார குழுவின் தனைெராக சுஷில் தமாடி நியமைம்

9. முத்தினர பதிக்காத முத்ரா திட்டம்!

ததசநைன்சார்ந்த விஷயங்கள், சர்ச்னசக்குரிய மதசாதாக்கள் தபான்றெ
-ற்னற ஆய்வுசசய்து ஒன்றிய அரசுக்கு தகுந்த பரிந்துனரகனள ெைங்கும்
முக்கிய பணினய நாடாளுமன்ற நினைக்குழுக்கள் தமற்சகாண்டு
ெருகின்றை. ெைக்கமாக ஆண்டுததாறும் சசப்டம்பர்மாதம் இக்குழுக்கள்
மாற்றி அனமக்கப்படும். அதன்படி, 24 நாடாளுமன்ற நினைக்குழுக்களில்
மாற்றம் சசய்து மாநிைங்களனெ தனைனமச் சசயைகம் அறிக்னக
செளியிட்டது. இதில், பணியாளர், சட்டத்துனற நினைக்குழுவின்
தனைெராக சுஷில்குமார் தமாடி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இது அரசியல் கட்சிகளின் நிதி சதாடர்பாை அறிக்னக அளிக்கும் முக்கிய
குழுொகும். பீகார் மாநிை முன்ைாள் துனை முதல்ெராை சுஷில்
குமாருக்கு அனமச்சரனெயில் இடம்தரப்படாததால், முக்கியமாை
இக்குழுவின் தனைெர் சபாறுப்பு ெைங்கப்பட்டுள்ளது.
7. மாநகராட்சி உற்பத்தி சசய்யும் இயற்னக உரத்னத – ‘உரம்’ என்ற
பிராண்டில் விற்பனை:
சசன்னை மாநகராட்சி உற்பத்தி சசய்யும் இயற்னக உரம், சுமார் 1,750
டன் அளவில் னகயிருப்பில் உள்ளது. அனத ‘உரம்’ என்ற பிராண்ட்
சபயரில் விற்பனை சசய்ய மாநகராட்சி நிர்ொகம் முயற்சி தமற்சகாண்டு
ெருகிறது.
உள்ளாட்சி அனமப்புகள் முனறயாக திடக்கழிவு தமைாண்னம
சசய்ெதற்காக மத்திய அரசு, தூய்னம இந்தியா இயக்கத்னத சதாடங்கி,
அதன்மூைம் நிதி ஒதுக்கி ெருகிறது. சசன்னையில் திைமும் சராசரியாக
5,200 டன் குப்னபகள் உருொகின்றை. இதுநாள் ெனர அனெ
அனைத்தும் அப்படிதய சகாடுங்னகயூர் மற்றும் சபருங்குடி குப்னப
சகாட்டும் ெளாகங்களில் சகாட்டப்பட்டு ெந்தை. அதைால் அப்பகுதிகளில்
கடும் சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டை.
இதனினடதய
தூய்னம
இந்தியா
திட்டத்தின்கீழ்
சசன்னை
மாநகராட்சிக்கு தபாதிய நிதி ஒதுக்கப்பட்டு ெருகிறது. அதன்மூைம்
மக்கும் குப்னப, மக்காத குப்னப எை ெனக பிரிக்கப்பட்டு, மக்கும் குப்னப
-கள் இயற்னக உரமாகவும், உயிரி எரிொயு தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப்
-பட்டு ெருகிறது.
மக்காத குப்னபகளில் உள்ள உதைாகங்கள், பிளாஸ்டிக் சபாருட்கள் மறு
சுைற்சிக்கு சகாண்டு சசல்ைப்படுகின்றை. மாநகராட்சியின் இத்தனகய
நடெடிக்னககளால் குப்னப சகாட்டும் ெளாகங்களுக்கு சசல்லும்









கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு ‘முத்ரா’ (சிறு சதாழில்கள்
தமம்பாடு - கடைளிப்பு நிறுெைம்) சதாடங்கியதபாது நாட்டில்
தெனைொய்ப்பில்ைாமல் இருந்த இனளஞர்கள் தங்கள் ொழ்வுக்காை
ஒளி விளக்கு ஏற்றப்பட்டுள்ளதாகக் கருதிைர். ‘பிரதமர் முத்ரா’ திட்டம்
மிகப்சபரிய செற்றி என்று மத்திய அரசு மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறது.
இத்திட்டம் 31 தகாடி தபருக்கு உதவியுள்ளதாகவும் (இந்த எண்ணிக்னக
ஏறக்குனறய அசமரிக்க மக்கள்சதானகக்கு இனையாைது; கைடா
மக்கள்சதானகனயவிட எட்டு மடங்கு அதிகம்) இத்திட்டத்தில் `15.86
இைட்சம் தகாடி கடன் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு
கூறியுள்ளது. இந்தத் சதானக நியூஸிைாந்தின் சமாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்திக்கு (ஜிடிபி) இனையாைது. இது தவிர உைகின் செவ்தெறு
160 நாடுகளின் ஜிடிபி-னயவிட அதிகமாைது. இக்கடன் அனைத்தும்
2015 ஏப்ரல் முதல் 2021 சசப்.10ஆம் தததி ெனர (சுமார் ஆறு
ஆண்டுகளில்) அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிராமப்புறம், நகர்ப்புறங்களில் சிறிய அளவில் சதாழில், ெர்த்தகம்
நடத்துதொருக்கு அதிக சகடுபிடிகள் இல்ைாமல் `10 இைட்சம் ெனர
கடன் அளிக்கப்படும் என்பதத ‘முத்ரா’ திட்டத்தின் அடிப்பனட. எவ்வித
அடமாைமும் இன்றி இந்தக் கடன் ெைங்கப்படுகிறது.
இதில் சிஷு பிரிவின் கீழ் `50,000 ெனர, கிதஷார் பிரிவின்கீழ்
`50,000 முதல் `5,00,000 இைட்சம் ெனர, தருண் பிரிவின் கீழ்
`5,00,000 முதல் `10,00,000 இைட்சம் ெனர எை மூன்று ெனக
திட்டங்கள் இதில் உள்ளை. இதில் சிஷு கடன் திட்டத்துக்கு ஒரு பக்கம்
மட்டுதம விண்ைப்பம் இருக்கும். மற்ற இரு கடன் திட்டங்களுக்கும்
மூன்று பக்கங்கள் மட்டுதம கடன் விண்ைப்பம். இதன் மூைம் கடன்
நனடமுனற மிகவும் எளினமயாக்கப்பட்டது.
இத்திட்டம் மிகப்சபரிய செற்றி என்று அரசுத் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டு
உள்ளது. ஆைால், உண்னமயாை களநிைெரம் அதனுடன் ஒத்துப்
தபாகிா என்பனதத் சதரிந்து சகாள்ள தெண்டியுள்ளது. அதற்கு முன்பு
முத்ரா திட்டத்தின் ததனெ பற்றியும் அது உருொக்கப்பட்ட விதம் பற்றியும்
சதரிந்து சகாள்ள தெண்டும். கடந்த 2015 மார்ச் மாதத்தில், நிறுெைங்க
-ள் சட்டம் 2013’இன்கீழ் முத்ரா ஒரு நிறுெைமாக சதாடங்கப்பட்டது.
தமலும், இது இந்திய சிறுசதாழில் தமம்பாட்டு ெங்கியின் (சிட்பி) துனை
நிறுெைமாகும். சதாடர்ந்து 2015 ஏப்ரல் 7ஆம் தததி இந்திய ரிசர்வ்
ெங்கியிடம் ெங்கி சாராநிதி நிறுெைமாகப் பதிவு சசய்யப்பட்டது.



 









அதற்கு அடுத்த நாளில் (2015 ஏப்ரல் 8) பிரதமர் தமாடி ‘பிரதமர் முத்ரா’
திட்டத்னதத் சதாடங்கி னெத்தாாாா். அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூைதைம்
`1,000 தகாடி என்றும் சசயல்பாட்டு மூைதைம் `750 தகாடி என்று
அறிவிப்பு செளியாைது. முத்ரா ஒரு மறுநிதியளிப்பு நிறுெைம் என்பதால்
அது தநரடியாகக் கடன் ெைங்காது. அதத தநரத்தில் ெங்கிகள், பிற
கடைளிப்பு நிறுெைங்கள் மூைம் கடன் ெைங்க உதவுகிறது. தமலும்,
சதளிொக விளக்குெசதன்றால் ெங்கிகள் சிறு சதாழில்களுக்குக் கடன்
அளிக்கின்றை. அதற்காை நிதினய ெங்கிகளுக்கு முத்ரா அளிக்கிறது.
ெங்கிகள்மூைம் கடைளித்து சிறு சதாழில்கனள தமம்படுத்த தெண்டும்;
சிறு சதாழில்களுக்கு ெங்கிக் கடன் கினடப்பனத எளிதாக்க தெண்டும்
என்பனெதய முத்ரா திட்டத்தின் பிரதாை தநாக்கங்களாகும்.
சபாதுத்துனற ெங்கிகள், தனியார் ெங்கிகள், கிராப்புற ெங்கிகள்,
சிறுகடன் ெங்கிகள், உள்நாட்டு, செளிநாட்டு ெங்கிகள், சிறுகடன்
நிறுெைங்கள், ெங்கி சாரா கடன் நிறுெைங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தும்
முத்ரா திட்டத்தின்கீழ் கடன் ெைங்குகின்றை.
இந்தியப் சபாருளாதாரத்தில் சிறுசதாழில்கள் முக்கியப் பங்கு ெகிப்பதால்
அெற்றுக்குத் ததனெயாை நிதியாதாரத்னத, கடன் மூைம் அளிக்க
முத்ரா கடன் திட்டம் தபான்றனெ அெசியம் என்று அறியப்படுகிறது.
ஏசைனில், நாட்டில் தெளாண்னமத் துனறக்கு அடுத்து சிறு, குறு
சதாழில்கதள சபாருளாதாரக் கட்டனமப்பின் முக்கியப் படிநினையாக
உள்ளை. சிறு, குறு சதாழில்கள் 11 தகாடிக்கு தமற்பட்தடாருக்கு
தநரடியாகப் பணி ொய்ப்பு அளிக்கின்றை. தமலும், அதன் இதர
படிநினைகள் மூைம் தமலும் சுமார் 11 தகாடி தபர் தெனைொய்ப்பு
சபறுகின்றைர். 55 தகாடி மக்களின் ொழ்க்னகக்கு உதவுெதாக
உள்ளது. தமலும், சிறு, குறு சதாழில் புரிபெர்களில் 97 சதவீதம் தபர்
பிற்படுத்தப்பட்தடார், பட்டியலிைத்தெர்களாக உள்ளைர்.
நாட்டின் சமாத்த மதிப்பு தசர்க்னகயில் (GVA) சிறு, குறு நிறுெைங்களின்
பங்களிப்பு மட்டும் 33 சதவீதமாகும். நாட்டின் ஏற்றுமதியில் சிறு, குறு
நிறுெை உற்பத்திப் சபாருள்கள் முக்கியப்பங்கு ெகிக்கின்றை. 2018-19
நிதியாண்டில் நாட்டின் ஏற்றுமதியில் சிறு, குறு நிறுெைங்களின்
பங்களிப்பு 48.10 சதவீதம் எை அரசின் புள்ளிவிெரம் சதரிவிக்கிறது.







