 

✓















1. இந்தியாவில் பிறந்த டாக்டர். அப்துல் காதர் கான் அண்மையில்

5. இந்திய விண்தவளி சங்கத்தின் (ISPA) தமலமை இயக்குநராக

காலைானார். அவர், எந்தத் துமறயுடன் ததாடர்புமடயவர்?

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்?

அ) அணு மற்றும் அணு அறிவியல் 

அ) அனில் பட் 

ஆ) மட்டைப்பந்து

ஆ) அமித் ஷா

இ) அரசியல்

இ) அஜித் வதாேல்

ஈ) வேளாண்டம

ஈ) ராஜ்நாத் சிங்

பாகிஸ்தானின் ‘அணுோயுதத்திட்ைத்தின் தந்டத’ என்றடைக்கப்படும்
இந்தியாவில் பிறந்த Dr அப்துல் காதர் கான் சமீபத்தில் பாகிஸ்தானில்
காலமானார். அேர் 1936ஆம் ஆண்டு வபாபாலில் பிறந்தார். 1947ஆம்
ஆண்டு இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவிடனயின்வபாது பாகிஸ்தானுக்கு
குடிபபயர்ந்தார்.

✓

2.சர்வததச தெண்குழந்மதகள் நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிற தததி எது?

பிரதமர் சமீபத்தில் இந்திய விண்பேளி சங்கத்டத (ISPA) பதாைங்கினார்.
இது விண்பேளி மற்றும் பசயற்டகக்வகாள் நிறுேனங்களின் பதாழில்
சங்கமாகும். இதன் நிறுேன உறுப்பினர்களுள் லார்சன் அண்ட் டூப்வரா,
பநல்வகா (ைாைா குழுமம்), ஒன்பேப், பார்தி ஏர்பைல், வமப் டம இந்தியா,
ோல்சந்த்நகர் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் அனந்த் பைக்னாலஜி லிமிபைட்
ஆகியடே அைங்கும். வகாத்பரஜ், ஹியூஸ் இந்தியா உள்ளிட்ைடே மற்ற
முக்கிய உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். பலப்டினன்ட் பஜனரல் அனில் பட்
(ஓய்வு), இச்சங்கத்தின் பபாது இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அ) அக்வைாபர்.10

✓

✓

ஆ) அக்வைாபர்.11 

6. ‘6S ெரப்புமர’ என்ற தெயரிலான ெரப்புமரமயத் ததாடங்கியுள்ள

இ) அக்வைாபர்.14

தொதுத்துமற வங்கி எது?

ஈ) அக்வைாபர்.15

அ) பாரத ேங்கி

ஆண்-பபண் சமத்துே பாதிப்புகடள முன்னிடலப்படுத்துேதற்காக
சர்ேவதச பபண் குைந்டதகள் நாள் ஆண்டுவதாறும் அக்வைாபர்.11 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2011’இல், ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச்சடப, பபண்கள்
எதிர்பகாள்ளும் சோல்கடள முன்னிறுத்துேதற்காக அக்.11’ஐ சர்ேவதச
பபண் குைந்டதகளின் நாளாக அறிவித்தது.

ஆ) பஞ்சாப் வதசிய ேங்கி 
இ) கனரா ேங்கி
ஈ) பவராைா ேங்கி

✓

இந்த ஆண்டு, பலதரப்பட்ை பணிகளில் உள்ள பாலின டிஜிட்ைல் பிளடே
நீக்க உலடக ஐநா ேலியுறுத்துகிறது.

3. ொரத்தெ நிறுவனத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ள இந்திய
வங்கியாளர் யார்?
அ) அருந்ததி பட்ைாச்சார்யா
ஆ) ரஜினிஷ் குமார் 

7. எந்த நாட்டின் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காக, $200 மில்லியன்

இ) சந்தா வகாச்சார்

டாலர் கடன் வழங்குவதற்கு இந்தியா ஒப்புக்தகாண்டுள்ளது?

ஈ) உர்ஜித் பவைல்

✓

பாரத ேங்கியின் முன்னாள் தடலேரான ரஜினிஷ் குமார், பின்பைக்
நிறுேனமான பாரத்வப நிறுேனத்தின் தடலேராக வசர்ந்துள்ளார்.
2020 அக்வைாபரில் 40 ஆண்டுகால வசடேக்குப் பிறகு ரஜினிஷ் குமார்
ஓய்வுபபற்றார். அேர் முன்னர், ேங்கி நிறுேனமான HSBC’இன் ஆசிய
பிரிவின் நிர்ோகமற்ற இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்ைார்.

அ) வநபாளம்
ஆ) தஜிகிஸ்தான்
இ) கிர்கிஸ்தான் 
ஈ) இந்வதாவனசியா

✓

4. கீழ்காணும் எந்த இடைப்பட்ை காலத்திற்கு, இந்திய உயிரியல்
பூங்காக்களுக்கான ததாமலதநாக்கு திட்டத்மத ைத்திய வனம் &
சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் தவளியிட்டார்?
அ) 2021-2031 
ஆ) 2021-2025
இ) 2022-2032

✓

ைமலத்ததாடரின் மிகவுயர்ந்த சிகரைாகும்?

மத்திய ேனவுயிரிச்சாடல ஆடையத்தால் ஏற்பாடுபசய்யப்பட்ை மற்றும்
குஜராத்தின் சர்தார் பவைல் உயிரியல் பூங்காவில் நைத்தப்பட்ை உயிரியல்
பூங்கா இயக்குநர்கள் மற்றும் கால்நடை மருத்துேர்களுக்கான வதசிய
மாநாட்டில் மத்திய சுற்றுச்சூைல் அடமச்சகத்தின் முதன்டம
பேளியீடுகடள மத்திய சுற்றுச்சூைல் அடமச்சர் பேளியிட்ைார்.
முதலில், இந்திய உயிரியல் பூங்காக்கடள உலக தரத்திற்கு வமம்படுத்த
-வும், மத்திய உயிரியல் பூங்கா ஆையத்டத ேலுப்படுத்தவும் பதாடல
வநாக்குத்திட்ைம் (2021-2031) பேளியிைப்பட்ைது. இது ேனவுயிரி பராமரி
-ப்பு, ஆராய்ச்சி & பார்டேயாளர் அனுபேங்களில் கேனஞ்பசலுத்துகிறது.
2ஆேதாக, பணியாளர் மற்றும் பார்டேயாளர்களுக்கான ேளாகத்தில்,
WASH ேசதிகடள உருோக்குேதற்கும் பராமரிப்பதற்குமான உயிரியல்
பூங்காக்களுக்கான WASH டகவயடு பேளியிைப்பட்ைது. CZA அடமத்த
‘பிராணி மித்ரா’ விருதுகடளயும் அேர் ேைங்கினார்.



பாதுகாப்பு ஒத்துடைப்பு உள்ளிட்ை இருதரப்பு உறவுகடள வமம்படுத்துேதற்காக பேளியுறவு அடமச்சர் S பஜய்சங்கர் முன்னணி கிர்கிஸ்தான்
தடலேர்களுைன் வபச்சுோர்த்டத நைத்தினார். அந்நாட்டின் ேளர்ச்சித்
திட்ைங்களுக்காக, $200 மில்லியன் ைாலர் கைன் ேைங்குதற்கு இந்தியா
ஒப்புக்பகாண்ைது. 3 மத்திய ஆசிய நாடுகளுைனான இருதரப்பு உறடே
வமலும் விரிவுபடுத்தும் வநாக்கில், S பஜய்சங்கர் தனது நான்கு நாள்
பயைமாக கிர்கிஸ்தான், கஜகஸ்தான் & ஆர்மீனியாவுக்குச் பசல்கிறார்.

8. சமீெத்திய தசய்திகளில் இடம்தெற்ற பிளாங்க் சிகரம் என்ெது எந்த

ஈ) 2022-2026
✓

நாட்டின் இரண்ைாேது பபரிய பபாதுத்துடற ேங்கியான பஞ்சாப் வதசிய
ேங்கி, ஸ்ேபிமான், சம்ருத்தி, சம்பார்க் மற்றும் ஷிகர், சங்கல்ப் மற்றும்
ஸ்ோகத் வபான்ற பல்வேறு திட்ைங்கடள உள்ளைக்கிய ‘6S பரப்புடர
திட்டத்தை’த் பதாைங்கியுள்ளது. நாட்டில் நிதியியல் வசடேகடள வமம்ப
-டுத்துேதற்கான விழிப்புைர்வு பிரச்சாரத்டத முன்பனடுப்பவத இதன்
வநாக்கமாகும். கைன் ேளர்ச்சி, சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ைங்கள் மற்றும்
டிஜிட்ைல் ேங்கி உந்துதல், குறிப்பாக வேளாண் துடறக்கான கைனுதவி
பற்றிய விழிப்புைர்டே ஏற்படுத்துேடத வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.







அ) இமயமடல
ஆ) ஆல்ப்ஸ் 
இ) ஆண்டிஸ்
ஈ) எேபரஸ்ட் மடல சிகரம்
✓

பிளாங்க் சிகரமானது ஆல்ப்ஸ் மற்றும் வமற்கு ஐவராப்பாவின் மிக
உயரமான சிகரமாகும். பிளாங்க் சிகரம், கைந்த இருபது ஆண்டுகளில் 2
மீ அளவுக்கு குடறந்துள்ளது. அண்டமயில், ேல்லுநர்கள் மற்றும் மடல
ேழிகாட்டிகள் உள்ளிட்ை அளவீட்ைாளர்கள் அந்தச் சிகரத்திடன அளந்து
அதன் புதிய அளவீடுகடள அறிவித்தனர். இது கைல்மட்ைத்திலிருந்து
4,807.81 மீ உயரத்தில் உள்ளது. 2007’இல், அதிகபட்சமாக 4,810.9
மீட்ைராக இதன் உயரம் இருந்தது.



 















9. சர்வததச தைாழிதெயர்ப்பு நாள் தகாண்டாடப்ெடுகிற தததி எது?
அ) பசப்ைம்பர்.30 
ஆ) அக்வைாபர்.1
இ) அக்வைாபர்.2
ஈ) அக்வைாபர்.3
✓

ஆண்டுவதாறும் பசப்ைம்பர்.30 அன்று சர்ேவதச பமாழிபபயர்ப்பு நாள்
பகாண்ைாைப்படுகிறது.
பமாழிபபயர்ப்பாளர்களின்
தந்டதயாகக்
கருதப்படும் டபபிள் பமாழிபபயர்ப்பாளர் புனித பஜவராம் நிடனோக
இந்நாள் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைது. கைந்த 2017’இல் ஐநா பபாதுச்சடபயால்
இது பதாைர்பான தீர்மானம் நிடறவேற்றப்பட்ைது. நாடுகடள இடைப்ப
-திலும் அடமதிடய வமம்படுத்துேதிலும் பமாழி ேல்லுநர்கள் ேகிக்கும்
பங்டக அங்கீகரிப்பதற்காக இந்நாள் பகாண்ைாைப்படுகிறது.

10. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தெற்ற தடவிட் ஜூலியஸ் ைற்றும்
ஆர்தடம் ெடபூட்டியன் ஆகிய ோர் தவன்ற ெரிசு / ெதக்கம் எது?
அ) வமன்புக்கர் பரிசு
ஆ) ஆபபல் பரிசு
இ) வநாபல் பரிசு 
ஈ) பீல்ட்ஸ் பதக்கம்

✓

2021 உைலியல் அல்லது மருத்துேத்திற்கான வநாபல் பரிசு, வைவிட்
ஜூலியஸ் மற்றும் ஆர்பைம் பைபூட்டியன் ஆகிய ோருக்கு கூட்டோக அறிவி
-க்கப்பட்டுள்ளது. பேப்பநிடல மற்றும் பதாடுதலுக்கான ஏற்பிகடளக்
கண்டுபிடித்ததற்காக அேர்கள் இந்த விருதுக்கு வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள
-னர். இது உயிர்ோழ்ேதற்குத் வதடேயான பேப்பம், குளிர் மற்றும்
பதாடுதடல உைரும் திறடன அளிக்கிறது.

✓

வைவிட் ஜூலியசு, சான்பிரான்சிசுவகாவின் கலிவபார்னியா பல்கடலயில்
மருத்துேப்பள்ளியில் வபராசிரியராக உள்ளார். ஆர்பைம் பைபூட்டியன்,
வ ாேர்ட் ஹியூஸ் மருத்துே நிறுேனத்தில் நரம்பியல் துடறயில்
வபராசிரியராக உள்ளார்.


1. புவிசார் குறியீடு பபற்ற - திருப்புேனம் பட்டுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் உடற
பேளியீடு:
புவிசார் குறியீடு பபற்ற திருப்புேனம் பட்டுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் உடற
பேளியிைப்பட்ைது.
தஞ்சாவூர் மாேட்ைம் திருப்புேனம் பட்டுச்வசடலக்கு கைந்த 2019’இல்
புவிசார் குறியீடு கிடைத்தது. இதன் பதாைர்ச்சியாக, 75ஆேது ஆண்டு
சுதந்திர நாள் விைா பகாண்ைாட்ைத்தின் ஒருபகுதியாக, புவிசார் குறியீடு
பபற்ற பபாருட்களுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் உடற பேளியிைப்பட்டு ேருகிறது.
அதன்படி, புவிசார் குறியீடு பபற்ற திருப்புேனம் பட்டுக்கு `25’க்கான
சிறப்பு அஞ்சல் உடற பேளியிைப்பட்ைது.











 

✓













1. சமீபத்தில் குர ோஷியோவுடன் இந்தியோ எந்த துறையில் ஒப்பந்தம்

5. சென்லி டவுச்சீட்டு குறியீடு-2021’இல் இந்தியோவின் நிறல

சசய்து ச ோண்டது?

என்ன?

அ) இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவம் 

அ) 90 

ஆ) விளையாட்டு

ஆ) 82

இ) டிஜிட்டல் கல்வி

இ) 70

ஈ) பாதுகாப்பு

ஈ) 65

இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவ முளைகளில் ஆராய்ச்சி & மமம்பாட்டுக்காக
மத்திய அரசின் ஆயுஷ் அளமச்சகம், குமராஷியா அரசுடன் ஒப்பந்தம்
சசய்துள்ைது. இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் அகில இந்திய ஆயுர்மவத
நிறுவனம் (AIIA) இந்திய சார்பாக ளகசயழுத்திட்டது. குமராஷியா தனது
சுற்றுலாத் சதாகுப்புகளுடன் இந்திய ஆயுர்மவதம் & மயாகாளவயும்
மசர்க்க முன்வந்துள்ைது.

✓

உலகின் மிகவும் பயணத்திற்கு ஏற்ை கடவுச்சீட்டுகளை பட்டியலிடும்
சஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில், இந்தியாவின் தரவரிளச கடந்த
ஆண்டிலிருந்து 6 இடங்கள் சறுக்கி 90ஆவது இடத்தில் உள்ைது.

✓

ஒரு நாட்டின் கடவுச்சீட்ளட ளவத்திருப்பவர்கள் எத்தளன சவளிநாடுக
-ளுக்கு விசா இல்லாமல் சசல்லமுடியும் என்பளத கணக்கிட்டு அதன்
அடிப்பளடயில் இப்பட்டியல் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. பன்னாட்டு வான்
மபாக்குவரத்து சங்கம் வழங்கிய தரவுகளின் பகுப்பாய்வினடிப்பளடயில்
இந்தத் தரவரிளச அளமக்கப்பட்டுள்ைது. இந்தக் குறியீட்டில் ஜப்பான்
மற்றும் சிங்கப்பூர் முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ைன. சதன்சகாரியா மற்றும்
சஜர்மனி ஆகிய நாடுகள் இரண்டாவது இடத்ளதப் பகிர்ந்துள்ைன.

2. இந்தியோ உட்பட 136 நோடு ளின் குழு, சபரு நிறுவனங் ளுக்கு
குறைந்தபட்ச உல ளோவிய வரி விகிதத்றத எத்தறன சதவீதத்தில்
நிர்ணயித்துள்ளது?
அ) 5%

6. 2021 - பன்னோட்டு முதிரயோர் நோளின் ருப்சபோருள் என்ன?

ஆ) 10%

அ) Digital Equity for All Ages 

இ) 15% 

ஆ) Respect and Love for Elders

ஈ) 20%

✓
✓

இ) Empathy and Equity

இந்தியா உட்பட 136 நாடுகளின் குழுமம், சபரிய நிறுவனங்களுக்கு
குளைந்தபட்ச உலகைாவிய வரிளய 15% ஆக நிர்ணயித்துள்ைது.
இந்த நாடுகள் முதலீட்ளட ஈர்ப்பதற்காக குளைந்தபட்ச வரி விகிதத்ளத
நிர்ணயக்கிைது. மமலும், பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு குளைந்த
அைவில் நாடுகள் வரி விதிப்பளத இது தடுக்கிைது. அசமரிக்கா உட்பட
பல நாடுகைால், இந்த நடவடிக்ளக ஒரு சமநிளல நடவடிக்ளகயாக
பார்க்கப்படுகிைது. மமலும் இந்த விகிதம், பல நாடுகளில் கார்ப்பமரட் வரி
விகிதத்ளதவிட 23.5% குளைவாக உள்ைது.

ஈ) Fair Treatment to all Elders

✓

முதல், “திைன்ரபசிமூலேோ
சசய்யவுள்ளது?

யோர்?
அ) லூயிஸ் ஹாமில்டன்

வோக் ளித்தல்” முறைறய ரசோதறன

அ) ஆந்திர பிரமதசம்

ஆ) வால்மடரி மபாட்டாஸ் 

ஆ) சதலுங்கானா 

இ) மமக்ஸ் சவர்ஸ்டாசபன்

இ) கர்நாடகா

ஈ) சசர்ஜிமயா சபரஸ்
பின்னிஷ் பந்தய ஓட்டுநர் வால்மடரி சபாட்டாஸ் துருக்கிய கிராண்ட்
பிரிக்ஸ்-2021’இல் சவற்றிசபற்ைார். மற்சைாரு பந்தய ஓட்டுநர் மமக்ஸ்
சவர்ஸ்டாசபன் இரண்டாமிடத்திலும், சசர்ஜிமயா சபசரஸ் மூன்ைாவது
இடத்திலும் இருந்தார். முன்னணி ஓட்டுனர் லூயிஸ் ஹாமில்டன் 5ஆம்
இடத்தில் பந்தயத்ளத நிளைவுசசய்தார், சார்லஸ் சலக்சலர்க் நான்காம்
இடத்ளதப் பிடித்தார். 32 வயதான ஓட்டுநர் சபாட்டாஸ் 2017 முதல் 2021
வளர பத்து பந்தயங்களில் சவற்றி சபற்றுள்ைார்.

ஈ) மகரைா

✓

சதலுங்கானா மாநில மதர்தல் ஆளணயமானது திைன்மபசிகளைப்
பயன்படுத்தி மசாதளன வாக்சகடுப்ளப நடத்தவுள்ைது. இதற்கு மாநில
அரசிடம் அனுமதி கிளடத்துள்ைது. 2021 அக்மடாபர்.20 அன்று கம்மம்
மாவட்டத்தில் இந்தச் மசாதளன வாக்சகடுப்பு நடத்தப்படவுள்ைது. இது
திைன்மபசிகளைப் பயன்படுத்தி நடத்தப்படும் நாட்டின் முதல் மின்னணு
வாக்குப்பதிவு ஆகும்.

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

8. ேலபோர் பயிற்சியுடன் சதோடர்புறடய இந்திய ஆயுதப்பறட எது?

எங்குள்ளது?

அ) இந்திய இராணுவம்

அ) நியூயார்க்

ஆ) இந்திய கடற்பளட 

ஆ) புது தில்லி 

இ) இந்திய கடமலார காவல்பளட

இ) சகாழும்பு

ஈ) மதசிய பாதுகாப்புப் பளட

ஈ) மராம்
✓

‘பன்னாட்டு முதிமயார் நாைானது’ ஒவ்மவார் ஆண்டும் அக்.1 அன்று
சகாண்டாடப்படுகிைது. முதிமயாருக்கான நலவாழ்வு வசதிகள் பற்றிய
விழிப்புணர்ளவ பரப்புவமத இந்த நாளின் மநாக்கமாகும். 1990 டிச.14
அன்று, ஐநா சபாதுச்சளப அக்மடாபர்.1’ஐ சர்வமதச முதிமயார் நாைாக
அறிவித்தது. “Digital Equity for All Ages” என்பது நடப்பு 2021ஆம்
ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்சபாருைாகும்.

7. எந்த ேோநிலத்தின் ேோநில ரதர்தல் ஆறணயம், இந்தியோவின்

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

✓



✓

சடலிமமடிக்ஸ் மமம்பாட்டு ளமயசமன்பது இந்திய அரசுக்கு சசாந்தமான
சதாளலத்சதாடர்பு சதாழில்நுட்ப மமம்பாட்டு ளமயமாகும். இதன்
தளலளமயகம் புதுதில்லியில் அளமந்துள்ைது. 5G மற்றும் பிை எதிர்கால
சதாழில்நுட்பங்களைவிட 50 மடங்கு மவகமானதாகக் கூைப்படும் 6G
சதாழில்நுட்பங்களில் பணியாற்ை C-DOT மகட்கப்பட்டுள்ைது. யூனியன்
சடலிகாம் சசயலாைர் சமீபத்தில் C-DOT’இன் குவாண்டம் சதாடர்பு
ஆய்வகத்ளதத் திைந்து ளவத்து, உள்நாட்டிமலமய உருவாக்கப்பட்ட
குவாண்டம் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் (QKD) தீர்ளவத் சதாடங்கினார்.









மலபார் பயிற்சி என்பது இந்தியா, ஜப்பான், ஆஸ்திமரலியா மற்றும்
அசமரிக்காவின் கடற்பளடகளின் ஒரு கடல்சார் பயிற்சியாகும். மலபார்
பயிற்சியின் இரண்டாம் கட்டம், 2021 அக்மடாபர் 12-15 வளர வங்காை
விரிகுடாவில் நடத்தப்பட்டது. INS ரான்விஜய், INS சாத்புரா, P8I கடல்
மராந்து வானூர்தி மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் ஆகியளவ இப்பயிற்சியில்
இந்தியாளவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின.



 









9. சமீப சசய்தி ளில் இடம்சபற்ை சுனில் ரசத்ரியுடன் சதோடர்புறடய
விறளயோட்டு எது?
அ) மட்ளடப்பந்து
ஆ) கால்பந்து 





மபரூராட்சிளய கும்பமகாணம் நகராட்சியுடன் இளணக்கப்படலாம் என
உத்மதச
முடிவு
மமற்சகாண்டு
ஆளணயிடுகிைது.
இவ்வாறு
கூைப்பட்டுள்ைது.
2. மதசிய புட்சால் மபாட்டியில் - தமிழக அணிக்கு சாம்பியன் பட்டம்:

இ) ளகப்பந்து
ஈ) கபடி
✓



இந்திய கால்பந்து வீரரும் இந்திய மதசிய கால்பந்து அணியின் அணித்
தலைவருமான சுனில் மசத்ரி அண்ளமயில் தனது 77ஆவது சர்வமதச
மகாளல மநபாைத்திற்கு எதிரான ஆட்டத்தில் SAFF சாம்பியன்ஷிப்பில்
அடித்தார். இதன்மூலம் அவர், முன்னாள் பிமரசிலிய கால்பந்து வீரரான
பீமலவின் மகாளல சமன்சசய்துள்ைார். இந்தியாவுக்கான அவரது 123
ஆவது மபாட்டியில், அவர் இந்தச் சாதளனளய பளடத்துள்ைார்.