அரசு கூறும் புள்ளிவிெரங்கள் எப்தபாதும் முரண்பாடாகதெ உள்ளை.
முத்ரா திட்டத்தில் 31,02,82,823 தபருக்கு `15,86,081.69 தகாடி கடன்
ெைங்கப்பட்டுள்ளதாகத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி சராசரியாக
ஒரு நபருக்கு `51,117 ெைங்கப்பட்டுள்ளது.
அப்படிசயன்றால் சபரும்பாைாைெர்களுக்கு `50,000 ெனரயிைாை
சிஷு பிரிவில் மட்டும்தான் கடன் கினடத்துள்ளது. `10 இைட்சம் ெனர
கடன் சபறுெது என்பது பைருக்கு எட்டாக்கனியாகதெ உள்ளது.
இரண்டாெதாக, முத்ரா திட்டத்துக்கு முன்பும் குறுந்சதாழில்களுக்கு
ெங்கிகள் கடன் ெைங்கிதய ெந்தை. எைதெ, அெர்கள் விெசாயம்
அல்ைாத அனைத்துக் கடன்கனளயும் முத்ரா திட்டக் கடன்கள் என்ற
சபயரிதைதய முத்தினர குத்தைாம். இதுதெ, இந்த புள்ளிவிெரத்தில்
எதிசராலித்துள்ளது. மூன்றாெதாக, ெங்கிகள் முத்ரா கடன்களுக்கும்
அடமாைம் தகாரியதாக பரெைாக புகார்கள் உள்ளை.
இதன் மூைம் முத்ரா என்பது பினையில்ைாக் கடன் திட்டம் என்பது
சபாய்த்துப் தபாைது. தமலும், முத்ரா கடனுக்கு எவ்விதக் குறிப்பிட்ட ெட்டி
விகிதமும் பரிந்துனரக்கப்படவில்னை. ெைக்கம்தபாை RBI விதிகளுக்கு
உட்பட்ட நியாயமாை ெட்டி விகிதத்னதப் பின்பற்ற தெண்டும் என்தற
ெங்கிகள் அறிவுறுத்தப்பட்டை. எைதெ, முத்ரா திட்டத்தில் குனறொை
ெட்டி விகிதம் என்பதும் சாத்தியமில்ைாமல் தபாைது.
இனெ அனைத்னதயும் ஆய்வு சசய்து பார்க்கும்தபாது, முத்ரா திட்டத்தில்
கினடத்த பைன்கள் என்று அரசால் கூறப்படுெது மிகவும் மினகப்படுத்தப்
-பட்டனெ என்பது சதளிொகிறது. முத்ரா திட்டத்னத மதிப்பாய்வு சசய்ய
தெண்டிய தநரம் இது. குறுந் சதாழில்களுக்குக் கடன் கினடப்பதில்
உள்ள பிரச்னைகள் முழுனமயாக ஆய்வு சசய்யப்பட்டு அனெ தீாாா்க்கப்பட
தெண்டும். அனதவிடுத்து, ‘முத்ரா’ தபான்று சபயரளவில் மட்டுதம புதிய
திட்டத்னத உருொக்கி சசயல்படுத்துெது அனரத்த மானெதய அனரப்பத
-ற்கு ஒப்பாகுதம தவிர, பிரச்னைக்கு சரியாை தீர்ொக அனமயாது.

குறுந்சதாழில் நிறுெைங்களில் 54 சதவீதம் கிராமப்புறங்களில்தான்
சசயல்படுகின்றை. உற்பத்தி, உற்பத்திக்கு தயாாாா்படுத்துதல், ெர்த்தகம்,
வியாபாரிகளுக்காை தசனெகனள அளித்தல், பைங்கள், காய்கறி
விற்பனையாளர், இயந்திரப்பணியாளர்கள், னகவினைக் கனைஞர்கள்,
குடினசத்சதாழில்கள், சதருதொர வியாபாரிகள் உள்ளிட்தடார் இந்த 54
சதவீதத்தில் அடங்குெர். இெற்றில் பை சதாழில்கள் ஒருெரால் மட்டுதம,
ஓரிடத்தில் மட்டுதம நடத்தப்படுபனெயாக இருக்கும்.
இவ்ெளவு முக்கியத்துெம் ொய்ந்ததபாதும் சிறுசதாழிகளுக்கு கடனுதவி
முனறயாகக் கினடப்பதில்னை என்பதத உண்னம. சிறுசதாழில்கள்
சசய்தொர் கடன் ெைங்கும் தனிநபர்கனள நம்பிதய உள்ளைர். இத்
துனறயின் அளவுக்கு ஏற்ப ெங்கிக் கடன் ெைங்கப்படுெதில்னை.
‘இந்தியாவில் சிறு, குறு சதாழில்களுக்காை சமாத்த கடன் ததனெ `3.7
இைட்சம் தகாடியாக உள்ளது. ஆைால், `1.45 இைட்சம் தகாடி ெனர
மட்டுதம ெங்கி தபான்ற அனமப்புகள் மூைம் கடன் அளிக்கப்படுகின்றை.
சிறு, குறு நிறுெைங்களுக்கு `2 இைட்சம் முதல் 2.5 இைட்சம் தகாடி
ெனர கடன் கினடக்காத நினை உள்ளது.
தமலும், இப்தபாது நமது சபாருளாதாரக் சகாள்னககள் சிறு, குறு
சதாழில்களுக்கு ததனெயாை கடன்கனளப் பூர்த்தி சசய்ெதில் கெைம்
சசலுத்தவில்னை. இந்த விெகாரத்தில் நவீை அணுகுமுனற ததனெ.
இல்னைசயன்றால் ததனெயாை ெளர்ச்சினய நாம் எட்டமுடியாது’ எை
ரிசர்வ் ெங்கியின் நிபுைர் குழு (யுதக சின்ஹா குழு-2019) கூறியுள்ளது.
சிறு, குறு நிறுெைங்கள் தரப்பிலும் பிரச்னை உள்ளது. அெர்கள்
நிறுெைங்கனளப் பதிவு சசய்ெதுமில்னை, முனறயாக கைக்கு
விெரங்கனளப் தபணுெதுமில்னை. இதன் காரைமாகதெ ெங்கிகள்
அெர்களுக்குக் கடைளிக்கத் தயங்குகின்றை. இப்பிரச்னைகளுக்சகல்
-ைாம் தீர்ொக இருக்கும் என்தற முத்ரா திட்டம் அறிமுகம் சசய்யப்பட்டது.
ஆைால், இத்திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது சதாடர்பாக தரப்பட்டுள்ள புள்ளி
விெரங்கள் நிச்சயமாக கிராம, நகர்ப்புறங்களில் சிறு சதாழில் நடத்தும்
சாமானியர்களுக்கு திருப்தி அளிப்பதாக இல்னை. அதாெது, உைவு
பரிமாறியதற்கு ஆதாரம் உள்ளது. ஆைால், அது எந்த அளவுக்கு அெர்
உண்ைக் கூடியதாக, தபாதுமாைதாக இருந்தது என்பதத தகள்வி.
சிறுசதாழில் சசய்தொர் தபாதுமாை அளவு குனறந்த ெட்டியில் கடன்
சபற முடியவில்னை. எவ்வித அடமாைமும் இல்ைாமல் கடன் சபற முடியும்
என்ற இந்தத் திட்டம் தபாதுமாை அளவு விளப்பரப்படுத்தப்படவுமில்னை.











 











1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பண்டடோரோ டபப்பர்ஸ்’ என்றோல்


✓

என்ன?
அ) இத்தாலியில் தயாரிக்கப்பட்ட தாள்
ஆ) சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த தாள்
இ) வெளிப்படுத்தப்படாத வ ாத்து மற்றும் ெரி தவிர்ப்பப வெளிப்படுத்தும்
ஆெணங்கள் 

பமன டேசிய இயக்கம் குறித்ே வணிக உச்சிமோநோடு நடந்ே இடம்
எது?

‘பண்டடாரா ஆெணங்கள்’ என்பது உலவகங்கும் உள்ள பிரபலங்களால்
மபைக்கப்பட்ட வ ல்ெம், ெரி ஏய்ப்பு & பணடமா டி பற்றிய ஆெணங்கள்
ஆகும். இதுவதாடர்பான தகெல்கள், பன்னாட்டு புலனாய்வு இதழியலாள
-ர்கள் கூட்டபமப்பால் வபைப்பட்டது. டமலும், 140’க்கும் டமற்பட்ட ஊடக
நிறுெனங்கள் பணடமா டி வ ய்பெர்களின் ெ ம் உள்ளன.

அ) வகௌகாத்தி 
ஆ) அகர்தலா
இ) இடாநகர்
ஈ) டகங்டாக்

✓

ெடகிழக்கு மாநிலங்களின் பமயவலண்வணய் - எண்வணய் பபன
டதசிய இயக்கம் குறித்த ெணிக உச்சிமாநாடு மீபத்தில் வகௌகாத்தியில்
நபடவபற்ைது. இதற்கு மத்திய உழவு மற்றும் உழெர்கள் நலத்துபை
அபமச் ர் நடரந்திர சிங் டதாமர் தபலபம ெகித்தார்.

✓

பமயவலண்வணய் – எண்வணய் பபன மீதான டதசிய இயக்கமான
-து 2025-26ஆம் ஆண்டுக்குள் வமாத்தம் 6.5 இலட் ம் வஹக்டடர்கள்
கூடுதல் பரப்பளவில் எண்வணய் பபன பயிரிடப்படுெதற்கான ஒரு
மத்திய நிதியுதவி திட்டமாகும்.

2. டேசிய சசோத்து மறுசீரமமப்பு நிறுவனத்தின் MD யோர்?
அ) PM நாயர் 
ஆ) அஜித் டதாெல்
இ) உர்ஜித் படடல்
ஈ) UK சின்ஹா

✓

பாரத ஸ்டடட் ெங்கியின் வ ாத்து நிபுணரான PM நாயர், டதசிய வ ாத்து
மறுசீரபமப்பு நிறுெனத்தின் டமலாண்பம இயக்குனராக நியமனம்
வ ய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிறுெனம் மீபத்தில் தனது வ யல்பாடுகபளத்
வதாடங்க ரி ர்வ் ெங்கியின் ஒப்புதபலப் வபற்றுள்ளது. “டபட் டபங்க்” /
NARCL’ஐ அபமப்பதற்கான முடிவு 2021-22 மத்திய ெரவுவ லவுத்
திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

7. இயற்மக மற்றும் மக்களுக்கோன உயர்ந்ே இலட்சிய கூட்டணி,
அதிகோரப்பூர்வமோக எந்ே ஆண்டில் சேோடங்கப்பட்டது?
அ) 1984
ஆ) 1992
இ) 2000

3. “சுவோமித்வோ” திட்டத்மேச் சசயல்படுத்துகிற மத்திய அமமச்சகம்

ஈ) 2021 

எது?
அ) விெ ாய அபமச் கம்

✓

இயற்பக மற்றும் மக்களுக்கான உயர்ந்த இலட்சிய கூட்டணி என்பது
அர ாங்கங்களுக்கு இபடடயயான ஒரு குழுொகும். இக்குழு பிரான்ஸ்
மற்றும் டகாஸ்டாரிகாவுடன் இபணந்து வ யல்படுகிைது. 2030’க்குள்
புவியின் 30% நிலத்பதயும் அதன் 30% வபருங்கடல்கபளயும் பாதுகாக்க
ஓர் உறுதிபய ஏற்றுக்வகாள்ெடத இதன் டநாக்கமாகும்.

✓

இக்கூட்டணி, அதிகாரப்பூர்ெமாக, கடந்த 2021’ஆம் ஆண்டில் நடந்த
‘ஒன் பிளானட்’ உச்சிமாநாட்டில் வதாடங்கப்பட்டது. தற்டபாது சுமார் 70
உறுப்பினர்கள் இதிலுள்ளனர். புது தில்லியில் பிவரஞ்சு மற்றும் இந்திய
அரசுகளுக்கு இபடடய நடந்த விழாவில், இந்தியா, அதிகாரப்பூர்ெமாக
இக்கூட்டணியில் இபணந்தது.

ஆ) ஊரக ெளர்ச்சி அபமச் கம்
இ) வீட்டுெ தி & நகர்ப்புை அபமச் கம்
ஈ) பஞ் ாயத்து ராஜ் அபமச் கம் 

✓

“SVAMITVA - Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised
Technology in Village Areas” என்பது பஞ் ாயத்து ராஜ் அபமச் கத்தின்
ஒரு திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின்கீழ், ட்டரான்கபளப் பயன்படுத்தி நிலப்
பரப்புகபள ெபரபடமாக்குெதன்மூலம் கிராமத்தினர் ெசிக்கும் பகுதிக
-ளில் வ ாத்தின் வதளிொன உரிபம நிபல நிறுத்தப்படுகிைது.

✓

மீபத்தில், இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், மத்திய பிரடத மாநிலத்தின் 1,71,000
பயனாளிகளுக்கு பிரதமர் மின்-வ ாத்து அட்படகபள விநிடயாகித்தார்.

‘மிகிதானா’ என்பது டம ெங்க மாநிலத்தின் ஒரு இனிப்பு ெபகயாகும்.
அண்பமயில் இதற்கு GI (புவி ார் குறியீடு) கிபடக்கப்வபற்ைது.
பர்தமானில் வ ய்யப்பட்ட மிகிதானாவின் முதல் ரக்கு பஹ்பரனுக்கு
ஏற்றுமதி வ ய்யப்பட்டபத அடுத்து இது மீப வ ய்திகளில் இடம்வபற்ைது.

6.வடகிழக்கு மோநிலங்களின் சமமயசலண்சணய்கள்-எண்சணய்

ஈ) பிட்காயின் வதாடர்பான ஆெணங்கள்

✓



8. ‘இந்திய வோன்பமட நோள்’ சகோண்டோடப்படுகிற டேதி எது?
அ) அக்டடாபர்.2

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

ஆ) அக்டடாபர்.4

சேோடர்புமடய துமற எது?

இ) அக்டடாபர்.5

அ) பாதுகாப்பு

ஈ) அக்டடாபர்.8 

ஆ) ஜவுளி 

✓

இ) ஆட்டடாவமாபபல்
ஈ) மருந்து
✓

PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (MITRA) என்பது 202122 மத்திய ெரவுவ லவுத் திட்டத்தில் ஜவுளித்துபையின் ெளர்ச்சிக்காக
அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும். `4,445 டகாடி மதிப்பீட்டில் 7 வமகா
ஜவுளிப்பூங்காக்கபள அபமக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இப்பூங்காக்கள் 21 இலட் ம் டபருக்கு டெபலொய்ப்புகபள ெழங்கும்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

ஆண்டுடதாறும் அக்டடாபர் 8 அன்று, இந்திய ொன்பபட நாபள நாடு
வகாண்டாடுகிைது. இந்த ஆண்டு, இந்திய ொன்பபட நாளின் 89ஆெது
ஆண்டு விழா வகாண்டாடப்படுகிைது. 1932ஆம் ஆண்டு இடத நாளில்
இந்திய ொன்பபட (IAF) நிறுெப்பட்டது. இதன் முதல் வ யற்பாட்டுப்பபட
1933 ஏப்ரலில் நிறுெப்பட்டது. இந்த நாள், இந்திய விமானப்பபடபற்றிய
விழிப்புணர்பெ அதிகரிப்பபத டநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இது,
“பாரதிய ொயு ட னா” என்றும் அபழக்கப்படுகிைது.

9. ரிசர்வ் வங்கியின் அக்டடோபர் மோே பணவியல் சகோள்மகக்குழு
கூட்டத்திற்குப் பிறகு, சரப்டபோ விகிேம் என்ன?
அ) 4.5 %

5.சமீபத்தில் புவிசோர் குறியீடு சபற்ற இந்திய உணவோன ‘மிகிேோனோ’
சோர்ந்ே மோநிலம் எது?

ஆ) 4.25%

அ) டமற்கு ெங்கம் 

இ) 4.00% 
ஈ) 3.75%

ஆ) இராஜஸ்தான்
✓

இ) ஹரியானா
ஈ) பஞ் ாப்









இந்திய ரி ர்வ் ெங்கியின் பணவியல் வகாள்பகக்குழுொனது வரப்டபா
விகிதத்பத வதாடர்ச்சியாக 8ஆெது முபையாக 4 தவீதமாக மாற்ைாமல்



 











பெத்துள்ளது. தபலகீழ் வரப்டபா விகிதம் 3.5 தவீதமாக அப்படிடய
உள்ளது. 2021-22 நிதியாண்டின் GDP ெளர்ச்சி முன்கணிப்பப 9.5
தவீதமாக இருக்கும் என RBI கூறியுள்ளது.

10. நடப்போண்டு (2021) உலக அஞ்சல் நோளுக்கோனக் கருப்சபோருள்
என்ன?
அ) Innovate to recover 
ஆ) Post to Connect
இ) Communication during Covid
ஈ) Post across the World

✓

கடந்த 1874ஆம் ஆண்டு உலக அஞ் ல் வதாழிற் ங்கம் நிறுெப்பட்ட
ஆண்டு நாபள முன்னிட்டு ஒவ்டொர் ஆண்டும் அக்டடாபர் 9ஆம் டததி
அன்று உலக அஞ் ல் நாள் வகாண்டாடப்படுகிைது. இந்தியா, 1876 முதல்
உலகளாவிய அஞ் ல் ஒன்றியத்தில் உறுப்பினராக உள்ளது. “Innovate
to recover” என்பது நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கருப்வபாருளாகும்.
மக்களின் ொழ்வில் அஞ் ல் துபையின் பங்கு பற்றிய விழிப்புணர்பெ
ஏற்படுத்துெடத உலக அஞ் ல் நாளின் டநாக்கமாகும்.