10. பி தேர் திசக்தி திட்டத்திற் ோன உத்ரதச நிதி சசலவு என்ன?
அ) `100 மகாடி
ஆ) `1 இலட்சம் மகாடி

15 வயதுக்கு உட்பட்மடாருக்கான மதசிய புட்சால் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டி
தருமபுரியில் சமீபத்தில் நளடசபற்ைது. இதில் பங்மகற்ை தமிழக அணி,
லீக் சுற்றில் மும்ளப, ஆந்திரா, புதுச்மசரி, மகரைா, புமனஆகிய
அணிகளை மதாற்கடித்து அளர இறுதிக்கு தகுதி சபற்ைது.
அளர இறுதியில் தமிழக அணி, கர்நாடகாளவ 3-1 என்ை மகால்
கணக்கில் வீழ்த்தியது. சதாடர்ந்துஇறுதிப் மபாட்டியில் மகாராஷ்டிராளவ
2-1 என்ை மகால் கணக்கில் மதாற்கடித்து தமிழக அணி சாம்பியன்ஷிப்
பட்டம் சவன்ைது. தமிழக அணியின் மகால் கீப்பர்ராகுல் கண்ணன்
சதாடரின் சிைந்தமகால் கீப்பராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். அத்துடன் தமிழக
அணிளயச் மசர்ந்த 5 வீரர்கள், இந்திய புட்சால் அணிக்காக மதர்ந்சதடுக்
-கப்பட்டுள்ைனர். இந்த அணி அடுத்த மாதம் பராகுமவயில் நளடசபை
உள்ை 15 வயதுக்கு உட்பட்மடாருக்கான உலகக் மகாப்ளபயில் கலந்து
சகாண்டு விளையாடுகிைது.

இ) `10 இலட்சம் மகாடி
ஈ) `100 இலட்சம் மகாடி 

✓

3. சசல்வ வை மமலாண் திட்ட மசளவ: இந்தியன் வங்கி அறிமுகம்

75ஆம் சுதந்திரநாள் உளரயில், பிரதமர், உட்கட்டளமப்பு மமம்பாட்ளட
இலக்காகக்சகாண்டு சமாத்தமாக `100 இலட்சம் மகாடி நிதி சசலவில்
‘PM கதிசக்தி மாஸ்டர் திட்டத்ளத’ அறிவித்தார். இத்திட்டம் 1000’க்கும்
மமற்பட்ட சதாழிற்துளை குழுமங்களுக்கு மாதிரி இளணப்ளப வழங்க
முன்சமாழியப்பட்டது. மமலும் தற்மபாதுள்ை பாரத்மாலா, சாகர்மாலா,
உடான்மபான்ை திட்டங்களின்கீழ் திட்டங்களை உள்ைடக்கியது.


1.சபான்மனரி, திருநின்ைவூர் உட்பட 19 மபரூராட்சிகளை நகராட்சிகைாக
தரமுயர்த்தி அரசாளண
தமிழகத்தில் 19 மபரூராட்சிகளை நகராட்சிகைாக தரம் உயர்த்தி தமிழக
அரசு அரசாளண சவளியிட்டுள்ைது. தமிழக அரசு சவளியிட்ட
அரசாளண: தமிழ்நாடு சட்டப்மபரளவயில் 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மதர்தல்) துளை
மானியக்மகாரிக்ளகயின் மபாது, 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள்சதாளக
கணக்சகடுப்பின்படி நகர்ப்புை மக்கள் சதாளக 48.45% ஆகும். 2021ஆம்
ஆண்டு தற்மபாளதய சூழலில் சமாத்த மக்கள் சதாளகயில் நகர்ப்புை
மக்கள்சதாளக சுமார் 53 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ைசதன கருதப்படுகிைது.
தற்மபாது நகர்ப்புை உள்ைாட்சிகளைச் சுற்றியுள்ை பகுதிகளில்
நகர்ப்புரத்தன்ளம, மக்கள் சதாளக, மக்கள் அடர்த்தி, ஆண்டு வருமானம்,
சபாருைாதார முக்கியத்துவம் உள்ளிட்ட பல்மவறு காரணிகளின்
அடிப்பளடயிலும் நகர்ப்புைமாக மாறி வருகின்ை இந்த பகுதிகளிலும்
இளணயான அடிப்பளட வசதிகளை அளித்திடும் மநாக்கத்தில்
உள்ைாட்சி அளமப்புகள் தரம் உயர்த்தப்படுகின்ைன.
அதன்படி,
நாகர்மகாவில்
மாநகராட்சிக்கு
அருகாளமயில்
அளமந்துள்ை
சதங்கம்புதூர் மபரூராட்சி, ஆளுர் மபரூராட்சி, புத்மதரி ஊராட்சி, திருப்பதி
சாரம் ஊராட்சி, பீமநகரி ஊராட்சி, மதமரகால் புதூர் ஊராட்சி, மமல
சங்கரன்குழி
ஊராட்சி,
கணியாகுைம்
ஊராட்சி
ஆகியளவ
முழுளமயாகவும், தர்மபுரம் ஊராட்சி, ராஜக்கமங்கலம் ஊராட்சி
ஆகியளவ பகுதியாகவும் இளணப்படுகிைது.
இமதமபால், திருவள்ளூர் மாவட்டம் - சபான்மனரி, திருநின்ைவூர்,
கடலூர் மாவட்டம்- திட்டக்குடி, வடலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டம்அதிராம்பட்டினம், தூத்துக்குடி மாவட்டம்- திருச்சசந்தூர், மகாளவ
மாவட்டம்- கருமத்தம்பட்டி, காரமளட, கூடலூர், மதுக்களர, கரூர்
மாவட்டம்- பள்ைப்பட்டி, திருப்பூர் மாவட்டம்- திருமுருகன்பூண்டி ஆகிய
12 மபரூராட்சிகள் நகராட்சிகைாக அளமத்துருவாக்கப்படும். சிவகங்ளக
மாவட்டம்- மானாமதுளர, திருச்சி மாவட்டம்- முசிறி, இலால்குடி, மசலம்
மாவட்டம்- தாரமங்கலம், இடங்கணசாளல ஆகிய 5 மபரூராட்சிகள்
நகராட்சிகைாக அளமத்துருவாக்கப்படும். மமலும், கன்னியாகுமரி
மாவட்டம் சகால்லங்மகாடு, கரூர் மாவட்டம் புகளூர் ஆகிய 2
மபரூராட்சிகள் நகராட்சிகைாக அளமத்துருவாக்கப்படும். கும்பமகாணம்
மாநகராட்சிளய
அளமத்துருவாக்கும்
சபாருட்டு
கும்பமகாணம்
நகராட்சிக்கு அருகாளமயில் அளமந்துள்ை தராசுராம் முதல்நிளல









இந்தியன் வங்கி, தனது வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு புதிதாக மின்னணு
சசல்வவை
மமலாண்ளம
திட்டங்கள்
வழங்கும்
மசளவளய
அறிமுகப்படுத்தி உள்ைது. இதற்காக, பிஸ்டம் என்ை நிறுவனத்துடன்
ஒப்பந்தம் சசய்துள்ைது. இதற்கான ஒப்பந்தத்தில், இந்தியன் வங்கியின்
சசயல் இயக்குநர் முன்னிளலயில், இந்தியன் வங்கியின் சபாதுமமாைர்
ஆகிமயார் ளகசயழுத்திட்டனர்.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், ஏற்கனமவ உள்ை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
முதலீடு
மற்றும்
இ-என்பிஎஸ்
மட்டுமின்றி
புதியமின்னணு
திட்டங்கைான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அறிவுளர திட்டம், மின்னணு தங்கம்,
மின்னணு வரித்தாக்கல் மசளவகளும் வழங்கப்படும்.
4. நீதிமன்ைங்களில் இனி பச்ளச நிை லீகல் ளசஸ் மபப்பருக்கு
மவளலயில்ளல; சவள்ளை நிை ஏ4 மபப்பரில் மனுக்களை தாக்கல்
சசய்தால் மபாதும்: உயர் நீதிமன்ை பதிவுத் துளை உத்தரவு
நீதிமன்ைங்களில் இனி மனுக்களை தாக்கல் சசய்ய பச்ளச நிை லீகல்
ளசஸ் மபப்பளர மதடி அளலய மவண்டியதில்ளல. சவள்ளை நிைஏ4
மபப்பரில் மனுக்களை தாக்கல்சசய்தால் மபாதும் என உயர் நீதிமன்ை
பதிவுத் துளை உத்தரவிட்டுள்ைது.
சசன்ளன உயர் நீதிமன்ைம், உயர் நீதிமன்ை மதுளர கிளை உள்ளிட்ட
தமிழகம், புதுச்மசரியில் உள்ை அளனத்து கீழளம நீதிமன்ைங்களிலும்
பிரமாண பத்திரங்கள், பிராதுகள், ஆவணங்கள், உத்தரவுநகல்கள்,
வக்காலத்து நாமா மற்றும் பதில் மனுக்களை தாக்கல் சசய்ய 100
ஜிஎஸ்எம் தரம் சகாண்ட பச்ளச நிை ஃபுல்-ஸ்மகப் லீகல் ளசஸ்
மபப்பர்கள் மட்டுமம பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
சபாதுவாக நீதிபதிகள் படிப்பதற்காக தாக்கல் சசய்யப்படும் பிரமாணப்
பத்திரங்கள், மனுக்கள்மற்றும் ஆவணங்கள் அளனத்தும்பச்ளச நிை
லீகல் ளசஸ் மபப்பர்களிலும், பிரதிவாதிகளுக்கான மனுக்கள் சவள்ளை
நிை மபப்பர்களிலும் தாக்கல் சசய்யப்படுவது வழக்கம். தற்மபாது இந்த
நளடமுளையில் மாற்ைம் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ைது.
அதன்படி உரிளமயியல் நளடமுளை சட்டம் - 1908, பிரிவு 122-ன்கீழ்
உரிளமயியல் விதிகளுக்கான சதாழில் சநறி பயிற்சி மற்றும்
சுற்ைறிக்ளகக்கான உத்தரவுகள் - விதி 6-ல் சில திருத்தங்களை
தமிழக அரசின் அனுமதியுடன் சசன்ளன உயர் நீதிமன்ைம்
சகாண்டுவந்துள்ைது. இந்த திருத்தங்கள் குறித்த அறிவிப்பாளண
தமிழக அரசிதழில் சவளியிடப்பட்டுள்ைது.
அதன்படி உயர் நீதிமன்ை தளலளம பதிவாைர் பி தனபால் அளனத்து
நீதிமன்ைங்களுக்கும் பிைப்பித்த உத்தரவில், ‘நீதிமன்ைங்களில் தாக்கல்
சசய்யப்படும் அளனத்து பிராதுகள், எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்கள்,
மனுக்கள், பிரமாணப் பத்திரங்கள், மமல்முளையீட்டு மனுக்கள் இனி 75
ஜிஎஸ்எம் சகாண்ட சவள்ளை நிை ஏ4 மபப்பரில் தாக்கல் சசய்தால்
மபாதும். முன்பக்கம் மற்றும் பின்புை பக்கங்களில் மனுக்களை தாக்கல்
சசய்யும்மபாது அதற்கான பக்கங்களை நம்பர்களில் குறிப்பிட மவண்டும்.
மமல்முளையீட்டு மற்றும் அசல் வழக்குகளுக்கான ஆவணங்களை
தாக்கல் சசய்யும்மபாது ஏ4 ளசஸ் மபப்பரில் மமல்புைம் மற்றும்



 









அடிப்பக்கத்தில் இருந்து 2.5 சசமீ அைவுக்கும், இடது புைத்தில் 3 சசமீ
அைவுக்கும், வலது புைத்தில் 2.5 சசமீ அைவுக்கும் மார்ஜின் விட
மவண்டும்’ என்று அறிவுறுத்தியுள்ைார்.
5. 22 நாட்கள் மதடுதல் மவட்ளடக்குப் பின்னர் - மயங்கிய நிளலயில்
பிடிபட்டது ‘டி23’ புலி: மயக்க ஊசிசசலுத்தி வனத்துளையினர் பிடித்தனர்
நீலகிரி மாவட்டத்தில் 4 மபளர சகான்ை ஆட்சகால்லி புலிளய 22
நாட்கள் மதடுதல் மவட்ளடக்குப் பின்னர் மநற்று மயக்க ஊசி சசலுத்தி
வனத்துளையினர் உயிருடன் பிடித்தனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் மசின குடியின்கவுரி, மதவன் எஸ்மடட் பகுதியில்
குஞ்சு கிருஷ்ணன், சந்திரன், சிங்காரா வனப்பகுதியில் பசுவன்
ஆகிமயார்
டி.23
என
வனத்துளையினரால்
அளழக்கப்படும்
புலியால்அடித்துக் சகால்லப்பட்டனர். இளதஅடுத்து, புலிளய சுட்டுக்
சகால்ல மவண்டும் என்று சபாதுமக்கள் மபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
புலிளய மயக்க ஊசி சசலுத்தி பிடிக்க வனத்துளையினர் திட்டமிட்டனர்.
22 நாட்கைாக புலிளய பிடிக்க வனத்துளையினர் மதடுதல் மவட்ளடயில்
ஈடுபட்டனர்.
மநற்று
முன்தினம்
இரவு
புலிளயப்
பார்த்த
வனத்துளையினர், புலிக்கு இரு முளை மயக்க ஊசி சசலுத்தினர்.
ஆனால், புலி அடர்ந்த புதருக்குள் பதுங்கி தப்பியது. இந்நிளலயில், மநற்று
மதியம் மாயார் வனத்தில் கூற்றுப்பாளை பகுதியில் நடமாடிய புலிளய
வனத்துளையினர் மயக்க ஊசி சசலுத்தி உயிருடன் பிடித்தனர்.
6. பாகிஸ்தான், வங்கமதசத்ளதவிட மமாசம்: உலக பட்டினிக் குறியீட்டில்
இந்தியா 101 இடத்துக்குச் சரிந்தது
2021ஆம் ஆண்டுக்கான உலக பட்டினிக் குறியீட்டில் 116 நாடுகளில்
இந்தியா 101ஆவது இடத்துக்கு சரிந்துள்ைது. அண்ளட நாடுகைான
பாகிஸ்தான், வங்கமதசம், மநபாைம் ஆகியவற்ளைவிட இந்தியாவில்
பட்டினியால் வாடுவார் அதிகரித்துள்ைனர். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு
107 நாடுகளுக்கான பட்டியலில், 94ஆவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா,
116 நாடுகளுக்கான பட்டியலில் 2021ஆம் ஆண்டில் 101ஆவது
இடத்துக்கு பின்தங்கியுள்ைது.
ஊட்டச்சத்து குளைபாடு, 5வயதுக்கு கீழ் உள்ை குழந்ளதகள் சத்துணவு
குளைபாட்டால் தங்கள் உயர்த்துக்கு ஏற்ை எளட இல்லாமல் இருத்தல்,
வயதுக்கு ஏற்ை உயரம் இல்லாமல் இருத்தல், 5வயதுக்கு உட்பட்ட
குழந்ளத உயிரிழப்புகள் ஆகிய காரணிகளை அடிப்பளடயாக ளவத்து
உலக பட்டினி குறியீடு கணக்கிடப்படுகிைது.
உலகைவில் பட்டினிச் சாவு, சரிவிகித சத்துணவு மக்களுக்குக்
கிளடப்பது
ஆகியவற்ளைக்
கண்டறிந்து
அறிக்ள க
சவளியிடப்பட்டுள்ைது. ஐயர்லாந்ளதச் மசர்ந்த கன்சர்ன் மவர்ல்ட்ளவட்
அளமப்பு மற்றும் சஜர்மனிளயச் மசர்ந்த சவல்ட் ஹங்கர் ஹில்ப் ஆகிய
அளமப்பும் மசர்ந்து தயாரித்த அறிக்ளகயில், இந்தியாவில் பட்டினியின்
அைவு அபாயக்கட்டத்தில் இருப்பதாகத் சதரிவித்துள்ைது.
அமதசமயம், சீனா, பிமரசில், குளவத் உள்ளிட்ட 18 நாடுகளில் பட்டினிக்
குறியீடு என்பது 5-க்கும் குளைவாகமவ இருக்கிைது எனத்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. அதாவது கடந்த 1998-2002ம் ஆண்டு
இந்தியாவில் 5 வயதுக்குள் இருக்கும் குழந்ளதகள் சத்துணவு
குளைபாட்டால் தங்கள் உயரத்துக்கு ஏற்ை எளட இல்லாமல் இருத்தல்
சதவீதம் 17.1 ஆக இருந்த நிளலயில் 2016 முதல் 2020ம் ஆண்டில் இது
17.3 ஆகஅதிகரித்துள்ைது.
கமரானா ளவரஸ் பரவலால் இந்தியாவில் உள்ை மக்கள் மமாசமாகப்
பாதிக்கப்பட்டுள்ைனர். அதிலும், இந்தியாவில் உள்ை குழந்ளதகள்
சத்துணவுக் குளைபாடு பிரச்சிளனகைால் மமாசமான பாதிப்ளபச்
சந்தித்துள்ைனர். குழந்ளதகளுக்கு சத்துணவு, சரிவிகித உணவு
வழங்குவதிலும், உலக பட்டினிக் குறியீட்டிலும் இந்தியாவின் அண்ளட
நாடுகைான மநபாைம் 76வது இடம், வங்கமதசம் (76), மியான்மர் (71),
பாகிஸ்தான் (92) ஆகிய இடங்களில் உள்ைனர்.
இருப்பினும் இந்தியாளவவிட முன்மனறியிருந்தாலும், சத்துணவு,
சரிவிகித உணவுகளை வழங்குவதில் இன்னும் முன்மனற்ைம் மதளவ
எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. அமதசமயம், இந்தியாவில் 5 வயதுக்குள்
இருக்கும் குழந்ளதகள் உயிரிழப்பு சபருமைவு குளைக்கப்பட்டுள்ைது.
ஆனால், சத்துணவு, சரிவிகித உணவு உணவு கிளடப்பதில்தான்
இன்னும் சிக்கல் நீடிக்கிைது எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
பட்டினிக்கு எதிராக உலக நாடுகள் மபாராடும் பாளதயில் 47 நாடுகள்
2030ம் ஆண்டுக்குள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்ளக அளடய முடியாது.
குளைந்த அைவு பட்டினிக் குறியீட்ளட எட்டமுடியாது எனத்















சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. மக்களுக்கான உணவுப் பாதுகாப்பு பல்மவறு
முளனகளில் இருந்து தாக்குதலுக்கு ஆைாகிைது. உள்நாட்டுக் குழப்பம்,
பிரச்சிளனகள், பருவநிளல மாறுபாடு, சபாருைாதார, சுகாதார சிக்கல்கள்,
கமரானா ளவரஸ் மபான்ைவற்ைால் பட்டினிக் குறியீட்டின் அைளவ
அதிகரிக்கிைது. அதுமட்டுமல்லாமல் நாடுகளுக்கு இளடமய வைர்ச்சியில்
மவறுபாடு,
உள்நாட்டில்
பிராந்தியங்களில்
சமநிளலயின்ளம,
மாவட்டங்கள், சமூகங்களிளடமய சமத்துவமின்ளம மபான்ைவற்ளைக்
கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பட்டினிக் குறியீடு அதிகரித்துள்ைது.
இந்தியாளவ விட மமாசமாக 15 நாடுகள் உள்ைன. பப்புவா நியூ கினியா
(102), ஆப்கானிஸ்தான் (103), ளநஜிரியா (103) காங்மகா (105),
சமாசாம்பிக் (106), சியா லிமயான் (106), ளதமூர் சலஸ்டி (108), சஹய்தி
(109), ளலபீரியா (110), மடகாஸ்கர் (111), காங்மகா ஜனநாயகக் குடியரசு
(112), சாட் (113), மத்திய ஆப்ரிக்க குடியரசு (114), ஏமன் (115), மசாமாலியா
(116) நாடுகள் உள்ைன.
7. ஐ.நா. மனித உரிளம கவுன்சிலுக்கு இந்தியா மீண்டும் மதர்வு
ஐ.நா. மனித உரிளம கவுன்சிலில் 2022-24ஆம் ஆண்டுகளுக்கான
உறுப்பினர் பதவிக்கு இந்தியா மீண்டும் மதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ைது. 3
ஆண்டுகள் பதவிக் காலம் சகாண்ட ஐ.நா. மனித உரிளம கவுன்சில்
உறுப்பினர் சபாறுப்புக்கான மதர்வு 76ஆவது ஐ.நா. சபாது சளபக்
கூட்டத்தில் நளடசபற்ைது.
2022-2024ஆம் ஆண்டு வளர நீடிக்கவிருக்கும் அந்தப் சபாறுப்புக்கு 18
புதிய உறுப்பினர்களைத் மதர்ந்சதடுப்பதற்காக இந்த வாக்சகடுப்பு
நடத்தப்பட்டது. இதில், சபருவாரியான வாக்குகள் சபற்று இந்தியா
மீண்டும் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. 193 உறுப்பினர்களைக்சகாண்ட ஐ.நா.
சபாது சளபயில், இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக 184 வாக்குகள் பதிவாகின.
8. அண்ணா மமலாண்ளம நிளலயம் இனி நிர்வாகப் பணியாைர்
கல்லூரி என அளழக்கப்படும்
அண்ணா மமலாண்ளம நிளலயம், இனி அண்ணா நிர்வாகப்
பணியாைர் கல்லூரி என்ை சபயரில் அளழக்கப்படும் என தளலளமச்
சசயலாைர் சவ இளையன்பு அறிவித்துள்ைார். தளலளமச் சசயலாைரும்,
அண்ணா நிர்வாகப் பணியாைர் கல்லூரியின் இயக்குநருமான சவ
இளையன்பு, சவளியிட்ட அறிவிப்பு:
அண்ணா மமலாண்ளம நிளலயத்தில் இைநிளல உதவியாைர்கள்
முதல் இந்திய ஆட்சிப் பணியாைர்கள் வளர அளனவருக்குமான பயிற்சி
வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்ைன. அவ்வப்மபாது துளை அலுவலர்களுக்கு
அலுவலக நளடமுளை, தகவல் சபறும் உரிளமச் சட்டம், ஒழுங்கு
நடவடிக்ளக விதிகள், மன அழுத்த மமலாண்ளம, குழு மமலாண்ளம,
ஓய்வுக்கு முந்ளதய ஆமலாசளன, மநர மமலாண்ளம, மபரிடாா்
மமலாண்ளம, தளலளமப்பண்புகள் மபான்ை பல தளலப்புகளில்
பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்ைன.
ஆதிதிராவிட மாணவர் விடுதியின் காப்பாைர்களுக்கும் பயிற்சிகள்
அளிக்கப்பட்டு வருகின்ைன. சபாதுத்துளை நிறுவனங்களைச் மசர்ந்த
அலுவலர்களுக்கும்
அலுவலக
நளடமுளைகளில்
பயிற்சிகள்
வழங்கப்படுகின்ைன. அரசுத் துளைகள் நீதிமன்ை வழக்குகளை உரிய
முளையில் அணுகுவதற்கு வழக்குகள் மமலாண்ளம பயிற்சியும்
அளிக்கப்படுகிைது.
சபயர் மாற்ைம்: இந்த நிறுவனம் இதுவளர, ‘அண்ணா மமலாண்ளம
நிளலயம்’ என்மை அளழக்கப்பட்டு வந்தது. ‘மமலாண்ளம நிளலயம்’
என்று அளழக்கப்படுவதால், இந்த நிளலயத்தின் சசயல்பாடுகள் குறித்து
சதளிவின்ளம ஏற்பட்டது. நிர்வாகப் பணியாைர்களுக்குப் பயிற்சி
அளிக்கும் நிறுவனம்தான் என்பளதக் கருத்தில் சகாண்டு இதன் சபயர்,
‘அண்ணா நிர்வாகப் பணியாைர் கல்லூரி’ என்று அளழக்கப்படும்.
இதற்கான அரசு உத்தரவு பிைப்பிக்கப்பட்டுள்ைது என்று தனது
அறிவிப்பில் தளலளமச் சசயலாைர் சவ இளையன்பு சதரிவித்துள்ைார்.
9. 2021 அக்.16 - உைக உணவு நாள்
கருப்பபாருள்: Safe Food Now for a Healthy Tomorrow
10. இந்தியா-ரஷியா இளடமய எஃகு, நிலக்கரித் துளை ஒப்பந்தம்
இந்தியா-ரஷியா இளடமய எஃகு தயாரிப்பு, நிலக்கரி துளையில் முக்கிய
ஒப்பந்தம் ளகசயாப்பமிடப்பட்டது.



 











ரஷிய எரிசக்தி வார நிகழ்ச்சிகளில் பங்மகற்பதற்காக இரு நாள்
பயணமாக மத்திய எஃகு துளை அளமச்சர் ராம் சந்திர பிரசாத் சிங்
மாஸ்மகா சசன்றுள்ைார். அங்கு அந்நாட்டு எரிசக்தி துளை அளமச்சர்
நிமகாலாய் சுல்கிமநாளவ அவர் சந்தித்து மபசினார்.
அப்மபாது எஃகு தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மகாகிங் நிலக்கரி, அதன்
ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டில் ஒத்துளழப்பு சதாடர்பாக முக்கிய
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ளகசயழுத்தானது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்மூலம்
கூட்டு திட்டங்கள், எஃகு தயாரிப்பு நிலக்கரியில் வர்த்தக சசயல்பாடுகள்,
இந்தியாவிற்கு நல்ல தரமான மகாகிங் நிலக்கரிளய நீண்டகாலத்திற்கு
விநிமயாகம் சசய்வது, மகாகிங் நிலக்கரியின் மசமிப்பு வசதிகள்,
மபாக்குவரத்து தைவாட மமம்பாடு, நிலக்கரி உற்பத்தி மமலாண்ளமயில்
அனுபவங்களை பகிர்ந்துசகாள்ளுதல், சுரங்க சதாழில்நுட்பங்கள் &
பயிற்சிகள் ஆகியவற்றில் ஒத்துளழப்ளப மமம்படுத்த வளக சசய்யப்பட்டு
உள்ைது.
11. கும்பமகாணம் மாநகராட்சியாகிைது:
நகராட்சிகள் உதயம்

தமிழகத்தில்

புதிதாக

19

தமிழகத்தில் புதிதாக 19 நகராட்சிகளை உருவாக்குவதற்கான
உத்தரவுகளை நகராட்சி நிர்வாகத்துளை சவளியிட்டது. இந்த
உத்தரவுகளை நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துளை
கூடுதல் தளலளமச் சசயலாைர் சிவதாஸ் மீனா பிைப்பித்தார்.
கும்பமகாணம் நகராட்சி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்படுகிைது.
தமிழகத்தில் தற்மபாது 15 மாநகராட்சிகள், 121 நகராட்சிகள், 528
மபரூராட்சிகள் என சமாத்தம் 664 நகர்ப்புை உள்ைாட்சிகள் உள்ைன.
மக்கள் சதாளகயின் அைவு, பரப்பைவு ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப
மபரூராட்சிகள் நகராட்சியாகவும், நகராட்சிகள் மாநகராட்சியாகவும் தரம்
உயர்த்தப்பட்டு வருகின்ைன. நகர்ப்புை உள்ைாட்சி அளமப்புகளுக்குத்
மதர்தல் நடத்தாத காரணத்தால், தனி அலுவலர்களின்மூலமாக
தீர்மானங்கள் சபைப்பட்டு அரசுக்கு வரப்சபைப்படுகின்ைன.
அந்த
வளகயில்
தமிழகத்தில்
ஒரு
சில
மபரூராட்சிகளை
ஒன்றிளணத்தும், சில மபரூராட்சிகள் முழுளமயாக நகராட்சிகைாகவும்
தரம் உயாா்த்தப்பட்டுள்ைன. அதன் விவரம்:
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சகால்லங்மகாடு மற்றும் ஏழுமதசம் ஆகிய
இரண்டு
மபரூராட்சிகள்
இளணக்கப்பட்டு
சகால்லங்மகாடு
நகராட்சியாக தரமுயர்த்தப்படுகிைது. இமதமபான்று, கரூர் மாவட்டத்தில்
புஞ்ளச புகளூர் மற்றும் தமிழ்நாடு காகித ஆளல புகளூர் ஆகிய
மபரூராட்சிகள் இளணக்கப்பட்டு புகளூர் நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்ப
-டுகிைது. இமதமபான்று, சிவகங்ளக மாவட்டம் மானாமதுளர, திருச்சி
மாவட்டம் முசிறி, லால்குடி, மசலம் மாவட்டம் தாரமங்கலம்,
இடங்கணசாளல, திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருநின்ைவூர், சபான்மனரி,
கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி, வடலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அதிராம்பட்டி
-னம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்சசந்தூர், மகாளவ மாவட்டம்
கருமத்தம்பட்டி, காரமளட, கூடலூர், மதுக்களர, கரூர் மாவட்டம் பள்ைப்
பட்டி, திருப்பூர் மாவட்டம் திருமுருகன்பூண்டி ஆகிய மபரூராட்சிகள்
நகராட்சிகைாக தரம் உயர்த்தப்படுகின்ைன.
மதர்தல் எப்மபாது? உத்மதச நகராட்சிகளின் வாாா்டு எல்ளலகளை
வளரயளை சசய்த பிைகு சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சிகளுக்கு அடுத்த
சாதாரண மதர்தல் நடத்தப்படும்.
கும்பமகாணம் மாநகராட்சி: தமிழகத்தின் 16ஆவது மாநகராட்சியாக
கும்பமகாணம் நகராட்சி, தரமுயர்த்தப்படுகிைது. கும்பமகாணம் நகராட்சி
மற்றும் தாராசுரம் மபரூராட்சிப் பகுதிகளை உள்ைடக்கிய உத்மதச
கும்பமகாணம் மாநகராட்சிக்கான வார்டுகள் வளரயளை சசய்யப்பட்டு,
அடுத்த சாதாரணத் மதர்தல் நடத்தப்படும். இதன் அடிப்பளடயில்
கும்பமகாணம் மாநகராட்சி அளமத்து உருவாக்கப்படும்.
நாகர்மகாவில் மாநகராட்சி ஏற்சகனமவ அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த
மாநகராட்சிப் பகுதியுடன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் சதங்கம்புதூர்,
ஆளூர் மபரூராட்சிகள் முழுளமயாக இளணக்கப்படுகின்ைன என்று
தனது உத்தரவில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துளை
கூடுதல் தளலளமச் சசயலாைர் சிவதாஸ் மீனா சதரிவித்துள்ைார்.
எண்ணிக்ளக எவ்வைவு: அரசின் உத்தரவு காரணமாக, தமிழகத்தில்
நகராட்சிகளின் எண்ணிக்ளக 139 ஆக அதிகரிக்கும். மாநகராட்சிகளின்
எண்ணிக்ளக 15-லிருந்து 16ஆக உயரும்.













புதிய நகராட்சிகள் விவரம்:
1. சகால்லங்மகாடு, 2. புகளூர், 3. மானாமதுளர, 4. முசிறி, 5. லால்குடி, 6.
தாரமங்கலம், 7. இடங்கணசாளல, 8. திருநின்ைவூர், 9. சபான்மனரி, 10.
திட்டக்குடி, 11. வடலூர், 12. அதிராம்பட்டினம், 13. திருச்சசந்தூர், 14.
கருமத்தம்பட்டி, 15. காரமளட, 16. கூடலூர், 17. மதுக்களர, 18. பள்ைப்பட்டி,
19. திருமுருகன்பூண்டி.
புதிய மாநகராட்சி: கும்பமகாணம்.
12. சசன்ளன சாம்பியன்: சகால்கத்தாளவ வீழ்த்தியது
ஐபிஎல் மபாட்டியின் 14ஆவது சீசன் இறுதி ஆட்டத்தில் சசன்ளன சூப்பர்
கிங்ஸ் 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சகால்கத்தா ளநட் ளரடர்ளை
வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது. சசன்ளன மகாப்ளப சவல்வது இது 4ஆவது
முளையாகும். இதற்குமுன் 2010, 2011, 2018 ஆகிய ஆண்டுகளில்
சசன்ளன சாம்பியனாகியுள்ைது. கடந்த சீசனில் மிகமமாசமான
வளகயில் மதாற்ை நிளலயில், அதிலிருந்து மீண்டு தற்மபாது
சாம்பியனாகி சாதித்திருக்கிைது சசன்ளன.
டூ பிசைஸ்ஸிஸ் ஆட்டநாயகன் ஆனார். இந்த ஆட்டம், டி20 பாரர்மட்டில்
மகப்டனாக எம் எஸ் மதானியின் 300ஆவது ஆட்டமாகும். இதன்மூலம்
கிரிக்சகட் உலகில் மகப்டனாக 300 டி20 ஆட்டங்களில் கைம் கண்ட
ஒமர வீரர் என்ை சாதளனளய மதானி எட்டியுள்ைார். ஐபிஎல் மபாட்டியின்
14 சீசன்களில் சசன்ளன சூப்பர் கிங்ஸ் அணிளய 12 சீசன்களில் 214
ஆட்டங்களில் வழி நடத்தியிருக்கிைார் மதானி. அது தவிர ஒரு சீசனில்
ளரசிங் புமன சூப்பர் ஜயன்ட்ஸ் அணிக்கு 14 ஆட்டங்களில் தளலளம
தாங்கியிருக்கிைார். லீக் மபாட்டிகள் தவிர்த்து, இந்திய அணிளய 72
டி20 ஆட்டங்களில் வழி நடத்தியிருக்கிைார் மதானி. இதில் 6 டி20
உலகக்மகாப்ளப மபாட்டிகளும் அடங்கும்.
13. நாட்டின் ஏற்றுமதி 23% அதிகரிப்பு: வரலாற்று உச்சத்தில் வர்த்தக
பற்ைாக்குளை
இந்தியாவின் ஏற்றுமதி கடந்த சசப்டம்பர் மாதத்தில் 22.63 சதவீத
வைாா்ச்சிளய எட்டியுள்ைது. இந்த நிளலயில், நாட்டின் வாா்த்தக
பற்ைாக்குளை இதுவளர இல்லாத வரலாற்று உச்சத்ளத பதிவு
சசய்துள்ைது கவளலக்குரிய அம்சமாக மாறியுள்ைது.
இதுகுறித்து மத்திய அரசு சவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் கூறியுள்ைதாவது:
நாட்டின் ஏற்றுமதி நடப்பாண்டு சசப்டம்பரில் 22.63 சதவீதம் அதிகரித்து
3,379 மகாடி டாலராக (இந்திய மதிப்பில் சுமாரர் `2.53 லட்சம் மகாடி)
வைாா்ச்சி கண்டுள்ைது.
வரலாற்று உச்சம்: அமதசமயம், கச்சா எண்சணய் மற்றும் தங்கம்
இைக்குமதி சவகுவாக அதிகரித்தளதயடுத்து நாட்டின் வர்த்தகப்
பற்ைாக்குளையானது அந்த மாதத்தில் இதுவளர இல்லாத வரலாற்று
உச்சமாக முதன் முளையாக 2,259 மகாடி டாலளர (`1.69 லட்சம் மகாடி)
எட்டியுள்ைது. இதற்கு முன்பு வர்த்தக பற்ைாக்குளையானது 2012
அக்மடாபரில் 2,020 மகாடி டாலளரத் சதாட்டமத அதிகபட்ச அைவாக
கருதப்பட்டு வந்தது. சசப்டம்பரில் இைக்குமதியானது 5,639 மகாடி
டாலராக இருந்தது. இது, கடந்தாண்டு இமத மாத இைக்குமதியுடன்
ஒப்பிடுளகயில் 84.77 சதவீதம் அதிகமாகும்.
தங்கம் இைக்குமதி விறுவிறு: நடப்பாண்டு சசப்டம்பரில் தங்கம்
இைக்குமதி 511 மகாடி டாலராக கணிசமாக அதிகரித்துள்ைது. இதன்
இைக்குமதி கடந்தாண்டு சசப்டம்பரில் 60.1 மகாடி டாலாா் அைவுக்மக
இருந்தது. 2021 ஏப்ரல் முதல் சசப் வளரயிலான ஆறு மாத காலத்தில்
தங்கத்தின் இைக்குமதி 680 மகாடி டாலரிலிருந்து 2,400 மகாடி
டாலராக உயர்ந்துள்ைது.
கச்சா எண்சணய் இைக்குமதி உயர்வு: இமதமபான்று, கச்சா எண்சணய்
இைக்குமதியும் கடந்த சசப்டம்பரில் 1,744 மகாடி டாலராக கணிசமாக
அதிகரித்துள்ைது. அமதசமயம், 2020 சசப்டம்பரில் இதன் இைக்குமதி
583 மகாடி டாலராக மட்டுமம காணப்பட்டது. அதன்படி, 2021 ஏப்ரல்-சசப்
காலகட்டத்தில் நாட்டின் கச்சா எண்சணய் இைக்குமதியானது 3,201
மகாடி டாலரிலிருந்து 7,299 மகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ைது.
நிலக்கரி: அமதமபான்று, நிலக்கரி இைக்குமதியும் கடந்த சசப்டம்பரில் 119
மகாடி டாலரிலிருந்து 218 மகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ைது. நடப்பு
நிதியாண்டின் முதல் அளரயாண்டு காலத்தில் நிலக்கரி இைக்குமதி
ஒட்டுசமாத்த அைவில் 1,193 மகாடி டாலளர எட்டியுள்ைது. இது, 2020-21
ஆம் நிதியாண்டின் இமத காலகட்டத்தில் 670 மகாடி டாலராக இருந்தது.



 















2021 ஏப்ரல்-சசப்டம்பரில் இைக்குமதி கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடுளகயில்
3,201 மகாடி டாலரிலிருந்து 7,299 மகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ைது.
சாதக வைர்ச்சி: நடப்பாண்டு சசப் மாதத்தில், காபி, முந்திரி, சபட்மராலிய
சபாருள்கள், ளகத்தறி, சபாறியியல், ரசாயனம், நூல்/ துணி வளககள்,
நவரத்தினங்கள்-ஆபரணங்கள், பிைாஸ்டிக் & கடல் உணவுப் சபாருள்
துளைகளின் ஏற்றுமதி மநர்மளை வைர்ச்சிளய பதிவு சசய்துள்ைன.
2021 ஏப்ரல்-சசப்டம்பாா் வளரயிலான ஆறு மாத காலத்தில் நாட்டின்
ஒட்டுசமாத்த ஏற்றுமதி 19,789 மகாடி டாலளரத் சதாட்டுள்ைது. இது,
முந்ளதய ஆண்டில் மமற்சகாள்ைப்பட்ட ஏற்றுமதியான 12,562 மகாடி
டாலருடன் ஒப்பிடுளகயில் 57.53 சதவீதம் அதிகம் என்பது
கவனிக்கத்தக்கது
இைக்குமதி: அமதமபான்று, இமத காலகட்டத்தில் நாட்டின் இைக்குமதியும்
15,194 மகாடி டாலரிலிருந்து 81.67 சதவீதம் அதிகரித்து 27,600 மகாடி
டாலளர எட்டியுள்ைது. ஏற்றுமதிளய காட்டிலும் இைக்குமதி அதிகரித்த
-ளதயடுத்து நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாத காலத்தில் நாட்டின்
வர்த்தக பற்ைாக்குளை 2,631 மகாடி டாலரிலிருந்து 7,813 மகாடி டாலராக
உயர்ந்துள்ைது என மத்திய அரசு புள்ளிவிவரத்தில் சதரிவித்துள்ைது.
14. சதற்காசிய கால்பந்து: 8ஆவது முளையாக இந்தியா சாம்பியன்
5 அணிகள் இளடயிலான 13ஆவது சதற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்
மபாட்டி மாலத்தீவில் நடந்தது. இதில் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி,
மநபாைத்ளத எதிர்சகாண்டது. பந்ளத கட்டுப்பாட்டில் ளவத்திருப்பதிலும்,
ஷாட் அடிப்பதிலும் முழுளமயாக ஆதிக்கம் சசலுத்திய இந்திய அணி 30 என்ை மகால்கணக்கில் மநபாைத்ளத வீழ்த்தி சாம்பியன் மகாப்ளப
-ளய ளகப்பற்றியது. இந்திய மகப்டன் சுனில் மசத்ரி 49ஆவது
நிமிடத்தில் முதலாவது மகால் அடித்தார்.
சமாத்தத்தில் இது அவரது 80ஆவது சர்வமதச மகாலாகும். இதன்மூலம்
அதிக மகால் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் 5ஆவது இடத்தில் உள்ை
அர்சஜன்டினாவின் லமயானல் சமஸ்சிளய (80 மகால்) சமன் சசய்தார்.
மசத்ரிளய சதாடர்ந்து சுமரஷ் வாங்ஜாம் (50ஆவது நிமிடம்), சஹால்
சமாத் (90ஆவது நிமிடம்) ஆகிமயாரும் மகால் மபாட்டு அசத்தினர்.
1993ஆம் ஆண்டு முதல் நடந்து வரும் இந்த மபாட்டியில் இந்திய அணி
இந்தக் மகாப்ளபளய சவல்வது இது 8ஆவது முளையாகும்.











 













1. தேசிய ேன்னார்வ குருதிக்க ாடை நாள் அனுசரிக் ப்படுகிற

5.

தேதி எது?

“Keeping cybercriminals out: #JustOneClick” என்பது எந்ே அடைப்பால்
நைத்ேப்படுகிற ஓர் இடையவழி பாது ாப்புப் பிரச்சாரைாகும்?

அ) அக்ட ோபர்.1 

அ) NASSCOM

ஆ) அக்ட ோபர்.2

ஆ) RBI

இ) அக்ட ோபர்.3

இ) இந்திய ேரவு போது ோப்பு வுன்சில்

ஈ) அக்ட ோபர்.4

ஈ) இன் ர்டபோல் 

✓

டேசிய ேன்னோர்வ குருதிக்க ோட நோளோனது ஒவ்டவோர் ஆண்டும்
அக்.1 அன்று நோடு முழுவதும் அனுசரிக் ப்படுகிறது. இது குருதிக்க ோட
பற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவடேயும், ேன்னோர்வ குருதிக்
க ோட டய ஊக்குவிப்படேயும் டநோக் மோ க் க ோண்டுள்ளது.

✓

“Give Blood and keep the world beating” என்பது ந ப்போண்டில் (2021)
வரும் இந்நோளுக் ோனக் ருப்கபோருளோகும். நம் நோட்டிற்கு ஒவ்டவோறர்
ஆண்டும் சுமோர் 1.45 ட ோடி யூனிட் இரத்ேம் டேடவப்படுகிறது. நோடு
முழுவதும் 3500 உரிமம் கபற்ற இரத்ே வங்கி ள்மூலம் இந்ே இரத்ேம்
டச ரிக் ப்படுகிறது.

✓

அக்.4–22 வடர “Keeping cybercriminals out: #JustOneClick” என்ற
இடணயவழி போது ோப்புப் பிரச்சோரத்டே இன் ர்டபோல் ந த்துகிறது; இது,
சமூ ஊ ங் ளில் ந த்ேப்படுகிறது. இந்ேப் பிரச்சோரத்தின் டநோக் ம்,
இடணய அச்சுறுத்ேல் ள் பற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவடேோடு,
மக் ள் ேங் ள் ணினி ள், வடலயடமப்பு ள் மற்றும் ேனிப்பட்
ே வல் டள டசபர் குற்றவோளி ளி மிருந்து போது ோக் உேவுவேோகும்.

6. அடைதிக் ான தநாபல் பரிசு கவன்ற ைரியா கரஸ்ஸா & டிமிட்ரி
முரதைாவ் ஆகிதயார் சார்ந்ே கோழில் எது?
அ) அரசியல்

2. நிடையான நிதி குறித்து, பன்னாட்டு நிதிச் தசடவ டையங் ள்

ஆ) பத்திரிட 

ஆடையத்ோல் அடைக் ப்பட்ை நிபுைர் குழுவின் ேடைவர் யார்?

இ) போது ோப்பு

அ) உர்ஜித் பட ல்

ஈ) சமூ டசடவ

ஆ) C K மிஸ்ரோ 
இ) அபிஜித் போனர்ஜி

✓

மரியோ கரஸ்ஸோ மற்றும் டிமிட்ரி முரட ோவ் ஆகிடயோர் பிலிப்டபன்ஸ் &
ரஷ்யோவில் ருத்து சுேந்திரத்டே போது ோப்பேற்கும் டமம்படுத்துவேற்கும்
டமற்க ோண் முயற்சி ளுக் ோ 2021ஆம் ஆண்டின் அடமதிக் ோன
டநோபல் பரிசுக்கு டேர்வுகசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

✓

ஒரு பிலிப்பிடனோ – அகமரிக் பத்திரிட யோளரும் எழுத்ேோளருமோன
மரியோ கரஸ்ஸோ, ரோப்ளர் என்ற ஊ
நிறுவனத்தின் இடண நிறுவனர்
ஆவோர். டிமிட்ரி முரட ோவ் என்போர் ஒரு ரஷ்ய பத்திரிட யோளர் மற்றும்
கேோடலக் ோட்சி கேோகுப்போளர் ஆவோர்.

ஈ) ஜீன் ட்டரோஸ்

✓

பன்னோட்டு நிதிச் டசடவ டமயங் ள் ஆடணயமோனது (IFSCA)
முன்னோள் சுற்றுச்சூழல் & வனச்கசயலர் C K மிஸ்ரோ ேடலடமயில் ஒரு
நிபுணர் குழுடவ அடமத்து, உல த்ேரம்வோய்ந்ே நிடலயோன நிதி
டமயத்டே IFSCA’இல் உருவோக் வுள்ளது. IFSCA,
ந்ே ஆண்டு
ஏப்ரலில், IFSC அதி ோரச் சட் ம், 2019’இன்கீழ் நிறுவப்பட் து. இது GIFT
ந ரமோன ோந்திந டரத் ேடலடமயி மோ க் க ோண்டுள்ளது.

✓

IFSCA என்பது இந்தியோவிலுள்ள பன்னோட்டு நிதிச்டசடவ டமயத்தின்
(IFSC) நிதி ேயோரிப்பு ள், நிதிச்டசடவ ள் மற்றும் நிதி நிறுவனங் ளின்
வளர்ச்சி மற்றும் அேடன ஒழுங்குபடுத்தும் ஓர் அதி ோரமோகும்.

7. குழந்டே ளுக் ான (2–18 வயது) எந்ேத்ேடுப்பூசிக்கு, COVID–19
பற்றிய நிபுைர் குழு, அவசர பயன்பாட்டு ஒப்புேடை வழங்கியது?
அ) ட ோவிஷீல்ட்
ஆ) ட ோவோக்சின் 

3. குைாப் புயடைத் கோைர்ந்து ஓைாடனத் ோக்கிய புயலின் கபயர்

இ) ஸ்புட்னிக்

என்ன?

ஈ) டபசர்

அ) ஷோஹீன் 
ஆ) பகித்

✓

2 முேல் 18 வயது வடரயிலோன சிறோர் ளுக்கு ட ோவோக்சின் ேடுப்பூசி
கசலுத்துவேற்கு நிபுணர் ள் குழு பரிந்துடர கசய்துள்ளது. ஐேரோபோத்டே
சோர்ந்ே போரத் படயோக க் நிறுவனம் 18 வயதுக்குட்பட் சிறோர் ளுக் ோன
ட ோவக்ஸின் ட் ம்–2 மற்றும் ட் ம்–3 டசோேடன டள முடித்து,
அேன் டசோேடனத் ேரடவ இந்திய மருந்து ள் மற்றும் ட்டுப்போட்டு
இயக்குநர த்தி ம் (DCGI) சமர்ப்பித்ேது.

✓

பரிடசோதிக் ப்பட் வயதுக் குழுக்கள்: 12–18 வயதுட யவர் ள்; 6–12
வயதுட யவர் ள் மற்றும் 2–6 வயதுட யவர் ள்.

இ) குல்மு ர்
ஈ) டேஸ்

✓



கவப்பமண் ல புயலோன ஷோஹீன் ஓமோன்
ற் டரடய ேோக்கியது.
இப்புயல் குலோப் புயலின் ஒரு வழித்டேோன்றலோகும். அது, 2021 கசப் ம்பர்
மோேத்தின் பிற்பகுதியில் இந்தியோவின் கீடழக் ற் டரயில் டபரழிடவ
ஏற்படுத்தியது. குஜரோத்தில் குடறந்ே ோற்றழுத்ே ேோழ்வுப்பகுதியோ
இருந்ே குலோப் புயல், புதிய ஷோஹீன் புயலோ உருமோறியது.