1. வபாருளாதாரம்: அவமரிக்காா்கள் மூெருக்கு டநாபல் பரிசு
நிகழாண்டு வபாருளாதாரத்துக்கான டநாபல் பரிசு அவமரிக்காபெச்
ட ாா்ந்த வபாருளாதார ெல்லுநாா்கள் டடவிட் காாா்ட், டஜாஷுொடி
ஆங்கிரிஸ்ட், குயிடடா டபிள்யு இம்வபன்ஸ் ஆகிய மூெருக்கு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பரிசுத் வதாபகயின் ஒரு பாதி டடவிட் காாா்டிக்கும், மற்வைாரு பாதி மற்ை
இருெருக்கும் பகிாா்ந்தளிக்கப்படும்.
குபைந்தபட் ஊதியம், குடிடயற்ைம், கல்வி ஆகியெற்றின் வதாழிலாளாா்
ந்பத
விபளவுகள்
வதாடாா்பாக
முன்டனாடி
ஆராய்ச்சிபய
டமற்வகாண்டதற்காகவும்,
அறிவியல்பூாா்ெமான
ஆய்வுகபள
டமற்வகாள்ள
இயலாமல்
டபாகும்
சூழலில்,
இதுடபான்ை
ஆய்வுகளிலிருந்து
முடிவுகபள
டமற்வகாள்ெதற்கான
ெழிமுபைகபளக் கண்டறிந்ததற்காகவும் அொா்களுக்கு டநாபல் பரிசு
ெழங்கப்படுெதாகத் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து டநாபல் டதாா்வுக் குழுவினாா் வதரிவித்ததாெது: டநாபல்
பரிசுக்குத் டதாா்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ள மூெரும் வபாருளாதார அறிவியலில்
முற்றிலும் மறுெடிெபமக்கப்பட்ட அனுபெரீதியான பணிகபள
டமற்வகாண்டுள்ளனாா். மூகத்தின் பமயக் டகள்விகள் குறித்த டடவிட்
காாா்டின்
ஆய்வும்,
ஆங்கிரிஸ்ட்,
இம்வபன்ஸின்
காரணிகள்
அடிப்பபடயிலான பரிட ாதபனகளும் அறிவின் ெளமான ஆதாரம்
எனக் காண்பிக்கின்ைன. மூகத்துக்கு சிைந்த பலபனத் தரக்கூடிய
முக்கியமான
டகள்விகளுக்குப்
பதிலளிக்கும்
திைபனயும்
டமம்படுத்தியுள்ளன.
அவமரிக்காவின் நியூ வஜாா்சி, கிழக்கு வபன்சில்டெனியா ஆகிய
இடங்களில்
உள்ள
உணெகங்களில்
பணியாற்றுடொருக்கு
குபைந்தபட் ஊதியத்பத உயாா்த்துெதால் ஏற்படும் விபளவுகபள
அறிெதற்காக டடவிட் காாா்ட் ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்டாாா். அெரும்,
அெருடன் ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்ட மபைந்த ஆலன் குரூவகரும்
குபைந்தபட் ஊதிய அதிகரிப்பானது டெபலொய்ப்பில் பாதிப்பப
ஏற்படுத்தாது எனக் கண்டறிந்தனாா். குபைந்தபட்
ஊதியத்பத
அதிகரிப்பது டெபலொய்ப்பபக் குபைக்கும் என்ை ெழக்கமான
கண்டணாட்டத்பத
அது
மாற்றியபமத்தது.
டமலும்,
வெளிநாடுகளிலிருந்து
குடிடயறுபொா்களால்
பூாா்விக
வதாழிலாளாா்களின் ஊதியம் குபையும் என்ை கருத்பதயும் டடவிட்
காாா்டின் ஆய்வு மாற்றியபமத்தது. புதிதாகக் குடிடயறுபொா்கள் மூலம்
பூாா்விக வதாழிலாளாா்களின் ெருொய் உயரக்கூடும் என அொா்
கண்டறிந்தாாா்.
அறிவியல்
முபைகளின்படி
ஆய்வு
டமற்வகாள்ள
இயலாத
நிபலயிலும்கூட காரணம் மற்றும் விபளவு குறித்து வபாருளாதார
ெல்லுநாா்கள் உறுதியான முடிவெடுக்க உதவும் ெபகயிலான
ெழிமுபைகபளக் கண்டறிந்ததற்காக ஆங்கிரிஸ்ட், இம்வபன்ஸுக்கு
டநாபல் பரிசுத் வதாபகயின் ஒரு பாதி பகிாா்ந்தளிக்கப்படுகிைது எனத்
வதரிவித்துள்ளனாா்.













மருத்துெம், இயற்பியல், டெதியியல், இலக்கியம் ஆகியெற்றுக்கான
டநாபல் பரிசுகள் ெழங்கும் முபை டெதியியலாளாா் ஆல்ஃபிரட்
டநாபலின் உயிலின்படி வதாடங்கப்பட்டது. வபாருளாதாரத்துக்கான
டநாபல் பரிசு மட்டும் அெரது நிபனொக ஸ்வீடன் மத்திய ெங்கியால்
1968-இல் வதாடங்கப்பட்டது.
டடவிட் காாா்ட் (65): கனடாவில் பிைந்த டடவிட் காாா்ட், கலிஃடபாாா்னியா
(வபாா்க்லி) பல்கபலக்கழகத்தில் வபாருளாதாரத் துபைப் டபராசிரியராகப்
பணிபுரிகிைாாா். டதசிய வபாருளாதார ஆராய்ச்சிப் பிரிவின் வதாழிலாளாா்
திட்ட இயக்குநராகவும் உள்ளாாா்.
டஜாஷுொடி ஆங்கிரிஸ்ட் (61): இஸ்டரல் அவமரிக்கரான இொா்,
ம ாசூவ ட்ஸ் வதாழில்நுட்ப நிறுெனத்தில் (எம்ஐடி) வபாருளாதார
டபராசிரியராகப் பணிபுரிகிைாாா்.
குயிடடா டபிள்யு இம்வபன்ஸ் (58): வநதாா்லாந்தில் பிைந்த குயிடடா டபிள்யு
இம்வபன்ஸ், ஸ்டான்ஃடபாாா்டு பல்கபலக்கழகத்தில் வபாருளாதார
டபராசிரியராகப் பணிபுரிகிைாாா்.
2. தமிழகத்தில் கா டநாய் குணப்படுத்தும் விகிதம் 86
உயாா்வு

தவீதமாக

தமிழகத்தில் கா டநாயாளிகபள குணப்படுத்தும் விகிதம் 86 தவீதமாக
அதிகரித்துள்ளதாக ஆய்ெறிக்பகயில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய கா டநாய் பமயத்தின் இபண டமற்பாாா்பெ குழுவுடன்
இபணந்து
உலக
சுகாதார
அபமப்பின்
டதசிய
திட்ட
ஒருங்கிபணப்பாளாா்
ரஞ் னி
ராமச் ந்திரன்
தபலபமயிலான
குழுவினாா் கடந்த 7-ஆம் டததி முதல் 11-ஆம் டததி ெபர வதன்
வ ன்பன, திருெள்ளாா் மாெட்டங்களில் கா டநாய் ஒழிப்பு திட்ட
வ யல்பாடுகள்
வதாடாா்பான
ஆய்வுகபள
டமற்வகாண்டனாா்.
அதுவதாடாா்பான ஆய்வு அறிக்பகபய தபலபமச் வ யலகத்தில் மக்கள்
நல்ொழ்வுத் துபை அபமச் ாா் மா.சுப்பிரமணியபன ந்தித்து அொா்கள்
வ வ்ொய்க்கிழபம ெழங்கினாா்.
அந்த ஆய்ெறிக்பகயில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாெது:
இந்தியாவில் கா டநாய் அச்சுறுத்தபல முற்றிலும் டெரறுக்கும்
டநாக்கில் திருத்தியபமக்கப்பட்ட டதசிய கா டநாய் தடுப்புத் திட்டமானது
2020-ஆம் ஆண்டு முதல் டதசிய கா டநாய் ஒழிப்பு திட்டமாக
மாற்ைப்பட்டுள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் கா டநாய் இல்லாத
தமிழகத்பத உருொக்கும் வபாருட்டு, டநாய் கண்டறிதல் - சிகிச்ப மருத்துெக் கட்டபமப்பு - டநாய்த் தடுப்பு ஆகியெற்றுக்கு முக்கியத்துெம்
அளித்து மாநில அரசு வ யல்பட்டு ெருகிைது.
அதன் அடிப்பபடயில் தமிழகத்திடலடய முதன்பம மாெட்டமாக
திருெள்ளாா் மாெட்டம் திகழ்ந்து ெருகிைது. அங்கு கா டநாய் தடுப்புத்
திட்டங்கள் சிைப்புை டமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன.
மாநில அளவில் எடுத்துக் வகாண்டால் புதிதாகக் கண்டறியப்பட்ட
கா டநாயாளிகபள குணப்படுத்தும் விகிதம் 86
தவீதத்பத
எட்டியுள்ளது.
கூட்டு
மருந்து
எதிாா்ப்புக்
கா டநாய்
திட்ட
டமலாண்பமயின் கீழ், உரிய டநாயாளிகபள கண்டறிந்து தரமான
சிகிச்ப ெழங்க ெழிெபக வ ய்யப்பட்டுள்ளது.
அபனத்து வஹச்ஐவி டநாயாளிகளுக்கும் கா டநாய் பரிட ாதபனயும்,
அபனத்து கா டநாயாளிகளுக்கும் வஹச்ஐவி பரிட ாதபனயும்
தமிழகத்தில் வ ய்யப்பட்டு ெருகின்ைன.
தமிழகம் முழுெதும் 39,222 கா டநாயாளிகளுக்கு டதபெப்படும்
கா டநாய் மருந்துகள் கா டநாய் களப்பணியாளாா்கள் மூலம்
அொா்களின் இருப்பிடங்களுக்டக வ ன்று ெழங்கப்பட்டுள்ளது. சிகிச்ப
வநறிமுபைகளின்படி
அொா்களது
வீட்டிடலடய
ளி
மாதிரி
எடுக்கப்பட்டும்,
டதபெப்படுபொா்களுக்கு
நடமாடும்
ஊடுகதிாா்
கருவிகபள அொா்களின் இருப்பிடங்களுக்டக அனுப்பி ஊடுகதிாா் படம்
எடுக்கப்பட்டும் ெருகிைது.
அதுமட்டுமல்லாது, மருந்துகபள உரிய ெபகயில் உட்வகாள்ெது,
பக்கவிபளவுகள், கா டநாயின் தன்பம டபான்ைபெகள் குறித்த
ஆடலா பனகள் வதாபலடபசி ொயிலாக ெழங்கப்படுகின்ைன.
இபணயதளம் மூலமாக அபனத்து மருந்தகங்களிலும் கா டநாய்
மருந்து விநிடயாகம் குறித்த தகெல் வபறுெதன் மூலம் தனியாாா்
அபமப்புகளிலும் கா டநாய் சிகிச்ப கபள வதாடாா்ந்து கண்காணிக்க
நடெடிக்பக டமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 2021 ஆகஸ்ட் மாதம் முதல்
கா டநாய் கண்டறியும் முகாம்கள் மூலம் 42,797 பரிட ாதபனகள்
வ ய்யப்பட்டு
465
கா டநாய்
டநாயாளிகள்
அபடயாளம்