8. சமீப கசய்தி ளில் இைம்கபற்ற CRISP–M ருவி, எந்ேத் திட்ைத்டே

✓

4. ‘நல்ை சைாரியன்’ என்ற முன்கனடுப்டபத் கோைங்கியுள்ள

கசயல்படுத்துவதில், ாைநிடை ே வடை உட்கபாதிக்கிறது?

ைத்திய அடைச்ச ம் எது?

அ) MGNREGS 

அ) நிதி அடமச்ச ம்

ஆ) பிரேமர் ஆவோஸ் டயோஜனோ

ஆ) சோடலப் டபோக்குவரத்து & கநடுஞ்சோடல அடமச்ச ம் 

இ) கசௌபோக்யோ

இ) ஊர வளர்ச்சி அடமச்ச ம்

ஈ) பிரேமர் உஜ்வோலோ டயோஜனோ

ஈ) சு ோேோரம் மற்றும் குடும்ப நல அடமச்ச ம்

✓

இந்திய அரசின் மத்திய சோடலப் டபோக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சோடல
அடமச்ச ம், ‘நல்ல சமோரியன்’ என்ற திட் த்டே அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது.
இத்திட் த்தின்கீழ், சோடல விபத்தில் போதிக் ப்பட்ட ோடர, “கபோன்னோன
மணிடநரத்திற்குள்” மருத்துவமடனக்குக் க ோண்டு கசன்று அவரது
உயிடரக் ோப்போற்றும் எவரும் `5000/– கரோக் ம் மற்றும் சோன்றிேழு
–ன் க ௌரவிக் ப்படுவோர் ள். டமலும், இந்ேத் திட் த்தின்கீழ் ேனிநபர்
ஒருவருக்கு, ஓர் ஆண்டுக்கு, அதி பட்சம் 5 முடற இது வழங் ப்படும்.

ம ோத்மோ ோந்தி டேசிய ஊர டவடலவோய்ப்பு திட் த்தின்கீழ் புவிசோர்
ே வல் அடமப்பு சோர்ந்ே நீர்நிடல திட் மி லுக் ோன பருவநிடல
ே வல் டள ஒருங்கிடணப்பேற் ோன ோலநிடல ே வல் அடமப்பு
மற்றும் திட் மி ல் உப ரணம் அறிமு ப்படுத்ேப்பட் து.

✓

மத்திய ஊர வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சோயத்து ரோஜ் அடமச்சர் கிரிரோஜ் சிங்
மற்றும் இங்கிலோந்து கவளிநோட்டு, ோமன்கவல்த் மற்றும் வளர்ச்சி
அலுவல த்தின் கேற் ோசிய மற்றும் ோமன்கவல்த் இடணயடமச்சர்
லோர்ட் ேோரிக் அ மது ஆகிடயோர் இடணந்து ோகணோலி நி ழ்ச்சி
ஒன்றில் இடே கேோ ங்கிடவத்ேனர்.











 











9. ைத்திய உள்துடற அடைச்ச ைானது அண்டையில் எந்ே ைத்திய
ஆயுேதைந்திய ாவல்படையின் அதி ாரங் டள தைம்படுத்தியது?
ஆ) BSF 
இ) CRPF
ஈ) CISF

✓

மத்திய உள்துடற அடமச்ச மோனது அஸ்ஸோம், டமற்கு வங் ம் மற்றும்
பஞ்சோபில் உள்ள பன்னோட்டு எல்டலயிலிருந்து 50 கிடலோமீட் ருக்குள்
ட து கசய்யவும், டே வும், ட ப்பற்றவும் எல்டலப் போது ோப்புப்
பட க்கு அதி ோரம் வழங்கியுள்ளது.
BSF என்பது நடுவணரசின்கீழ் உள்ள ஒரு மத்திய ஆயுேடமந்திய
ோவல்பட யோகும். இந்ே அதி ோரம், புதிேோ உருவோக் ப்பட் ஜம்மு–
ோஷ்மீர் மற்றும் ல ோக் யூனியன் பிரடேசங் ளுக்கும் கபோருந்தும்.
இேற்கு முன்னர்வடர, BSF’இன் வரம்பு, குஜரோத்தில் உள்ள பன்னோட்டு
எல்டலயிலிருந்து 80 கிமீ வடரயும் இரோஜஸ்ேோன், பஞ்சோப், டம வங் ம்
மற்றும் அஸ்ஸோமில் 15 கிமீ வடரயும் நிர்ணயிக் ப்பட்டிருந்ேது.

10. உை எஃகு சங் த்தின் ேடைவரா தேர்ந்கேடுக் ப்பட்ை முேல்
இந்தியர் யார்?
அ) சஜ்ஜன் ஜிண் ோல் 
ஆ) ஆதித்யோ மிட் ல்
இ) அனிர்பன் ேோஸ்குப்ேோ
ஈ) க ௌேம் அேோனி

✓

JSW ஸ்டீலின் ேடலவரும் நிர்வோ இயக்குநருமோன சஜ்ஜன் ஜிண் ோல்,
2021–22 ோலத்திற்கு உல எஃகு சங் த்தின் ேடலவரோ டேர்ந்கேடு
–க் ப்பட் ோர். இேன்மூலம் இந்ேச் சங் த்தின் ேடலவரோ பணியோற்றிய
இந்தியோவின் முேல் பிரதிநிதியோ வும் ஜிண் ோல் ஆனோர். இவருக்கு
முன் யூ டயோங் அச்சங் த்தின் ேடலவரோ இருந்ேோர். இந்ேச் சங் த்தின்
உறுப்பினர் ள், உலகின் எஃகு உற்பத்தியில் சுமோர் 85 சேவீேத்டே
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்.
ந்ே 1967’இல் நிறுவப்பட் இேன்
ேடலடமய ம் பிரஸ்ஸல்ஸில் அடமந்துள்ளது.


1. இ–ஷ்ரம் இடணயேளத்தில் – 4 ட ோடி அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ள்
பதிவு:
டரோனோ
ோலத்தில் கபோருளோேோர ந வடிக்ட ள் மு ங்கியதில்
அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ள் அதி போதிப்புக்குள்ளோயினர்.
ஆனோல் இவர் ள் குறித்ே முடறயோன புள்ளிவிவரங் ள் இல்லோேேோல்
அவர் ளுக்கு நலத்திட் ங் டள வழங்குவதில் சிக் ல் ஏற்பட் து. இடே
அடுத்து அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ளின் விவரங் டள திரட் வும்,
அவர் ளுக் ோன நலத்திட் ங் டள கசயல்படுத்ேவும் மத்திய அரசு இ–
ஷ்ரம் திட் த்டே ஆ ஸ்ட் 26ஆம் டேதி அறிமு ப்படுத்தியது.
இேற்க ன பிரத்டய இடணயேளம் கேோ ங் ப்பட்டு கேோழிலோளர் ள்
ேங் ளின் விவரங் டள பதிவு கசய்ய ஏற்போடு கசய்யப்பட் து. இந்ே
இடணயேளம் கேோ ங் ப்பட்டு 2 மோேங் ள் ஆகியுள்ள நிடலயில் 4.15
ட ோடி கேோழிலோளர் ள்இதுவடர இ–ஷ்ரம் இடணயேளத்தில் பதிவு
கசய்துள்ளேோ மத்திய கேோழிலோளர் ள் மற்றும் டவடலவோய்ப்பு துடற
அடமச்சர் பூடபந்திர யோேவ் கேரிவித்துள்ளோர்.
டமலும் அவர் கூறும்டபோது, “இ–ஷ்ரம் இடணயேளத்தில் பதிவு கசய்து
உள்ள அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ள் ேங் ளுக் ோன நலத்திட் உேவி
– டள எளிதில் டநரடியோ ப் கபற முடியும். இதுவடர பதிவு கசய்துள்ள
4.15 ட ோடி கேோழிலோளர் ளில் 50.6% டபர் கபண் ள். அதி மோன கேோழி
–லோளர் ள் டவளோண் & ட்டுமோனத்துடற சோர்ந்ேவர் ளோ உள்ளனர்.
டமலும் பதிவோனவர் ளில் 65.68 சேவீேத்தினர் 16–40 வயதினரோவர்.
34.32 சேவீேத்தினர் 40 வயதுக்கு டமலோனவர் ள் ஆவர்” என்றோர்.





2.
இந்தியோவில்
கேோழில்
பயன்படுத்திக் க ோள்ளவும்

கேோ ங்குவேற் ோன

வோய்ப்பு டள

இந்தியோவில் கேோழில் கேோ ங்குவேற்குள்ள வோய்ப்பு டள இஸ்டரல்
நிறுவனங் ள் பயன்படுத்திக் க ோள்ள டவண்டும் என்று மத்திய
கவளியுறவு அடமச்சர் S கஜய்சங் ர் ட ட்டுக்க ோண் ோர்.

அ) ITBP

✓









கவளியுறவு அடமச்சர் S கஜய்சங் ர் ஐந்து நோள் பயணமோ இஸ்டரல்
கசன்றுள்ளோர். அங்கு அந்நோட்டின் முக்கிய கேோழில் நிறுவனத்
ேடலவர் ள் பங்ட ற்ற ஆடலோசடனக் கூட் த்தில் அவர் டபசியேோவது:
இந்தியோவில் மி ப்கபரிய மோற்றத்துக் ோன முயற்சி ள் டமற்க ோள்ளப்பட்
-டு வருகின்றன. அதுகேோ ர்போன அடனத்து புள்ளி டளயும்
இடணத்ேோல், உல ப்கபோருளோேோரத்தில் அதி டபோட்டித்ேன்டமயுள்ள
வலுவோன இ த்டே டநோக்கி இந்தியோ முன்டனறிச் கசல்வது குறித்ே
போர்டவ இஸ்டரல் கேோழில் நிறுவனங் ளுக்கு புலப்படும். அந்ே
வலுவோன இ ம்மூலம்ேோன் புதிய வோய்ப்பு ள் கிட க்கும்.
ந்ே சில ஆண்டு ளோ இந்தியோவில் கேோ ர்ந்து மோற்றங் ள் நி ழ்ந்து
வரும் நிடலயில், டரோனோ கேோற்று பரவத் கேோ ங்கிய இந்ே 2 ஆண்டு
ோலத்தில் மோற்றத்துக் ோன ந வடிக்ட துரிேமோகியுள்ளது. எனடவ
இஸ்டரலில் போது ோப்புத் துடற சோர்ந்து இயங்கி வரும் நிறுவனங் ள்
உள்ப அடனத்து நிறுவனங் ளும் இந்தியோவில் கேோழில் கேோ ங்குவ
-ேற்கு உ ந்ே விேத்தில் உள்ள க ோள்ட டள பயன்படுத்தி அங்கு
முேலீடு கசய்ய டவண்டும். இந்தியோவில் மி ப்கபரிய அளவில் சில
சீர்திருத்ேங் ள் டமற்க ோள்ளப்பட்டுள்ளன.
அவற்றில் உற்பத்தி சோர்ந்ே ஊக் த்கேோட திட் மும் ஒன்று. இந்தியோவு
-க்கு புதிய உற்பத்தி திறன் டள க ோண்டு வந்து டசர்ப்பவர் டள
ஈர்த்து, அவர் ளுக்கு உரிய முடறயில் ஊக் த்கேோட அளிப்படே அந்ே
திட் த்தின் டநோக் ம். இதுவடர 13 துடற ள் இத்திட் த்தில் டசர்க் ப்பட்
-டுள்ளன. அவற்றில் டபட் ரி உற்பத்தி, மின்னணு டபோன்றடவ
இஸ்டரல் நிறுவனங் ளுக்கு ஆர்வமுள்ள துடற ளோகும்.
இந்தியோவில் புதிேோ இயற்றப்பட்டுள்ள மூன்று டவளோண் சட் ங் ள்
டவளோண்டமடய நிடலயோன வளர்ச்சி க ோண் ோேோக்குகின்றன. அச்
சட் ங் ள் டவளோண்டமத் துடறயில் மி ப்கபரிய அளவில் கேோழில்
-டளத் கேோ ங் வும் டவடலவோய்ப்பு டள உருவோக் வும் அடித்ேளம்
இடுகின்றன. இதுடபோன்ற மோற்றங் ள் டவளோண்டம மற்றும் உணவு
உற்பத்தியில் அதி
முேலீடு டள ஊக்குவிக்கும் என இந்தியோ
ருதுகிறது. இந்தியோவில் ேற்டபோது எண்மம், சு ோேோரம், நீர், உழவு,
போது ோப்புத் துடற ளுக்கு முன்னுரிடம அளிக் ப்படுகிறது என்று
கேரிவித்ேோர். கவளியுறவு அடமச்சரோ
S கஜய்சங் ர் இஸ்டரல்
கசன்றுள்ளது இதுடவ முேல்முடற.

3. ‘ஈரோன் எரிவோயு உற்பத்தியில் இந்தியோவுக் ோன உரிடம கேோ ரும்’
ஈரோனின் ஃபர்ஸோத்-பி எரிவோயு வயலில் உற்பத்திப் பணி ள் உள்நோட்டு
நிறுவனத்துக்கு வழங் ப்பட் ோலும், அந்ேப் பணியில் 30 சேவீே உரிடம
இந்திய எண்கணய் நிறுவனங் ளின் கூட் டமப்புக்கு இப்டபோதும்
இருப்பேோ அதி ோரி ள் கேரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து அந்ே அடமப்டபச் டசர்ந்ே அதி ோரி ஒருவர் கூறியேோவது:
ஃபர்ஸோத்-பி பகுதியில் எரிவோயு இருப்படே ஓஎன்ஜிசி ேடலடமயிலோன
இந்திய எண்கணய் நிறுவனங் ளின் கூட் டமப்புேோன் ண் றிந்ேது.
எனடவ, அந்ேப் பகுதியில் எரிவோயு உற்பத்தி கசய்ய கூட் டமப்பு
இயல்போ டவ விரும்புகிறது. இதுகேோ ர்போன கசயல்திட் த்டேயும்
கூட் டமப்பு சமர்ப்பித்துள்ளது. எனினும், எரிவோயு உற்பத்திக் ோன
ஒப்பந்ேத்டே உள்நோட்டு நிறுவனத்துக்கு ஈரோன் அரசு வழங்கியுள்ளது.
இேன்விடளவோ , இந்ேத் திட் ம் இந்தியோவின் ட ளிலிருந்து
முழுடமயோ நழுவிவி வில்டல. அடிப்பட ஒப்பந்ேத்தின் கீழும் அசல்
உரிமத்தின் அடிப்பட யிலும் ஃபர்ஸோத்-பி எரிவோயு உற்பத்தியில்
இந்தியோவுக்கு 30 சேவீேம் உரிடம உள்ளது.
எரிவோயு உற்பத்தித் திட் த்டே எந்ே நிறுவனம் கசயல்படுத்தினோலும்,
அதில் இந்திய எண்கணய் நிறுவனங் ளின் கூட் டமப்புக்கு 30%
உரிடம உள்ளேோ அடிப்பட ஒப்பந்ேத்தில் கேளிவோ கேரிவிக் ப்பட்டு
உள்ளது என்றோர் அவர்.



 















4.2023ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவிலிருந்து 4 வீரர் டள விண்கவளிக்கு
அனுப்ப திட் ம் - இஸ்டரோ அதி ோரி ே வல்
துபோயில் ந ந்து வரும் எக்ஸ்டபோ 2020 ண் ோட்சி வளோ த்தில் டநற்று
விண்கவளி வோர நி ழ்ச்சி ள் கேோ ங்கின. இதில் பல்டவறு நோட்டு
அரங்கு ளில் அந்ேந்ே நோடு ளின் விண்கவளி கேோழில்நுட்பங் ள்
மற்றும் வளர்ச்சித்திட் ங் ள் குறித்ே சிறப்பு நி ழ்ச்சி ள் ந ந்ேது.
இந்திய அரங்கிலும் விண்கவளி வோர நி ழ்ச்சி ள் டநற்று கேோ ங்கியது.
இதில் முேல் நோளில் நட கபற்ற ருத்ேரங்கில் சிறப்பு விருந்தினரோ
இஸ்டரோவின் அறிவியல் கசயலோளர் ோக் ர் ஆர் உமோமட ஷ்வரன்
லந்துக ோண் ோர். அப்டபோது அவர் டபசியேோவது:
ந்ே ஆண்டில் ஏற்பட் க ோடரோனோ கபருந்கேோற்று ோரணமோ அடுத்ே
ஆண்டில் (2022) விண்கவளிக்கு இந்திய வீரர் டள அனுப்பும் திட் ம்
ேற்டபோது ேள்ளி டவக் ப்பட்டுள்ளது. மற்றகேோழில் டள டபோலல்லோமல்
விண்கவளித்துடறயில் ட்டுமோனங் ள் மற்றும் ருவி டள ேயோரிக்
டநரடியோ
ளத்தில் பணியோற்ற டவண்டிய சூழ்நிடல உள்ளது.
இேடன வீட்டிலிருந்து கசய்ய முடியோே நிடல உருவோனேோல், இஸ்டரோ
சோர்பில் பல்டவறு உதிரி போ ங் ள் மற்றும் கேோழில்நுட்ப ருவி டள
கேோ ர்ந்து ேயோரிக் இயலவில்டல. நமது பிரேமர் டமோடி அடுத்ே
ஆண்டு (2022) ஆ ஸ்டில் விண்கவளிக்கு மனிேர் டள அனுப்பும்
திட் த்தில் ஆர்வமோ இருந்ேோர்.
ஆனோல் ேற்டபோது அேடன நோங் ள் ேவறவிட்டு விட்ட ோம். எனடவ
வருகிற 2023ஆம் ஆண்டில் இந்திய விண்கவளி வீரர் டள
விண்ணுக்கு அனுப்ப முயற்சி கசய்து வருகிடறோம். மனிேர் டள
விண்கவளிக்கு அனுப்பும் இந்ே திட் த்தில்
ன்யோன் என்ற விண் லம்
முழுக் முழுக் இந்தியோவிடலடய உருவோக் ப்பட்டு அேன் மூலம் 4
இந்திய விண்கவளி வீரர் டள 2023ஆம் ஆண்டு விண்ணுக்கு
அனுப்ப திட் மி ப்பட்டுள்ளது.
இந்தியோ சோர்பில் மனிேர் ள் அல்லோே விண் லன் டள விண்கவளிக்கு
அனுப்பும் திட் மோனது 2 ட் ங் ளோ கசயல்படுத்ேப்ப உள்ளது. ஒன்று
வருகிற டிசம்பர் மோேத்திலும், மற்கறோன்டற அடுத்ே ஆண்டிலும்
விண்ணில் ஏவ திட் மி ப்பட்டுள்ளது.
இந்தியோவின் விண்கவளி திட் ங் ளில் அடுத்ேேோ சந்திரயோன்-3
என்ற விண் லம் அடுத்ே ஆண்டு நிலவுக்கு அனுப்ப திட் மி ப்பட்டு
உள்ளது. அடேடபோல் வீனஸ் கிர த்டே (கவள்ளி) 4 ஆண்டு ளுக்கு
அேன் சுற்றுவட் ப்போடேயில் சுற்றி வந்து ஆய்வு கசய்யும் ‘சுக்ரோயன்-1
ஆர்பிட் ர் விண் லம்’ வருகிற 2024ஆம் ஆண்டு விண்ணில் ஏவ
திட் மி ப்பட்டுள்ளது. இவ்வோறு அவர் கூறினோர்.
5. அக்.17 - சர்வடேச வறுடம ஒழிப்பு தினம்
கருப்ப ொருள்: Building forward together: Ending Persistent Poverty,
Respecting all People and our Planet (ஒன்றோ முன்டனறுேல், கேோ ர்ந்து
க ோண்டிருக்கும் வறுடமடய முடிவுக்குக் க ோண்டுவருேல், நமது
கிர த்டேயும் அடனத்து மக் டளயும் மதித்ேல்).
6. அக்.13 - சர்வடேச டபரி ர் அபோய குடறப்பு தினம்
கருப்ப ொருள்: International cooperation for developing countries to reduce
their disaster risk and disaster losses (வளரும் நோடு ளின் டபரி ர்
அபோயம் மற்றும் டபரி ர் இழப்பு டளக் குடறப்பேற் ோன சர்வடேச
ஒத்துடழப்பு)











 













1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற “நீட்டிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர்

5. 2021-உலகப் பார்டெ நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன?

சபாறுப்பு” என்பதுடன் ச ாடர்புடடயது எது?

அ) Love Your Eyes 

அ) நெகிழிக்கழிவு மேலாண்மே 

ஆ) Donate Eyes; Donate Life

ஆ) ஆட்ம ாநோமைல் உற்ைத்தி

இ) Eye Health matters

இ) இமைச்சி உற்ைத்தி

ஈ) Sight First

ஈ) மேளாண் ஏற்றுேதி

✓



ேத்திய சுற்றுச்சூழல் அமேச்சகோனது நெகிழிக்கழிவு மேலாண்மே
விதிகள்-2016’இன்கீழ் “நீட்டிக்கப்ைட்
உற்ைத்தியாளர் நைாறுப்பு Extended Producer Responsibility”ஐ ஒழுங்குைடுத்துேதற்கான ேமைவு
அறிவிப்மை நேளியிட்டுள்ளது. இது, தி ோன நெகிழிப்நைாதியல் என 3
ேமக நெகிழிகமள உள்ள க்கியுள்ளது: ஒற்மை அடுக்கு / ைல அடுக்கு
நெகிழிகளின் நெகிழ்ோன நெகிழிப் நைாதியல். இந்த ேமைவின்ைடி,
உற்ைத்தியாளர்கள் ேற்றும் இைக்குேதியாளர்களால் நிர்ேகிக்கப்ை
மேண்டிய கழிவுகளின் அளவு குறிப்பி ப்ைட்டுள்ளது.

✓

உலக ைார்மே ொளானது ஆண்டுமதாறும் அக்ம ாைர் இைண் ாேது
வியாழனன்று கம பிடிக்கப்ைடுகிைது. இந்த ஆண்டு (2021) அக்ம ாைர்.
14 அன்று இந்த ொள் கம பிடிக்கப்ைடுகிைது. இது குருட்டுத்தன்மே
ேற்றும் ைார்மே குமைைாடு ைற்றிய விழிப்புைர்மே ஏற்ைடுத்தும் ஒரு
உலகளாவிய நிகழ்ோகும். இது முதலில் ைன்னாட்டு அரிோ சங்கத்தின்
‘Sight First’ பிைச்சாைத்தால் க ந்த 2000’இல் நதா ங்கப்ைட் து.

✓

“உங்கள் கண்கமள மெசியுங்கள்” என்ைது ெ ப்ைாண்டில் (2021) ேரும்
இந்த ொளுக்கானக் கருப்நைாருளாகும்.

6. இந்தியா-அசைரிக்க சபாருளா ார ைற்றும் நிதிக் கூட்டாண்டை
நிறுெனம் எது?

உடரயாடலின் எட்டாெது அடைச்சர்கள் கூட்டம் சமீபத்தில் எங்கு
நடடசபற்றது?

அ) WHO ேற்றும் UNICEF 

அ) புது தில்லி

ஆ) NITI ஆமயாக்

ஆ) ோஷிங் ன் DC 

இ) நைல் & நேலிண் ா மகட்ஸ் அைக்கட் மள

இ) புமன

ஈ) இந்திய ேருத்துே சங்கம்

ஈ) நியூயார்க்

2. ‘உலகின் டகத்தூய்டை’ என்ற அறிக்டகடய செளியிட்டுள்ள

✓

உலக ெலோழ்வு நிறுேனமும் (WHO) ேற்றும் UNICEFஉம் இமைந்து
2021ஆம் ஆண்டு ‘உலகின் மகத்தூய்மே’ அறிக்மகமய நேளியிட் ன.
இந்த அறிக்மகயின்ைடி, உலகம் ஒவ்மோர் ஆண்டும் ஒரு ெைருக்கு
$1’க்கும் குமைோன நதாமகமய மகத்தூய்மேயில் முதலீடு நசய்தால்,
உலகின் 46 குமைந்த ேளர்ச்சியம ந்த ொடுகளில் உள்ள அமனத்து
வீடுகளும் 2030’க்குள் மகத்தூய்மே ேசதிகமளக் நகாண்டிருக்கும்.