 





காணப்பட்டுள்ளனாா்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

என்று



அந்த





ஆய்ெறிக்பகயில்

3. கிர்கிஸ்தான் டமம்பாட்டுக்கு ரூ.1507 டகாடி இந்தியா கடனுதவி
கிர்கிஸ்தான் நாட்டின் டமம்பாட்டு திட்டங்களுக்காக ரூ.1507 டகாடி
கடனுதவி அளிப்பதாக இந்தியா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மத்திய ஆசிய
நாடுகளுடனான உைபெ டமலும் விரிவுபடுத்தும் டநாக்கில்,
கிர்கிஸ்தான், கஜகஸ்தான் மற்றும் ஆர்மீனியா ஆகிய நாடுகளுக்கு
ஒன்றிய வெளியுைவு துபை அபமச் ர் வஜய் ங்கர் சுற்றுப்பயணம்
டமற்வகாண்டுள்ளார். இரண்டு நாள் பயணமாக டநற்று முன்தினம்
அபமச் ர் வஜய் ங்கர் கிர்கிஸ்தான் வ ன்ைார்.
இதபன வதாடர்ந்து அந்நாட்டு வெளியுைவு துபை அபமச் ர் ருஸ்லான்
க ாக் டபபெ டநற்று அெர் ந்தித்து டபச்சுொர்த்பத நடத்தினார்.
அப்டபாது இந்திய மாணெர்கள் பயணத்திற்கான பாரபட் மற்ை வி ா
நபடமுபை உள்ளிட்டபெ குறித்து ஆடலாசிக்கப்பட்டது. இரு
நாடுகளுக்குமான ராணுெம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துபழப்பு குறித்தும்
மதிப்பாய்வு வ ய்யப்பட்டது. இதபன வதாடர்ந்து கிர்கிஸ்தான் நாட்டின்
டமம்பாட்டு திட்ட பணிகளுக்காக இந்தியா ரூ.1507 டகாடி கடன் உதவி
ெழங்குெதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

4. இன்று ஜி20 தபலொா்கள் மாநாடு: பிரதமாா் டமாடி பங்டகற்பு
ஆப்கானிஸ்தான் விெகாரம் வதாடாா்பாக விொதிப்பதற்காக ஜி20
கூட்டபமப்பு நாடுகளின் தபலொா்கள் மாநாடு வ வ்ொய்க்கிழபம
(அக்.12) நபடவபறுகிைது. இதில் பிரதமாா் நடரந்திர டமாடி காவணாலி
முபையில் பங்டகற்க இருக்கிைாாா்.
இது வதாடாா்பாக மத்திய வெளியுைவுத் துபை அபமச் கம் டமலும்
கூறியிருப்பதாெது:
ஆப்கானிஸ்தானில் மனித உரிபமகபளப் பாதுகாப்பது, மனிதாபிமான
அடிப்பபடயில் உதவிகபள ெழங்க பரிசீலிப்பது, ாா்ெடத பாதுகாப்பு,
பயங்கரொதத்துக்கு எதிரான நடெடிக்பககள் வதாடாா்பாக இந்த ஜி20
மாநாட்டில் விொதிக்கப்பட இருக்கிைது.
இப்டபாபதய ஜி20 மாநாட்டுக்குத் தபலபம ெகிக்கும் இத்தாலியின்
அபழப்பப ஏற்று பிரதமாா் டமாடியும் இந்த மாநாட்டில் பங்டகற்கிைாாா்.
ாா்ெடத
அளவில் முக்கிய விஷயங்களில் ஒருமித்த கருத்பத
எட்டுெதில் ஜி20 கூட்டபமப்பு முக்கியப் பங்கு ெகித்து ெருகிைது என்று
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, ஆப்கானிஸ்தான் வதாடாா்பாக விொதித்த ஜி20 வெளியுைவு
அபமச் ாா்கள் மாநாட்டில் எஸ்.வஜய் ங்காா் பங்டகற்ைாாா் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
5. ‘டபாக்டஸாவில்
எதிரானபெ

பதிொன

99%

ெழக்குகள்

சிறுமிகளுக்கு

கடந்த ஆண்டு டபாக்டஸா ட்டத்தின் கீழ் பதிொன 99 தவீதத்துக்கும்
அதிகமான ெழக்குகள் சிறுமிகளுக்கு எதிரானபெயாக உள்ளன.





ென்முபைக்கும் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கும் உள்ளாகும் நிபலயும்
அதிகமாகியது.
வபண் குழந்பதகளின் கல்விபயயும் பாதுகாப்பபயும் ெலுப்படுத்த பல
ஆண்டுகளாக
டமற்வகாள்ளப்பட்டு
ெந்த
பல்டெறு
ெளாா்ச்சி
நடெடிக்பககள் கடரானா வபருந்வதாற்ைால் ரிந்துவிட்டன. கல்வி
பயில்ெதில் இருந்து வபண் குழந்பதகள் விலகுெதும், அொா்களின்
பாதுகாப்பு டகள்விக்குறியாெதும் அதிகரித்துவிட்டது. பதின்ம ெயதில்
உள்ள சிறுமிகள் மனிதாபிமானமற்ை வநருக்கடியில் பல்டெறு பாதுகாப்பு
ொல்கபள
எதிாா்வகாள்கின்ைனாா்.
ஆபகயால்,
அொா்கபளப்
பாதுகாக்க உடனடி மற்றும் நீண்ட கால திட்டங்கபள முழுபமயாக
அமல்படுத்த டெண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்’ என்ைாாா்.

6. ட தி வதரியுமா?
வ ப்.30 - அக்.3: இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திடரலியா மகளிர் அணிகள்
இபடடய முதன் முபையாக பிங்க் பந்து பகலிரவு வடஸ்ட் டபாட்டி
டகால்ட்டகாஸ்ட் நகரில் நபடவபற்ைது.
அக்.1: 2012 டதர்தலில் ட்டவிடராதமாக நிதி அளித்த புகாரில் பிரான்ஸ்
முன்னாள் அதிபர் நிடகாலஸ் ர்டகாசிக்கு அந்நாட்டு நீதிமன்ைம்
ஓராண்டு சிபைத் தண்டபன ெழங்கியது.
அக்.2: காதித் துணியால் வநய்யப்பட்ட உலகின் மிகப் வபரிய இந்திய
டதசியக் வகாடி லடாக் யூனியன் பிரடத த்தில் உள்ள டல பகுதியில்
பைக்கவிடப்பட்டது.
அக்.4: 2021-ம் ஆண்டுக்கான மருத்துெ டநாபல் பரிசு அவமரிக்காபெச்
ட ர்ந்த டடவிட் ஜூலியஸ் மற்றும் ஆர்வடம் பட்டாபுடியான் ஆகிடயாருக்கு
ெழங்கப்பட்டது.
அக்.5: கருபண ஒன்பைடய ொழ்க்பக வநறியாகக் வகாண்டு ொழ்ந்த
ெள்ளலார் பிைந்த அக்டடாபர் 5 இனி ‘தனிப்வபருங் கருபண’
நாளாகக் வகாண்டாடப்படும் என்று தமிழக முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின்
அறிவித்தார்.
அக்.5: இயற்பியலுக்கான டநாபல் பரிசு ஜப்பானின் சியுகுடரா மனாடப,
வஜர்மனியின் கிளாஸ் ஹா ல்டமன் மற்றும் இத்தாலியின் ஜார்ஜிடயா
பாரிசி ஆகிடயாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.
அக். 6: டெதியியலுக்கான டநாபல் பரிசு வஜர்மனியின் வபஞ் மின் லிஸ்ட்
மற்றும் பிரிட்டனின் டடவிட் டபுள்யு.சி டமக்மில்லன் ஆகிடயாருக்கு
அறிவிக்கப்பட்டது.
அக்.7:
இந்தியப்
பணக்காரர்களின்
பட்டியலில்
ரிபலயன்ஸ்
இன்டஸ்ட்ரிஸ் நிறுெனத் தபலெர் முடகஷ் அம்பானி வதாடர்ந்து பத்தாம்
முபையாக முதலிடத்பதப் பிடித்துள்ளார். இரண்டாமிடத்தில் அதானி
குழுமத் தபலெர் கவுதம் அதானி உள்ளார்.
அக்.8: ஏர் இந்தியா நிறுெனத்பத ரூ.18 ஆயிரம் டகாடிக்கு டாடா ன்ஸ்
துபண நிறுெனமான தடலஸ் பிபரடெட் லிமிவடட் ொங்கியுள்ளதாக
மத்திய அரசு அறிவித்தது. டாடா நிறுெனம் வதாடங்கிய ஏர் இந்தியாபெ
1953-ல் மத்திய அரசு நாட்டுடபமயாக்கியது.

இதுவதாடாா்பாக மத்திய அரசின் டதசிய குற்ை ஆெணக் காப்பகம்
வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விெரங்களின் படி, ‘சிைாாா்களுக்கு எதிரான
பாலியல் ென்வகாடுபம ட்டமான டபாக்டஸாவின் கீழ் கடந்த ஆண்டு
வமாத்தம் 28,327 ெழக்குகள் பதிொகி உள்ளன. இதில் 28,058
ெழக்குகள் சிறுமிகளுக்கு எதிரான குற்ைங்கள் வதாடாா்பானபெ. இதில்
14,092 ெழக்குகள் 16 முதல் 18 ெயதுக்குள்ள சிறுமிகள்
வதாடாா்புபடயபெ.
10,949
ெழக்குகள்
12
முதல்
16
ெயதுக்குள்ளானொா்கள்
வதாடாா்பானபெ’
என்று
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புள்ளி விெரங்கபள ஆய்வு வ ய்து ‘கிபர’ எனும் குழந்பதகள்
உரிபமகளுக்கான அபமப்பின் திட்ட ஆய்ொளாா் பிரீத்தி மஹாரா,
ாா்ெடத வபண் குழந்பதகள் தினமான திங்களன்று கூறியதாெது:
மூகத்தில் பாலியல் ென்வகாடுபமகளுக்கு சிறுமிகள்தான் வதாடாா்ந்து
இபரயாகி ெருெது இந்த புள்ளி விெரங்கள் வதளிவு படுத்துகின்ைன.
சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பு மட்டுமன்றி கல்வி, மூகப் பாதுகாப்பு, ெறுபம
டபான்ைபெயும்
அொா்களுக்கு
அதிகாரமளிப்பதில்
முக்கிய
பங்காற்றுகின்ைன. கடரானா கால கட்டத்தில் இந்த அம் ங்கள்
அொா்களுக்கு எதிராக இருந்தன. இதனால் அொா்களின் கல்வி
தபடபட்டு, குழந்பத திருமணத்துக்கு ஆளாகும் நிபல அதிகரித்தது.











 

✓















1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, குரு காசிதாஸ் ததசிய பூங்கா &

5. அடல் பிரகதி வழித்தடம் என்பது எந்த இந்திய ாநிலம் / UT’இல்

தத ார் பிங்லா வனவுயிரி சரணாலயம் அம ந்துள்ள ாநிலம் எது?

அம க்கப்படவுள்ள ஒரு விமரவு சாமல திட்ட ாகும்?

அ) மேற்கு வங்கம்

அ) குஜராத்

ஆ) ஒடிசா

ஆ) ேத்திய பிரமதசம் 

இ) சத்தீஸ்கர் 

இ) உத்தரகண்ட்

ஈ) பீகார்

ஈ) உத்தர பிரமதசம்

சத்தீஸ்கர் ோநில அரசானது குரு காசிதாஸ் மதசிய பூங்கா & தமோர்
பிங்லா வனவுயிரி சரணாலயம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணணந்த
பகுதிகணை புலிகள் காப்பகோக அறிவிக்கவுள்ைது. மதசிய புலிகள்
பாதுகாப்பு ஆணணயம், சத்தீஸ்கர் ோநில அரசின் இந்த முன்மோழிணவ
அங்கீகரித்துள்ைது. ேத்திய பிரமதசம் ேற்றும் ஜார்கண்ட் ோநிலத்தின்
எல்ணலயில், வடக்குப் பகுதியில் இந்தப் புதிய காப்பகம் அணேந்துள்ைது.

✓

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ஈர்ப்பிலாசவளி அணு கடிகாரத்துட

அடல் பிரகதி வழித்தடத்திற்காக ணகயகப்படுத்தப்படும் தனியார்
நிலத்திற்கு ஈடாக அரசு நிலம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு ேத்திய பிரமதச
அணேச்சரணவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இது பாரத்ோலா திட்டத்தின்கீழ்
மசயல்படுத்தப்படும் 313 கிமீ நீை 4 வழித்தட விணரவு சாணல திட்டோகும்.
முன்மோழியப்பட்டுள்ை இந்த அடல் பிரகதி பாணத, ேத்திய பிரமதசத்தின்
ஷிமயாபூர், மோமரனா ேற்றும் பிந்த் ோவட்டங்கள் வழியாக மசல்லும்.
இத்திட்டத்திற்காக, ேபி ோநில அரசு நிலத்ணத இலவசோக வழங்குகிைது.

6. அண்ம ச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ஜிம் கார்சபட் ததசிய பூங்கா

-ன் சதாடர்புமடய விண்சவளி ஆய்வு முகம எது?

அம ந்துள்ள ாநிலம் எது?

அ) இஸ்மரா

அ) உத்தரகண்ட் 

ஆ) நாசா 

ஆ) பீகார்

இ) வர்ஜின் மகலக்டிக்

இ) மேற்கு வங்கம்

ஈ) ஸ்மபஸ் எக்ஸ்

✓

நாசாவின் ஈர்ப்பிலா விண்மவளி அணு கடிகாரோனது தனது பணிணய
மவற்றிகரோக முடித்துள்ைது. இக்கடிகாரம் மதற்கு கலிமபார்னியாவில்
உள்ை நாசாவின் மஜட் உந்துவிணச ஆய்வகத்தால் கட்டப்பட்டதாகும்.

✓

ஈர்ப்பிலா விண்மவளி அணு கடிகாரம் என்பது மிகத்துல்லியோன பாதரச
அயனி அணு கடிகாரோகும். 2019 ஜூன் 25 அன்று பாதுகாப்புத் துணை
விண்மவளி மசாதணனத் திட்டம்-2 திட்டத்தில் இது மதாடங்கப்பட்டது.
புவி சுற்றுப்பாணதயில் அதன் ஓராண்டு முதன்ணேப் பணிணய நிணைவு
மசய்த பின்னர், மேலும் தரவுகணைச் மசகரிப்பதற்காக, NASA இந்தப்
பணிணய விரிவுபடுத்தியது.

ஈ) ஆந்திர பிரமதசம்

✓

ஜிம் கார்மபட் மதசிய பூங்காவானது உத்தரகண்டில் உள்ை உலகப்புகழ்
மபற்ை புலிகள் காப்பகோகும். ேத்திய வன ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் துணை
இணணயணேச்சர் அஷ்வினி குோர் மசௌமப, எதிர்காலத்தில் ராம்கங்கா
மதசிய பூங்கா என இந்தத் மதசிய பூங்கா மபயர் ோற்ைஞ்மசய்யப்படலாம்
என அறிவித்தார். இது இந்தியாவின் முதல் மதசிய பூங்காவாகும். சுோர்
521 கிமீ பரப்பைவில் இது பரவி அணேந்துள்ைது. இது வங்கப்புலிகள்,
சிறுத்ணதகள் ேற்றும் காட்டு யாணனகளுக்கு மபயர் மபற்ைதாகும்.

7. தபார்ப்ஸ் சசல்வந்தர்களின் பட்டியலில் சதாடர்ந்து 14ஆவது
3. துமறமுகம் சதாடர்பான தகவல்களில் சவளிப்பமடத்தன்ம

ஆண்டாக முதலிடம் பிடித்த இந்தியர் யார்?

-மய ஊக்குவிக்கும் த ாக்கில் த்திய கப்பல் அம ச்சகத்தால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சசயலியின் சபயர் என்ன?

அ) மகௌதம் அதானி

அ) AtmaNirbhar Port

இ) இரஜினிகாந்த்

ஆ) MyPort 

ஈ) உதயநிதி ஸ்டாலின்

இ) Bharat Port

ஆ) முமகஷ் அம்பானி 

✓

ரிணலயன்ஸ் மதாழிற்துணைகளின் தணலவர் முமகஷ் அம்பானி,
மபார்ப்ஸ் மசல்வந்தர்கள் பட்டியலில் மதாடர்ந்து 14ஆவது ஆண்டாக
முதலிடம் பிடித்துள்ைார். இந்தப் பட்டியலின்படி, அவரின் மோத்த மசாத்து
ேதிப்பு $92 பில்லியன் டாலர்கைாகும். 2021ஆம் ஆண்டில் ேட்டும் அவர்
தனது நிகர மசாத்து ேதிப்பில் 4 பில்லியன் டாலர்கணைச் மசர்த்துள்ைார்.

✓

$74.8 பில்லியன் டாலர் மசல்வத்துடன் மகௌதம் அதானி, இந்தியாவின்
2ஆவது பணக்காரராக உள்ைார். HCL’இன் சிவ் நாடார் $31 பில்லியன்
டாலர் மசல்வத்துடன் இப்பட்டியலில் மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ைார்.
அமவன்யூஸ் சூப்பர்-ோர்ட் நிறுவனர் ராதாகிருஷ்ணன் டாேனி ேற்றும்
சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்டின் தணலவர் ணசரஸ் பூனாவல்லா நான்காவது
ேற்றும் ஐந்தாவது இடங்களில் உள்ைனர்.