✓

வீட்டில் மசாப்புநகாண்டு மகமயக் கழுவுேமத ஊக்குவிப்ைதற்காக,
இந்த ொடுகளின் அைசாங்கங்கள் தங்களது சுகாதாை நசலவில் 2.5%
அளவுக்கு நசலவிடுகின்ைன.

✓

இந்தியா-அநேரிக்கா நைாருளாதாை & நிதிக் கூட் ாண்மேக்கான
அமேச்சர்கள் அளவிலான எட் ாேது கூட் ம் ோஷிங் ன் டிசி’இல்
ெம நைற்ைது. ேத்திய நிதி ேற்றும் நைருநிறுேன விேகாைங்கள் துமை
அமேச்சர் நிர்ேலா சீதாைாேன் ேற்றும் அநேரிக்க கருவூல நசயலாளர்
ாக் ர் ஜாநனட் நயல்நலன் இதற்குத் தமலமேமயற்ைனர்.

✓

ைைந்த நைாருளாதாைக் கண்மைாட் ம், COVID-19 நைருந்நதாற்றில்
இருந்து மீட்சி, நிதி ஒழுங்குமுமை, நதாழில்நுட்ை ஒத்துமழப்பு, ைலதைப்பு
ஈடுைாடு, ைருேநிமல நிதி, ைை மோசடி எதிர்ப்பு ெ ேடிக்மககள் ேற்றும்
ையங்கைோதத்திற்கு நிதியளித்தமலத் தடுத்தல் மைான்ை ைல்மேறு
விஷயங்கள் குறித்து கூட் த்தில் விோதிக்கப்ைட் ன.

3. இந்திய இரயில்வெயால் நடத் ப்படும் இந்திய வெடலயில்லா

7. விண்செளியில் எடுக்கப்பட்ட உலகின் மு ல் திடரப்படைான ‘தி

இடளவயாருக்கான திறன் வைம்பாட்டுத் திட்டத்தின் சபயர் என்ன?

வசலஞ்ச்’ சார்ந் நாடு எது?

அ) சிைந்த இந்தியா சிைந்த உலகம்
ஆ) திைன் இந்தியா

அ) அநேரிக்கா

இ) ையில் திருஷ்டி

ஆ) ைஷ்யா 
இ) சீனா

ஈ) இையில் நகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனா 

✓

✓

இையில் நகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனா என்ைது 18-35 ேயதும ய
மேமலயில்லா இமளமயாருக்கு இந்திய இையில்மேயால் ஏற்ைாடு
நசய்யப்ைட்டு ெ த்தப்ைடும் ஒரு நதாழில்நுட்ை திைன் மேம்ைாட்டுத் திட் ம்
ஆகும். இத்திட் ம் அேர்களின் மேமலோய்ப்பு ேற்றும் நதாழில்முமன
-மே மேம்ைடுத்துேமத மொக்கோகக் நகாண்டுள்ளது.

ஈ) இஸ்மைல்

✓

சமீைத்தில், இையில் நகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனாவின்கீழ் முதல் பிரிவில்
நேற்றிநைற்ை ையிற்சியாளர்களுக்கு சுய மேமலோய்ப்பு கருவிகள்
ேற்றும் சான்றிதழ்கள் ேழங்கப்ைட் ன. இந்திய ையில்மேயின் உற்ைத்தி
அலகான ைனாைஸ் மலாமகாமோட்டிவ் நோர்க்ஸ் அதன் முதல் நதாகுதி
ையிற்சியாளர்களுக்கு நேற்றிகைோக ையிற்சிமய ெ த்தியது.

8. UCO ெங்கியின் MD & CEOஆன A K வகாயல், அண்டையில்
எந் அடைப்பின் டலெராக வ ர்ந்ச டுக்கப்பட்டார்?
அ) பிைஸ் டிைஸ்ட் ஆப் இந்தியா
ஆ) IBPS

4. “தி வநெல் இன்டராக்ஷன்-2021” என்பது எவ்விரு நாடுகளுக்கு
இடடவயயான கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சியாகும்?

இ) இந்திய ேங்கிகள் சங்கம் 

அ) இந்தியா ேற்றும் அநேரிக்கா

ஈ) RBI மசமே ோரியம்

ஆ) இந்தியா ேற்றும் சீனா

✓

இ) சீனா ேற்றும் ைஷ்யா 
ஈ) ஜப்ைான் ேற்றும் ஆஸ்திமைலியா
✓

விண்நேளியில் எடுக்கப்ைட் உலகின் முதல் திமைப்ை ம் “தி மசலஞ்ச்”.
கஜகஸ்தானில் உள்ள மைமகானூர் ஏவுதளத்திலிருந்து மசாயூஸ் MS 19 ஏவுகலம்மூலம் ை க்குழு விண்நேளிக்குச்நசன்ைது. அங்கு 12 ொட்கள்
ை ப்பிடிப்பு ெ த்தியபின், இயக்குனர் கிளிம் ஷிநைன் மகாவும், ெடிமக
யுலியா நைநைஸில்ட்டும் பூமிக்கு திரும்பினர்.

சீனா & ைஷ்யாவின் க ற்ைம ப் ைம கள் “தி மெேல் இன் ைாக்ஷன் 2021” கூட்டு க ற்ைம ப் ையிற்சிமயத் நதா ங்கியுள்ளன. இந்தப் ையிற்சி
இருொட்டின் திைமன மேம்ைடுத்துேமத மொக்கோகக் நகாண் மதாடு
க ல்சார் ைாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கமள கூட் ாக சோளிக்கும் திைமன
ேளர்த்துக்நகாள்கிைது. இப்ையிற்சி ஜப்ைான் க லில் உள்ள ைஷ்யாவின்
பீட் ர் தி கிமைட் ேமளகு ாவில் ெ க்கிைது.









UCO ேங்கியின் தற்மைாமதய நிர்ோக இயக்குெரும் தமலமேச் நசயல்
அதிகாரியுோன AK மகாயல், 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய
ேங்கிகள் சங்கத்தின் தமலேைாக மதர்ந்நதடுக்கப்ைட் ார். 2021 அக்.14
அன்று ெ ந்த அமேப்பின் நிர்ோக குழுக்கூட் த்தில் இதற்கான மதர்தல்
ெம நைற்ைது. அேர் யூனியன் ேங்கியின் மேலாண்மே இயக்குெர்
ேற்றும் தமலமேச் நசயல் அதிகாரி ைாஜ்கிைண் ைாய் ஜிமயத் நதா ர்ந்து
இப்ைதவிக்கு ேந்துள்ளார்.



 











2. கமதப்மைாோ அறிவியல் 5: மொைல் ொயகர்கள்!

ச ாடர்புடடய எது?

அக்ம ாைர் ேந்தாமல அறிவியல் ஆைாய்ச்சி சமூகத்திற்கு ைைைைப்பு
நதாற்றிக் நகாள்ேது ேழக்கம். மொைல் அமேப்பு அந்த ேரு த்திற்கான
விருது நைற்ைேர்கள் யார் என்ைமத முதல் இைண்டு ோைங்களில்
அறிவிப்ைமத ேழக்கோக மேத்திருப்ைதால் ேரும் ைைைைப்பு அது.

ஆ) விண்நேளி அறிவியல் 
இ) தீநுண்ேவியல்
ஈ) நைாருளாதாைம்
NASA/ESA ஹப்பிள் விண்நேளி நதாமலமொக்கியால் எடுக்கப்ைட்
ை ங்களிலிருந்து, திமோதி ஹாமில் ன் தமலமேயிலான ோனியலாள
-ர்கள் குழு, அசாதாைை ஈர்ப்பு நலன்சிங் கட் மேப்மை கண்டறிந்து
உள்ளது. ‘ஹாமில் னின் நைாருள்’ என அது நையரி ப்ைட்டுள்ளது.

10. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற Amoria thorae என்பது பின்வரும்
எந்த வகக சார்ந்த ஒரு புதிய உயிரினைாகும்?
அ) க ல் ெத்மத 
ஆ) ஆமே
இ) சிலந்தி
ஈ) ெண்டு

✓



9. சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘ஹாமில்டன் சபாருள்’ என்பதுடன்
அ) இயற்பியல்

✓



Amoria என்ைது க ல் ேயிற்றுக்காலிகளின் (கடல் ெத்மதகள் ேற்றும்
க லட்ம கள்) ஓர் இனோகும். இந்த மேட்ம யாடும் உயிரினங்கள்
ஆஸ்திமைலியாவின் முழு க ற்கமைமயச்சுற்றியும் (க ற்கமை ேற்றும்
க ல்நீரில்) காைப்ைடுகின்ைன. இதன் சில இனங்கள் நதற்கு இந்மதா
-மனசியா ேமை ைைவியுள்ளன. Amoria thorae எனப் நையரி ப்ைட் இந்த
இனம் மிகவும் அரிதானது ஆகும்.


1. மசதி நதரியுோ?
அக்.8: அமேதிக்கான மொைல் ைரிசு பிலிப்மைன்ஸ் ொட்ம ச் மசர்ந்த
ைத்திரிமகயாளர் ேரியா நைஸா, ைஷ்ய ைத்திரிமகயாளர் திமித்ரி
முைாதஃப் ஆகிமயாருக்கு அறிவிக்கப்ைட் து.
அக்.8: தமிழ்ொடு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தமலேைாக ஐசரி கமைஷ்
மதர்ந்நதடுக்கப்ைட் ார். இேர், இந்தச் சங்கத்தில் 15 ஆண்டுகள் துமைத்
தமலேைாக இருந்தார்.
அக்.9: புலம்நையர்ந்த தமிழர்களுக்கான ெல ோரியம் அமேக்கப்ைடும்
எனத் தமிழக அைசு அறிவித்தது. இது, ‘புலம்நையர் தமிழர் ெல ோரியம்’
என அமழக்கப்ைடும்.
அக்.10: 2022ஆம் ஆண்டில் பிரிட் னின் ைர்மிங்காம் ெகரில் ெம நைை
உள்ள காேன்நேல்த் ஹாக்கிப் மைாட்டியிலிருந்து விலகுேதாக ஹாக்கி
இந்தியா அமேப்பு அறிவித்தது.
அக்.13: தமிழகத்தில் ெேம்ைர் 1 முதல்ஒன்ைதாேதற்குக் கீழ் உள்ள ேகுப்பு
கமளத் திைக்க தமிழக அைசு அனுேதி அளித்துள்ளது. ோைத்தில் 7
ொட்களும் ேழிைாட்டுத் தலங்கமள திைக்கவும் தமிழக அைசு
உத்தைவிட் து.
அக்.14: ‘டி23’ என்று நையரி ப்ைட் புலிமய 23 ொட்கள் மதடுதலுக்குப்
பிைகு முதுேமல புலிகள் காப்ைகப் ைகுதியில் உயிரு ன் ேனத்துமைப்
பிடித்தது.
அக்.13: சர்ேமதசக் கால்ைந்துப் மைாட்டிகளில் அதிக மகால்கள்
அடித்திருந்தேர்களின் ைட்டியலில் பீமலவின் (77 மகால்) சாதமனமய
இந்தியாவின் சுனில் மசத்ரி முறியடித்தார். 79 மகால் அடித்திருக்கும்
சுனில் மசத்ரி 3ஆம் இ த்தில் உள்ளார்.
அக்.15: துைாயில் ெம நைற்ை ஐபிஎல் இறுதிப் மைாட்டியில் நசன்மன
சூப்ைர் கிங்ஸ் அணி, நகால்கத்தா மெட் மைட் ர்ஸ் அணிமய 27
ைன்கள் வித்தியாசத்தில் மதாற்கடித்துக் மகாப்மைமய நேன்ைது. இது
நசன்மன அணி நேல்லும் 4-ேது மகாப்மை.
பிைைல ைா லாசிரியரும் கவிஞருோன பிமைசூ ன் (அக்.8), புகழ்நைற்ை
ேமலயாள ெடிகர் நெடுமுடி மேணு (அக்.11), ைழம்நைரும் தமிழ்த்
திமைப்ை ெடிகர் ஸ்ரீகாந்த் (அக்.12) ஆகிமயார் உ ல்ெலக் குமைோல்
காலோனார்கள்.









மேதியியல் நைாறியாளைாகவும், நதாழில்முமனேருோக இருந்த
ஆல்ப்ஃைட் மொைல் 1896ல் இைப்ைதற்கு முன்னால் எழுதி மேத்த
உயிலில், ோழ்ொள் முழுக்க தான் மசர்த்த நசாத்துக்கமள மேத்து
குறிப்பிட் துமைகளில் சிைப்ைாக ைணியாற்ைேர்களுக்கு ேரு ந்மதாறும்
நகாடுக்கப்ை மேண்டும் என எழுதிமேத்துவிட்டுப் மைாக மொைல்
அமேப்பு நதா ங்கப்ைட் து. நேடிகுண்டுகளில் ையன்ைடுத்தப்ைடும்
ந னமேட்ம கண் றிந்தேர் மொைல் என்ைது கிமளச் நசய்தி. நசன்ை
நூற்ைாண்டின் நதா க்கத்தில் இருந்து ஆறு துமைகளில் இந்தப் ைரிசு
ேழங்கப்ைடுகிைது.
இயற்பியல், மேதியியல், ேருத்துேம் என மூன்று அறிவியல்
துமைகளுக்கும், இலக்கியம், நைாருளாதாைம் ேற்றும் அமேதி என ேற்ை
துமைகளுக்குோக ைரிசுகள் ேழங்கப்ைட்டு ேருகின்ைன. ஒவ்நோரு
ேரு மும் அதிக ைட்சம் மூன்று மைர் ஒரு துமைக்கான விருமத
ைகிர்ந்துநகாள்ளலாம்.
975
மைர்
இதுேமை
மொைல்
ைரிசு
நேன்றிருக்கிைார்கள் என்ைாலும் அதில் 58 மைர் ேட்டுமே நைண்கள்
என்ைது கேனத்து ன் உற்று மொக்க மேண்டிய புள்ளியியல் தகேல்.
இது அறிவியல் நதா ர் என்ைதால், அறிவியல் துமைகளுக்கான இந்த
ேரு ைரிசு நேற்றியாளர்களின் ஆைாய்ச்சி ைணிகமளப் ைார்த்துவி லாம்.
இயற்பியல்
இத்தாலி, நஜர்ேனி ேற்றும் அநேரிக்காமேச் மசர்ந்த மூேர் இந்த ேரு
ைரிமச
ைகிர்ந்து
நகாள்கிைார்கள்.
மூேருமே
மகாட்ைாடு
இயற்பியலாளர்கள் (Theoretical physicists). அநதன்ன மகாட்ைாடு
இயற்பியல் என்ை மகள்வி எழலாம். ெம்மேச் சுற்றியிருக்கும்
நிகழ்வுகமள விளக்குேதுதான் இயற்பியலின் அடிப்ைம மொக்கம்.
குளிப்ைதற்காக நதாட்டியில் அேர்ந்த ஆர்கிமிடீஸ் தன் எம க்மகற்ை
தண்ணீர் நேளிமயறியமதப் ைார்த்து, அதிலிருந்து மிதமே (Buoyancy)
என்ைமதக் கணித ேழியாக நசய்த ேமையமை மூலோகத்தான் கப்ைல்
மைாக்குேைத்து என்ைது நதா ங்கியது. ஆப்பிள் ேைத்தில் கீழ்
அேர்ந்திருக்மகயில் தமலயில் ஆப்பிள் விழுந்ததில் இருந்து நதா ங்கிய
சிந்தமனதான், நியூட் னின் புவியீர்ப்பு விமச ைற்றிய கணித ேடிோக
ோறியது.
ஆர்கிமிடீஸ்,
நியூட் ன்
மைான்ைேர்கள்
மெைடி
இயற்பியலாளர்கள்.
ஆனால், அறிவியல் ஆைாய்ச்சிகளில் இப்ைடி மெைடியாகமே ைணி புரிேது
கடினம். இமதத் தீர்க்க, நைைப்ைடும் தகேல்கமளக் நகாண்டு
ோதிரிகமள (Model) உருோக்கி, அந்த ோதிரிகள் ோற்ைங்களுக்கு
எப்ைடி உட்ைடும் என்ைமத கணித ேடிவில் நகாண்டுேரும்
முமைமேமய மகாட்ைாடு இயற்பியல் என நசால்லலாம். இந்த ேரு ம்
மொைல் ைரிசு நேன்ை - க்ளாஸ் மஹசல்ேன், ஜியார்ஜிமயா ைரீசி ேற்றும்
சியக்கூமைா ேனாபி - ஆகிய மூேரின் ஆைாய்ச்சி முயற்சிகள் இன்மைய
காலத்திற்கு ஏற்ை சூழலியலின் அடிப்ைம அறிவியல் சம்ைந்தப்ைட் து.
க லுக்கு கீழ் இருக்கும் ைனிப்ைாமைகள் உருகும் தன்மே முதல்
ைைமேகள் ஒன்ைாக ைைப்ைதன் பின்னிருக்கும் காைணிகள் ேமை
ஆழோகச் நசல்கின்ைன இேர்களது ஆைாய்ச்சிகள். இந்த ேரு
இயற்பியல் நேற்றியாளர்கள் ைற்றிய மொைல் அமேப்பின் அறிக்மக https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/press-release/
மேதியியல்
நைஞ்சமின் லிஸ்ட் ேற்றும் ம விட் மேக்மில்லன் என்ை இைண்டு
ஆைாய்ச்சியாளர்கள் மேதியியலுக்கான ைரிமச சரிசேோகப் ைகிர்ந்து
நகாள்கிைார்கள். இருேருக்கும் மெைடியான அறிமுகம் இல்மல
என்ைாலும், தனித்தனியாக மேற்நகாண் இேர்களது ஆைாய்ச்சிகளில்
இருந்து நைைப்ைட் புதுமேயான கண்டுபிடிப்பிற்குத்தான் மொைல் ைரிசு
கிம த்திருக்கிைது. விமனயூக்கம் (Catalysis) என்ைது ெம் உ லில்
நதா ங்கி ெம்மேச் சுற்றி ெ க்கும் ைல நிகழ்வுகளின் அடிப்ைம .
உதாைைத்திற்கு, ொம் உண்ணும் உைமே ெம் உ ல் நொதிகள்
(Enzymes)
மூலம்
மேதிோற்ைம்
நசய்து
சத்துக்கமள
எடுத்துக்நகாள்கிைது. நீங்கள் மகயில் மேத்திருக்கும் அமலமைசியின்
உள்ளிருக்கும் மைட் ரி உமலாகத்தால் ஆன மூலக்கூறுகளால்
கட் ப்ைட் து.
அடிப்ைம யில் இது ேமை, நொதிகள் ேற்றும் உமலாகம் என்ை இைண்டு
ேட்டுமே விமனயூக்கம் நசய்ய ையன்ைடும் என்றுதான் மேதியியல்
ஆைாய்ச்சி உலகம் நிமனத்திருந்தது.



 











மேற்கண் இைண்டு ஆைாய்ச்சியாளர்களும் இதற்கு ோற்ைாக இயங்கும்
விமனயூக்கிமய கண் றிந்திருக்கிைார்கள். கரிே விமனயூக்கம்
(Organocatalysis) எனப்ைடும் இந்த முமைமே கரிே அணுக்கமள
(Carbon atoms) ையன்ைடுத்துகிைது. ஆக்சிஜன், மெட்ைஜன் என
ைலேற்று ன் கரிேம் எப்மைாதும் இமைய விரும்பும் கரிேத்தின்
தன்மே இதற்கு அடிப்ைம . இந்த கண்டுபிடிப்பு புதிய ேருந்து
ஆைாய்ச்சிகளுக்கு நேகுோக ையன்ைடுேமதாடு, ோசு உண் ாக்காத
விதத்தில் விமனயூக்கத்மத ையன்ைடுத்தலாம் என்ைது கூடுதல்
முக்கியத்துேம் நைறுகிைது. இேர்களது ஆைாய்ச்சிகமளப் ைற்றி அதிகம்
நதரிந்து நகாள்ள, மொைல் நேளியிட்டிருக்கும் அறிக்மகக்கு நசல்லுங்கள்
- https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2021/press-release/
ேருத்துேம்
மேதியியல் மைாலமே ேருத்துேத்திற்கான மொைல் ைரிமச இருேர்
ைகிர்ந்து நகாள்கிைார்கள். இருேரும் அநேரிக்கர்கள். ெைம்பியல்
ஆைாய்ச்சியாளைான ஆர் ம் ைாட் பூடியன், உ ல்கூறு நிைைைான
ம விட் ஜூலியஸ் இருேைது ஆைாய்ச்சிகளும் நதாடுதலின் அறிவியல்
சார்ந்தமே. சூ ாக இருக்கும் தட்டின் மீது மகமய மேத்தால், மதால்
நசன்சாைாக ோறி, மூமளயில் இருக்கும் நியூைான்களுக்கு தகேல்
அனுப்பி மகமய இழுத்துக் நகாள்ேதற்கு இம யில் ெ க்கும் தகேல்
ைரிோற்ைம் ைடித்தறிய பிைமிப்பூட்டுேது. ொம் அறிந்து ெ க்கும் இந்த
நிகழ்வுகமளத் தாண்டி அனிச்மசயாக உ லுக்குள் இப்ைடி ைல்லாயிைம்
நிகழ்வுகள் ெ ந்து நகாண்ம யிருக்கின்ைன. இமத முழுக்க புரிந்து
நகாள்ேதன் மூலம், மொய் காைணிகமள ேட்டுேல்லாேல், சிைந்த
ேமகயில் ேலி மேலாண்மே நசய்ேதற்கும் இேர்களின் ஆைாய்ச்சிகள்
உதவிகைோக இருக்கும் என்ைதால் இந்த ைரிசு. மொைல் அமேப்பு
நேளியிட்டிருக்கும்
அறிக்மக
இமதா
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2021/prize-announcement/
3. ஓசூரில் ொட்டுக்மகாழி இனப்நைருக்க ேளாகம்: காநைாலியில்
முதல்ேர் ஸ் ாலின் திைந்து மேத்தார்
மீன்ேளம், கால்ெம ைைாேரிப்புத் துமை சார்பில் ரூ.19 மகாடிமய
5லட்சத்தில் கட் ப்ைட்டுள்ள ொட்டுக்மகாழி இனப்நைருக்க ேளாகம்,
மீன்ேளத் துமை கட்டி ங்கமள காநைாலி காட்சி மூலம் முதல்ேர்
மு.க.ஸ் ாலின் மெற்று திைந்து மேத்தார்.
ொட்டு மகாழிக்குஞ்சு உற்ைத்திமய அதிகரிக்கவும், கிைாேங்களில்
இத்நதாழிமல ஊக்குவித்து நதாழில் முமனமோமை உருோக்கவும்,
ையிற்சி அளிக்கவும் ஓசூரில்உள்ள ோேட் கால்ெம ைண்மையில்
ரூ.6 மகாடிமய 74 லட்சத்து 87 ஆயிைத்து 500 ேதிப்பீட்டில்
குஞ்சுநைாரிப்ைகத்து ன் கூடிய ொட்டுக்மகாழி இனப்நைருக்க ேளாகம்
அமேக்கப்ைட்டுள்ளது. இமதநசன்மன தமலமேச் நசயலகத்தில்
இருந்து காநைாலி காட்சி மூலம் முதல்ேர் ஸ் ாலின் மெற்று
திைந்துமேத்தார்.
இந்த ேளாகத்தில் 5,100 ேளரும்மகாழிகள், 9,150 முட்ம யிடும்
மகாழிகமளப் ைைாேரிக்க முடியும். ோைத்துக்கு 20 ஆயிைம் வீதம்
ஆண்டுக்கு 10 லட்சம் மகாழிக்குஞ்சுகள் உற்ைத்தி நசய்யப்ைட்டு
விேசாயிகளுக்கு விநிமயாகம் நசய்யப்ை உள்ளது.
தமிழ்ொடு ாக் ர் நஜ.நஜயலலிதா மீன்ேளப் ைல்கமலக்கழகத்தின்
சார்பில் நசங்கல்ைட்டு ோேட் ம் முட்டுக்காட்டில் ெைார்டு திட் நிதியில்
ரூ.8 மகாடிமய 80 லட்சத்தில் கட் ப்ைட்டுள்ள மீன்ேளர்ப்பு நதாழில்நுட்ை
நதாழில்சார் கல்வி நிமலய கட்டி த்மதயும் முதல்ேர் ஸ் ாலின்
திைந்துமேத்தார். மீன்ேளர்ப்பு நதாழில் நிறுேனத்துக்கு மதமேயான
2-ம் நிமல நதாழில்நுட்ை உதவியாளர்கமள உருோக்குேது இதன்
மொக்கோகும். மேலும், திருச்சி ஜீயபுைத்தில் ரூ.3 மகாடிமய 50
லட்சத்தில் கட் ப்ைட்டுள்ள ேளங்குன்ைா நீருயிரி ேளர்ப்பு மேய
கட்டி த்மதயும் முதல்ேர் திைந்துமேத்தார். விமலஉயர்ந்த ென்னீர்
அலங்காை மீன்கமள ேளர்ப்ைேர்களுக்கு சிைந்த தைோன சிமன
மீன்கமள உற்ைத்தி நசய்ேது இம்மேயத்தின் மொக்கோகும்.
4. கற்ைல் இம நேளிமய குமைக்க ‘இல்லம் மதடி கல்வி’ புதிய திட் ம்
அறிமுகம்
ைள்ளிக் குழந்மதகளின் கற்ைல் இம நேளிமய குமைக்கும் நைாருட்டு
‘இல்லம் மதடி கல்வி’ என்ை புதிய திட் ம் காஞ்சிபுைம், விழுப்புைம் உட்ை
12 ோேட் ங்களில் மசாதமன அடிப்ைம யில் நசயல்ைடுத்தப்ை
உள்ளதாக ைள்ளிக்கல்வி அமேச்சர் அன்பில் ேமகஸ் நதரிவித்தார்.