ஈ) Port in Hand

✓

துணைமுக நடவடிக்ணககணை கண்காணிக்கும் ‘ணே மபார்ட்’ மசயலிணய
ேத்திய கப்பல் மபாக்குவரத்து துணை அணேச்சகம் மதாடங்கியுள்ைது. இச்
மசயலி, துணைமுக நடவடிக்ணககள் அணனத்ணதயும் டிஜிட்டல்மூலம்
கண்காணிக்கிைது. மவளிப்பணடத்தன்ணேணயயும் ேற்றும் தகவல்கணை
எளிதாக மபறுவணதயும் இந்தச் மசயலி ஊக்குவிக்கிைது. கப்பல் நிறுத்தம்,
மகாள்கலன் நிலவரம், கட்டணம், துணைமுகத்தின் விடுமுணை நாட்கள்
மபான்ை தகவல்கணையும் இந்தச்மசயலியில் 24 ே. மநரமும் மபைலாம்.

4. அண்ம யில் இந்தியாவுக்கு வந்த ச ட்தட பிரசடரிக்சன், எந்த
ாட்டின் பிரத ராவார்?

8. ‘Shifting Gears: Digitization and Services-Led Development’ என்ற

அ) பின்லாந்து

தமலப்பிலான அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது?

ஆ) மடன்ோர்க் 

அ) IMF

இ) பிரான்ஸ்

ஆ) உலக வங்கி 

ஈ) ஆஸ்திமரலியா
✓

இ) NITI ஆமயாக்

ணைதராபாத் ோளிணகயில் பிரதேர் மோடியும் மடனிஷ் பிரதேர் மேட்மட
பிரமடரிக்சனும் இருதரப்பு மபச்சுவார்த்ணத நடத்தினர். மூன்று நாள்
பயணோக இந்தியா வந்த பிரமடரிக்சன், ஜனாதிபதி ராம்நாத் மகாவிந்த்
ேற்றும் பிரதேர் மோடியுடன் மபச்சுவார்த்ணத நடத்தவுள்ைார். முன்னதாக,
பிரமடரிக்சன், மவளியுைவு அணேச்சர் எஸ் மஜய்சங்கணர சந்தித்தார். 200’
க்கும் மேற்பட்ட மடனிய நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் உள்ைன ேற்றும்
சுோர் 60 இந்திய நிறுவனங்கள் மடன்ோர்க்கில் உள்ைன.









ஈ) UNEP
✓

உலக வங்கியானது சமீபத்தில் ‘Shifting Gears: Digitization & ServicesLed Development’ என்ை தணலப்பிலான அறிக்ணகணய மவளியிட்டது.
இவ்வறிக்ணகயின்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மேய்யான
மோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 8.3% அைவுக்கு வைர்ச்சியுறும் என
ேதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இது, வாஷிங்டனில் அடுத்த வாரம் மதாடங்கும்
உலக வங்கியின் ஆண்டுக்கூட்டங்களுக்கு முன்னதாக மவளியிடப்பட்ட
மதற்காசிய மபாருைாதாரம் குறித்த அறிக்ணகயாகும்.



 











9. ரிசர்வ் வங்கியின் 4ஆம் ஒழுங்குமுமற பயிற்சிக்கூட்டம ப்பின்
கருப்சபாருள் என்ன?
ஆ) சில்லணை வணிக கடனளித்தல்
இ) பன்னாட்டு வங்கி
ஈ) நிதிசார் மோசடிகள் 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ், ரிசர்வ் வங்கியின்
4ஆவது ஒழுங்குமுணை பயிற்சிக்கூட்டணேப்பு, “நிதிசார் மோசடிகளில்”
தனது கவனத்ணதச் மசலுத்தும் என்று அறிவித்துள்ைார். “மோசடிகள்
நிகழ்வதற்கும் கண்டறிதலுக்கும் இணடயிலான பின்னணடணவக்
குணைத்தல்” & “நிர்வாக அணேப்ணப வலுப்படுத்துதல்” ஆகியவற்றில்
முக்கிய கவனஞ்மசலுத்தப்படும் எனக் கூைப்பட்டுள்ைது.

10. ஏர் இந்தியா நிறுவனத்மத மகயகப்படுத்தும் முயற்சியில், எந்த
இந்திய நிறுவனம் சவற்றிசபற்றது?
அ) டாடா சன்ஸ் 
இ) அதானி குழுேம்
ஈ) ேஹிந்திரா குழுேம்
ஏர் இந்தியாணவ நிறுவனத்ணத ணகயாகப்படுத்தும் முயற்சியில் டாடா
சன்ஸ் மவற்றிமபற்றுள்ைது. ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் உள்ை இந்திய
அரசின் 100% பங்குகணையும் டாடா வாங்கியுள்ைது. இதில் `2,700
மகாடி அரசுக்கு பணோகக் கிணடக்கும். மீதமுள்ை `15,300 மகாடி ஏர்
இந்தியாவின் கடனுக்காக டாடா சன்ஸ் மபாறுப்மபற்றுக் மகாள்ளும்
எனத் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. ஏர் இந்தியாவின் மோத்த கடன் `65,562
மகாடியாக உள்ைது. கடந்த 1932ஆம் ஆண்டில் JRD டாடாவால்
மதாடங்கப்பட்ட நிறுவனத்ணத 1953’இல் நாட்டுணடணேயாக்கியது.


1. மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்துக்கு 4 புதிய நீதிபதிகள்: மபண்
நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ணக 14 ஆக உயர்ந்தது
மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்தில் 4 மபணர புதிய நீதிபதிகைாக நியமித்து
குடியரசுத் தணலவர் உத்தரவிட்டுள்ைார்.
மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்தில் தணலணே நீதிபதியுடன் மசர்த்து
மோத்தம் உள்ை நீதிபதி பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணக 75. சமீபத்தில்
குஜராத் உயர் நீதிேன்ைத்தில் மூத்த நீதிபதியாக பணி யாற்றி வந்த
நீதிபதி பமரஷ் ரவிசங்கர் உபாத்யா மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்துக்கு
இடோற்ைம் மசய்யப்பட்டு மபாறுப்மபற்றுக்மகாண்டார். அவருடன் மசர்த்து
மோத்தம் 56 நீதிபதிகள் தற்மபாது மசன்ணன உயர்நீதிேன்ைம் ேற்றும்
உயர் நீதிேன்ை ேதுணர கிணையில் பதவி வகித்து வருகின்ைனர்.
இந்நிணலயில் மசன்ணன உயர்நீதிேன்ைத்தில் வழக்கறிஞர்கைாக
பணியாற்றிவரும்
ேதி சுந்தரம், டி பரத சக்ரவர்த்தி, ஆர் விஜயகுோர்,
முகேது ஷபி ஆகிய நால்வணரயும் மசன்ணன உயர்நீதிேன்ைத்தில்
நீதிபதிகைாக நியமிக்க உச்சநீதிேன்ை மகாலீஜியம் ேத்திய அரசுக்கு
பரிந்துணர மசய்திருந்தது. அதன்படி ேத்திய அரசின் பரிந்துணரணய ஏற்று
இந்த நால்வணரயும் மசன்ணன உயர்நீதிேன்ை கூடுதல் நீதிபதிகைாக
நியமித்து குடியரசுத்தணலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ைார்.
இவர்கள் 4 மபருக்கும் தணலணே நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி விணரவில்
பதவிப்பிரோணம் மசய்து ணவப்பார். இவர்களுடன் மசர்த்து மசன்ணன
உயர் நீதிேன்ை நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ணக 60 ஆக உயர்ந்துள்ைது.
ஏற்மகனமவ கடந்தாண்டு டிசம்பரில் நீதிபதிகள் ஜி சந்திரமசகரன், ஏ ஏ
நக்கீரன், வி சிவஞானம், ஜி இைங்மகாவன், எஸ் ஆனந்தி, எஸ்
கண்ணம்ோள், எஸ் சத்திகுோர் சுகுோர குரூப், மக முரளி சங்கர், ஆர்
என் ேஞ்சுைா, டி வி தமிழ்ச்மசல்வி ஆகிய 10 மபர் ஒமர மநரத்தில் உயர்
நீதிேன்ை நீதிபதிகைாக பதவிமயற்ைனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்மபாது வழக்கறிஞராக பணியாற்றிவந்த ஸ்ரீேதி சுந்தரம் நீதிபதியாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ைதால்,
உயர்நீதிேன்ைத்தில்
உள்ை
மபண்
நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ணக 14 ஆக உயர்ந்துள்ைது.