கமைானா காைைோக ைள்ளிகள் நீண் காலோக மூ ப்ைட் தால் ைள்ளிக்
குழந்மதகளின் கற்ைல் ைாதிக்கப்ைட்டுள்ளது. இந்நிமலயில், ஒன்று முதல்
8-ம் ேகுப்பு ேமையிலான குழந்மதகளின் கற்ைல் இம நேளிமயக்
குமைக்கும் மொக்கில் ைள்ளிக்கல்வித் துமை ‘இல்லம் மதடி கல்வி’
என்ை புதிய திட் த்மத க லூர், திண்டுக்கல், ஈமைாடு, காஞ்சிபுைம்,
கன்னியாகுேரி, கிருஷ்ைகிரி, ேதுமை, ொகப்ைட்டினம், நீலகிரி,
தஞ்சாவூர், திருச்சி, விழுப்புைம் ஆகிய 12 ோேட் ங்களில் மசாதமன
அடிப்ைம யில் நசயல்ைடுத்தப்ை உள்ளது.
இந்த திட் த்தின்ைடி, தன்னார்ேலர்கள் மூலம் ஒவ்நோரு கிைாேத்திலும்
ைள்ளிக் குழந்மதகளுக்கு ோமல மெைத்தில் ஆ ல், ைா ல்,
நைாம்ேலாட் ம் மூலம் ைா ம் ேற்றும் ைா ம் சார்ந்த விஷயங்கள்
நசால்லிக் நகாடுக்கப்ைடும்.
அமதமைால், இந்தத் திட் த்தில் இமைந்து தன்னார்ேலர்களாக
ைணியாற்ை illamthedikalvi.tnschools.gov.in என்ை இமையதளம் மூலம்
ைதிவு மேற்நகாள்ளப்ை உள்ளது. இந்த புதிய இமையதளத்மதயும்,
விழிப்புைர்வு ோகன பிைசாைத்மதயும் நசன்மன டிபிஐ ேளாகத்தில்
ெம நைற்ை நிகழ்ச்சியில் ைள்ளிக்கல்வி அமேச்சர் அன்பில் ேமகஸ்
நதா ங்கி மேத்தார்.
ேயதுேைம்பு தளர்வு
ைள்ளிக்கல்வித் துமை முதன்மேச் நசயலர் காகர்லா உஷா கூறும்மைாது,
“ஆசிரியர் ைணிக்கு ேயது ேைம்பு 5 ஆண்டுகள் தளர்த்தப்ை உள்ளது.
நேகு விமைவில் அைசாமை நேளியாகும்” என்று குறிப்பிட் ார்.
இந்நிமலயில், இதுநதா ர்ைான அைசாமை மெற்று நேளியானது.
5. தமிழக அைசு, ஐமைாப்பிய தமிழர்கள் நிதியால் நகாமலான் ைல்கமல.
தமிழ் பிரிவு நீட்டிப்பு
மூடும் நிமலயில் இருந்த தமிழ்ப் பிரிமே 2023-ம் ஆண்டு ேமை
நீட்டிப்ைதாக நகாமலான் ைல்கமலக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.
நஜர்ேனியில் உள்ள நகாமலான் ைல்கமலக்கழகத்தின் இந்தியவியல்
ேற்றும் தமிழ்க் கல்விப் பிரிவில் தமிழுக்கானக் கல்வி க ந்த 58
ஆண்டுகளாக மைாதிக்கப்ைடுகிைது. ஆனால், நிதி நெருக்கடியால் க ந்த
ெேம்ைர் 2020 முதல் தமிழ்ப் பிரிமே மூடுேதாக நகாமலான்
ைல்கமலக்கழக நிர்ோகம் நதரிவித்தது. அதன்பின், தமிழ்ப் பிரிமே
காக்க நஜர்ேனி ோழ் தமிழர்கள் ேற்றும் ஐமைாப்பியத் தமிழர்
கூட் மேப்பு முயற்சி எடுத்தது. இதற்காக, தமிழக அைசி மும் நிதி உதவி
மகட்கப்ைட்டிருந்தது.
இதற்கு தமிழக முதல்ேர் மு.க.ஸ் ாலின் அைசு ரூ.1.25 மகாடியும்,
ஐமைாப்பியத் தமிழர் கூட் மேப்பு சார்பில் ரூ.23 லட்சமும் நிதி
ேழங்கப்ைட் து. இமதயடுத்து, நகாமலான் ைல்கமலக்கழகத்தின் தமிழ்ப்
பிரிமே ோர்ச் 2023-ம் ஆண்டு ேமை நீட்டிப்ைதாக ைல்கமலக்கழகம்
அறிவித்துள்ளது.
6. நகாமைானா தடுப்பூசி: உத்தைகாண்ட் ோநிலம் சாதமன - பிைதேர்
மோடி ைாைாட்டு
உத்தைகண்ட்
ோநிலத்தில்
உள்ள
18
ேயதுக்கு
மேற்ைட்
அமனேருக்கும் முழுமேயாக முதல் ம ாஸ் நகாமைானா தடுப்பு ஊசி
நசலுத்தப்ைட்டுள்ளது. ஏற்கனமே ஹிோச்சல் பிைமதஷ், மகாோ உள்ளிட்
ோநிலங்கள் தங்கள் ோநிலத்தில் உள்ள தகுதியுள்ள அமனேருக்கும்
முதல் ம ாஸ் தடுப்பூசி நசலுத்தி முடித்துள்ளனர். இதுகுறித்து ட்விட் ரில்
ைதிவிட்டுள்ள பிைதேர் மோடி மதே பூமியில் ோழும் ேக்களுக்கு ோழ்த்து
நதரிவிப்ைதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். நகாமைானாவுக்கு எதிைான மதசத்தின்
மைாரில் உத்தைகாண்டின், சாதமன மிக முக்கியோனது என
குறிப்பிட்டுள்ளார். நைருந்நதாற்றுக்கு எதிைான மைாரில் இந்தியாவின்
தடுப்பூசி திட் ம் மிக சிைப்ைானதாக திகழப் மைாகிைது என்கிை ெம்பிக்மக
தேக்கு இருப்ைதாக பிைதேர் ெமைந்திை மோடி ைதிவிட்டுள்ளார்.

7. இந்திய க ற்ைம க்கு மைாயிங் 11-ஆேது பி-81 மைார் விோனம்
அநேரிக்க விோனத் தயாரிப்பு நிறுேனோன மைாயிங்கி மிருந்து 11ஆேது பி-81 நீர்மூழ்கிக் கப்ைல் எதிர்ப்பு மைார் விோனத்மத இந்திய
க ற்ைம நைற்றுக்நகாண் து.
க ந்த 2009-ஆம் ஆண்டு மைாயிங் நிறுேனத்தி ம் இருந்து 8 பி-81
விோனங்கமள
ோங்க
ைாதுகாப்பு
அமேச்சகம்
ஒப்ைந்தம்
மேற்நகாண் து. அந்த விோனங்கள் இந்திய க ற்ைம யி ம்



 











ஒப்ைம க்கப்ைட் நிமலயில், மேலும் 4 பி-81 விோனங்கமள ோங்க
2016-ஆம் ஆண்டு ஒப்ைந்தம் மேற்நகாள்ளப்ைட் து.
அந்த ஒப்ைந்தத்தின்ைடி மூன்ைாேது பி-81 விோனம் இந்திய
க ற்ைம யி ம் தற்மைாது ஒப்ைம க்கப்ைட்டுள்ளது. இதுேமை 11 பி-81
விோனங்கமள இந்திய க ற்ைம யி ம் மைாயிங் ஒப்ைம த்துள்ளது.
மேலும் ஒரு விோனம் ேழங்கப்ை
மேண்டியுள்ளது. நீர்மூழ்கிக்
கப்ைல்கமள எதிர்க்கும் மைார்த் திைன்கமளக் நகாண்
பி-81
விோனங்கள் க ல்சார் உளவுப் ைணியிலும் ஈடுைடுத்தப்ைடுகின்ைன.
அத்து ன் மைரி ர் காலங்களில் நிோைைம் ேற்றும் மீட்புப் ைணிகளில்
உதேவும் ையன்ைடுத்தப்ைடுகின்ைன.
8. மொரி, ைமதாசா முதல் முமை சாம்பியன்
அநேரிக்காவில் ெம நைற்ை பிஎன்பி ைாரிைாஸ் ஓைன் ந ன்னிஸ்
மைாட்டியில் ஆ ேர் ஒற்மையர் பிரிவில் இங்கிலாந்தின் மகேரூன் மொரி,
ேகளிர் ஒற்மையர் பிரிவில் ஸ்நையினின் நைௌலா ைமதாசா ஆகிமயார்
சாம்பியன் ஆகினர்.





க ந்த 2001ஆம் ஆண்டு முதல் 2005ஆம் ஆண்டு ேமை அநேரிக்க
நேளியுைவு அமேச்சைாக அேர் ைதவி ேகித்தார். இேமை அந்ொட்டின்
முதல் கருப்பின நேளியுைவு அமேச்சர்.
10. ோஸ்மகாவில் மெட்ம ா அலுேலகங்கள் மூ ப்ைடும்: ைஷியா அறிவிப்பு
ோஸ்மகாவில் உள்ள மெட்ம ா அலுேலகங்கள் மூ ப்ைடும் என ைஷியா
அறிவித்துள்ளது.
ைஷிய தமலெகர் ோஸ்மகாவில் NATO கூட் மேப்பின் அலுேலகங்கள்
உள்ளன. மெட்ம ா ொடுகளு னான உயர்நிமல கூட் ங்களுக்காக
அந்த அலுேலகங்களில் ைஷியா சார்பில் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்ைட்டு
உள்ளனர். அேர்களில் 8 மைமை மொட்ம ா க ந்த ோைம் நீக்கியது.
அேர்கள் ைஷியாவின் உளவுத்துமை அதிகாரிகளாக ைகசியோக
நசயல்ைட் தால் நீக்கியதாக மெட்ம ா நதரிவித்தது.

இப்மைாட்டியில் இேர்கள் இருேரும் சாம்பியன் ஆனது இது முதல்
முமையாகும். அமதமைால் அேர்கள் இதுேமை நேன்ை ைட் ங்களிமல
இதுதான் மிகப்நைரிதும் கூ .
கமைானா சூழல் காைைோக தாேதோக ெ த்தப்ைட் இந்தப் மைாட்டிமய
ைல ெட்சத்திை மைாட்டியாளர்கள் தவிர்த்து வி , மைாட்டியில் ைங்மகற்ை
இதை முக்கிய வீைர், வீைாங்கமனகளும் மதாற்கடிக்கப்ைட் னர். இதனால்
சர்ேமதச தைேரிமசயில் முதல் 25 இ ங்களில் இல்லாத இருேர்
சாம்பியன் ஆகியிருக்கின்ைனர்.
ஆ ேர் ஒற்மையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் மைாட்டித்தைேரிமசயில் 21-ஆம்
இ த்திலிருந்த மகேரூன் மொரி 3-6, 6-4, 6-1 என்ை நசட்களில் 29ஆம் இ த்திலிருந்த ஜார்ஜியாவின் நிமகாலஸ் ைாசிலாஷ்விலிமய
மதாற்கடித்தார்.
ேகளிர் ஒற்மையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் மைாட்டித்தைேரிமசயில் 21-ஆம்
இ த்திலிருந்த நைௌலா ைமதாசா 7-6 (7/5), 2-6, 7-6 (7/2) என்ை
நசட்களில் 27-ஆேது இ த்திலிருந்த நைலாைஸின் விக்ம ாரியா
அஸநைன்காமே வீழ்த்தினார்.
பிஎன்பி ைாரிைாஸ் ஓைன் மைாட்டியில் முதல் முமையாக களம் காணும்
சீசனிமலமய சாம்பியன் ஆன 3-ஆேது வீைாங்கமன என்ை
நைருமேமய ைமதாசா நைற்றுள்ளார். முன்னதாக அநேரிக்காவின்
நசரீனா வில்லியம்ஸ் (1999), கன ாவின் பியான்கா ஆண்ட்ரிஸ்கு
(2019) ஆகிமயார் இவ்ோறு ைட் ம் நேன்ைனர்.
உலகத்தைேரிமசயில் 26-ஆேது இ த்தில் இருக்கும்மைாது இப்மைாட்டி
-யில் சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் 4-ஆேது வீைர் மொரி. முன்னதாக
குமைாஷியாவின் இோன் ஜுபிசிச் (2019), ஸ்நையின் வீைர் அநலக்ஸ்
காநைட்ஜா (2000), அநேரிக்காவின் ஜிம் நகாரியர் (1991) ஆகிமயார்
அவ்ோறு சாம்பியன் ஆகியிருந்தனர்.
`9 மகாடி ைரிசு
சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் மொரி ேற்றும் ைமதாசாவுக்கு தலா ரூ.9 மகாடி
நைாக்கப் ைரிசு ேழங்கப்ைட் து.

9. அநேரிக்காவின் முதல் கருப்பின நேளியுைவு அமேச்சர் காலோனார்
அநேரிக்காவின் முதல் கருப்பின நேளியுைவு அமேச்சைாகப் ைதவி ேகித்த
காலின் ைநேல் (84) திங்கள்கிழமே காலோனார். அேரின் ேமைவுக்கு
முன்னாள் அதிைர் ஜார்ஜ் பிள்யு புஷ் இைங்கல் நதரிவித்துள்ளார்.
அநேரிக்க அதிைர், ைாதுகாப்பு அமேச்சர் உள்ளிட்ம ாருக்கு ைாதுகாப்பு
சார்ந்த ஆமலாசமனகமள ேழங்கும் அமேப்பின் தமலேைாக க ந்த
1989ஆம் ஆண்டு காலின் ைநேல் நைாறுப்மைற்ைார். 1991ஆம் ஆண்டு
ைனாோவிலும் குமேத்திலும் இருந்து இைாக் ைாணுேத்மத நேளிமயற்
-றும் ைணிகள் அேரின் மேற்ைார்மேயில் ெம நைற்ைது. இதனால் அேர்
மீது ென்ேதிப்பு ஏற்ைட் து.
எனினும் இைாக்குக்கு எதிைாக அநேரிக்க மைார் நதாடுத்தது நதா ர்ைாக
2003-ஆம் ஆண்டு ஐ ொ ைாதுகாப்பு கவுன்சிலில் விளக்கேளித்த ைநேல்,
மைைழிமே ஏற்ைடுத்தும் ஆயுதங்கமள சதாம் ஹுமசன் ைகசியோக
ைதுக்கி மேத்திருந்ததாக தேைான தகேமல நதரிவித்தார். இது அேரின்
ெற்நையருக்கு களங்கத்மத ஏற்ைடுத்தியது.
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1. சமீபத்தில் “மகாரத்னா” அந்தஸ்து கிடைக்கப்பபற்ற பபாதுத்துடற

5. புதிய பநாய்க்கிருமிகளின் பதாற்றுவாய் (SAGO) குறித்த அறிவியல்

நிறுவனம் எது?

ஆபலாசடனக் குழுடவ உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம் எது?

அ) பவர் பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் 

அ) UNICEF

ஆ) இந்திய விமான நிபையங்கள் ஆபையம்

ஆ) உைக ைவாழ்வு நிறுவனம் 

இ) பாேத் பைனமிக்ஸ் லிட்

இ) உைவு & உழவு அபமப்பு

ஈ) BEML லிட்

ஈ) ஜான் ஹாப்கின்ஸ் பல்கபைக்கழகம்

பவர் பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷனுக்கு (PFC) மத்திய அேசு “மகேத்னா”
அந்தஸ்பத வழங்கியுள்ளது. ஓஎன்ஜிசி, இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன்,
SAIL ரபான்ற உயேடுக்கு குழுவில் ரேர்ந்து, இவ்வந்தஸ்பதப் பபறும் 11
ஆவது பபாதுத்துபற நிறுவனம் PFC மாறியுள்ளது. 3 ஆண்டுகளுக்கு
`5,000 ரகாடிக்கு ரமல் நிகே இைாபத்பத பதிவு பேய்த ஒரு நிறுவனத்
–திற்கு “மகேத்னா” அந்தஸ்து வழங்கப்படுகிறது.

✓

2. 2021 – உலக கீல்வாத நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன?
அ) Don’t Delay, Connect Today: Time2Work 
இ) Misdiagnosis in Arthritis

இடையிலான இருதரப்பு கைற்படை பயிற்சியாக, கைந்த 1992ஆம்
ஆண்டில் பதாைங்கப்பட்டது?

ஈ) 25 years of Arthritis Day

அ) அபமரிக்கா 

வாத மற்றும் தபேக்கூட்டு ர ாய்களின் இருப்பு மற்றும் தாக்கம் குறித்த
விழிப்புைர்பவ பேப்புவதற்காக ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அக்.12 அன்று
உைக கீல்வாத ாள் கபைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த ாள், முதன்முதலில்
கைந்த 1996’இல் அனுேரிக்கப்பட்ைது. “Don’t Delay, Connect Today:
Time2Work” என்பது ைப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த ாளுக்கானக்
கருப்பபாருளாகும்.

ஆ) பிோன்ஸ்
இ) இைங்பக
ஈ) வங்காளரதேம்

✓

மைபார் பதாைர்பயிற்சிகள் என்பது இந்தியாவிற்கும் அபமரிக்காவிற்கும்
இபைரய ஆண்டுரதாறும்
ைத்தப்படும் இருதேப்பு கைற்பபை
பயிற்சியாக கைந்த 1992’இல் பதாைங்கியது. ஜப்பானிய கைல்ோர் சுய
பாதுகாப்பு பபை, இோயல் ஆஸ்திரேலியா கைற்பபை மற்றும் அபமரிக்க
கைற்பபை உைன் பைதேப்பு கைல்ோர் பயிற்சியான மைபாரின் இேண்ைாம்
பகுதியில் இந்திய கைற்பபை பங்ரகற்கும்.

✓

வங்காள விரிகுைாவில் 2021 அக்.12–15 வபே இப்பயிற்சி பைபபறும்.
பிலிப்பபன்ஸ் கைற்பகுதியில் 2021 ஆகஸ்ட்.26–29 வபே முதல் கட்ை
பயிற்சி பைபபற்றது.

3.மத்திய உள்துடற அடமச்சகமானது கூர்கா பிரதிநிதிகள் மற்றும்
எந்த மாநில அரசுைன் முத்தரப்பு பபச்சுவார்த்டதடய பதாைங்கியது?
அ) ஒடிஸா
ஆ) ரமற்கு வங்கம் 
இ) அஸ்ஸாம்
ஈ) ஜார்க்கண்ட்

✓

மத்திய உள்துபற அபமச்ேகமானது ைார்ஜிலிங் குன்றுகள், பைர்ோய்
மற்றும் தூர்ஸ் பிோந்தியத்தின் கூர்கா பிேதிநிதிகள் மற்றும் ரம. வங்க
மாநிை அேோங்கத்துைன் முத்தேப்பு ரபச்சுவார்த்பதபயத் பதாைங்கியது.

✓

வை வங்கப் பிோந்தியத்தில் மாநிை அந்தஸ்து ரகாரிக்பகக்கு தீர்வு
காணும் ர ாக்கத்தில் இந்தப் ரபச்சுவார்த்பத ைத்தப்பட்ைது. உள்துபற
அபமச்ேர் அமித் ஷா தபைபமயில் இப்ரபச்சுவார்த்பத பைபபற்றது.
ரமற்கு வங்க மாநிை அேோங்க அதிகாரிகளுைனான இேண்ைாவது சுற்று
ரபச்சுவார்த்பத, 2021 வம்பரில் ைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது.

7. ‘Fiscal Monitor’ அறிக்டகடய பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?
அ) உைக வங்கி
ஆ) இந்திய ரிேர்வ் வங்கி
இ) பன்னாட்டுச் பேைவாணி நிதியம் 
ஈ) உைக வர்த்தக அபமப்பு

✓

பன்னாட்டுச் பேைவாணி நிதியத்தின் ‘Fiscal Monitor’ அறிக்பகயின்படி,
உைகளாவிய கைன் $226 டிரில்லியன் ைாைர் என்ற புதிய உச்ேத்திற்கு
உயர்ந்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் உைகளாவிய கைன் குவிப்பில்,
ரமம்பட்ை பபாருளாதாேங்களும் சீனாவும் 90 ேதவீதத்திற்கும் ரமைாக
பங்களித்தன. இந்தியாவின் கைன், 2016ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின்
பமாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியில் 68.9 ேதவீதத்திலிருந்தது.

✓

அது, 2020ஆம் ஆண்டில் 89.6 ேதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. அது, 2021
ஆம் 90.6 ேதவீதமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

4. ‘பசந்நாய்’ என்றும் அடைக்கப்படுகிற விலங்கினம் எது?
அ) ஆசிய காட்டு ாய் 
ஆ) கழுபதப்புலி
இ) பதன்னாப்பிரிக்க ஓ ாய்
ஈ) ஆப்பிரிக்க யாபன
✓

✓

உைக ைவாழ்வு அபமப்பின் தபைபம இயக்கு ர் புதிய ர ாய்க்கிருமி
–களின் ரதாற்றுவாய் (SAGO) குறித்த WHO அறிவியல் ஆரைாேபனக்
குழுபவ அபமத்துள்ளார். வளர்ந்துவரும் & மீண்டும் ரதான்றுகின்ற
ர ாய்க்கிருமிகள்பற்றிய பதாழில்நுட்ப மற்றும் அறிவியல் பரிசீைபனகள்
குறித்து SAGO, பேயைகத்திற்கு ஆரைாேபன வழங்கும். ஓர் இந்திய
பதாற்றுர ாயியல் நிபுைோன Dr இோமன் கங்காரகட்கர், COVID–19
பதாற்றுர ாயின் ரதாற்றுவாபய தீர்மானிப்பதற்கான உைக ைவாழ்வு
அபமப்பின் அறிவியல் ஆரைாேபனக்குழுவின் ஒருபகுதியாக இருப்பார்.

6. மலபார் பதாைர் பயிற்சிகளானது இந்தியாவிற்கும் எந்நாட்டிற்கும்

ஆ) Leaving No one behind

✓



8. 2021’இல் பவளியிைப்பட்ை அரசாங்கத்தின் சமீப அறிவிப்பின்படி,

‘பேந் ாய்’ (Cuon alpinus) என்பது மத்திய, பதற்கு, கிழக்கு & பதன்கிழக்கு
ஆசியாபவ பூர்வீகமாகக் பகாண்ை ஒரு விைங்கு ஆகும். ஆசிய காட்டு
ாய், இந்திய காட்டு ாய், விசில் ாய், சிவப்பு ாய் மற்றும் மபை ஓ ாய்
ஆகியபவ இவ்வினங்களுக்கான பிறபபயர்களாகும். இது வனவுயிரிச்
(பாதுகாப்பு) ேட்ைம், 1972’இன்கீழ் உள்ள அட்ைவபை–II இனமாகும்.
ேமீபத்திய ஆய்வில், 114 முன்னுரிபமபகாண்ை வட்ைங்கள் அபையாளம்
காைப்பட்டுள்ளன. அங்கு பேந் ாய் அல்ைது ஆசிய காட்டு ாயின்
எண்ணிக்பகபய அதிகரிப்பதற்காக வாழ்விைங்கபள ஒருங்கிபைக்
–க முடியும். இவ்விைங்குகள் இந்தியா முழுவதும் காைப்படுகின்றன.









கருக்கடலப்பிற்கான அதிகபட்ச கால வரம்பு என்ன?
அ) 12 வாேங்கள்
ஆ) 18 வாேங்கள்
இ) 20 வாேங்கள்
ஈ) 24 வாேங்கள் 
✓

அேோங்கத்தின் புதிய விதிகளின்படி, இந்தியாவில் கர்ப்பத்பத கபைப்ப
–தற்கான அதிகபட்ே காைவேம்பு 24 வாேங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வேம்பு, முன்பு 20 வாேங்களாக இருந்தது.

✓

கர்ப்ப (திருத்தம்) விதிகள், 2021’இன்கீழ், பாலியல் வன்பகாடுபம, பாலி
–யல் வன்புைர்வு அல்ைது தகாத உைலுறவு, 18 வயதெய்ொ சிறார்கள்
உள்ளிட்ை பபண்கள், கர்ப்ப காைத்தில் மைநிபை மாறும் பபண்கள்
(பகம்பபண் & மைமுறிவு) மற்றும் உைல் குபறபாடுகள் உள்ளவர்கள்
இந்தப் புதிய வேம்பில் ரேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.



 











9.சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ற பசலா சுரங்கப்பாடத அடமந்துள்ள
மாநிலம் எது?
அ) உத்தேகாண்ட்
ஆ) சிக்கிம்
இ) அருைாச்ேை பிேரதேம் 
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

பாதுகாப்பு அபமச்ேர் ோஜ் ாத் சிங் ேமீபத்தில் அருைாச்ேை பிேரதேத்தில்
உள்ள ரேைா சுேங்கப்பாபதயின் இறுதிக்கட்ைத்பத பமய்நிகோக
பவளிக்காட்டினார். சுேங்கப்பாபதயின் கட்டுமானம் 2022 ஜூனுக்குள்
நிபறவபையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

✓

ரேைா சுேங்கப்பாபத உைகின் மிகப்பபரிய இருவழிச்சுேங்கப்பாபதயாக
13,000 அடிக்கும் ரமைான உயேத்தில் வீற்றிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்க
–ப்படுகிறது. இதன் கட்டுமானம் எல்பைப்புறச்ோபைகள் அபமப்பால்
(BRO) ரமற்பகாள்ளப்படுகிறது. இந்தச் சுேங்கப்பாபத ரேைா கைவாய்
வழியாக பேல்கிறது. அருைாச்ேை பிேரதே மாநிைம் வழியாக சீன
எல்பைக்கான தூேத்பத 10 கிமீ வபே இது குபறக்கும்.

10. ‘WHO தடலடம இயக்குநர்’ விருதுபபற்ற பென்றிட்ைா லாக்ஸ்
சார்ந்த நாடு எது?
அ) அபமரிக்கா 



இஸ்ரேல் அபமச்ேர் யாயிர் ைபீட், ஐக்கிய அேபு அமீேக அபமச்ேர் ரஷக்
அப்துல்ைா பின் ஜயீத் அல் யன் ஆகிரயார் பங்ரகற்றனர்.
இந்தப் ரபச்சுவார்த்பத குறித்து அபமச்ேர் பஜய்ேங்கர் தனது ட்விட்ைர்
பக்கத்தில் பவளியிட்ை பதிவில், ‘பபாருளாதாே வளர்ச்சி, ேர்வரதே
விவகாேங்கள் ஆகியவற்றில் ஒருங்கிபைந்து பேயல்படுவதற்குப்
ரபச்சுவார்த்பதயின்ரபாது ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்ைது. இப்ரபச்சுவார்த்பத
ோர்ந்த ைவடிக்பககபளத் பதாைர்ந்து கண்காணிக்கவும் ஒப்புக்பகாள்
-ளப்பட்ைது’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாார்.
ஒத்துபழப்பு ரமம்பாடு: ரபச்சுவார்த்பத பதாைர்பாக அபமரிக்க
பவளியுறவு அபமச்ேக பேய்தித் பதாைர்பாளர் ப ட் பிபேஸ் பவளியிட்ை
அறிக்பகயில், ‘மத்திய கிழக்கு, ஆசிய விவகாேங்களில் பபாருளாதாே
ரீதியாகவும், அேசியல் ரீதியாகவும் ஒத்துபழப்பப ரமம்படுத்துவது
பதாைர்பாக பவளியுறவு அபமச்ேர்கள் ஆரைாேபன ைத்தினார்.
வர்த்தகம், பருவநிபைமாற்றத்பத எதிர்பகாள்வது, எரிேக்தி ஒத்துபழப்பு,
கைல்ோர் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ை விவகாேங்கள் குறித்தும் ரபச்சுவார்த்பத
ைத்தினர். அறிவியல்-பதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்ைவற்றில் ான்கு தேப்பு
ாடுகளின் மக்களுக்கு இபைரயயான
ல்லுறபவ வளர்ப்பதற்கு
ரமற்பகாள்ளப்பை ரவண்டிய ைவடிக்பககள் குறித்தும் அவர்கள் விவா
-தித்தனர். கரோனா பதாற்று பேவபைக் கட்டுப்படுத்தும் விவகாேத்தில்
ஒத்துபழத்து பேயல்படுவது பதாைர்பாகவும் அபமச்ேர்கள் ஆரைாேபன
ைத்தினர்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்திய விமானப்பபை வீேர்களுைன் ேந்திப்பு

ஆ) ஆஸ்திரேலியா
இ) இந்தியா
ஈ) பஜர்மனி

✓



உைக ைவாழ்வு அபமப்பின் தபைவர், காைஞ்பேன்ற பஹன்றிட்ைா
ைாக்சிற்கு ‘WHO’இன் தபைபம இயக்கு ர் விருது வழங்கி தகௌேவித்
–தார். அபமரிக்கப் பபண்மணியான ைாக்சிற்கு பதரியாமல், 1950’களில்
அவரிைமிருந்து புற்றுர ாய் பேல்கள் பபறப்பட்ைன. பகாரோனா பவேஸ்
பற்றிய ஆோய்ச்சி உட்பை பேந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அந்தச்
பேல்கள் ஓர் அடித்தளத்பத வழங்கின. பஹன்றிட்ைா ைாக்ஸின் முதல் 2
எழுத்துகளிலிருந்து பபறப்பட்ை ‘HeLa’ பேல்கள், மனித பாப்பிரைாமா
பவேஸ் (HPV) தடுப்பூசிகளின் உருவாக்கத்திற்கு உதவின.



இந்தியா, அபமரிக்கா, பிரிட்ைன், பஜர்மனி, பிோன்ஸ், இத்தாலி, கிரீஸ்,
இஸ்ரேல் ஆகிய 8 ாடுகளின் விமானப் பபைகள் பங்ரகற்கும் ‘புளூ
ஃப்ளாக்’ (நீைக்பகாடி) கூட்டுப் பயிற்சி பஜருேரைம் கரில் பைபபற்று
வருகிறது. அதில் இந்திய விமானப் பபைபயச் ரேர்ந்த 85 வீேர்கள்
பங்ரகற்றுள்ளனர். அவர்கபள அபமச்ேர் பஜய்ங்கர் ேந்தித்துப்ரபசினார்.
‘மிோஜ் 2000’ ரபார் விமானங்கள் உள்ளிட்ைபவயும் இந்தியா ோர்பில்
கூட்டுப்பயிற்சியில் பங்ரகற்றுள்ளன. இக்கூட்டுப் பயிற்சியானது இேண்டு
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபற பைபபற்று வருவது குறிப்பிைத்தக்கது.
3. உைகளாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு குறியீடு: இந்தியாவுக்கு 71ஆவது
இைம்
உைகளாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு குறியீட்டில் இந்தியா 71ஆவது இைம்
பிடித்துள்ளது. மலிவாக உைவு கிபைக்கும் ாடுகளில் இந்தியாபவ
பாகிஸ்தான் பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது.

இதுபதாைர்பாக அவர் ர ற்று பவளியிட்ை வீடிரயா பதிவில் கூறியதாவது:

பிரிட்ைனின் தி எகனாமிஸ்ட் ஊைகக் குழுமத்பதச் ரேர்ந்த அபமப்பு
உைவின் தேம், பாதுகாப்பு, மலிவான விபை உள்ளிட்ைவற்றின்
அடிப்பபையில் 113 ாடுகளில் உைவு பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு
ரமற்பகாண்ைது. அந்த அபமப்பு பவளியிட்ை அறிக்பகயின்படி, உைவுப்
பாதுகாப்பு குறியீட்டில் இந்தியா 71ஆம் இைத்தில் இைம்பபற்றுள்ளது. சீனா
34ஆவது இைத்பதப் பிடித்துள்ளது. 75ஆவது இைத்தில் பாகிஸ்தான்,
77ஆவது இைத்தில் இைங்பக, 79ஆவது இைத்தில் ர பாளம், 84ஆவது
இைத்தில் வங்கரதேம் ஆகிய ாடுகள் இைம்பபற்றுள்ளன.

மத்திய, மாநிை நிதி பங்களிப்புைன் பேயல்படுத்தப்படும் ைாக்ைர் முத்து
ைட்சுமி பேட்டி மகப்ரபறு நிதியுதவி திட்ைத்தில் தற்ரபாது `18,000
வழங்கப்படுகிறது. 5 தவபைகளாக இந்த நிதி வழங்கப்படும்.

மலிவாக உைவு கிபைக்கும்
ாடுகளின் பிரிவில், இந்தியாபவ
பாகிஸ்தான் பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது. அந்தப் பிரிவில் பாகிஸ்தான்
52.6 புள்ளிகபளயும் இந்தியா 50.2 புள்ளிகபளயும் பபற்றுள்ளன.

19 வயதுக்கு ரமற்பட்ை அபனவரும் இபத பபற தகுதியுபையவர்கள்.
இைங்பகத் தமிழர்கள் முழுபமயாகவும், பவளி மாநிைத்தவர்கள் 2
தவபையில் பபற்றும்பயனபையைாம். ஆரோக்கியமான குழந்பத
பிறப்புக்காக, ஆண்டுக்கு `950 ரகாடிபய அேசு வழங்குகிறது. இதில் `10
இைட்ேம் ரபர் பயனபைகின்றனர். ஆனாலும், முபறயாக நிதியுதவி
கிபைக்கவில்பை என 100’க்கும் ரமற்பட்ை புகார்கள் மாதந்ரதாறும்
வருகின்றன. நிதியுதவி பபற முடியாதவர்கள், அந்தந்த ஆேம்ப சுகாதாே
நிபைய அதிகாரிகளிைம் இதுபற்றி பதரிவிக்கைாம்.

எனினும் உைவு உற்பத்திக்காக இயற்பக வளங்கபள பாதுகாப்பது,
உைவு எளிதாகக் கிபைப்பது, அதன் தேம், பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில்
பாகிஸ்தான், ர பாளம், வங்கரதேம், இைங்பக ாடுகபள இந்தியா
விஞ்சியுள்ளது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் பட்டினி என்பரத இல்ைாத
நிபை என்ற ஐ ா’ன் இைக்பக எட்டுவதில் உள்ள அபமப்பு ரீதியிைான
இபைபவளிகள், அந்த இைக்பக எட்டுவதற்கு துரிதப்படுத்த ரவண்டிய
ைவடிக்பககள் மீது கவனம் பேலுத்தும் ர ாக்கில் இந்த அறிக்பக
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. மகப்ரபறு நிதியுதவி கிபைப்பதில் தாமதமா? - ‘104’ஐ பதாைர்பு
பகாள்ளைாம்: பபாது சுகாதாே இயக்கு ர் தகவல்
ைாக்ைர் முத்துைட்சுமி பேட்டி மகப்ரபறு நிதியுதவி கிபைப்பதில் தாமதம்
ஏற்பட்ைால் ‘104’ மருத்துவ ரேபவ பமயத்பத பதாைர்பு பகாள்ளைாம்
என்று பபாது சுகாதாேத் துபற இயக்கு ர் பதரிவித்துள்ளார்.

2. மத்திய கிழக்கு, ஆசிய விவகாேங்கள்: 4 ாடுகள் ரபச்சுவார்த்பத
அபமரிக்கா, இஸ்ரேல், ஐக்கிய அேபு அமீேகம் ஆகிய ாடுகளுைன்
பைபபற்ற ரபச்சுவார்த்பதயில், மத்திய கிழக்கு, ஆசிய விவகாேங்கள்
குறித்து பவளியுறவு அபமச்ேர் S பஜய்ேங்கர் ஆரைாேபன ைத்தினார்.

இதுபதார்பான ஆய்வின்ரபாது உைகளாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு
பதாைர்ந்து 2ஆவது ஆண்ைாகக் குபறந்துள்ளது பதரியவந்துள்ளது.
ஐ ா’இன் பட்டினி என்பரத இல்ைாத நிபைபய உருவாக்கும் இைக்கில்
பதாைர்ந்து ஏழு ஆண்டுகளாக முன்ரனற்றம் ஏற்பட்டு வந்த நிபையில்,
தற்ரபாது பின்னபைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேலில் அபமச்ேர் பஜய்ேங்கர் சுற்றுப்பயைம் ரமற்பகாண்டுள்ளார்.
சுற்றுப்பயைத்தின் 2ஆவது ாளில் ான்கு ாடுகளின் பவளியுறவு
அபமச்ேர்கள் மா ாடு காபைாலி வாயிைாக பைபபற்றது. அதில்
அபமச்ேர் பஜய்ேங்கர், அபமரிக்க அபமச்ேர் ஆன்ைனி பிளிங்கன்,











 









4. கீழடியில் 8ஆம் கட்ை அகழாய்வு குறித்து
எடுக்கவில்பை: அபமச்ேர் தங்கம் பதன்னேசு







இன்னும்முடிவு

கீழடியில் 8ஆம் கட்ை அகழாய்வு ைத்துவது குறித்து இன்னும் முடிவு
எடுக்கவில்பை என தமிழக பதால்லியல் துபற அபமச்ேர் தங்கம்
பதன்னேசு பதரிவித்தார்.
அகழாய்வில் கண்ைறியப்பட்ை உபறகிைற்றில் மீன் சின்னம்
கீழடியில் பைபபற்ற 7ஆம் கட்ை அகழாய்வில் பை அடுக்குகள் பகாண்ை
பக ரவபைப்பாடுகளால் கபை யத்துைன் வடிவபமக்கப்பட்ை சுடுமண்
உபறகிைறு கண்ைறியப்பட்ைது. இந்த உபறகிைற்றில் மீன் சின்னம்
பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது தற்ரபாது பதரியவந்துள்ளது. அந்த உபற
கிைற்றின் விளிம்பு பகுதியில் கழுத்துக்கு கீழ் வால் மட்டுரம பதரியும்படி
அந்த மீன் சின்னம் காைப்படுகிறது. அபமச்ேர் தங்கம் பதன்னேசு தனது
முகநூல் பக்கத்தில் மீன் சின்னம் பபாறிக்கப்பட்ை சுடுமண் உபற
கிைற்றின் நிழற்பைத்பத பதிவிட்டு, கீழடியில் முதன்முபறயாக மீன்
சின்னம் பபாறிக்கப்பட்ை உபறகிைறு கிபைத்துள்ளது எனக்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.











 











1. பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் த ாற்றுகவை கண்காணிப்ப ற்காக,


✓

உயிரி த ாழினுட்ப துவையால் த ாடங்கப்பட்டுள்ை கூட்டவமப்பின்
தபயதரன்ன?
அ) பாரத் ஹெல்த்
ஆ) ஒன் ஹெல்த் 



விடு ளலப்ரபாராளியான ரகாபி ாத் ரபார்ரடாரலாய், சு ந்திரத்திற்குப்
பிைகு அஸ்ஸாமின் மு ல் மு லளமச்சராக இருந் ார். இந் விருது `5
இலட்சம் ஹராக்கப்பரிசு, சான்றி ழ் ஆகியவற்ளைக் ஹகாண்டுள்ைது. இந்
ஆண்டுக்கான விருள துளணக்குடியரசுத் ளலவர் M ஹவங்ளகயா
வழங்கினார்.

இ) COVID வாரியர்

5. அபி அகமது, எந் நாட்டின் பிர மராக ப விஸயற்ைார்?

ஈ) ஹெல்த் ஹீரராஸ்

அ) இஸ்ரரல்

✓

ஹ ாற்றுர ாய்களை எதிர்ஹகாள்வதில் ஒரர மாதிரியான சுகா ார
முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்ள COVID ஹபருந்ஹ ாற்று வலியுறுத்தியது.

ஆ) ஈரான்

✓

இவ்வவசரத்ர ளவளய கருத்தில்ஹகாண்டு, COVID-19’க்கும் பின்பான
ாட்டின் மு ல் ‘ஒன் ஹெல்த்’ கூட்டளமப்ளப இந்திய அரசின் அறிவியல்
மற்றும் ஹ ாழில்நுட்ப அளமச்சகத்தின் உயிரி ஹ ாழில்நுட்பத் துளையால்
ஹ ாடங்கப்பட்டுள்ைது. ாட்டில் முக்கிய பாக்டீரியா, ளவரஸ் மற்றும் இ ர
ஹ ாற்றுகளை கண்காணித்து, அவற்றின் ரபாக்ளக புரிந்துஹகாண்டு,
அவற்ளை
எதிர்ஹகாள்வ ற்கு
ர ளவயான
டவடிக்ளககளை
பரிந்துளரப்பர இந் க் கூட்டளமப்பின் ர ாக்கமாகும்.

✓

இ) எத்திரயாப்பியா 
ஈ) ஹவனிசுலா
✓

ளெ ரபாத்தில் உள்ை உயிரி ஹ ாழில்நுட்பத் துளை - விலங்குகள்
உயிரி ஹ ாழில்நுட்பத்திற்கான ர சிய நிறுவனம் ளலளமயிலான
இந் க் கூட்டளமப்பில் 27 அளமப்புகள் இடம்ஹபற்றுள்ைன.

அபி அகமது, மீண்டும் எத்திரயாப்பியாவின் பிர மராக ப விரயற்ைார்.
டிக்ரரயின் வடக்கு பகுதியில் நிகழ்ந்து வரும் நீண்ட ரமா ல்கள் உட்பட
நிளைய சவால்களை அவ்வரசாங்கம் எதிர்ஹகாள்கிைது. அபி அகமதின்
பிராஸ்பர்டி கட்சி, இந் ஆண்டின் ஹ ாடக்கத்தில் டந்
ாடாளுமன்ை
ர ர் லில் ஹவற்றி ஹபற்ை ாக அறிவிக்கப்பட்டது. அண்ளட ாடான
எரித்ரியாவுடனான உைளவ மீட்ஹடடுத் ற்காக, 2019ஆம் ஆண்டின்
அளமதிக்கான ர ாபல் பரிசு அபி அகமதுக்கு வழங்கப்பட்டது.

6.40ஆைது இந்திய சர்ைஸ ச ைர்த் க கண்காட்சிவய நடத் வுள்ை
2. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை ைாங் கந் ன் நம்க்யல் லாட்ஸே

நகரம் எது?

( ைாங் மடாலயம்) அவமந்துள்ை நாடு எது?

அ) மும்ளப

அ) இந்தியா 

ஆ) புது தில்லி 

ஆ) ர பாைம்

இ) வாரணாசி

இ) ாய்லாந்து

ஈ) அகம ாபாத்

ஈ) ஹ ன் ஹகாரியா

✓

திஹபத்திய ஹபௌத் த்தின் இரண்டாவது ஹபரிய மடமான வாங் கந் ன்
ம்க்யல் லாட்ரச ( வாங் மடாலயம்) ஆனது அருணாச்சல பிரர சத்தின்
வாங் மாவட்டத்தில் அளமந்துள்ைது. துளணக் குடியரசுத் ளலவர் M
ஹவங்ளகயா, சமீபத்தில் அருணாச்சல பிரர ச மாநிலத்திற்கு ஹசன்ை ற்
-கு சீனாவின் ஆட்ரசபளனளய இந்தியா கடுளமயாக நிராகரித் து.

✓

அருணாச்சல பிரர சத்திற்கு இந்தியத் ளலவர்கள் வருளக ருவ ற்கு
சீனா எதிர்ப்பு ஹ ரிவித்து வருகிைது. அது ஹ ற்கு திஹபத்தின் ஒருபகுதி
ஆகும். வாங், இந்தியாவின் வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கு ஓர் உத்தி
சார் நுளழளவ வழங்குகிைது. திஹபத்துக்கும் பிரம்மபுத்திரா பள்ைத் ாக்கி
-ற்கும் இளடயிலான வழித் டத்தில் இது ஒரு முக்கியப்புள்ளியாகும்.

✓

இந்திய வர்த் க ரமம்பாட்டு அளமப்பானது (ITPO) வம்பர் 14 மு ல் 27
வளர புது தில்லி பிரகதி ளம ானத்தில் 40ஆவது இந்திய சர்வர ச
வர்த் க கண்காட்சிளய டத் வுள்ைது. ஹபாருைா ாரம், ஏற்றுமதி திைன்,
உட்கட்டளமப்பு விநிரயாகச் சங்கிலி, ர ளவ மற்றும் துடிப்பான மக்கள்
ஹ ாளக ஆகியவற்றில் கவனம் ஹசலுத்தும் ‘ஆத்மநிர்பார் பாரத்’ என்ை
கருப்ஹபாருளின்கீழ் இந் க் கண்காட்சி ளடஹபறுகிைது.

✓

இந் நிகழ்வு “ஆசாதிகா அம்ருத் மரகாத்சவின்” ஒருபகுதியாக ஏற்பாடு
ஹசய்யப்பட்டுள்ைது.

7. உலக ைாழ்விட நாள் கவடபிடிக்கப்படுகிை ஸ தி எது?
அ) அக்ரடாபர் மு ல் திங்கள் 
ஆ) அக்ரடாபர் மு ல் ஞாயிறு

3. பின்ைரும் எந் ஆயு ப்பவடக்கு, குடியரசுத் வலைரின் த்ரக்ஷக்
ப க்கம் ைழங்கப்படுகிைது?

இ) ஹசப்டம்பர் களடசி ஞாயிறு

அ) கடரலார காவல்பளட 

ஈ) ஹசப்டம்பர் களடசி சனிக்கிழளம

ஆ) எல்ளலப் பாதுகாப்பு பளட
இ) இந்திய கடற்பளட
ஈ) மத்திய ரசமக்காவல் பளட

✓

✓

ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அக்ரடாபர் மா த்தின் மு ல் திங்கட்கிழளம, ஐ ா
அளவயால், “உலக வாழ்விட ாள்" என அனுசரிக்கப்படுகிைது.

✓

அளனவருக்கும் ரபாதுமான ங்குமிடத்ள வலியுறுத்தி இந் ாள் அனு
-சரிக்கப்படுகிைது. இந் ஆண்டு, அக்ரடாபர்.4 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.
“Accelerating urban action for a carbon-free world” என்பது இந்
ஆண்டு (2021) உலக வாழ்விட ாளுக்கானக் கருப்ஹபாருைாகும்.

இந்திய கடரலார காவல்பளடயின் வீரர்களுக்கு குடியரசுத் ளலவர்
இராம் ாத் ரகாவிந்த், குடியரசுத் ளலவரின் த்ரக்ஷக் ப க்கம் மற்றும்
த்ராக்ஷக் ப க்கத்ள வழங்கினார். 1990 ஜனவரி 26 மு ல் ஒவ்ரவார்
ஆண்டும் குடியரசு ாள் மற்றும் சு ந்திர ாைன்று இந்திய கடரலார
காவல்பளட வீரர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்ைன.