2. பல்முணனய சரக்கு மபாக்குவரத்து பூங்கா: முதல்வர் ஸ்டாலின்
முன்னிணலயில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்



முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிணலயில் அக்.12 அன்று தணலணேச்
மசயலகத்திலிருந்தும், காமணாலிக்காட்சி வாயிலாக புது தில்லியில்
இருந்து ேத்திய சாணலப் மபாக்குவரத்து ேற்றும் மநடுஞ்சாணலகள் துணை
அணேச்சர் நிதின் கட்கரி, ேத்திய துணைமுகங்கள், கப்பல் மபாக்குவரத்து
ேற்றும் நீர்வழித்துணை அணேச்சர் சர்பானந்த மசாமனாவால் ேற்றும்
ேத்திய சாணலப் மபாக்குவரத்து ேற்றும் மநடுஞ்சாணலகள் துணை
இணண அணேச்சர் மஜனரல் வி மக சிங் ஆகிமயார் முன்னிணலயிலும்,
தமிழக அரசின் தமிழ்நாடு மதாழில் வைர்ச்சி நிறுவனம் ேற்றும் National
Highway Logistics Management Ltd., மசன்ணன துணைமுகம் ஆகியணவ
இணணந்து, மபாது ேற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன், திருவள்ளூர்
ோவட்டம், ேப்மபட்டில் `1,200 மகாடி முதலீட்டில் ‘பல்முணனய சரக்கு
மபாக்குவரத்து பூங்கா’ மதாடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
ணகமயழுத்தானது.
தமிழகத்தில் அணேயும் முதலாவது பல்முணனய சரக்குப் மபாக்குவரத்துப்
பூங்காவாக இது அணேந்துள்ைது. திருவள்ளூர் ோவட்டத்தில், 158 ஏக்கர்
பரப்பைவில் `1,200 மகாடி திட்ட ேதிப்பீட்டில் அணேக்கப்படவுள்ைது.

ஆ) ரிணலயன்ஸ் மதாழிற்துணைகள் நிறுவனம்

✓



பல்முணனய சரக்கு மபாக்குவரத்து பூங்கா மதாடங்குவதற்கான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் முதலணேச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிணலயில்
ணகமயழுத்தானது.

அ) MSME கடனளித்தல்

✓





3. ேலபார் கூட்டு கடற்பணட பயிற்சி: இரண்டாம் கட்டம் மதாடக்கம்
க்வாட் கூட்டணேப்பில் இடம்மபற்றுள்ை நாடுகளின் ேலபார் கூட்டு கடற்
பணட பயிற்சி மதாடங்கியது. க்வாட் கூட்டணேப்பில் இந்தியா, அமேரிக்கா,
ஆஸ்திமரலியா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இடம்மபற்றுள்ைன. இந்த
நாடுகளின் கடற்பணடகள் இணணந்து மேற்மகாள்ளும் ேலபார் கூட்டுப்
பயிற்சியின் முதல் கட்டம் மேற்கு பசிபிக்கில் உள்ை குவாம் கடற்பகுதியில்
ஆகஸ்ட் 26 முதல் 29ஆம் மததி வணர நணடமபற்ைது. இந்தப்பயிற்சியின்
இரண்டாம் கட்டம் வங்கக்கடல் பகுதியில் மதாடங்கியது.
4 நாள்கள் நணடமபறும் இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய கடற்பணடயின்
ஐஎன்எஸ் ரன்விஜய், ஐஎன்எஸ் சத்புரா மபார்க்கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக்
கப்பல், கடற்பகுதியில் நீண்டதூரம் மராந்துப்பணிகணை மேற்மகாள்ளும்
பி81 விோனங்கள் ஈடுபட்டுள்ைன. அமேரிக்கா தரப்பில் அணுசக்தியால்
இயங்கும் விோனந்தாங்கிக் கப்பல் USS கார்ல் வின்சன், ஏவுகணண
தாங்கி USS மலக் சாம்மலன், யுஎஸ்எஸ் ஸ்டாக்மடல் மபார்க்கப்பல்கள்
பங்மகற்றுள்ைன. ஜப்பான் சார்பில் மைலிகாப்டர் தாங்கி மஜஎஸ் காகா,
மஜஎஸ் முராசமே மபார்க்கப்பல்கள், ஆஸ்திமரலியா தரப்பில் எச்எம்ஏஎஸ்
பலாரட், எச்எம்ஏஎஸ் சிரியஸ் மபார்க்கப்பல்கள் பங்மகற்றுள்ைன.
ேலபார் பயிற்சியின் இரண்டாம் கட்டத்தில் சிக்கலான பயிற்சிகள் மேற்
மகாள்ைப்படவுள்ைதாக இந்திய கடற்பணட அதிகாரிகள் மதரிவித்தனர்.
இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் தனது ராணுவ ஆதிக்கத்ணத சீனா
அதிகரித்து வருகிைது. இந்த நிணலயில், ேலபார் பயிற்சி நணடமபறுகிைது.
இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியம் சுதந்திரோக இருப்பணத உறுதி மசய்ய
இந்தியா, அமேரிக்கா, ஆஸ்திமரலியா, ஜப்பான் ேற்றும் அவற்றுடன் ஒத்த
கருத்துணடய நாடுகள் பல்மவறு நடவடிக்ணககணை மேற்மகாண்டு
வருகின்ைன.

4. தமிழக அஞ்சல் துணை சார்பில் மூன்று சிைப்பு அஞ்சல் உணை மவளியீடு
தமிழக அஞ்சல் துணை சார்பில், கமரானா தடுப்பூசி குறித்த ஓவியப்
மபாட்டியில் மவற்றி மபற்ை ோணவர்கள் வணரந்த ஓவியங்களில் 2
சிைப்பு அஞ்சல் உணைகளும், சுதந்திரப் மபாராட்ட வீராங்கணன மகப்டன்
லஷ்மி சாைணல மகைரவிக்கும் வணகயில், சிைப்பு அஞ்சல் உணையும்
மவளியிடப்பட்டுள்ைது.
மதசிய அஞ்சல் வாரத்ணத முன்னிட்டு, அஞ்சல்துணை சிைப்பு தபால்தணல
மசகரிப்ணப பள்ளி ோணவர்கள் ேத்தியில் ஊக்கப்படுத்தும் விதோக,
கமரானா தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்ணவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஓவியப்
மபாட்டிணய நடத்தியது. அதில் மவற்றி மபற்ை ோணவர்கள் வணரந்த
ஓவியங்களில் இரண்டு சிைப்பு அஞ்சல் உணைகளும், சுதந்திரப் மபாராட்ட
வீராங்கணன மகப்டன் லஷ்மி சாைணல மகைரவிக்கும் வணகயில்,
சிைப்பு அஞ்சல் உணையும் மவளியிடப்பட்டுள்ைது.



 















5. வருவாய்த் துணையின் திட்டங்கணை அறிய பிரத்மயக இணணயதைம்:
முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் மதாடக்கி ணவத்தார்
வருவாய்த் துணையின் திட்டங்கள், அரசாணணகள் உள்ளிட்டவற்ணை
அறிவதற்கான பிரத்மயக இணணயதைத்ணத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின்,
மதாடக்கி ணவத்தார். மேலும், கிராே நிர்வாக அலுவலர்கள், துணண
ஆட்சியர்கள் ோவட்ட ோறுதல் மபறுவதற்மகன பிரத்மயக இணணயதைத்
-ணத முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மதாடக்கி ணவத்தார். மேலும், வருவாய்
நிர்வாக ஆணணயரகத்துக்மகன பிரத்மயக இணணயதைத்ணதயும் அவர்
மதாடங்கி ணவத்தார். இதுகுறித்து, தமிழக அரசு மவளியிட்ட மசய்தி:
ோநில அரசால் அறிவிக்கப்படும் வருவாய்த் துணையின் சமூக பாதுகாப்பு
திட்டங்கள், முதல்வரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள், மபாதுேக்கள்
ேற்றும் ோணவர்களுக்குப் பயன்படும் சான்றிதழ்கள் வழங்கும்
திட்டங்கள் மபான்ைணவ வருவாய் நிர்வாக ஆணணயரகம் மூலோக
மசயல்படுத்தப்படுகிைது. இந்தத் திட்டங்கள் குறித்த விவரங்கள் ேற்றும்
பயன்கள் ேக்கணை ேக்கள் எளிதில் மதரிந்துமகாள்ை வருவாய் நிர்வாக
ஆணணயரகத்தால் பிரத்மயக இணணயதைம் (www.cra.tn.gov.in)
மதாடங்கப்பட்டுள்ைது.
இந்த இணணயதைத்தில் வருவாய்த்துணை மதாடர்பான அரசு திட்டங்களி
-ன் விவரங்கள், அரசாணணகள், மபாதுேக்களின் பயன்பாட்டுக்மகன
பதிமவற்ைம் மசய்யப்பட்டுள்ைது. இதனால், மபாதுேக்கள் தங்கைது இருப்
-பிடத்திலிருந்தபடிமய அரசால் மசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களின்
பயன்கள் குறித்து அறிந்து மகாள்ைலாம். தமிழக அரசின் குடிணேப்
பணியின்கீழ் பணிபுரியும் அலுவலர்களின் நிர்வாகமதணவகணை பூர்த்தி
மசய்ய துணண ஆட்சியர்களுக்கான பிரத்மயக (www.cra.tn.gov.in/tnscs)
இணணயதைம் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. இதன்மூலம் அரசு விதிகள்,
சட்டங்கள், அரசால் அவ்வப்மபாது மவளியிடப்படும் உத்தரவுகள்,
வழிகாட்டு மநறிமுணைகள், சுற்ைறிக்ணககள், பணிோறுதல், பணி
நியேனங்கள் குறித்த விவரங்கள் அறிந்துமகாள்ைலாம்.
வருவாய்த் துணையின் திட்டங்கணை கிராேங்கள்வணர மகாண்டுமசர்க்க
கூடிய பணிணய மசய்பவர்கள் கிராே நிர்வாக அலுவலர்கள். அவர்களின்
பணியிட ோறுதல்கள் மதாடர்பான மகாரிக்ணககணைப் பரிசீலித்து
மசயல்படுத்தும்
வணகயில்
தனி
இணணயதைம்
(www.cra.tn.gov.in/vaotransfer) உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. இதன்மூலம்
ோறுதல்கணை
தாேதம்
இல்லாேல்
மவளிப்பணடத்தன்ணேயுடன்
மசயல்படுத்த முடியும். இந்த மூன்று புதிய இணணயதைங்கணையும்
முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மதாடக்கி ணவத்தார்.