8. ‘அதெயா ைாரியர்’ என்ை பாதுகாப்புப் பயிற்சி, இந்தியாவிற்கும்
எந் நாட்டிற்கும் இவடஸய நடத் ப்படுகிைது?
அ) இங்கிலாந்து 

4. “ஸ சிய ஒருங்கிவைப்பு மற்றும் ஸ சிய பங்களிப்புக்கான

ஆ) பிரான்ஸ்

ஸலாகப்ரியா ஸகாபிநாத் ஸபார்ஸடாஸலாய் விருது”, எந் மாநிலத் ால்
ைழங்கப்படுகிைது?

இ) இலங்ளக
ஈ) வங்காைர சம்

அ) மிழ் ாடு
ஆ) மகாராஷ்டிரா

✓

இ) ஒடிஸா
ஈ) அஸ்ஸாம் 
✓

‘ரலாகப்ரியா ரகாபி ாத் ரபார்ரடாரலாய் விருது’ என்பது ர சிய
ஒருங்கிளணப்பு மற்றும் ர சிய பங்களிப்புக்காக அசாம் மாநில அரசால்
வழங்கப்படும் மிகவுயரிய குடிமக்கள் விருது ஆகும்.









இந்தியாவும் பிரிட்டனும் உத் ரகண்டின் ஹசௌபாத்தியாவில் 2 வாரகால
இராணுவப் பயிற்சியான ‘அஹஜயா வாரியளர’ ஹ ாடங்கின. இது, இரு
ாடுகளுக்கும் இளடயிலான இரு ரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துளழப்ளப வலுப்
-படுத்துவள ர ாக்கமாகக்ஹகாண்டுள்ைது. இந்திய இராணுவத்தின்
கூற்றுப்படி, ‘அஹஜயா வாரியர்’ பயிற்சியின் இப்பதிப்பானது, இயங்குதிை
-ன் மற்றும் நிபுணத்துவத்ள ப் பகிர்ந்து ஹகாள்கிைது.



 









9. புவிசார் குறியீடு (GI) தபற்றுள்ை கருப்பூர் கலம்காரி ஓவியங்கள்
மற்றும் கள்ைக்குறிச்சி மரச்சிற்ப ஸைவலப்பாடுகள் சார்ந்
எது?

மாநிலம்

அ) மிழ் ாடு 
ஆ) ரகரைா
இ) ஆந்திர பிரர சம்
ஈ) ெரியானா
✓

மிழ் ாட்டைச்சார்ந் கருப்பூர் கலம்காரி ஓவியங்கள் & கள்ைக்குறிச்சி
மரச்சிற்ப ரவளலப்பாடுகட்கு இந்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து புவிசார்
குறியீடு கிளடத்துள்ைது. குறிப்பிட்ட புவிசார் ர ாற்ைங்ஹகாண்ட யாரிப்பு
-களுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்படுகிைது. அது அந் த் யாரிப்புக்கு
முக்கியத்துவத்ள ரசர்க்கிைது. இது ஹபாருட்களுக்கான புவிசார் குறியீ
-டுகள் (பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டத்தின்கீழ் ஒழுங்குபடுத் ப்படுகிைது.

10. மரை ண்டவனக்கு எதிரான உலக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிை
ஸ தி எது?
அ) அக்ரடாபர்.8
இ) அக்ரடாபர்.12
ஈ) அக்ரடாபர்.14
அக்.10 அன்று மரண ண்டளனக்கு எதிரான உலக ாள் அனுசரிக்கப்ப
-டுகிைது. இந் ஆண்டு (2021) உலஹகங்கிலுமுள்ை ஹபண்கள் மற்றும்
சிறுமிகளின் ஆரராக்கியம் மற்றும் உரிளமகளைப் பாதுகாப்பதில் இ ன்
கருப்ஹபாருள் கவனஞ்ஹசலுத்துகிைது. பன்னாட்டு மன்னிப்பு அளவயின்
2020-மரண ண்டளன அறிக்ளகயின்படி, உலகின் 2/3 பங்கு
ாடுகள், சட்டம் அல்லது ளடமுளையின்மூலம் மரண ண்டளனளய
ரத்துஹசய்துள்ைன. 108’க்கும் ரமற்பட்ட ாடுகள் அளனத்து வி மான
குற்ைங்களுக்கும் மரண ண்டளனளய முற்றிலும் இரத்துஹசய்துள்ைன.
இவ்வறிக்ளகயின்படி, குளைந் து கடந் 2020ஆம் ஆண்டில் மட்டும்
483 ரபர் தூக்கிலிடப்பட்டுள்ைனர்.


1. மு ல்கட்டமாக 6,429 கிராமப் பஞ்சாயத்துகளில் - பாரத்ஹ ட்
திட்டத்ள ஹசயல்படுத்
மிழக அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம்: அளமச்சர்
முன்னிளலயில் ளகஹயழுத் ானது
பாரத்ஹ ட் திட்டத்ள மு ல்கட்டமாக 6,429 கிராம பஞ்சாயத்துகளில்
ஹசயல்படுத்துவ ற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் ளகஹயழுத் ானது.
ாட்டிலுள்ை அளனத்து கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு அதிரவக அளலக்
கற்ளைமூலம் இளணய ரசளவ வழங்க பாரத்ஹ ட் திட்டத்ள மத்திய
அரசு ஹகாண்டு வந் து. மிழகத்தில் 12,525 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு
இளணயச்ரசளவ வழங்க `1815.32 ரகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.
அ ன்படி,
கவல் ஹ ாழில்நுட்பத்துளையின்
மிழ் ாடு கண்ணாடி
இளழ வளலயளமப்பு நிறுவனம் (ளபபர்ஹ ட் கழகம்) பாரத்ஹ ட் திட்டத்
-ள ச் ஹசயல்படுத்துவ ற்காக A, B, C, D என்ை ான்கு ஹ ாகுப்புகைாக
மாநிலத்ள ப் பிரித்துள்ைது.
இந்நிளலயில், C ஹ ாகுப்பில் உள்ை
ாகப்பட்டினம்,
ஞ்சாவூர்,
திருவாரூர், புதுக்ரகாட்ளட, ாமக்கல், கரூர், ரகாளவ, திருப்பூர், திருச்சி
ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ை 3,326 கிராம பஞ்சாயத்துகளும் D
ஹ ாகுப்பில் கன்னியாகுமரி, ஹ ல்ளல, ஹ ன்காசி, மதுளர, விருது கர்,
ராம ா புரம், ர னி, தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல், சிவகங்ளக ஆகிய
மாவட்டங்களில் உள்ை 3,103 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கும் பாரத்ஹ ட்
திட்டத்ள ச் ஹசயல்படுத் முடிவு ஹசய்யப்பட்டது.
இ ற்காக L&T, ஐடிஐ, பிஇசிஐஎல் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் ளபபர்ஹ ட்
கழகம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் ரமற்ஹகாண்டுள்ைது.
2. குஷி கர் விமான நிளலயத்ள ஹ ாடங்கி ளவத் ார் பிர மர்:
உத் ரப் பிரர ச மாநிலத்தில் குஷி கர் சர்வர ச விமான நிளலயத்ள
பிர மர் ரமாடி திைந்துளவத்து ரபசிய ாவது:







ஏர் இந்தியா - டாடா நிறுவனம் இளடயிலான ஒப்பந் ம் இத்துளையில்
மிகப்ஹபரிய மாற்ைங்களைக் ஹகாண்டுவரும், விமானப் ரபாக்குவரத்தில்
இது முக்கிய ளமல்கல்லாக அளமயும். இந்
டவடிக்ளகயானது
விமான ரபாக்குவரத்துத் துளைக்கு புதிய புத்துணர்ளவ அளிக்கும்.
இந் ப் புதிய விமான நிளலயம் ஹ ாடங்கப்பட்ட ன்மூலம் விவசாயிகள்,
கால் ளட வைர்ப்ரபார், களட உரிளமயாைர்கள், ஹ ாழிலாைர்கள்
மற்றும் உள்ளூர் ஹ ாழிலதிபர்கள் உள்ளிட்ரடார் பயனளடவர். இந் ப்
பகுதியில் ஹ ாழில்வைம் ஹபருக இது உ வியாக இருக்கும். சுற்றுலாத்
துளை வைர்ச்சிக்கு இது வழிவகுக்கும். இ ன்மூலம் இளைஞர்களுக்கு
ரவளலவாய்ப்பு கிளடக்கும்.
அடுத் 4 ஆண்டுகளுக்குள் இந்தியாவில் 200 விமான நிளலயங்கள்,
ஹெலிகாப்டர் இைங்கு ைங்கள் மற்றும் ண்ணீரில் ஹெலிகாப்டர்
இைங்கும் வசதிகளை உருவாக்குவர அரசின் இலக்கு.
குஷி கர் பகுதி ான் மகான் கவு ம புத் ர் மகாபரிநிர்வாண நிளல
(உயிர்நீத் ல்) எட்டிய இடமாகும். புத் ம த்ள ப் பின்பற்றுரவாருக்கு
இப்பகுதி மிகவும் முக்கியமான புனி
லமாகும். உலஹகங்கும் உள்ை
புத் ம த்தினர் இறுதியில் இப்பகுதிளய வந்து ரிசிக்க இந் சர்வர ச
விமான நிளலயம் உறு துளணயாக இருக்கும் என்ைார்.
குஷி கர் சர்வர ச விமான நிளலயத்துக்கு மு லாவது விமானமாக
லங்கன் ஏர்ளலன்ஸ் விமானம் வந் ாக இலங்ளக விளையாட்டுத்
துளை அளமச்சர் மல் ராஜபக்ஸ ஹ ரிவித் ார். இந் சர்வர ச விமான
நிளலயம் `260 ரகாடி ஹசலவில் கட்டப்பட்டுள்ைது.

ஆ) அக்ரடாபர்.10 

✓









3. அருணாச்சல் எல்ளலயில் பீரங்கிகளைக் குவித் இந்தியா
சீனா உடனான அருணாச்சல் எல்ளலப் பகுதியில் பீரங்கிகளை மத்திய
அரசு குவித்துள்ைது. இந்தியா-சீனா இளடரய நீண்டகாலமாக எல்ளலப்
பிரச்ளன நிலவிவருகிைது. இரு ரப்பினரிளடரய அவ்வப்ரபாது
ரபச்சுவார்த்ள கள் ளடஹபற்று வந் ாலும் ஹ ாடர்ந்து சிக்கல் நீடித்து
வருகின்ைது. இந்நிளலயில் கடந் வாரம் அருணாச்சலப் பிரர சத்திற்கு
அரசுமுளைப் பயணமாக துளணக் குடியரசுத் ளலவர் ஹவங்கய்யா
ஹசன்றிருந் ார். இடா கரில் உள்ை சட்டப்ரபரளவயிலும் அவர்
உளரயாற்றினார். இ ற்கு சீனா கடுளமயான எதிர்ப்பு ஹ ரிவித் து.
சீனாவின் இந் க் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு ஹ ரிவித் இந்திய ஹவளியுைவுத்
துளை அந் ாட்டின் ஹவளியுைவுத் துளையின் கருத்ள நிராகரிப்ப ாக
கண்டனம் ஹ ரிவித் து.
இந்நிளலயில் அருணாச்சலப் பிரர சத்தின் எல்ளலக் கட்டுப்பாட்டுக்
ரகாட்டுப்பகுதியான ாவங் பகுதியில் இந்திய ராணுவம் பீரங்கிகளைக்
குவித்துள்ைது. இ னால் இரு ரப்பு எல்ளலப்பகுதியில் பரபரப்பு
ஏற்பட்டுள்ைது. இதுவளர சீனா-இந்தியா இளடரய 13 கட்டப் ரபச்சு
வார்த்ள கள் ளடஹபற்றுள்ைன என்பது குறிப்பிடத் க்கது.
4. ஹமரீனாவில் மூழ்குவள த் டுக்க னி பிரிவு ஹ ாடக்கம்
ஹசன்ளன: ஹசன்ளன ஹமரீனா கடற்களரயில் மூழ்கு ல்
பு ன்கிழளம ஹ ாடங்கப்பட்டது.

டுப்புப் பிரிவு

இது குறித் விவரம்:
ஹசன்ளன ஹமரீனா கடற்களரயில் ஹபாதுமக்களின் உயிளரப் பாதுகாக்க
‘பல்வளக குழு அடங்கிய மூழ்கு ல் டுப்புப்பிரிவு’ ஹ ாடங்கப்பட்டது.
மீட்புக்கு 3 திட்டங்கள்:
சம்பவத்துக்கு முன், சம்பவத்தின் ரபாது, சம்பவத்துக்கு பின் என டுப்புக்
குழுவானது மூன்று நிளலகைாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்ஹவாரு நிளலயிலும்
ஹசயல்படுத் ப்பட ரவண்டிய திட்டங்கள் வளரயறுக்கப்பட்டுள்ைன.
‘சம்பவத்துக்கு முன்’ திட்டத்தில் கடலில் இைங்குவ ற்கு ளட விதித் ல்,
கடற்களரயில் அறிவிப்புப் பலளககள் ளவத் ல், சமூக ஊடகங்கள்
மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்து ல், உயிர்காக்கும் உபகரணங்களைத்
யார் நிளலயில் ளவத்திருத் ல், கடற்களரயில் ஒலிஹபருக்கிமூலம்
எச்சரிக்ளக ஹசய் ல் ஆகிய பணிகளில் இந் ப் பிரிவு ஈடுபடும்.
‘சம்பவத்தின்ரபாது’ என்ை நிளலயில், உடனடியாக மீட்புக் குழுவினர்
க்க இயந்திரங்கள், உபகரணங்களுடன் மீட்புப்பணியில் ஈடுபட்டு
பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்பர். ‘சம்பவத்துக்கு பின்’ என்ை நிளலயில்
மீட்புக்குழுவினரால் மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு யார்நிளலயில் ளவக்கப்பட்
-டுள்ை மருத்துவக் குழுவினர் உடனடியாக மு லு வி சிகிச்ளசயளித்து
காப்பாற்றுவர். இந் த்
டுப்புப் பிரிவில் காவல்துளை, கடரலாரப்
பாதுகாப்புக் குழுமம், தீயளணப்பு மற்றும் மீட்புப் பளடயினர், மீனவர்கள்,



 









மு லு விக் குழுவினர் ஆகிரயார் இடம்ஹபறுகிைார்கள். மீட்புப்பணிக்காக
கட்டுமரம், உயிர்காக்கும் உளடகள், அதிரவக படகுகள், மி ளவப்
படகுகள், கயிறுகள் ரபான்ை பல்ரவறு இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ைன.
கடல் அளலகளின் ன்ளம ஆய்வு:
கடல் அளலகளின் ன்ளம, அளலகளில் தீவிரம் ஏற்படும் ாள்கள்,
ஆபத்து நிளைந் ஆழமான பகுதிகள் ரபான்ைவற்ளை பற்றி ஒரு
விரிவான ஆராய்ச்சிளய ர சிய ஹபருங்கடல் ஹ ாழில்நுட்ப நிறுவனம்,
கடல்சார் பல்களலக்கழகத்தின் வல்லு ர்கள், ஆராய்ச்சியாைர்கள்மூலம்
ரமற்ஹகாண்டு அறிக்ளக ஹபைப்படவுள்ைது. இந் ஆய்வறிக்ளகயின்
அடிப்பளடயில் காவல்துளை அடுத் கட்ட டவடிக்ளக எடுக்கவுள்ைது.
5. கரரானா டுப்பூசிகளுக்கு பரஸ்பர அங்கீகாரம்: 11
இந்தியா ஒப்பந் ம்

ாடுகளுடன்

கரரானா டுப்பூசிகளுக்கு பரஸ்பர அங்கீகாரம் அளிக்கும் வளகயில்
பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஹஜர்மனி உள்ளிட்ட 11 ாடுகளுடன் இந்தியா
புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ங்களை ரமற்ஹகாண்டுள்ைது. இ ன்மூலம்,
டுப்பூசிளய முழுளமயாக ஹசலுத்திக்ஹகாண்ட பயணிகள் எந் வி
கட்டுப்பாடுகளுமின்றி இந்
ாடுகளுக்கு ஹசன்றுவர முடியும்.
இந் த் கவளல ஹ ரிவித் மத்திய சுகா ாரத் துளை அளமச்சகம், அ ன்
அடிப்பளடயில் இந்தியா வரும் சர்வர ச பயணிகளுக்கான புதிய
வழிகாட்டு ளலயும் ஹவளியிட்டுள்ைது. இந் விவகாரம் ஹ ாடர்பாக
இதுவளர ஹவளியிடப்பட்ட அளனத்து வழிகாட்டு லுக்கும் மாற்ைாக
இந் ப் புதிய வழிகாட்டு ல் ஹசயல்படும் என்றும் ஹ ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
இப்புதிய வழிகாட்டு லின்படி, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஹஜர்மனி, ர பாைம்,
ஹபலாரஸ், ஹலபனான், ஆர்மீனியா, உக்ளரன், ஹபல்ஜியம், ெங்ரகரி,
ஹசர்பியா ஆகிய 11 ாடுகளைச் ரசர்ந் பயணிகள் அந் ந்
ாடுகளில்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது உலக சுகா ார அளமப்பு சார்பில் அங்கீகரிக்க
-ப்பட்ட கரரானா டுப்பூசிகளை முழுளமயாக (அளனத்து வளணக
-ளையும்) ஹசலுத்தியிருக்கும் நிளலயில், எந் வி கட்டுப்பாடுகளும்
இன்றி விமான நிளலயத்திலிருந்து ஹசல்ல முடியும். அ ாவது, கரரானா
பரிரசா ளனக்கு உட்படரவா அல்லது வீட்டு
னிளமப்படுத் லில்
இருக்கரவா ர ளவயில்ளல.







உயர் ஹவப்பத் ால் ஏற்ஹகனரவ பல்ரவறு உடல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு
வருவர ாடு, உணவு மற்றும் ண்ணீர் பாதுகாப்பு இல்லா நிளலளய
சமூகம் சந்திக்கும் நிளல உருவாகியுள்ைது.
ரமலும், இந் ஆய்வில் உயர் ஹவப்ப ாக்கம் காரணமாக 65 வயதுக்கு
ரமற்பட்ட முதியவர்களின் உயிரிழப்பு விகி ம் அதிகரித்திருப்பதும்
ஹ ரியவந்துள்ைது. ஹவப்பநிளல அதிகரிப்பு காரணமாக கடந் 2019ஆம்
ஆண்டு முன்ஹனப்ரபாதும் இல்லா அைவில் 3,45,000 உயிரிழப்புகள்
ஏற்பட்டுள்ைன. இது கடந் 2000-05ஆம் ஆண்டு சராசரிளயவிட 80.6
ச வீ ம் கூடு லாகும். ரமலும், 2018 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளுக்கு
இளடப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஹவப்பம்சார்ந் உயிரிழப்புகள் உலகிரலரய
இந்தியா மற்றும் பிரரஸிலில் மிக அதிகமாக பதிவாகியுள்ைது.
1986-2005 ஆண்டுகளில் பதிவான சராசரிளயவிட கடந் 2020ஆம்
ஆண்டு அதிக ாள்கள் ஹவப்ப அளல ாக்கம் பதிவானது. அ ன்
காரணமாக கடந் ஆண்டில் 65 வயதுக்கு ரமற்பட்ட 31 லட்சத்துக்கும்
அதிகமான முதியவர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ைாகினர். குறிப்பாக, சீனா,
இந்தியா, அஹமரிக்கா, ஜப்பான், இந்ர ாரனசியா ாடுகளைச் ரசர்ந்
மூத் குடிமக்கள் மிக அதிக அைவில் பாதிக்கப்பட்டனர். ரமலும், உயர்
ஹவப்பநிளல ர ரடி உடல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவர ாடு மக்களின்
பணித்திைளனயும் பாதிக்கும் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ைது.
கடந் 1990ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஹவப்பநிளல ஹ ாடர்ந்து உயர்ந்து
வருவ ன் காரணமாக, கடந் 2020ஆம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும்
29,500 ரகாடி பணி ர ரம் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ைது. இது ஒரு ஹ ாழிலாளி
-க்கு 88 மணி ர ர பணித்திைன் குளைந் ற்கு சமமான ாகும். இதில்,
குறிப்பாக பாகிஸ் ான், வங்கர சம், இந்தியா ஆகிய ாடுகள் ஹபரும்
இழப்ளபச் சந்தித்துள்ைன. உலக சராசரி பாதிப்பில் 3 மடங்கு பாதிப்ளப
இந் மூன்று ாடுகளும் ஒட்டுஹமாத் மாகச் சந்தித்துள்ைன.
அதுரபால, உயர் ஹவப்பநிளல காரணமாக உலக அைவில் 19 ச வீ
நிலப்பரப்பு மிகக்கடுளமயான வைட்சிளய சந்தித்துள்ைது என்றும் அந்
ஆய்வறிக்ளகயில் ஹ ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

அர ர ரம், கரரானா பாதிப்பு இல்ளல என்ப ற்கான விளரவுப்
பரிரசா ளன அறிக்ளகளய சமர்ப்பிக்க ரவண்டும். ரமலும், இந்தியா
வந்திைங்கிய ாளிலிருந்து 14 ாள்களுக்கு ாங்கைாகரவ உடல்
நிளலளய சுய கண்காணிப்பு ஹசய்துஹகாள்ை ரவண்டும்.
அதுரபால,
டுப்பூசி ஹசலுத் ா
அல்லது முழு
வளணகளையும்
ஹசலுத்திக் ஹகாள்ைா சர்வர ச பயணிகள் விமான நிளலயத்தில்
கரரானா பரிரசா ளனக்கு இரத் மாதிரிகளை அளிப்பது உள்ளிட்ட
கட்டுப்பாடுகளுக்கு
உள்படுத் ப்பட்ட
பின்னரர
விமான
நிளலயத்திலிருந்து ஹவளிரயை அனுமதிக்கப்படுவர். ரமலும், அவர்கள்
மு ல் 7 ாள்கள் கட்டாய வீட்டுத் னிப்படுத் லில் இருக்க ரவண்டும்.
பின்னர், 8ஆம் ாளில் அவர்களுக்கு மறுபரிரசா ளன ரமற்ஹகாள்ைப்ப
-டும். அப்ரபாது, அவர்களுக்கு கரரானா பாதிப்பு இல்ளல என்று முடிவு
வந் ால், அடுத் 7 ாள்களுக்கு அவர்களின் உடல்நிளலளய சுய
கண்காணிப்பு ஹசய்துஹகாள்ை ரவண்டும்.
அதுமட்டுமின்றி, ஹ ன்னாப்பிரிக்கா, பிரரஸில், வங்கர சம், ரபாட்ஸ்
வானா, சீனா, ரமாரீஷஸ், நியூசிலாந்து, ஜிம்பாப்ரவ உள்ளிட்ட கரரானா
பாதிப்பு அதிகமுள்ை
ாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் கூடு ல்
கட்டுப்பாடுகளைப் பின்பற்ை ரவண்டியது புதிய வழிகாட்டு லில்
கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ைது.
6. இந்தியா - பிரரஸிலில் உயர் ஹவப்பத் ால் அதிக உயிரிழப்புகள்:
லான்ஹசட் அறிக்ளக
உயர் ஹவப்பநிளல ாக்கத் ால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் உலக அைவில்
இந்தியா, பிரரஸில் ாடுகளில் மிக அதிக அைவில் பதிவாகியிருப்பது
லான்ஹசட் அறிக்ளக மூலம் ஹ ரியவந்துள்ைது.
உலக ஹவப்பநிளல ஹ ாடர்ந்து உயர்ந்து வருவது ஹ ாடர்பான
‘சுகா ாரமான எதிர்காலத்துக்கான சிவப்புக் குறியீடு’ என்ை ளலப்பில்
2021ஆம் ஆண்டுக்கான ஆய்வறிக்ளகளய லான்ஹசட் ஆய்வு நிறுவனம்
அண்ளமயில் ஹவளியிட்டது. அதில் கூறியிருப்ப ாவது:











