


         

    

1. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் கிராமப்புற பபண்களுக்கான உலக 

நாளின் கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Rural women cultivating good food for all  

ஆ) Gender Equality 

இ) Empowering Rural Women 

ஈ) Good Village; Good Country 

✓ ஆண்டுத ோறும் அக்.15 அன்று ‘கிரோமப்புற பெண்களுக்கோன உலக நோள்’ 

பகோண்டோடப்ெடுகிறது. இந்  நோள் ெோலின சமத்துவம் மற்றும் கிரோமப் 

புறங்களில் பெண்களை தமம்ெடுத்துவதில் கவனஞ்பசலுத்துகிறது. இந்  

ஆண்டுக்கோன கருப்பெோருள், “Rural women cultivating good food for all” 

என்ெ ோகும். ஐநோ பெோது அளவ, கடந்  2007 டிச.18 அன்று இந்நோளை 

நிறுவியது. ஐநோ சளெயின் அறிக்ளகயின்ெடி, வைரும் நோடுகளில் உள்ை 

பமோத்  தவைோண் ப ோழிலோைர் ெளடயில் 40 ச வீ ம், பெண்களையும் 

உள்ைடக்கியது. 

 

2. சமீபத்திய பசய்திகளில் இடம்பபற்ற LORROS என்பது பின்வரும் 

எதனுடன் ததொடர்புடடய ஓர் அமமப்பாகும்? 

அ) தவைோண்ளம 

ஆ) கண்கோணிப்பு  

இ) பசயற்ளக நுண்ணறிவு 

ஈ) நிதி 

✓ Long Range Reconnaissance and Observation System என்ெ ன் 

சுருக்கந் ோன் LORROS. இது நீண்ட ப ோளலவு கண்கோணிப்பு 

அளமப்ளெக் குறிக்கிறது; இது, நீண்ட தூர ெகல்தநர மற்றும் இரவு தநர 

கண்கோணிப்ளெ வழங்குவ ற்கோன உணரி அளமப்ெோகும். இது இந்திய 

இரோணுவம் தெோன்ற த சிய ெோதுகோப்புப் ெளடயினரோல் ஊடுருவளல 

எதிர்பகோள்ை ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது. 

 

3. G சத்தியன், ஹர்மீத் தேசாய் மற்றும் A சரத் கமல் ஆகிதயாருடன் 

போடர்புமடய விமையாட்டு எது? 

அ) தடபிள் படன்னிஸ்  

ஆ) படன்னிஸ் 

இ) துப்ெோக்கிச்சுடு ல் 

ஈ) குத்துச்சண்ளட 

✓ கத் ோரின் த ோகோவில் நளடபெற்ற ஆசிய சோம்பியன்ஷிப் தெோட்டியில் 

இந்திய ஆடவர் தடபிள் படன்னிஸ் அணி (சத்தியன், ஹர்மீத் த சோய் 

மற்றும் சரத் கமல்) ஆகிதயோர் பவண்கலம் பவன்றுள்ைது. அந்  அணி 

அளரயிறுதியில் 0-3 புள்ளிகளுடன் ப ன்பகோரியோவிடம் த ோற்றது. 

இதில், இந்திய மகளிர் அணி 5ஆவது இடத்ள ப் பிடித் து. 

 

4. பன்னாட்டு அகிம்மச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) அக்தடோெர் 1 

ஆ) அக்தடோெர் 2  

இ) அக்தடோெர் 4 

ஈ) அக்தடோெர் 5 

✓ இந்தியோவின் ‘த சத் ந்ள ’ மகோத்மோ கோந்தியடிகளின் பிறந் நோள், 

ஒவ்தவோர் ஆண்டும் அக்தடோெர்.2 அன்று ென்னோட்டு அகிம்ளச நோைோக 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. கல்வி மற்றும் பெோதுமக்கள் விழிப்புணர்வுமூலம் 

அகிம்ளசளய ெரப்புவ ற்கோன ஒரு சந் ர்ப்ெமோக இந்நோள் அனுசரிக்கப்ெ 

-டுகிறது. 2004ஆம் ஆண்டில், தநோெல் ெரிசு பெற்ற ஈரோனியர் ஷிரின் 

எெோடி, இந்  நிளனதவந் ல் தயோசளனளய முன்பமோழிந் ோர். 

 

5. காஷ்மீர் வால்நட்டுகளின் முேல் சரக்மகப் பபறவுள்ை மாநிலம் 

எது? 

அ) மகோரோஷ்டிரோ 

ஆ) கர்நோடகோ  

இ) தகரைோ 

ஈ) ெஞ்சோப் 

✓ இறக்குமதிளய குளறக்கும் முயற்சியோக, வர்த் க மற்றும் ப ோழில்துளற 

அளமச்சகத்தின் ஒரு மோவட்டம், ஒரு  யோரிப்பு (ODOP) திட்டத்தின்கீழ் 

கோஷ்மீரின் புத்கோம் மோவட்டத்திலிருந்து பெங்களூருக்கு 2,000 கிதலோ 

வோல்நட் அனுப்பிளவக்கப்ெட்டது. 

✓ இந்தியோவில் வோல்நட் உற்ெத்தியில் 90% கோஷ்மீரில் நளடபெறுகிறது. 

ODOP திட்டத்தின்கீழ் கோஷ்மீரில் உற்ெத்தியோகும் வோல்நட்ளட பிற 

இடங்களுக்கு அனுப்பும் முயற்சியில் மத்திய வர்த் க & ப ோழில்துளற 

அளமச்சகம் முயற்சி தமற்பகோண்டது. இள யடுத்து கோஷ்மீரில் புத்கோம் 

மோவட்டத்திலிருந்து, 2000 கி வோல்நட் பெங்களூருக்கு அனுப்ெப்ெட்டது. 

இது மு ல்  ரமோனது, சுளவ மற்றும் ஊட்டச்சத்துமிக்கது. 

 

6. இந்தியாவின் முேல் இ-மீன் சந்மே பசயலியான ‘பிஷ்வாதல’ 

போடங்கப்பட்டுள்ை மாநிலம் / UT எது? 

அ) தமற்கு வங்கம் 

ஆ) ஆந்திர பிரத சம் 

இ) அஸ்ஸோம்  

ஈ) தகரைோ 

✓ அஸ்ஸோம் மோநில மீன்வை அளமச்சகம் சமீெத்தில் ஒரு பசயலிளய 

அறிமுகப்ெடுத்தியது. அது இந்தியோவின் மு ல் மின்னணு-மீன் சந்ள  

பசயலியோன ‘பிஷ்வோதல’ ஆகும். வோங்குெவர்கள் மற்றும் விற்ெவர்கள் 

இருவரும் ஆர்டர் பகோடுக்க மற்றும் மீன், மீன் வைர்ப்பு உெகரணங்கள் 

மற்றும் மருந்து, மீன் தீவனம் மற்றும் மீன் குஞ்சுகளை ஆன்ளலனில் 

விற்க இச்பசயலி உ வும். நன்னீர் மற்றும் உவர்நீர் உளறந்  மீன், 

உலர்மீன் மற்றும் ெ ப்ெடுத் ப்ெட்ட மீன்பெோருட்கள்தெோன்ற பெோருட்கள் 

விற்கப்ெடும். இச்பசயலிளய மோநில மீன்வைத்துளறயுடன் இளணந்து, 

அக்வோ புளூ குதைோெல் மீன் வைர்ப்பு தீர்வுகள் உருவோக்கியுள்ைது. 

 

7.இந்தியாவில் ‘மாோந்திர பபாருைாோர’ ஆய்விமன பவளியிடுகிற 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) நிதி அளமச்சகம்  

இ) ASSOCHAM 

ஈ) FICCI 

✓ நிதி அளமச்சகத்தின் ‘மோ ோந்திர பெோருைோ ோர மதிப்ெோய்வின்ெடி’, 

பெோருைோ ோரத்தின் அளனத்துத் துளறகளும் விளரவோன மீட்புக்கோன 

ெோள யில் உள்ைன. பசப் மோ த்தில், பெோருைோ ோர நடவடிக்ளககள் 

தமலும் தவகமளடந்து வருவ ோகவும் நிதி அளமச்சர் கூறினோர். 2021-

22 நிதியோண்டில் ப ோடர்ச்சியோக 6ஆம் மோ மோக இந்தியப்பெோருட்களின் 

ஏற்றுமதி 30 பில்லியன் டோலர்களைத்  ோண்டியது. 2021 பசப்டம்ெர்.10 

உடன் முடிவளடயும் 15 வோரங்களில் வங்கிக்கடனின் வைர்ச்சி விகி ம் 

6.7 ச வீ மோக இருந் து; இது, முந்ள ய ஆண்டின் இத  கோலத்தில் 5.3 

ச வீ மோக இருந் து. 

 

8. உலகின் முேல் ோனியங்கி, ஓட்டுநரில்லா இரயிமல அறிமுகம் 

பசய்துள்ை நாடு எது? 

அ) பெர்மனி  

ஆ) ரஷ்யோ 

இ) பந ர்லோந்து 

ஈ) சுவீடன் 

✓ பெர்மன் இரயில் ஆெதரட்டர் டோய்ச் ெோன் மற்றும் சீபமன்ஸ் குழுமம் 

இளணந்து உலகின் மு ல்  ோனியங்கி, ஓட்டுநரில்லோ இரயிளல 

ஹோம்ெர்க் நகரத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தினர். இந் த் திட்டம் 60 மில்லியன் 

யூதரோ (70 மில்லியன் டோலர்) மதிப்புளடய ஹோம்ெர்க்கின் விளரவோன  

✓ நகர்ப்புற இரயிலளமப்பு நவீனமயமோக்கல் திட்டத்தின் ஒருெகுதியோகும். 

இந் த் திட்டம் 30% அதிக ெயணிகளை அந்நோட்டுக்கு வரவளழக்கும். 

இ ன்மூலம், 30 ச வீ த்திற்கும் அதிகமோன ஆற்றளல தசமிக்க முடியும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. IMF’இன் சமீபத்திய உலகப் பபாருைாோரக் கண்த ாட்ட அறிக் 

-மகயின்படி, 2021-22’க்கான இந்தியாவின் வைர்ச்சிக் கணிப்பு 

என்ன? 

அ) 7.5 % 

ஆ) 9.5 %  

இ) 10.0 % 

ஈ) 12.0 % 

✓ ென்னோட்டுச் பசலவோணி நிதியம்  னது சமீெத்திய உலகப் பெோருைோ ோர 

கண்தணோட்ட அறிக்ளகயில், 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கோன இந்தியோவின் 

வைர்ச்சிக் கணிப்ளெ 9.5%ஆக ளவத்துள்ைது. தமலும், இந்தியோவின் 

பெோருைோ ோரம் 2022-23 நிதியாண்டில் 8.5% வைர்ச்சியளடயும் என்று 

கணித்துள்ைது. உலகைோவிய வைர்ச்சித் திட்டத்ள  6%’லிருந்து 5.9% 

ஆக IMF குளறத்துள்ைது. முன்தனறிய பெோருைோ ோரங்களில் விநியயாக 

இளடயூறுகள் மற்றும் வைரும் நோடுகளில் ப ோற்றுதநோய்  ோக்கம் 

தமோசமளடவத  இ ற்கோன கோரணங்கைோக கூறப்ெட்டுள்ைன. 

 

10. “U Fill” என்னும் போழில்நுட்ப தீர்மவ அறிமுகப்படுத்தியுள்ை 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்தியன் ஆயில் 

ஆ) NTPC 

இ) BPCL  

ஈ) டோடோ ெவர் 

✓ ெோரத் பெட்தரோலிய நிறுவனமோனது (BPCL) எரிபெோருள் விற்ெளன 

நிளலயங்களில்  ோனியங்கி எரிபெோருள் ப ோழில்நுட்ெமோன ‘U Fill’ஐ 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. இத்ப ோழில்நுட்ெம், வோகனத்தில் எரிபெோருளை 

நிரப்பும்தெோது மனி த் ளலயீட்ளட அகற்றி வோடிக்ளகயோைர் அனுெவத் 

-ள  தமம்ெடுத்தும் எனக்கூறப்ெடுகிறது. இந்நிறுவனம் 65 நகரங்களில் 

இத்ப ோழில்நுட்ெத்ள  அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

 


1. ரோணுவ  ைவோட ஏற்றுமதியில் 25 முன்னணி நோடுகள் ெட்டியலில் 

இந்தியோ: அளமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங்  கவல் 

ரோணுவ  ைவோடங்கள் ஏற்றுமதி பசய்யும் 25 முன்னணி நோடுகள் 

ெட்டியலில் இந்தியோவும் இடம்பெற்றுள்ை ோக மத்திய ெோதுகோப்புத்துளற 

அளமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங் ப ரிவித் ோர். 

ஸ்டோக்தஹோம் சர்வத ச அளமதி ஆரோய்ச்சி ளமயம் 2020-ம் ஆண்டு 

பவளியிட்ட அறிக்ளகயில் இவ்விவரம் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை ோக அளமச்சர் 

ரோஜ்நோத் சிங் கூறினோர். இந்  ளமயத்தின் ெட்டியலில் இந்தியோ மு ல் 

முளறயோக இடம்பெற்றுள்ைது மிகவும் மகிழ்ச்சியோன விஷயம் என்றும் 

அவர் தமலும் ப ரிவித்துள்ைோர். ரோணுவ  ைவோட ஏற்றுமதி என்ெது 

நமது ெோதுகோப்பு திறன்அதிகரித்துள்ைது மற்றும் சர்வத ச  ரத்துக்கு 

இளணயோன பெோருட்களை  யோரிக்கும் திறளன இந்தியோ பெற்றுள்ைது 

என்ெள க் கோட்டுவ ோகும். ரோணுவ  ைவோட ஏற்றுமதிளய ஊக்குவிக்க 

ெல நடவடிக்ளககளை அரசு எடுத்து வருகிறது. 

விமோனப்ெளட ெோதுகோப்பு  ைவோட ஏற்றுமதிமூலம் `35 ஆயிரம் தகோடி 

ஏற்றுமதி பசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்  இலக்கு 2024-

25-க்குள் எட்டப்ெடும் என்றும் அளமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங் குறிப்பிட்டோர். 

வைர்ந்  நோடுகள் மட்டுதம ரோணுவ ைவோட ஏற்றுமதியில் 

முன்னணியில் இருந்  நிளலயில், இந்தியோவும் அதில் தசர்ந்துள்ைது. 

 

2. கதரோனோ  டுப்பூசி தெோடும் ெணி ப ோடங்கி 9 மோ த்தில் - 100 தகோடி 

தடோஸ் பசலுத்தி இந்தியோ சோ ளன: பிர மர் தமோடிக்கு உலக சுகோ ோர 

நிறுவனம் வோழ்த்து 

திட்டம் ப ோடங்கப்ெட்ட 9 மோ ங்களில் 100 தகோடிக்கும் தமற்ெட்ட 

கதரோனோ  டுப்பூசி தடோஸ்களை பசலுத்தி இந்தியோ சோ ளன 

ெளடத்துள்ைது. இ ற்கோக பிர மர் நதரந்திர தமோடிக்கு உலக சுகோ ோர 

நிறுவனம் வோழ்த்து ப ரிவித்துள்ைது. 

இந்தியோவில் கதரோனோ  டுப்பூசி தெோடும் ெணி கடந்  ெனவரி 16-ம் 

த தி ப ோடங்கியது. ஆக்ஸ்தெோர்டு ெல்களலக்கழகத்தின் தகோவிஷீல்டு 

 டுப்பூசியும், ெோரத் ெதயோபடக் நிறுவனத்தின் தகோதவக்சின்  டுப்பூசியும் 

ெயன்ெோட்டுக்கு பகோண்டு வரப்ெட்டன. மு ல்கட்டமோக, சுகோ ோரப் 

ெணியோைர்களுக்கு முன்னுரிளம அடிப்ெளடயில்  டுப்பூசிகள் பசலுத் ப் 

-ெட்டன. பின்னர், முன்கைப் ெணியோைர்களுக்கும், 60 வயதுக்கு 

தமற்ெட்டவர்களுக்கும்  டுப்பூசி திட்டம் விரிவுெடுத் ப்ெட்டது. 

இ ன் ப ோடர்ச்சியோக, கடந்  தம 1ஆம் த தி மு ல் 18 வயள  கடந்  

அளனவருக்கும்  டுப்பூசி பசலுத்  நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெட்டது. ப ோடக் 

கத்தில்,  டுப்பூசி ப ோடர்ெோன அச்சம் கோரணமோக, அள  பசலுத்திக் 

பகோள்தவோரின் எண்ணிக்ளக மிகக்குளறவோகதவ இருந் து.  

இள யடுத்து,  டுப்பூசி குறித்  விழிப்புணர்வு பிரச்சோரங்களை மத்திய, 

மோநில அரசுகள் தீவிரமோக முன்பனடுத் ன. இ ன் ெயனோக, கதரோனோ 

 டுப்பூசி பசலுத்திக் பகோள்தவோரின் எண்ணிக்ளக கணிசமோக உயரத் 

ப ோடங்கியது. நோட்டில் மு ல் 10 தகோடி  டுப்பூசி தடோஸ்களை பசலுத்  

85 நோட்கள் த ளவப்ெட்டது. ஆனோல், அடுத்  10 தகோடி தடோஸ் களை 45 

நோட்களிதலதய இந்தியோவோல் பசலுத்  முடிந் து. இவ்வோறு அடுத்  டுத்  

10 தகோடி  டுப்பூசி தடோஸ் இலக்குகளை மிகக் குறுகிய நோட்களிதலதய 

மத்திய, மோநில அரசுகள் அளடந் ன. 

அ ன்ெடி, கடந்  ஆகஸ்ட் 6-ம் த தி 50 தகோடி தடோஸ்களை பசலுத்தி 

மிகப்பெரிய ளமல்கல்ளல இந்தியோ ப ோட்டது. டிசம்ெர் இறுதிக்குள் 100 

தகோடி தடோஸ்கள் என்ற இலக்கிளன மத் திய அரசு நிர்ணயித் து. நோடு 

முழுவதும் அரசு மருத்துவமளனகள், ஆரம்ெ சுகோ ோர நிளலயங்களில் 

வோரந்த ோறும்  டுப்பூசி முகோம்கள் நடத் ப்ெட்டன. அவ்வப்தெோது நோடு 

 ழுவிய அைவில் சிறப்பு முகோம்களும் நடத் ப்ெட்டன. 

இந்நிளலயில், தநற்று (அக்.21) 100 தகோடி  டுப்பூசி தடோஸ்களை கடந்து 

மிகப்பெரிய சோ ளனளய இந்தியோ ெளடத்திருக்கிறது. நிர்ணயிக் 

கப்ெட்ட இலக்ளக 2 மோ ங்களுக்கு முன்ெோகதவ இந்தியோ எட்டியிருப்ெது 

உலக நோடுகள் அளனத்ள யும் ஆச் சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ைது. அபம 

ரிக்கோ, பிரிட்டன், ரஷ்யோ, பிரோன்ஸ் தெோன்ற ப ோழில்நுட்ெத்தில் அசுர 

வைர்ச்சி அளடந்  நோடுகள்கூட,  ங்கள் மக்களுக்கு இவ்வைவு 

தவகமோக  டுப்பூசிகளை பசலுத்  முடியவில்ளல என கூறப்ெடுகிறது. 

இ னிளடதய, நோட்டிதலதய அதிக அைவில் கதரோனோ  டுப்பூசி 

பசலுத்திய மோநிலமோக உத் ர பிரத சம் திகழ்கிறது. இ ற்கு அடுத் டுத்  

இடங்களில் மகோரோஷ்டிரோ, தமற்கு வங்கம், குெரோத், மத்திய பிரத சம் 

ஆகிய மோநிலங்கள் உள்ைன. 

 

3. கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி நகரோட்சிகள் மோநகரோட்சிகைோக 

 ரம் உயர்கின்றன 

கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி ஆகிய நகரோட்சிகளை 

மோநகரோட்சிகைோக  ரம் உயர்த்துவ ற்கோன அவசரச் சட்டத்ள   மிழக 

அரசு பிறப்பித்துள்ைது. இ ன்மூலம்,  மிழகத்தில் மோநகரோட்சிகளின் 

எண்ணிக்ளக 20-ஆக உயர்கிறது. 

 மிழகத்தில் பமோத் ம் 15 மோநகரோட்சிகள் உள்ைன. கும்ெதகோணத்ள  

மோநகரோட்சியோக  ரம் உயர்த்துவ ற்கு ெரிந்துளரகள் ஏற்கப்ெட்டு 

அ ற்கோன உத் ரவு அரசோல் அண்ளமயில் பிறப்பிக்கப்ெட்டது. இ னோல் 

மோநகரோட்சிகளின் எண்ணிக்ளக 16-ஆக உயர்ந் து. 

4 நகரோட்சிகள்:  ற்தெோது நகரோட்சிகைோக உள்ை கடலூர், கோஞ்சிபுரம், 

கரூர், சிவகோசி ஆகியவற்ளறயும் மோநகரோட்சிகைோகத்  ரம் 

உயர்த்துவ ற்கோன ெணிகளை மோநில அரசு ப ோடங்கியது. இ ற்கோன 

ெரிந்துளரகள் நகரோட்சி  னி அதிகோரிகள் மூலமோக நகரோட்சி நிர்வோகத் 

துளறக்கு வரப்பெற்றது. இந் ப் ெரிந்துளரகள் நகரோட்சி நிர்வோகம் மற்றும் 

குடிநீர் வழங்கல் துளறக்கு அனுப்பிளவக்கப்ெட்டது. 

இந் ப் ெரிந்துளரகளை ஏற்று கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி ஆகிய 

நோன்கு நகரோட்சிகளை மோநகரோட்சிகைோக  ரமுயர்த்துவ ற்கோன அவசர 

சட்டத்ள ,  மிழக சட்டத் துளற பசயலோைர் (சட்டம்) சி தகோபி ரவிகுமோர், 

பிறப்பித் ோர். இள யடுத்து, நோன்கு நகரோட்சிகளும் மோநகரோட்சிகைோக 

 ரம் உயர்த்துவ ற்கோன உத் ரவு அரசி ழில் பவளியிடப்ெடும். இந்  

உத் ரவு அரசி ழில் பவளியிடப்ெட்டவுடன் அது நளடமுளறக்கு வரும். 

சட்டம் இயற்றப்ெடும்: சட்டப்தெரளவ கூட்டத்ப ோடர் முடித்து ளவக்கப்ெட் 

-ட ோல், அவசரச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்ெட்டுள்ைது. தெரளவக் கூட்டத் 

ப ோடரில் இ ற்கோன சட்ட மதசோ ோக்கள்  ோக்கல் பசய்யப்ெட்டு நிளறதவ 

-ற்றப்ெடும்.  மிழகத்தில் கும்ெதகோணம் மோநரோட்சி உத் ரவுடன் தசர்த்து, 

16 மோநகரோட்சிகளும், 121 நகரோட்சிகளும், 528 தெரூரோட்சிகளும் என 

பமோத் ம் 664 நகர்ப்புற உள்ைோட்சி அளமப்புகள் உள்ைன. 

இப்தெோது நோன்கு நகரோட்சிகள்  ரம் உயர்த் ப்ெட்ட ோல்,  மிழகத்தில் 

மோநகரோட்சிகளின் எண்ணிக்ளக 20ஆக உயர்ந்துள்ைது. 

 

 



         

    

பசன்ளன, தகோளவ, திண்டுக்கல், ஈதரோடு, நோகர்தகோவில், மதுளர, 

தசலம்,  ஞ்சோவூர், ஆவடி, தூத்துக்குடி, திருச்சி, திருபநல்தவலி, திருப்பூர், 

தவலூர், ஒசூர் ஆகிய மோநகரோட்சிகள் உள்ைன. அவற்றுடன் கும்ெதகோ 

-ணம், கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி ஆகிய 5 நகரோட்சிகளையும் 

மோநகரோட்சிகைோக  ரம் உயர்த்  அரசு முடிவு பசய்துள்ைது. 

 

4. சுற்றுலோ வைர்ச்சிக்பகன  னித்  பகோள்ளக: இரண்டு இடங்களில் 

பஹலிகோப்டர் சுற்றுலோ:  மிழக அரசு அறிவிப்பு 

 மிழகத்தில் சுற்றுலோ வைர்ச்சிக்பகன  னித்  பகோள்ளக பவளியிடப்ெடு 

-ம் என  மிழ்நோடு அரசு அறிவித்துள்ைது. தமலும், பஹலிகோப்டர் சுற்றுலோ 

-ளவ ஏற்ெடுத்துவ ற்கோன நிலங்களும் த ர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைன. 

இதுகுறித்து, சுற்றுலோத்துளற பவளியிட்ட பசய்தி: 

சுற்றுலோ வைர்ச்சிக் கழகத்தின் சோர்பில்  ங்கும் விடுதிகள் உள்ைன. 

இந்  விடுதிகள் முன்னணி இளணய ை ெயண நிறுவனங்களில் 

இடம்பெறச் பசய்யப்ெட்டன. இ ன்மூலம் கடந்  மோ த்தில் மட்டும் 137 

முன்ெதிவுகள் பெறப்ெட்டன. கன்னியோகுமரியில் அளமந்துள்ை திருவள் 

-ளுவர் சிளலளய சுற்றுலோப் ெயணிகள் இரவிலும் கண்டுகளிக்கும் 

வி மோக தலசர் ப ோழில்நுட்ெ உ வியுடன் ஒளியூட்டம் பசய்வ ற்கு நடவ 

-டிக்ளககள் எடுக்கப்ெட்டு வருகின்றன. 

பிச்சோவரம் ெடகு குழோம் ெகுதியில் ெல்தவறு அடிப்ெளட வசதிகளை 

ஏற்ெடுத்  திட்ட அறிக்ளக  யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

பஹலிகோப்டர் சுற்றுலோ: முக்கிய சுற்றுலோத்  லங்களை இளணக்கும் 

வி மோக பகோளடக்கோனல், ரோதமசுவரம் ஆகிய இடங்களில் பஹலிகோப்ட 

-ர் சுற்றுலோ ப ோடங்கப்ெட உள்ைன. இ ற்கோக பஹலிகோப்டர் இறங்கு 

 ைம் அளமக்க ரோதமசுவரத்தில் நிலம் த ர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

பகோளடக்கோனலில் ஆய்வுப் ெணிகள் நளடபெறவுள்ைன. அளணக்கட்டு 

ெகுதிகளில் ெடகு சவோரி, உணவகம் தெோன்றவற்ளற ஏற்ெடுத்  திட்ட 

அறிக்ளக  யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது. ஒதகனக்கல் நீர்வீழ்ச்சிக்கு வரும் 

ெயணிகளை ஈர்க்க ெோர்ளவயோைர் மோடம் உள்ளிட்ட பிற வசதிகளை 

ஏற்ெடுத்  பெரும் திட்டம்  யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

சுற்றுலோத் துளறயில் அந்நிய பசலோவணிளய ஈட்டு ல் உள்ெட ெல்தவறு 

அம்சங்களை உள்ைடக்கி பெருந்திட்டம்  யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

தமலும், உள்நோட்டு, பவளிநோட்டு சுற்றுலோப் ெயணிகளின் எண்ணிக்ளக 

அதிகரிப்ெது, பிரெலம் அளடயோ   லங்களை தமம்ெடுத்துவது ஆகிய 

அம்சங்களை உள்ைடக்கிய  மிழ்நோடு சுற்றுலோக் பகோள்ளக உருவோக்க 

நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெட்டு வருகிறது என்று சுற்றுலோத் துளறயின் 

பசய்தியில் ப ரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

5. உள்நோட்டில் உருவோக்கப்ெட்ட மு ல் ரோக்பகட்ளட விண்ணில் 

ஏவியது, ப ன்பகோரியோ 

ப ன் பகோரியோவில் மு ன்மு லோக உள்நோட்டில் நூரி என்ற 

ரோக்பகட்ளட அங்குள்ை பகோரியோ விண்பவளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் 

விஞ்ஞோனிகளும், என்ஜினீயர்களும் உருவோக்கினர். இந்  ரோக்பகட் 47 

மீட்டர் (154 அடி) நீைம் பகோண்டது. இந்  ரோக்பகட் 1.6 பில்லியன் டோலர் 

மதிப்பில் (சுமோர் `12 ஆயிரம் தகோடி) உருவோக்கப்ெட்டடது. இந்  ரோக்பகட், 

சிதயோலில் இருந்து 310 ளமல் ப ோளலவில் உள்ை தகோஹுங் என்ற 

இடத்தில் உள்ை நோதரோ விண்பவளி ளமயத்தில் இருந்து தநற்று 

விண்ணில் பசலுத் ப்ெட்டது. 

1990-களின் முற்ெகுதியில் இருந்து  னது பசயற்ளகக்தகோள்களை 

ஏவுவ ற்கு ப ன்பகோரியோ பிற நோடுகளை நம்பி வந் து. 

10ஆவது நோடு 

இந் நிளலயில் இப்தெோது ோன்  னது பசோந்  ப ோழில்நுட்ெத்தில் 

விண்பவளிக்கு பசயற்ளகக்தகோளை அனுப்பும் 10ஆவது நோடோக 

மோறுவ ற்கு ப ன் பகோரியோ முயற்சிக்கிறது. அடுத்  ஆண்டு தம மோ ம் 

மற்பறோரு ரோக்பகட்ளடயும் விண்ணில் ஏவி தசோதிக்க ப ன்பகோரியோ 

முடிவு பசய்துள்ைது. ப ன்பகோரியோ களடசியோக 2013ஆம் ஆண்டு ஒரு 

ரோக்பகட்ளட விண்ணில் பசலுத்தியது. ஆனோல் இது ரஷிய ப ோழில் 

நுட்ெத்தில் உருவோனது ஆகும். 

 



         

    

1.சமீபத்தில் க ொம்பொசு என்ற கெப்பமண்டல புயலொல் பொதிக் ப்பட்ட 

நொடு எது? 

அ) பிலிப்பைன்ஸ்  

ஆ) அமெரிக்கா 

இ) இந்த ாதேசியா 

ஈ) மெர்ெனி 

✓ ‘மகாம்ைாசு’ என்ற மெப்ைெண்டல புயல் பிலிப்பைன்பை  ாக்கியதில் 

குபறந் து 19 தைர் ைலியாகிேர். இப்புயல் ஆசிய-ைசிபிக் தீவுகளின் ெட 

முபேபயக்கடந் தைாது நிலச்சரிவுகள் ெற்றும் திடீர் மெள்ளத்ப  

ஏற்ைடுத்தியது. ‘மகாம்ைாசு’, சீேத் தீொே பைோன் ொகாணத்தில் 

நிலச்சரிபெ ஏற்ைடுத்திய பின் மெப்ைெண்டலப்புயலாக ொறியது. இது 

ைாங்காங் ெற்றும் வியட்நாபெயும் கடந்து தச ங்கபள ஏற்ைடுத்தியது. 

 

2. விண்கெளிக்குச் கசன்றெர் ளுள் மி வும் ெயதொனெரொன 

நடி ர் வில்லியம் ஷொட்னர், எந்த மு மமயின் ஏவு லத்தில் பயணம் 

கசய்தொர்? 

அ) விர்ஜின் தகலக்டிக் 

ஆ) புளூ ஆர்ஜின்  

இ) ஸ்தைஸ் எக்ஸ்  

ஈ) யுபேமடட் லாஞ்கூட்டணி 

✓ நடிகர் வில்லியம் ஷாட்ேர், புளூ ஆர்ஜின் ஏவுகலத்தில் துபண-சுற்றுப் 

ைாப க்காே ையணத்தில் ைறந்து மடக்சாஸ் ைாபலெேத்தில்  பை 

இறங்கிோர். இ ன்மூலம் விண்மெளிக்குச் மசன்றெர்களுள் மிகவும் 

ெய ாே நைைாக (90 ெயது) ஆோர் நடிகர் வில்லியம் ஷாட்ேர்.  

✓ முழுெதும்  ானியங்கு  ன்பெமகாண்ட நியூ மஷப்ைர்ட் விண்கலத்தில் 

ையணித்  நான்கு ையணிகளுள் ஷாட்ேரும் ஒருெர். அெர்கள், பூமியில் 

இருந்து சுொர் 100 கிமீ உயைத்தில் உள்ள கர்ென் தகாடு எேப்ைடும் 

ைன்ோட்டளவில் அங்கீகரிக்கப்ைட்ட விண்மெளி எல்பலெபை ையணம் 

மசய் ேர். 

 

3. Dr APJ அப்துல்  லொம் பிரரரனொ மமயமொனது பின்ெரும் எந்த 

ந ரத்தில் அமமந்துள்ள  டற்பமட அறிவியல் மற்றும் கதொழில்நுட்ப 

ஆய்ெ த்தில் திறக் ப்பட்டது? 

அ) மகாச்சி 

ஆ) விசாகப்ைட்டிேம்  

இ) மசன்பே 

ஈ) புெதேஷ்ெர் 

✓ முன்ோள் குடியைசுத் பலெர் ‘ைாை  இைத்ோ’ Dr APJ அப்துல் கலாமின் 

90ஆெது பிறந் நாபள முன்னிட்டும், நாட்டின் 75ஆெது ஆண்டு 

விடு பலபயக் மகாண்டாடும் விடு பலயின் அம்ரித் ெதகாத்செத்ப  

குறிக்கும் வி ொகவும், விசாகப்ைட்டிேத்தில் உள்ள கடற்ைபட அறிவியல் 

ெற்றும் ம ாழில்நுட்ை ஆய்ெகத்தில் அக்தடாைர் 15 அன்று ‘டாக்டர் ஏபிதெ 

அப்துல்கலாம் பிதைைோ பெயம்’ திறக்கப்ைட்டது. 

✓ கடற்ைபட அறிவியல் ெற்றும் ம ாழினுட்ை ஆய்ெகத்தின்  யாரிப்புகளாே 

ெருணாஸ்திைா, தடார்தைதடா அட்ொன்ஸ்ட் பலட் ெற்றும் ொரீச் மடகாய் 

ஆகியபெ ெளாகத்தில் காட்சிப்ைடுத் ப்ைட்டே. 

 

4. “Our Future is at Hand – Let’s Move Forward Together” என்பது 

அக்.15 அன்று அனுசரிக் ப்பட்ட எந்தச் சிறப்பு நொளின்  ருப்கபொருள் 

ஆகும்? 

அ) உலக பக கழுவும் நாள்  

ஆ) உலக விலங்குெழி தநாய்கள் நாள் 

இ) உலக ஊட்டச்சத்துக் குபறைாடு நாள் 

ஈ) உலக சுகா ாை நாள் 

✓ சுகா ாைத்தின் முக்கியத்துெத்ப ப் ைற்றிய விழிப்புணர்பெப் ைைப்புெ  

-ற்காக, 2021ஆம் ஆண்டின் உலக பக கழுவு ல் நாள் அக்.15 அன்று 

அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. “Our Future is at Hand – Let’s Move Forward 

Together” என்ைது 2021ஆம் ஆண்டிற்காே கருப்மைாருளாகும். உலக 

பக கழுவு ல் கூட்டாண்பெமூலம் இந்  நாள் நிறுெப்ைட்டது. 

5.சமீபகசய்தி ளில் இடம்கபற்ற பிரக்ஞொனந்தொவுடன் கதொடர்புமடய 

விமளயொட்டு எது? 

அ) ெட்படப்ைந்து 

ஆ) சதுைங்கம்  

இ) கால்ைந்து 

ஈ) பகப்ைந்து 

✓ பிைக்ஞாேந் ா, இந்திய சதுைங்க வீைரும் நாட்டின் இளம் கிைாண்ட்ொஸ்ட 

-ர்களில் ஒருெருொொர். சமீைத்தில், அெர் அமெரிக்க வீைைாே கிறிஸ் 

-தடாைர் யூபெ மென்ற ன்மூலம் ெூலியஸ் தைர் தசலஞ்சர்ஸ் மசஸ் 

சுற்றுப்ையணத்ப  மென்றார். இந்  மெற்றியின்மூலம், பிைக்ஞாேந் ா 

$12,500 ைரிசுத்ம ாபகபயயும், 2022ஆம் ஆண்டு மெல்ட்ொட்டர் சாம்பி 

-யன்ஸ் சுற்றுப்ையணத்தில், மசஸ் சாம்பியன்களின் உயைடுக்கு அணி 

உடன் விபளயாடும் உரிபெபயயும் மென்றுள்ளார். 

 

6. அரசுக்கு இமடரயயொன ஓர் இரொணுெ கூட்டணியொன, “கூட்டு 

பொது ொப்பு ஒப்பந்த அமமப்பில்”, எத்தமன முழுரநர உறுப்பினர் ள் 

உள்ளனர்? 

அ) 17 

ஆ) 13 

இ) 11 

ஈ) 6  

✓ கூட்டுப் ைாதுகாப்பு ஒப்ைந்  அபெப்பு (Collective Security Treaty 

Organisation - CSTO) என்ைது 6 முழுதநை உறுப்பிேர்கள் (ஆர்தெனியா, 

மைலாைஸ், கெகஸ் ான், கிர்கிஸ் ான், ைஷ்யா,  ஜிகிஸ் ான்) ெற்றும் 2 

உறுப்பிேைல்லா  ைார்பெயாளர்கபளக் மகாண்ட (ஆப்கானிஸ் ான் & 

மசர்பியா) ஓர் அைசுகளுக்கிபடதயயாே இைாணுெக் கூட்டணியாகும்.  

✓ சமீைத்தில், CSTO, அக்.22-23 ெபை  ஜிகிஸ் ானில், ஆப்கானிஸ் ான் 

எல்பலக்கு அருகில் இைாணுெ ஒத்திபகபய நடத்  முன்ெந்துள்ளது. 

 

7. NATO’இன் தமலமமய ம் எங்குள்ளது? 

அ) மைல்ஜியம்  

ஆ) அமெரிக்கா 

இ) ைஷ்யா 

ஈ) பிைான்ஸ் 

✓ வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பு (North Atlantic Treaty Organisation 

- NATO) என்ைது 30 உறுப்புநாடுகபளக்மகாண்ட அைசுகளுக்கிபடதய 

-யாே ஒரு இைாணுெக் கூட்டணியாகும். இதில் 28 ஐதைாப்பிய நாடுகள் 

ெற்றும் 2 ெட அமெரிக்க நாடுகள் உள்ளே. NATO’இன்  பலபெயகம் 

மைல்ஜியத்தின் பிைஸ்ைல்ஸில் உள்ளது. 

✓ சமீைத்தில், தநட்தடாவுக்காே  ேது திட்டங்கபள இபடநிறுத்துெ ாக 

-வும், ொஸ்தகாவில் உள்ள தநட்தடாவின் இைாணுெ ம ாடர்பு ெற்றும் 

 கெல் அலுெலகங்கள் மூடப்ைடும் என்றும் ைஷ்யா அறிவித் து. 

 

8. எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர்பற்றிய குழுமம் நடத்திய 

ஆய்வின்படி, மின்சமமயலில் முதலிடத்திலுள்ள மொநிலம்/UT எது? 

அ) தில்லி ெற்றும் ைரியாோ 

ஆ) ெகாைாஷ்டிைா ெற்றும் தகாொ 

இ) ெகாைாஷ்டிைா ெற்றும் உத் ைபிைத சம் 

ஈ) தில்லி ெற்றும்  மிழ்நாடு  

✓ எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் நீர்ைற்றிய குழுெத்தின் ஆய்ெறிக்பகயின் 

ைடி, தில்லி ெற்றும்  மிழ்நாட்டில் உள்ள 17 ச வீ  குடும்ைங்கள், சில 

ெபகயாே மின்சபெயல் முபறகபளப் ையன்ைடுத்துகின்றே.  

✓ இவ்வீ ம் ம லுங்காோவில் 15% ெற்றும் தகைள ொநிலத்தில் 12% ஆகும். 

ஆற்றல், சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் நீர் குழுெொேது மைாதுொக CEEW எே 

அபழக்கப்ைடுகிறது. இது, தில்லிபய  ளொகக் மகாண்ட ஒரு இலாை 

தநாக்கற்ற மகாள்பக ஆைாய்ச்சி நிறுெேொகும். 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. கெளியுறவு அமமச்சர் S கெய்சங் ர், எந்த நொட்டில் உள்ள “பூதன் 

ரசொமலயில்” ஒரு த ட்டிமன திறந்துமெத்தொர்? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) பிைான்ஸ் 

ஈ) இஸ்தைல்  

✓ இந்திய மெளியுறவு அபெச்சர் S மெய்சங்கர், இஸ்தைலின் மெருசதலம் 

ெேப்ைகுதியில் “பூ ன் தசாபல” என்ற  கட்பட திறந்து பெத் ார். இது, 

1958’இல் மெயப்பிைகாஷ் நாைாயணின் இஸ்தைல் ெருபகபயயும், 

1960’இல் இஸ்தைலின் ெகுப்புொ  ெற்றும் கூட்டுறவு நிறுெேங்களின் 

சமூகக்கட்டபெப்பை ஆய்வுமசய்ெ ற்காக இஸ்தைலுக்கு ெருபக ந்  

27 தைர்மகாண்ட சர்தொ யா குழுவின் ெருபகபயயும் 

அங்கீகரிக்கின்றது. 

 

10. சமீபத்திய கசய்தி ளில் இடம்கபற்ற பொம்பன் இரயில்வே பொலம் 

அமமந்துள்ள மொெட்டம் எது? 

அ) இைாெநா புைம்  

ஆ) தூத்துக்குடி 

இ) சிெகங்பக 

ஈ) புதுக்தகாட்பட 

✓ இைாதெஸ்ெைத்ப   மிழ்நாட்டின் நிலப்ைைப்புடன் இபணக்கும் புதிய 

2.05 கிமீ ைாம்ைன் ையில் ைாலத்ப  ெண்டைத்தில் அபெக்கும் ைணிபய 

இந்திய இையில்தெ ம ாடங்கியது. இந் ப் ைாலம், அடுத்  ஆண்டு ொர்ச் 

ொ ம் மு ல் மசயல்ைாட்டுக்கு ெரும் எே இையில்தெ அபெச்சகம் 

அறிவித்துள்ளது. ெங்காள விரிகுடாவில் அபெந்துள்ள இைாதெஸ்ெைம் 

தீபெ பிை ாே நிலப்ைைப்புடன் இபணக்கும் இப்புதிய 2 கிமீ நீள ைாலம், 

 ற்தைாதுள்ள 104 ஆண்டுகள் ைழபெயாே ைாலத்திற்கு ைதிலாக 

அபெக்கப்ைடுகிறது. இது, 63 மீட்டர் நீளத்ப க் மகாண்டிருக்கும். சிறிய 

கப்ைல்கள் கடக்க ெசதியாக மசங்குத் ாக இது உயர்த் ப்ைடும். 

 


1. தெம்ைடுத் ப்ைட்ட கணினி விபசப்ைலபகக்கு கீழடி மையர் 

 மிழக அைசின் தெம்ைடுத் ப்ைட்ட கணினி விபசப்ைலபகக்கு கீழடி எே 

மையாா் சூட்டப்ைட்டுள்ளது. தெம்ைடுத் ப்ைட்ட புதிய ெசதிபய மு ல்ொா் 

மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடக்கி பெத் ாாா். இ ற்காே நிகழ்ச்சி  பலபெச் 

மசயலகத்தில் மெள்ளிக்கிழபெ நபடமைற்றது. இதுகுறித்து,  மிழக அைசு 

மெளியிட்ட மசய்தி:- 

 மிழ் இபணயக் கல்விக் கழகத் ால் ஏற்மகேதெ கணினி விபசப் 

ைலபக,  மிழிபணயம்-ஒருங்குறி ொற்றி ஆகிய இரு  மிழ் 

மென்மைாருள்கள் ையன்ைாட்டில் உள்ளே. இபெ ைல புதிய 

ெசதிகளுடன் தெம்ைடுத் ப்ைட்டுள்ளே. அ ற்கு கீழடி- மிழிபணய 

விபசப்ைலபக ெற்றும்  மிழி- மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி எேப் 

மையாா் ொற்றம் மசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

கீழடி-விபசப் ைலபக மென்மைாருளாேது,  மிழ் 99 விபசப் ைலபக, 

ஒலிமையாா்ப்பு விபசப் ைலபக, ைபழய  ட்டச்சு விபசப் ைலபக ஆகிய 

மூன்று வி ொே கணினி விபசப் ைலபககளின் அபெப்பில் 

மசயல்ைடும்.  மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி மென்மைாருளாேது, பிற 

 மிழ் எழுத்துருக்களில்  ட்டச்சு மசய்யப்ைட்டபெகபள  மிழ் 

ஒருங்குறிக்கு ொற்றும்  ன்பெ மகாண்டது.  மிழ் இபணயக் கல்விக் 

கழகத் ால் உருொக்கப்ைட்டுள்ள மென்மைாருள்கபள கட்டணம் 

ஏதுமின்றி  மிழ் இபணயக் கல்விக் கழக இபணய ளத்தில் இருந்து 

ைதிவிறக்கம் மசய்யலாம். தெம்ைடுத் ப்ைட்ட புதிய ெசதிகபள  பலபெச் 

மசயலகத்தில் மெள்ளிக்கிழபெ நபடமைற்ற நிகழ்ச்சியில் மு ல்ொா் 

மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடக்கி பெத் ாாா். 

 

2. எண்ெ சுகா ாை இயக்கம்: ஒரு ைார்பெ 

இந்திய பிை ொா் நதைந்திை தொடி, ‘எண்ெ சுகா ாை அபடயாள அட்பட’ 

திட்டத்ப  அண்பெயில் ம ாடங்கி பெத் ாாா். ஒருொா் தநாயாளியாக 

சிகிக்பச மைறும்தைாது அெரின் தநாய் குறித்  ெருத்துெ ெைலாறு, அொா் 

எடுத்துக்மகாண்ட சிகிச்பசகள், தசா பேகள் ஆகியபெ 

 ைவுத் ளத்தில் எண்ெ முபறயில் ைதிவு மசய்து தசமிக்கப்ைடும். நாடு 

முழுெதும் உள்ள அங்கீகரிக்கப்ைட்ட ெருத்துொா்கள் இப  அணுக 

முடியும். 

த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கம் இந்திய நாட்டின் சுகா ாைம், 

தநாய்களின் கண்காணிப்பிற்கு ஒரு நல்ல  ைவுத் ளொக இருக்கும். இது 

இந்தியாவின் சுகா ாைக் கட்டபெப்பிலும், மைாது சுகா ாை ஆய்விலும் 

மைரும் புைட்சிபய ஏற்ைடுத்தும். தநாய், அ ற்கு ெழங்கப்ைட்ட சிகிச்பச 

ைற்றி ம ரிந்து மகாள்ளவும் தநாய்ப் ைைெலுக்கும் சமூகதிற்கும் உள்ள 

ம ாடாா்புகபளப் புரிந்துமகாள்ளவும் இது உ வும். 

த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கம், ஒரு குறிப்பிட்ட தநாய்க்கு மெவ்தெறு 

ெருத்துொா்களிடம் சிகிச்பச மைற்றிருந் ாலும் ஒரு முபற ெட்டுதெ 

எந் மொரு தநாயறி ல் ைரிதசா பேபயயும் தெற்மகாள்ள தெண்டும் 

எேத் ம ளிொக கூறுகிறது. 

இது ெருத்துொா்களுக்குப் பிடித்  ஆய்ெகங்களுக்கு தநாயாளிகள் 

மசல்ல கட்டாயப்ைடுத் ப்ைடுெப யும், குறிப்பிட்ட தநாய்க்கு ஒதை 

ைரிதசா பேயிபே மீண்டும் மசய்ெப யும்  விாா்க்கிறது. 

இந்தியாவின் மொத்  உள்நாட்டு உற்ைத்தியில் சுகா ாைத்திற்காே 

மொத்  மசலொே 3.6% இல், மைாதுத்துபற மசலவு மெறும் 1% ெட்டுதெ. 

இது எண்ெ சுகா ாை அபெப்புகபளக் மகாண்ட ஏபேய நாடுகளுடன் 

ஒப்பிடும்தைாது மிகவும் குபறவு. 

உலகின் சிறந்  சுகா ாை அபெப்புகளில் மு லிடத்தில் உள்ள 

கேடாவிலும், எட்டாெது இடத்தில் உள்ள ஆஸ்திதைலியாவிலும் 

சுகா ாைத்துக்காே மைாதுத்துபற மசலவு முபறதய மொத்  உள்நாட்டு 

உற்ைத்தியில் 8 ச வீ ம், 6.3 ச வீ ம் ஆகும். 

இந்தியாவில் த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்திற்கு மிகப்மைரிய 

 படயாக இருப்ைது மிகச்சிறிய சுகா ாை ெைவு மசலவுத் திட்டம். 

 ற்தைாப ய சுகா ாை ெைவு மசலவு  படகபளயும், மைாது சுகா ாை 

உள்கட்டபெப்பையும் ொற்றியபெக்காெல் இவ்வியக்கம் 

அபேெருக்கும் சுகா ாைத்ப  எவ்ொறு ெழங்கும் என்று இத்துபற 

ெல்லுநாா்கள் தகள்வி எழுப்புகின்றோா். 

இந்திய அைசின் புள்ளிவிெைம் - திட்ட அெலாக்க அபெச்சகம், 2017-18-

ஆம் ஆண்டில் மெளியிட்ட சுகா ாைத்திற்காே கணக்கீடு நம் நாட்டில் 

ெழங்கப்ைடும் சிகிச்பசயில் 66%  னியாாா் ெருத்துெெபேகளால் 

ெழங்கப்ைடுெ ாகக் கூறுகிறது. மூன்றில் இருைங்கு மகாண்ட  னியாாா் 

சுகா ாைத் துபறபய த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்தின் கீழ் மகாண்டு 

ெருெது மிகப்மைரும் சொல். 

ெருத்துெ ெள ைற்றாக்குபற மகாண்ட நெது இந்திய சுகா ாை 

உள்கட்டபெப்பு பிைத்தயக அபடயாள எண் (மைல்த் ஐடி), மின்ேணு 

ெருத்துொா் (டிஜி டாக்டாா்), சுகா ாை ெசதி ைதிவு,  னிநைாா் ெருத்துெப் 

ைதிவுகள், மின் ெருந் கம் (இ-ைாாா்ெசி) ெற்றும் ம ாபல ெருத்துெம் 

(மடலிமெடிசின்) ஆகிய ஆறு முக்கிய எண்ெ அபெப்புகபளக் மகாண்ட 

த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்திபே  ற்தைாப ய நிபலயில் 

நிாா்ெகிப்ைது சிைெதெ. 

 னியாாா் ெருத்துெத்துபறயிேரின் எதிாா்ப்ைால் ைல ொநிலங்களில், 

சிகிச்பச கட்டணங்கபள நிாா்ணயிக்கும் ெருத்துெ நிறுெேங்கள் ைதிவு 

ஒழுங்குமுபற சட்டத்திபே மசயல்ைடுத்  முடியா  சூழல் உள்ளது. 

இந்நிபலயில் ெத்திய அைசால் உருொக்கப்ைட்ட த சிய எண்ெ சுகா ாை 

இயக்கத்ப  மசயல்ைடுத்துெதில் ொநில அைசுகள் பிைச்பேகபள 

எதிாா்மகாள்ளலாம். 

ம ாபலெருத்துெ தசபெ மூலம் கணினி ெழி ஒரு தநாயாளியுடன் 

கலந் ாதலாசிக்க குபறந் ைட்ச இபணய தெகம் ஒரு விோடிக்கு 2 

மெகா பிட்கள் (2 எம்பிபிஎஸ்) த பெ. 159 இபணய தசபெ 

ெழங்குநாா்களால் இந்தியாவில் ெழங்கப்ைடும் அகன்ற 

அபலக்கற்பறயின் (பிைாட்தைண்ட்) ஊடுருெல் 2% க்கும் குபறவு என்று 

இந்திய அைசு ம ரிவித்துள்ளது. 

குபறந்  அளவு இபணய ெசதியும், சுகா ாைக் கட்டபெப்பும் மகாண்ட 

இந்திய கிைாெங்களில் சுகா ாைத்துபறயின் மசயல்ைாடுகபள 

முழுபெயாக ொற்றும் திறன் மகாண்ட ம ாழில்நுட்ை அடிப்ைபடயிலாே 

த சிய எண்ெ சுகா ாை திட்டத்ப  மசயல்ைடுத்துெது  ற்தைாப ய 

சூழலில் கடிேம். 

அைசு ெருத்துெெபேகளிலும் ெருந் கங்களிலும்  கெல் ம ாடாா்பு 

ம ாழில்நுட்ை உள்கட்டபெப்பு ெசதி மிகக் குபறொக உள்ளது என்றும், 

இந்தியாவின் மைாது சுகா ாை ெசதிக்காே ென்மைாருள், மென்மைாருள் 

த பெக்காே மு லீட்டு த பெ அதிகம் என்றும் 2018-ஆம் ஆண்டில் 

 

 



         

    

மெளியாே ‘எலக்ட்ைானிக் மைல்த் மைக்காாா்ட்ஸ்’  என்ற இந்திய 

 கெல் ம ாழில்நுட்ை அபெச்சகத்தின் அறிக்பக கூறுகிறது. 

த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்தின் அடித் ளொே மின்ேணு சுகா ாை 

ைதிதெட்டிபே சாா்ெத ச தநாய் ெபகப்ைாடு (இன்டாா்தநஷேல் 

கிளாஸிஃபிதகஷன் ஆஃப் டிஸிஸ் - ஐசிடி)-10-இன் அடிப்ைபடயில் 

நிாா்ெகித் ல் சுகா ாைப் ைணியாளாா்களுக்கு சொலாக இருக்கக்கூடும். 

உலமகங்கிலும்  ைவு  னியுரிபெ மீறல்களின் எண்ணிக்பக நாளுக்கு 

நாள் அதிகரித்துெரும் சூழலில், இந்திய சுகா ாைப் ைதிவுகபளக் 

காப்ை ற்காே திட்டங்கள் மிக அெசியம்.  ைவுப் ைாதுகாப்பை,  னியுரிபெ 

மீறல்கபளத்  விாா்க்க இந்திய த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கம்  ைவுப் 

ைாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ைாதுகாக்கப்ைட தெண்டும். 

தநாயாளியின் தநாய் குறித்  ைகசியத் ன்பெபய ைாதுகாக்கப்ைட 

தெண்டும் என்ைத  ெருத்துெ மநறிமுபறகளின் முக்கிய கூறு. 

 னியாாா் ெருத்துெத் துபறயில் ைதிவுமசய்யப்ைட்ட  கெல்களின் 

நம்ைகத் ன்பெபய எவ்ொறு உறுதிப்ைடுத்துெது என்ைதும் மிகப்மைரிய 

தகள்வியாகும். 

இந்திய மைாது சுகா ாைக் கட்டபெப்பிபே தெம்ைடுத்தி, சொல்கபள 

எதிாா்மகாண்டு மெற்றி மைற்றால் த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்ப  

மசயல்ைடுத்துெது எளிதில் சாத்தியொகும். 

 

3. உள்கட்டபெப்புத் திட்டங்கபள கண்காணிக்க  னி இபணய ளம்: 

மு ல்ொா் மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடக்கி பெத் ாாா் 

உள்கட்டபெப்புத் திட்டங்கபளக் கண்காணித்து ெளாா்ச்சிகபள ஆய்வு 

மசய்ெ ற்மகே உருொக்கப்ைட்டுள்ள  னி இபணய ளத்ப  மு ல்ொா் 

மு.க.ஸ்டாலின், மெள்ளிக்கிழபெ ம ாடக்கி பெத் ாாா். இ ற்காே 

நிகழ்ச்சி  பலபெச் மசயலகத்தில் நபடமைற்றது. 

இதுகுறித்து,  மிழக அைசு மெளியிட்ட மசய்தி: 

 மிழகத்தில் ரூ.1 லட்சம் தகாடிக்காே 200 முக்கிய உள்கட்டபெப்புத் 

திட்டங்கள்  பலபெச் மசயலாளாா்  பலபெயில் அபெக்கப்ைட்ட 

உயாா்நிபலக் குழுவின் மூலொக கண்காணிக்கப்ைட்டு ெருகின்றே. 

இந் த் திட்டங்களின் ெளாா்ச்சிகபள ஆய்வு மசய்து அெற்பற ம ாடாா்ந்து 

கண்காணிக்க ‘இ-முன்தேற்றம்’ என்ற இபணய ளம் 

உருொக்கப்ைட்டுள்ளது.  மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால் 

 யாரிக்கப்ைட்டுள்ள இந்  இபணய ளத்தில், ஒவ்மொரு திட்டம் குறித்  

விெைங்களும் இடம்மைற்றுள்ளே. 

தெலும், ைணி ஒப்ைந் ொே நாள், ம ாடங்கப்ைட்ட திேம், நபடமைறும் 

இடம், நிதி நிபலபெ, ொ ாந்திை அடிப்ைபடயில் திட்டத்தின் ெளாா்ச்சி, 

நிதிநிபலபெயின் ெபையபற, ைணிெளாா்ச்சி குறித்  புபகப்ைடம் 

ஆகியே இடம்மைற்றிருக்கும். இந்  இபணய ளத்தின் மூலம் முக்கிய 

அைசுத் துபறகளின் மசயல்ைாடுகபள கண்காணித்திடவும் முடியும். 

துபறத்  பலபெ அலுெலகங்கள் அவ்ெப்தைாது திட்டங்களின் 

ெளாா்ச்சிபயத் ம ரிவிக்கவும், மநருக்கடியாே விஷயங்கள் ெற்றும் 

 ாெ த்துக்காே காைணங்கள் ஏத னும் இருப்பின் அெற்பறத் 

ம ரிவிக்கவும் ெசதியாக இபணய ளம் ெடிெபெக்கப்ைட்டுள்ளது. 

ம ாழில்நுட்ை நண்ைன்:  மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால்  கெல் 

ம ாழில்நுட்ை நண்ைன் இபணய ளம் உருொக்கப்ைட்டுள்ளது.  கெல் 

ம ாழில்நுட்ைவியல் ம ாழில்கள் குறித்  கருத்துக் தகட்புத் ளொக இது 

விளங்கும். தெலும், ொநிலத்தில் உள்ள அபேத்து ம ாழில்நுட்ைம் 

சாாா்ந்  குழுெங்கள் தநைடியாக இதில் இபணந்து மகாள்பககபள 

உருொக்கிடவும் அொா்களது ைங்களிப்பை அளிக்கவும் உ வும். 

 கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபறயால் மெளியிடப்ைடும் அபேத்து 

மகாள்பககள், அைசு உத் ைவுகள், ஒப்ைந் ப் புள்ளிகள் ஆகியெற்பறயும் 

ைாாா்பெயிட முடியும்.  கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபற எதிாா்தநாக்கும் 

முக்கிய பிைச்பேகள், இப்தைாப ய மகாள்பககள் குறித்து 

கருத்துகபளப் ைதிவிடவும், அ ற்குரிய தீாா்வுகபளப் மைற்றிடவும் ெழி 

மசய்யப்ைடும். இது எளி ாகவும், மெளிப்ைபடத்  ன்பெயுடனும் 

இருப்ை ால் ொா்த் கத்ப ப் மைருக்க மைரிதும் துபணபுரியும் என்று 

அைசின் மசய்தியில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

4. ஏவுகபண தசா பேக்கு ொன் இலக்காக ையன்ைடும் விொேம் 

மெற்றிகை தசா பே 

ைாதுகாப்பு ஆைாய்ச்சி ெற்றும் தெம்ைாட்டு அபெப்பு (டிஆாா்டிஓ) சாாா்பில் 

உருொக்கப்ைட்ட அதிதெக ‘அப்யாஸ்’ இலக்கு விொேம் மெற்றிகைொக 

ைரிதசாதிக்கப்ைட்டது. ொன் இலக்குகபளத்  ாக்கி அழிக்கும் 

ஏவுகபணகளின் தசா பேயின்தைாது இலக்காக இந்  விொேம் 

ையன்ைடுத் ப்ைடும். 

ஒடிைா ொநிலம், சண்டிபூாா் அருதக ெங்காள விரிகுடா கடல் ைகுதியில் 

டிஆாா்டிஓ-வின் ஒருங்கிபணந்  ஏவுகபண தசா பேத்  ளத்தில் 

(ஐடிஆாா்) இந்  இலக்கு விொேத்தின் தசா பே மெள்ளிக்கிழபெ 

தெற்மகாள்ளப்ைட்டது. அப்யாஸ் தசா பே மெற்றி மைற்றப த் 

ம ாடாா்ந்து டிஆாா்டிஓ அதிகாரிகளுக்கு ைாதுகாப்புத் துபற அபெச்சாா் 

ைாஜ்நாத் சிங் ொழ்த்து ம ரிவித் ாாா். 

இதுகுறித்து டிஆாா்டிஓ அதிகாரிகள் கூறிய ாெது: மைங்களூருவில் 

உள்ள டிஆாா்டிஓ அபெப்பின் விொே தெம்ைாட்டுப் பிரிவு (ஏடிஇ) 

மூலொக இந்  இலக்கு விொேம் ெடிெபெக்கப்ைட்டு உருொக்கப்ைட்டது. 

இந்  இலக்கு விொேம் தெகொகச் மசல்லும் ெபகயில் உந்து ல் 

அளிப்ை ற்காக அதில் இைட்பட பூஸ்டாா்கள் இடம்மைறச் 

மசய்யப்ைட்டுள்ளே. தெலும், இலக்கு விொேம் நீண்ட தூைம் ெற்றும் 

நீடித்  தெகத்தில் மசல்ல தெண்டும் என்ை ற்காக அதில் தகஸ் 

டாா்பைன் என்ஜின் மைாருத் ப்ைட்டுள்ளது. 

அதுெட்டுமின்றி, இப  கட்டுப்ைடுத்து ல் ெற்றும் ெழிகாட்டுெ ற்காக 

கட்டுப்ைாட்டு கணினியுடன் கூடிய ெழிகாட்டு ல் ம ாழில்நுட்ைமும் இந்  

இயந்திைத்தில் இடம்மைறச் மசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

ஏற்மகேதெ இச்தசா பே தெற்மகாள்ளப்ைட்டுள்ள நிபலயில், தெலும் 

தெம்ைடுத்தும் நடெடிக்பகயின் ஒரு ைகுதியாக இந் ச் தசா பே 

தெற்மகாள்ளப்ைட்டது. இந் ச் தசா பே  பைக் கட்டுப்ைாட்டு 

நிபலயத்தில் இருந் ைடி தைடாாா் ெற்றும் எல்க்ட்தைா ஆப்டிகல் 

கணிகாணிப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட ைல்தெறு ம ாபலயுணாா்வு ெற்றும் 

மசன்சாாா் கணிப்பு ம ாழிநுட்ைங்கள் உ வியுடன் ெடிக்கணினி மூலொக 

கண்காணிக்கப்ைட்டது. இந் ச் தசா பே மெற்றியபடந்துள்ளது என்று 

அொா்கள் கூறிோா். 

 

5. நீாா்மூழ்கிக் கப்ைபலத்  ாக்கும் ஏவுகபணகள்: அமெரிக்காவுடன் 

ைாதுகாப்பு அபெச்சகம் ஒப்ைந் ம் 

அமெரிக்காவிடம் இருந்து ரூ.423 தகாடி மசலவில் எம்.தக.-54 ைக 

நீாா்மூழ்கிக் கப்ைபலத்  ாக்கும் ஏவுகபணகபள இந்தியா மகாள்மு ல் 

மசய்கிறது. இதும ாடாா்ைாே ஒப்ைந் த்தில் ைாதுகாப்பு அபெச்சகம் 

பகமயழுத்திட்டுள்ளது. 

இந்   கெபல ைாதுகாப்பு அபெச்சக மசய்தித் ம ாடாா்ைாளாா்  ேது 

ட்விட்டாா் ைக்கத்தில் மெள்ளிக்கிழபெ மெளியிட்டாாா். 

இந்  ஏவுகபணகள், இந்திய கடற்ைபடயில் உள்ள பி-81 ைக 

கண்காணிப்பு விொேத்தில் ையன்ைடுத் க்கூடியபெ. இபெ 

நீாா்மூழ்கிக் கப்ைல்கபளத்  ாக்கி அழிக்கும் திறன் மகாண்டபெ. 

இந்திய கடற்ைபடயிடம் ைபடயிடம்  ற்தைாது 11 ‘பி-81’ ைக கண்காணிப்பு 

விொேங்கள் உள்ளே. இந்  விொேங்கள் அமெரிக்காவின் 

ஏதைாஸ்தைஸ் நிறுெேத்திடம் இருந்து மகாள்மு ல் 

மசய்யப்ைட்டபெயாகும். 

 

6. ரூ.4,445 தகாடியில் 7 மெகா ெவுளிப் பூங்காக்கள்: ெத்திய அைசு 

அறிவிப்பு 

ெத்திய அைசின் ‘பிம்-மித்ைா’ திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 4,445 தகாடியில் 7 

மெகா ெவுளிப் பூங்காக்கள் அபெக்கப்ைடும் என்று அறிவிக்பக 

மெளியிடப்ைட்டுள்ளது. 

ெத்திய ெவுளித் துபற அபெச்சகம் கடந்  வியாழக்கிழபெ இந்  

அறிவிக்பகபய மெளியிட்டது. ஒவ்மொரு ெவுளிப் பூங்காவிலும் ஒரு 

லட்சம் தநைடி தெபலொய்ப்புகள் ெற்றும் 2 லட்சம் ெபறமுக 

தெபலொய்ப்புகபள உருொக்கும் தநக்கத்தில் இந்  திட்டம் 

மசயல்ைடுத் ப்ைடுெ ாகவும் ெத்திய அைசு சாாா்பில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ெத்திய ெவுளித் துபற அபெச்சக அறிக்பகயில் தெலும் 

கூறியிருப்ை ாெது: 

2021-22 ெத்திய நிதிநிபல அறிக்பகயில் அறிவிக்கப்ைட்ட ன் 

அடிப்ைபடயில் ெத்திய அைசின் ஒப்பு லுடன் இந்  7 ெவுளிப் 

பூங்காக்கபள அபெப்ை ற்காே அறிவிக்பக மெளியிடப்ைட்டுள்ளது. 

ஆயத்  ஆபட உற்ைத்திக்குத் த பெயாே நூற்பு ஆபல, மநசவு, சாய 

ஆபல, பிரின்டிங் எே அபேத்தும் ஒதை இடத்தில் அபெயும் ொய்ப்பை 

இந்  பூங்காக்கள் ஏற்ைடுத்தித்  ரும். இந்  பூங்காக்களில் உலகத் 

 ைத்திலாே உள்கட்டபெப்புகள் ெசதிகள் இடம்மைறுதைாது, உள்நாட்டு 



         

    

மு லீடுகள் ெட்டுமின்றி மெளிநாட்டு தநைடி மு லீடும் அதிகரிப்ை ற்காே 

ொய்ப்பு ஏற்ைடும். 

இந் ப் பூங்காபெ ம ாடங்குெ ற்காக, ெவுளித் துபற சாாா்ந்  

ெசதிகளுடன் கூடி ம ாடாா்ச்சியாக அபெயப்மைற்றிருக்கும் 1,000 

ஏக்கருக்கும் அதிகொே எந் வி  வில்லங்கமும் இல்லா  இடெசதிபய 

 யாாா் நிபலயில் மைற்றிருக்கும் ொநிலங்களிடமிருந்து ைரிந்துபைகள் 

ெைதெற்கப்ைடுகின்றே. இந்  ெவுளி பூங்காபெ அபெக்கும் 

ொநிலத்துக்கு ெத்திய அைசின் தெம்ைாட்டு மூல ே ஆ ைொக மொத்  

திட்டச் மசலவில் 30 ச வீ ம் அளிக்கப்ைடும். அத ாடு, இந் ப் 

பூங்காக்களில் ெவுளி உற்ைத்தி நிறுெேங்கள் விபைந்து 

ஆைம்பிக்கப்ைடுெப  ஊக்குவிக்கும் ெபகயில் ‘தைாட்டித் ன்பெ 

ஊக்குவிப்பு ஆ ைவு (சிஐஎஸ்) நிதியாக பி.எம். மித்ைா ெவுளி 

பூங்காக்களுக்கு  லா ரூ.300 தகாடி ெழங்கப்ைடும். 

இந் த் திட்டம் அதிக மு லீடுகபள ஈாா்க்கும் என்ைத ாடு, அதிக அளவில் 

தெபலொய்ப்புகபளயும் ஏற்ைடுத்தித்  ரும். 

 மிழகம், ைஞ்சாப், ஒடிைா, ஆந்திைம், குெைாத், ைாெஸ் ான், அஸ்ைாம், 

காா்நாடகம், ெத்திய பிைத சம், ம லங்காோ ஆகிய ொநிலங்கள் ஆாா்ெம் 

ம ரிவித்துள்ளே என்று அபெச்சகத்தின் அறிக்பகயில் 

ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

7. இந்த ா-ைசிபிக் பிைாந்தியத்தில் ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத்  இந்தியா-

பிரிட்டன் ஒப்பு ல் 

இந்த ா-ைசிபிக் பிைாந்தியத்தில் ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத்  இந்தியாவும் 

பிரிட்டனும் ஒப்புக்மகாண்டுள்ளே. 

இைண்டு நாள் ையணொக இந்தியா ெந்துள்ள பிரிட்டன் மெளியுறவு 

அபெச்சாா் எலிசமைத் டிைஸ் மெளியுறவு அபெச்சாா் எஸ்.மெய்சங்காா் 

இபடதயயாே தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது இ ற்காே உடன்ைாடு 

ஏற்ைட்டது. ஆப்கானிஸ் ான் விெகாைம் குறித்தும் இந் ப் 

தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது ஆதலாசிக்கப்ைட்டது. 

இதுகுறித்து மெளியுறவு அபெச்சகம் மெளியிட்ட மசய்திக்குறிப்பில் 

கூறியிருப்ை ாெது: 

இந்  தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது, கடந்  தெ ொ ம் இரு நாட்டு 

பிை ொா்களிபடதயயாே காமணாலி ெழி ொநாட்டின் தைாது இரு 

நாடுகளிபடதயயாே புதிய ொா்த் கம், ைாதுகாப்பு, ைருெநிபல ெற்றும் 

சுகா ாைம் உள்ளிட்ட துபறகளிலாே ஒத்துபழப்புக்காக அறிமுகம் 

மசய்யப்ைட்ட ‘லட்சியத் திட்டம் 2030’ திட்ட மசயல்ைாடு குறித்து இரு 

மெளியுறவு அபெச்சாா்களும் ஆய்வு மசய் ோா். பிைாந்திய ெற்றும் 

சாா்ெத ச விெகாைங்கள் குறித்தும் அொா்கள் ஆதலாசித் ோா். 

இந்த ா-ைசிபிக் ெற்றும் தெற்கு ஆசிய பிைாந்தியங்களில் இரு 

நாடுகளிபடதயயாே ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத் வும், ையங்கைொ  

 டுப்பு நடெடிக்பககள் ெற்றும் இபணய, விண்மெளி 

ையங்கைொ ங்கள் தைான்ற ெளாா்ந்துெரும் சொல்கபள 

எதிாா்மகாள்ெதில் ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத் வும் இந்  

தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது ஒப்புக்மகாள்ளப்ைட்டது. 

ஆப்கானிஸ் ானில் முழு அளவில் ைாதுகாப்ைாே ெற்றும்  படயற்ற 

ெனி ாபிெே உ விகளுக்கு அனுெதிக்கப்ைடுெது ெற்றும் ஆப்கன் நாடு 

ையங்கைொதிகளுக்கு  ஞ்சம் மகாடுக்கதொ அல்லது ெற்ற நாடுகள் மீது 

ையங்கைொ   ாக்கு ல் நடத்துெ ற்தகா ையன்ைடுத் ப்ைடக் கூடாது 

என்ைது குறித்தும் இரு  பலொா்களும் ஆதலாசித் ோா். 

இரு நாடுகளிபடதயயாே திட்டங்கள் ெற்றும் நிபுணாா்களிபடதயயாே 

ஆதலாசபேகபள விபைவுைடுத்தும் வி ொக இந்தியா - பிரிட்டன் 

இபடதய புதி ாக 1.5 தைச்சுொாா்த்ப  திட்டத்ப  அறிமுகம் 

மசய்ெ ற்கும் உடன்ைாடு ஏற்ைட்டது. 

இந் ப் தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது, ‘ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்தகா நகரில் 

ெரும் அக்தடாைாா் 31 மு ல் நெம்ைாா் 12-ஆம் த தி ெபை நபடமைற 

உள்ள ‘தகாப் 26’ என்ற 2021 ஐக்கிய நாடுகள் ைருெநிபல ொநாட்டில் 

இந்திய பிை ொா் நதைந்திை தொடி ைங்தகற்க ெைவுள்ளப  ஆெலுடன் 

எதிாா்ைாாா்த்துள்தளாம் என்று கூறிய டிைஸ், ‘இந்  ொநாடு ம ாடாா்ைாக 

நிபுணத்துெத்ப  ைகிாா்ந்துமகாள்ளு ல் உள்ளிட்ட ைல்தெறு 

ஒத்துபழப்புகபள இரு நாடுகளும் தெற்மகாள்ெது அெசியம்’ என்று 

குறிப்பிட்டாாா் என்று ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

எலிசமைத் டிைஸ்  ேது சுட்டுபைப் ைக்கத்தில் மெளியிட்ட ைதிவில், 

‘இந்தியா, பிரிட்டன் தைான்ற நாடுகள் எதிாா்காலத்துக்காே நெது 

ைகிைப்ைட்ட திட்டங்கள் மீது ஒன்றிபணந்து ைணியாற்ற தெண்டும்’ 

என்று குறிப்பிட்டாாா். 

 

8. ொனூர் ஒன்றியக்குழு  பலெைாக 22 ெயது மைண் என்ஜினீயர் 

த ர்வு 

மநல்பல ொெட்டம் ொனூர் யூனியனில் உள்ள 25 ஊைாட்சி ஒன்றிய 

ொர்டுகளில் நடந்  த ர் லில் தி.மு.க.பெச் தசர்ந்  16 தைரும், 

அ.தி.மு.க.பெச் தசர்ந்  3 தைரும், அ.ெ.மு.க., ைா.ெ.க.பெச் தசர்ந்   லா 

ஒருெரும், சுதயச்பசகள் 4 தைரும் ஒன்றிய கவுன்சிலர்களாக மெற்றி 

மைற்றேர். 

இதில் 19-ெது ொர்டில் தி.மு.க.பெ தசர்ந்  22 ெய ாே மைண் 

என்ஜினீயர் ஸ்ரீதலகா மெற்றி மைற்றார். இெருபடய  ந்ப  அன்ைழகன், 

ொனூர் ெடக்கு ஒன்றிய தி.மு.க. மசயலாளைாக உள்ளார். 

தைாட்டியின்றி த ர்வு 

இந்  நிபலயில் ொனூர் யூனியன் அலுெலகத்தில் தநற்று  பலெர், 

துபண  பலெர் ை விகளுக்காே முபறமுக த ர் ல் நடந் து. இளம் 

ெயதிதலதய ஒன்றிய கவுன்சிலைாக மென்ற ஸ்ரீதலகா, ொனூர் ஊைாட்சி 

ஒன்றியக்குழு  பலெர் ை விக்கு தெட்புெனு  ாக்கல் மசய்து இருந் ார். 

அெபை எதிர்த்து  பலெர் ை விக்கு தெறு யாரும் தெட்புெனு  ாக்கல் 

மசய்யா  ால், ஸ்ரீதலகா தைாட்டியின்றி  பலெைாக த ர்வு 

மசய்யப்ைட்டார். 

பின்ேர் அெர் கூறுபகயில், அடிப்ைபட ெசதிகபள தெம்ைடுத்  

ைாடுைடுதென் என்றார். 

விக்கிைொண்டியில்... 

விழுப்புைம் ொெட்டம் விக்கிைொண்டி ஒன்றியக்குழு  பலெைாக 

தி.மு.க.பெ தசர்ந்  21 ெய ாே கல்லூரி ொணவி சங்கீ ா அைசி 

தைாட்டியின்றி த ர்வு மசய்யப்ைட்டார். அெர் நடப்பு கல்வி ஆண்டு 

இறுதியில்  ான் பி.எஸ்.சி. கணி ம் ைடித்து முடித் ார். 

 

9. அைசு உட்கட்டபெப்புத் திட்டங்களுக்காே ெபல ளங்கள்,  மிழ் 

மென்மைாருட்கள்: மு ல்ெர் ம ாடங்கி பெத் ார் 

 கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபற சார்பில் உருொக்கப்ைட்டுள்ள 

ெபல ளங்கள் ெற்றும் மென்மைாருட்கபளத்  மிழ்நாடு மு ல்ெர் 

மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடங்கி பெத் ார். 

இதுகுறித்துத்  மிழக அைசு இன்று மெளியிட்டுள்ள மசய்திக் குறிப்பு: 

'' மிழ்நாடு மு ல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (22.10.2021)  பலபெச் 

மசயலகத்தில்,  கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபறயின் சார்பில் 

உருொக்கப்ைட்டுள்ள “இ-முன்தேற்றம்”  ெற்றும் “ கெல் 

ம ாழில்நுட்ை நண்ைன்”  ஆகிய இைண்டு ெபலத் ளங்கபளயும், 

“கீழடி-  மிழிபணய விபசப்ைலபக” ெற்றும் “ மிழி –  மிழிபணய 

ஒருங்குறி ொற்றி” ஆகிய இரு  மிழ் மென்மைாருள்கபளயும் ம ாடங்கி 

பெத் ார். 

 மிழ்நாடு அைசின்  பலபெச் மசயலாளர்  பலபெயில் அபெக்கப்ைட்ட 

உயர்ெட்டக் குழு, சுொர் ஒரு லட்சம் தகாடிக்காே 200 முக்கிய 

உட்கட்டபெப்புத் திட்டங்கபளத் ம ாடர்ந்து கண்காணித்து ெருகிறது. 

இத்திட்டங்களின் ெளர்ச்சிகபள மீளாய்வு மசய்து அெற்பறக் 

கண்காணிப்ை ற்காக “இ-முன்தேற்றம்”  என்ற ெபலத் ளம் 

(https://emunnetram.tn.gov.in/)  மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால் 

உருொக்கப்ைட்டுள்ளது. 

இதில் ஒவ்மொரு திட்டம் குறித்  விெைங்களாே ைணி ஒப்ைந் ொே 

நாள், ம ாடங்கப்ைட்ட நாள், நபடமைறும் இடம், நிதி நிபலபெ, 

ொ ாந்திை அடிப்ைபடயில் திட்டத்தின் ெளர்ச்சி, நிதிநிபலபெயின் 

ெபையபற, ைணிெளர்ச்சியின் ம ாடர் புபகப்ைடம் தைான்றபெ இடம் 

மைற்றிருக்கும். தெலும், முக்கிய அைசுத் துபறகளின் மசயல்ைாடுகபள 

இ ன் ெழிதய கண்காணித்திடவும் இயலும். துபறத் பலபெ 

அலுெலகங்கள் அவ்ெப்தைாது திட்டங்களின் ெளர்ச்சியிபேத் 

ம ரிவிப்ை ற்கும், மநருக்கடியாே மைாருண்பெகள் ெற்றும் 

 ாெ த்திற்காே காைணங்கள் ஏத னும் இருப்பின், அெற்பறத் 

ம ரிவிப்ை ற்கும் ஏதுொக ெடிெபெக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 மிழ்நாட்டிலிருந்து  கெல் ம ாழில்நுட்ைம் ெற்றும்  கெல் 

ம ாழில்நுட்ைம் சார்ந்  தசபெகளின் ஏற்றுெதி ஆண்டுத ாறும் 10 

ச வீ ம் என்ற அளவில் ெளர்ந்து ெருகிறது. இது தெலும் அதிகரிக்க 

ொய்ப்புள்ளது.  மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால் 



         

    

உருொக்கப்ைட்டுள்ள “ கெல் ம ாழில்நுட்ை நண்ைன்”  என்ற 

ெபலத் ளம்,  கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் ம ாழில்கள் குறித்  

கருத்துக்தகட்புத்  ளொக விளங்குெதுடன், ொநிலத்தில் உள்ள 

அபேத்து ம ாழில்நுட்ைம் சார்ந்  குழுெங்கள் தநைடியாக இதில் 

இபணந்து மகாள்பககபள உருொக்கிடவும் அெர்களின் 

ைங்களிப்பிபே நல்கிடவும் உ வும். 

இத் ளத்தின் ொயிலாக உள்நுபழயும் குழுெங்கள்,  கெல் 

ம ாழில்நுட்ைவியல் துபறயால் மெளியிடப்ைடும் அபேத்து 

மகாள்பககள், அைசாபணகள் ெற்றும் ஒப்ைந் ப்புள்ளிகபள எளிதில் 

ைார்பெயிட இயலும். தெலும், எதிர்தநாக்கும் முக்கியப் பிைச்சிபேகள் 

ெற்றும்  ற்தைாப ய மகாள்பககள் குறித்து  ெது கருத்துபைகபளப் 

ைதிவிடும் ெசதியும், அ ற்குத் க்க தீர்வுகபளப் மைற்றிடவும்,  கெல்கபள 

மின்ேஞ்சல் ெழியாகப் மைற்றிடவும் உ வும். 

இ ன்மூலம் குழுெங்களின் மகாள்பககள், திட்டங்களின் 

ெபைமுபறகள் ெற்றும் மிக தெகொே ெளர்ச்சிக்கு வித்திடும் 

திட்டங்கள் தைான்றெற்பறக் கண்காணிக்க முடியும். தெலும், இது 

எளி ாகவும் மெளிப்ைபடத்  ன்பெயுடனும் உள்ள ால் ெர்த் கத்ப ப் 

மைருக்கப் மைரிதும் துபணபுரியும். 

 மிழ் இபணயக் கல்விக்கழகத் ால் ஏற்மகேதெ மெளியிடப்ைட்டுள்ள 

“கணினி விபசப்ைலபக” ெற்றும் “ மிழிபணயம்-ஒருங்குறி ொற்றி” 

ஆகிய இரு  மிழ் மென்மைாருள்கபளயும் ைல புதிய ெசதிகளுடன் 

தெம்ைடுத்தி, “கீழடி-  மிழிபணய விபசப்ைலபக”  ெற்றும் “ மிழி- 

 மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி” (Keezhadi – Keyboard and Tamizhi –

Unicode Converter) எேப் மையர் ொற்றம் மசய்து மெளியிடப்ைட்டுள்ளது. 

கீழடி- விபசப்ைலபக மென்மைாருளாேது,  மிழ்’99 விபசப்ைலபக 

(Tamil’99 Keyboard), ஒலிமையர்ப்பு விபசப்ைலபக (Phonetic Keyboard), 

ைபழய  ட்டச்சு விபசப்ைலபக (Old Typewriter Keyboard) ஆகிய மூன்று 

வி ொே கணினி விபசப்ைலபககளின் அபெப்பில் மசயல்ைடும். 

 மிழி- மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி மென்மைாருளாேது, ொேவில் 

ெற்றும் பிற  மிழ் எழுத்துருக்களில் (Fonts)  ட்டச்சு 

மசய்யப்ைட்ட .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, .ods, .ppt, .pptx தைான்ற 

அபெப்புகளில் உள்ள உபைநபட (Text), தகாப்பு (File) ெற்றும் 

தகாப்புபற (Folder) ஆெணங்கபள " மிழ் ஒருங்குறி"க்கு ொற்றும் 

 ன்பெயுபடயது. 

 மிழ் இபணயக் கல்விக்கழகத் ால் உருொக்கப்ைட்டுள்ள 

இம்மென்மைாருட்கபளக் கட்டணமின்றி  மிழ் இபணயக் கல்விக்கழக 

இபணய ளத்திலிருந்து (www.tamilvu.org/unicode) ைதிவிறக்கம் 

மசய்திட இயலும்''. இவ்ொறு  மிழக அைசு ம ரிவித்துள்ளது. 

 

10. நியாயவிபலக் கபடகளில் ைபேமெல்லம் விற்ைபே: ம ாடக்கி 

பெத் ார் ஸ்டாலின் 

 மிழகத்தில் உள்ள நியாயவிபலக் கபடகளில் ைபேமெல்லம் 

விற்ைபே மசய்யும் திட்டத்ப  ம ாடக்கி பெத் ார் மு ல்ெர் ஸ்டாலின். 

நியாய விபல கபடகள் மூலம் ைபே மெல்லம் விற்ைபே மசய்யும் 

திட்டம் தெளாண்பெ ெற்றும் உழெர் நலத்துபறயின் நிதிநிபல 

அறிக்பகயில் ம ரிவித்துள்ளொறு, ைபேத் ம ாழிலில் ஈடுைட்டு ெரும் 

ைபே விெசாயிகளின் ொழ்ொ ாைத்திபே தெம்ைடுத்தும் மைாருட்டு 

“கற்ைகம்”  என்ற மையரில் நியாய விபல கபடகள் மூலம் ைபே 

மெல்லம் விற்ைபே மசய்யும் திட்டத்ப   மிழக மு ல்ெர் மு.க. 

ஸ்டாலின் துெக்கி பெத் ார். 

ைல்மைாருள் அங்காடிகளில் கரும்ைபே எனும் மையரில் ைபேமெல்லம் 

விற்ைபே மசய்யும் திட்டத்ப யும் மு ல்ெர் ஸ்டாலின் துெக்கி 

பெத் ார். 

 மிழ்நாடு க ர் கிைாெத் ம ாழில் ொரிய மைாருட்கபள மகாள்மு ல் 

மசய்திட புதிய பகதைசி மசயலி ெணிகக் களத்தில் ஏற்ைட்டு ெரும் 

அைரிமி ொே மின்ேணு ம ாழில் நுட்ை ெளர்ச்சியிபே கருத்தில் 

மகாண்டு இளம்  பலமுபறயிேர் எளிதில் இபணய ள 

தசபெயிபே ையன்ைடுத்தி  மிழ்நாடு க ர் கிைாெத் ம ாழில் ொரிய 

மைாருட்கபள மகாள்மு ல் மசய்திட டிஎன்காதி (tnkhadi) எனும் 

மசல்லிடப்தைசி மசயலிபய மு ல்ெர் ஸ்டாலின் அறிமுகப்ைடுத்திோர். 

ைபே மெல்லம் ெற்றும் ைபேப் மைாருட்கள்  யாரிக்கும் ையிற்சி 

நிபலயம் இைாெநா புைம் ொெட்டம் கடலாடி ஊைாட்சி ஒன்றியம் 

சாயல்குடியில் “இைாெநா புைம் – சிெகங்பக” ொெட்ட ைபே மெல்ல 

கூட்டுறவு விற்ைபே சம்தெளேத்திற்கு மசாந் ொே இடத்தில், ைபேத் 

ம ாழிபல தெம்ைடுத்திடும் தநாக்கில் ொநில செச்சீர் ெளர்ச்சி நிதியின் 

கீழ் ரூ.53.50 இலட்சம் ெதிப்பீட்டில் அபெக்கப்ைட்டுள்ள ைபே மெல்லம் 

ெற்றும் ைபேப் மைாருட்கள்  யாரிக்கும் ையிற்சி நிபலயத்ப  மு ல்ெர் 

ஸ்டாலின் திறந்து பெத் ார்கள்.  

துணிநூல் துபற என்ற புதிய துபற உருொக்கம்  

2021-22ஆம் ஆண்டு  மிழ்நாடு அைசின் நிதிநிபல அறிக்பகயில் 

ம ரிவித் ொறு, பகத் றி ெற்றும் துணிநூல் துபறயிபேப் பிரித்து, 

 னியாக துணிநூல் துபற என்ற துபற உருொக்கப்ைட்டு, மு ல்ெர் 

ஸ்டாலின் துெக்கி பெத் ார். 

சிறந்  மநசொளர்கள் விருது  

புதிய ெற்றும் கண்கெர் ெடிெபெப்புகபள புகுத்து ல் ெற்றும் 

 ற்தைாப ய சந்ப யில் அதிக த பெயுள்ள ைட்டு, பகத் றி 

இைகங்கபள உற்ைத்தி மசய்து பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு 

சங்கத்தின் முன்தேற்றத்திற்கு உறுதுபணயாக இருக்கும் பகத் றி 

மநசொளர்கபள ஊக்குவிக்க  மிழ்நாடு அைசால் சிறந்  மநசொளர் 

விருது ஆண்டுத ாறும் ெழங்கப்ைட்டு ெருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 

ொநில அளவிலாே த ர்வுக்குழு மூலம் ம ரிவு மசய்யப்ைட்ட 6 பகத் றி 

மநசொளர்களுக்கு மு ல் ைரிசாக 1 இலட்சம் ரூைாய், இைண்டாம் ைரிசாக 

75 ஆயிைம் ரூைாய் ெற்றும் மூன்றாம் ைரிசாக 50 ஆயிைம் ரூைாய் 

முபறதய ைட்டு ெற்றும் ைருத்தி ஆகிய இைண்டு இைகங்களுக்கு 

ெழங்கப்ைட்டு ெருகிறது. 

அந்  ெபகயில், 2020-21ஆம் ஆண்டிற்காே ைட்டு இைகத்திற்காே 

சிறந்  மநசொளர் விருதிற்காே மு ல் ைரிசு தக.ஜி. கண்ணன், 

இைண்டாம் ைரிசு வி. சைெணன், மூன்றாம் ைரிசு தக. சுெதி, ைருத்தி 

இைகத்திற்காே சிறந்  மநசொளர் விருதிற்காே மு ல் ைரிசு இ.ஆர். 

நாகலம்ொள், இைண்டாம் ைரிசுஎஸ். ைவி, மூன்றாம் ைரிசு என். 

மநடுஞ்தசைலா ன் ஆகிதயாருக்கு மு ல்ெர் இன்று ைரிசுத் 

ம ாபகக்காே காதசாபலகள் ெற்றும் சான்றி ழ்கபள ெழங்கி, 

ைாைாட்டிோர். 

சிறந்  ஏற்றுெதியாளர் விருது 

பகத் றி துணிகளின் ஏற்றுெதிபய ஊக்குவிப்ை ற்கும், அயல்நாட்டு 

சந்ப யில் பகத் றி துணி விற்ைபேயிபே தெம்ைடுத் வும்  மிழ்நாடு 

அைசு சிறந்  பகத் றி துணி ஏற்றுெதியாளர்களுக்கு ைரிசு ெழங்கும் 

திட்டத்ப  1975 ஆம் ஆண்டு மு ல் மசயல்ைடுத்தி ெருகிறது. 

அந்  ெபகயில், 2020-21ஆம் ஆண்டிற்காே சிறந்  ஏற்றுெதியாளர் 

விருதிற்காே மு ல் ைரிசு மசன்பே - திருொளர் அம்ைாடி 

எண்டர்பிபைசஸ் லிமிமடட் நிறுெேத்திற்கும், இைண்டாம் ைரிசு ஈதைாடு 

– மசன்னிெபல ம ாழிலியல் பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு 

சங்கத்திற்கும் ெற்றும் மூன்றாம் ைரிசு ஈதைாடு – திருொளர் ஃபைவ் பி 

மென்சர் பிபைதெட் லிமிமடட் நிறுெேத்திற்கும் மு ல்ெர்  ெழங்கி, 

ைாைாட்டிோர். 

காஞ்சிபுைம் -  மிழ்நாடு சரிபக ஆபல நிறுெேத்தின் ைங்கு ஈவுத் 

ம ாபக காஞ்சிபுைத்தில் அபெந்துள்ள  மிழ்நாடு சரிபக ஆபல, ைட்டு 

பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்குத் த பெப்ைடும் 

சரிபகயிபே உற்ைத்தி மசய்யும் தநாக்கத்துடன் 1971 ஆம் ஆண்டு 

ம ாடங்கப்ைட்டு, 1974-ஆம் ஆண்டு மு ல் ெணிக ரீதியிலாே 

உற்ைத்திபய தெற்மகாண்டு ெருகிறது . இந்நிறுெேம் 

ஐஎஸ்ஓ:9001:2015  ைச்சான்று மைற்ற, ொநில அைசு சார்ந்  ஒரு 

மைாதுத்துபற நிறுெேொகும். 

இந்நிறுெேம் ைட்டு பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு 

த பெப்ைடும் 60 ச வீ  சரிபகயிபே உற்ைத்தி மசய்து நியாயொே 

விபலயில் விநிதயாகம் மசய்து ெருகின்றது. 

காஞ்சிபுைம் -  மிழ்நாடு சரிபக ஆபல நிறுெேத்தின் 2019-2020 ஆம் 

ஆண்டிற்காே  மிழ்நாடு அைசின் ஈவுத் ம ாபகயாே 20 இலட்சம் 

ரூைாய்க்காே காதசாபலபய மு ல்ெரிடம் பகத் றி ெற்றும் துணிநூல் 

துபற அபெச்சர்  ஆர்.காந்தி அெர்கள் ெழங்கிோர். 

 

11. ஆஸ்காா் விருதுக்கு  மிழ் திபைப்ைடொே ‘கூழாங்கல்’ ைரிந்துபை 

ஆஸ்காா் விருதுக்கு ைரிந்துபைக்க இந்தியா சாாா்பில்  மிழ் திபைப்ைடொே 

‘கூழாங்கல்’ த ாா்வு மசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

அடுத்  ஆண்டு ொாா்ச் 27-ஆம் த தி அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் 

நகரில் 94-ஆெது ஆஸ்காா் விருதுகள் நிகழ்ச்சி நபடமைறவுள்ளது. அதில் 

சிறந்  மெளிநாட்டு ைடம் பிரிவில் இந்தியா சாாா்பில் ைரிந்துபைக்க  மிழ் 

திபைப்ைடங்களாே ‘கூழாங்கல்’ , ‘ெண்தடலா’ , ெபலயாளத் 

திபைப்ைடொே ‘நாயாட்டு’ , ஹிந்தி திபைப்ைடங்களாே ‘சாா் ாாா் 



         

    

உத் ம்’, ‘தஷாா்ஷா’ உள்ைட 14 திபைப்ைடங்கபள இந்திய திபைப்ைட 

சம்தெளேம் ைரிசீலித் து. இதில் ‘கூழாங்கல்’  திபைப்ைடத்ப  

ைரிந்துபைக்க அந்  சம்தெளேம் முடிவு மசய் து. 

ெதுவுக்கு அடிபெயாே  ந்ப யின் துன்புறுத் லால் வீட்படவிட்டு 

மெளிதயறிய  ாபய,  ந்ப யுடன் த டிச் மசல்லும் சிறுெபே 

கப க்களொக மகாண்ட இந்  திபைப்ைடத்ப  விதோத்ைாஜ் 

இயக்கியுள்ளாாா். விக்தேஷ் சிென், நயன் ாைா இபணந்து 

 யாரித்துள்ளோா். யுென்சங்காா் ைாொ இபசயபெத்துள்ளாாா். 

ஏற்மகேதெ மந ாா்லாந்தின் தைாட்டாா்டாம் நகரில் நபடமைற்ற 50-

ஆெது சாா்ெத ச திபைப்ைட விழாவில் (ஐஎஃப்எஃப்ஆாா்) ‘கூழாங்கல்’ 

திபைப்ைடத்துக்கு விருது ெழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

இதுெபை எந் மொரு இந்திய திபைப்ைடமும் ஆஸ்காா் விருது 

மைற்றதில்பல. அந்  விருதுக்காே சிறந்  சாா்ெத ச திபைப்ைட பிரிவின் 

இறுதிப் ைட்டியலில் கபடசியாக ஹிந்தி நடிகாா் ஆமிாா் கான் நடித்  

‘லகான்’  திபைப்ைடம் 2001-ஆம் ஆண்டில் இடம்மைற்றது. அ ற்கு 

முன்பு 1958-ஆம் ஆண்டு ‘ெ ாா் இந்தியா’, 1989-ஆம் ஆண்டு ‘சலாம் 

ைாம்தை’  திபைப்ைடங்கள் ஆஸ்காா் விருதின் இறுதிப் ைட்டியலில் 

இடம்மைற்றே. 

ஏ.ஆாா்.ைஹ்ொன், தைாஹிணி ைத் ங்கடி உள்ளிட்தடாாா் மைற்ற ஆஸ்காா் 

விருதுகள் மெளிநாட்டு  யாரிப்புகளாக தைாட்டியிட்டே என்ைது 

குறிப்பிடத் க்கது. ெங்கமொழி இயக்குநாா் சத்யஜித் தைக்கு ொழ்நாள் 

சா பேக்காக சிறப்பு ஆஸ்காா் விருது அளிக்கப்ைட்டது. 

 

12. சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழு  பலெைாக சுை.வீைைாண்டியன் 

நியெேம்: உறுப்பிேர்கபளயும் நியமித்து மு ல்ெர் ஸ்டாலின் உத் ைவு 

சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவுக்கு  பலெர் ெற்றும் 

உறுப்பிேர்கபள நியெேம் மசய்து, மு ல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் 

உத் ைவிட்டுள்ளார். 

இது ம ாடர்ைாக,  மிழக அைசு இன்று (அக். 23) மெளியிட்ட 

மசய்திக்குறிப்பு: 

"சமூகநீதி அளவுதகாலாேது சட்டப்ைடி முழுபெயாகச் 

மசயல்ைடுத் ப்ைடுகிற ா என்ைப க் கண்காணிப்ை ற்காக  மிழக 

அைசால் 'சமூகநீதிக் கண்காணிப்புக் குழு' அபெக்கப்ைடும் எேவும், 

இக்கண்காணிப்புக் குழு, கல்வி, தெபலொய்ப்பு, ை விகள், ை வி 

உயர்வுகள், நியெேங்கள் ஆகியெற்றில் சமூகநீதி அளவுதகால், 

முபறயாக முழுபெயாகப் பின்ைற்றப்ைடுகின்றேொ என்ைப க் 

கண்காணிக்கும், ெழிகாட்டும், மசயல்ைடுத்தும் ைணிகபள 

தெற்மகாள்ெத ாடு, இபெ சரியாக நபடமுபறப்ைடுத் ப்ைடாவிட்டால், 

உரிய நடெடிக்பக எடுக்க அைசுக்குப் ைரிந்துபை மசய்யும் எேவும், 

இக்குழுவில் அைசு அலுெலர்கள், கல்வியாளர்கள், சட்ட ெல்லுநர்கள் 

இடம் மைறுொர்கள் எேவும், சமூகநீதி அைசாபணயின் நூற்றாண்டு 

நாளிபேமயாட்டி  மிழக மு ல்ெர் ஏற்மகேதெ அறிவித்துள்ளார். அந்  

அறிவிப்பிபே மசயல்ைடுத்தும் வி ொக, கீழ்க்காணும்  பலெர் ெற்றும் 

உறுப்பிேர்கபள நியெேம் மசய்து, 'சமூகநீதிக் கண்காணிப்புக் 

குழுவிபே' அபெத்து, மு ல்ெர் மு.க. ஸ்டாலின் உத் ைவிட்டுள்ளார். 

1. தைைாசிரியர் சுை. வீைைாண்டியன் -  பலெர் 

2. முபேெர் தக.  ேதெல், ஐஏஎஸ் (ஓய்வு) - உறுப்பிேர் 

3. தைைாசிரியர் முபேெர் சுொமிநா ன் த ெ ாஸ் - உறுப்பிேர் 

4. கவிஞர் ெனுஷ்யபுத்திைன் - உறுப்பிேர் 

5. ஏ.மெய்சன் - உறுப்பிேர் 

6. தைைாசிரியர் முபேெர் ஆர். ைாதெந்திைன் - உறுப்பிேர் 

7. தகா. கருணாநிதி - உறுப்பிேர் 

சமூகநீதி கண்காணிப்புக் குழுொேது, சமூகநீதி அளவுதகால், 

முபறயாக முழுபெயாகப் பின்ைற்றப்ைடுகின்றேொ என்ைப க் 

கண்காணித்து, அபெ முழுபெயாக பின்ைற்றப்ைடாவிட்டால், உரிய 

நடெடிக்பகபய தெற்மகாள்ள அைசுக்கு அவ்ெப்தைாது  ெது 

ைரிந்துபைகபள ெழங்கும். இக்குழுவில் சமூகச் சீர்திருத் த் துபற 

மு ன்பெச் மசயலாளர் உறுப்பிேர்-மசயலாளைாக அங்கம் ெகிப்ைார். 

சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவின்  பலெர் ெற்றும் உறுப்பிேர் 

ைற்றிய விெைங்கள் 

* சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவின்  பலெைாக நியமிக்கப்ைட்டுள்ள 

தைைாசிரியர் சுை. வீைைாண்டியன், சிறுெயது ம ாடங்கி, சாதி ஒழிப்பு, 

ஆதிக்க எதிர்ப்பு,  ாய்மொழிப் ைற்று, மைண் விடு பல, ைகுத் றிவு 

மு லாே கருத்துகபளத்  மிழகம் முழுெதும் ைைப்பி, அபை 

நூற்றாண்டுக்கும் தெலாக சமூகநலன் குறித்து, தைசியும் எழுதியும் 

ெருைெர். 

சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவின் உறுப்பிேர்களாக நியெேம் 

மசய்யப்ைட்டுள்ளெர்கபளப் மைாறுத் ெபையில் 

* முபேெர் தக. ேதெல் ஓய்வு மைற்ற இந்திய ஆட்சிப் ைணி அலுெலர் 

ஆொர். ெத்திய அைசிலும், ொநில அைசிலும் ைல்தெறு முக்கியத்துெம் 

ொய்ந்  துபறகளில் ைணியாற்றிய நீண்ட அனுைெம் மகாண்டெர். 

* தைைாசிரியர் முபேெர் சுொமிநா ன் த ெ ாஸ் கடந்  40 

ஆண்டுகளாக ைல்தெறு மைாதுத் துபற நிறுெேங்கள், கல்வி 

நிபலயங்கள் ெற்றும்  ன்ோட்சி மைற்ற நிறுெேங்களில் ைணிபுரிந்  

நீண்ட அனுைெம் மைற்றெர்; தெலும் மைரியார் ெணியம்பெ நிகர்நிபலப் 

ைல்கபலக்கழகத்தில் இபணத் துபணதெந் ைாகப் ைணிபுரிந் ெர். 

* கவிஞர் ெனுஷ்யபுத்திைன் ெைலாறு ெற்றும் ஊடகத்துபறயில் இைண்டு 

முதுகபல ைட்டங்கள் மைற்றெர். இந்தியாவின் உயரிய த சிய 

விருதுகளில் ஒன்றாே சன்ஸ்கிருதி சம்ொன் விருதிபேப் மைற்றெர். 

'இந்தியா டுதட' இெபை  மிழகத்தின் மசல்ொக்குமிக்க 10 ெனி ர்களில் 

ஒருெைாக இைண்டாண்டுகள் ம ாடர்ச்சியாக த ர்ந்ம டுத் தும், 

'ஆேந் விகடன்'  மிழகத்தின் 'டாப் 10' ெனி ர்களில் ஒருெைாக த ர்வு 

மசய் தும் குறிப்பிடத் க்கது. 

* மெய்சன் ஆதி திைாவிடர் ெற்றும் ைழங்குடியிேர் சட்டங்கள் ெற்றும் 

சட்டத் திருத் ங்கள் ைற்றி நன்கு அறிந் ெர் ெற்றும் அதில் நீண்ட 

அனுைெம் மகாண்டெர். 

* தைைாசிரியர் முபேெர் ஆர். ைாதெந்திைன் கடந்  36 ஆண்டுகளாகக் 

கல்விப் ைணியாற்றியெர். மைாருளா ாைத்தில் நிபுணத்துெம் மைற்றெர். 

* திரு. தகா. கருணாநிதி அகில இந்திய பிற்ைடுத் ப்ைட்தடார் 

கூட்டபெப்பின்  பலெைாகப் மைாறுப்தைற்று, சமூகநீதிபய ைல்தெறு 

ொநிலங்களுக்குச் மசன்று அறிமுகம் மசய் ெர்". 

இவ்ொறு அதில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

13. தூய்பெயாே எரிசக்திபய ெலுப்ைடுத்  மின்துபறயின் புதிய 

விதிமுபறகள் 

ைருெநிபல ொற்றத்திற்காே உறுதிப்ைாட்பட பூாா்த்தி மசய்ய நிபலத்  

தூய்பெயாே புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் எரிசக்திபய ெலுப்ைடுத்  

ெத்திய எரிசக்தித் துபற அபெச்சகம் மின் உற்ைத்தியாளாா்களுக்கு புதிய 

விதிகபள அறிவித்துள்ளது. 

இது குறித்து ெத்திய எரிசக்தி துபற அபெச்சகம் மெளியிட்டுள்ள 

அறிக்பகயில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ள ாெது: மின்சாைத் துபறயில் 

மு லீட்டாளாா்கள் ெற்றும் பிற ைங்கு ாைாா்கள் ஆகிதயாாா், மின்சாை 

சட்டத்தில் மசய்யப்ைட்டுள்ள ொற்றம், புதுப்பிக்கத் க்க மின்சாைம் ெற்றும் 

இ னுடன் ம ாடாா்புபடய விஷயங்கள் காைணொக  ங்கள் 

மு லீடுகபள சரியாே தநைத்தில் மீட்மடடுப்ைது ைற்றி கெபலப்ைட்டோா். 

இப மயாட்டி, மின்சாை நுகாா்தொாா்கள் ெற்றும் இ ை ைங்கு ாைாா்களின் 

நலபேக் கருத்தில் மகாண்டு மின்துபறச் சட்டம் 2003-ன் கீழ் 

மின்துபற அபெச்சகம் கீழ்கண்ட விதிமுபறகபள அறிவித்துள்ளது. 

மின்சாை (சட்டம் ொற்றம் காைணொக மசலவிேங்கபள சரியாே 

தநைத்தில் மீட்ைது) விதிமுபறகள் 2021; மின்சாை (புதுப்பிக்கத் க்க 

எரிசக்தி ஆ ாை மின் உற்ைத்திபய அதிகரிப்ைது) விதிமுபறகள் 2021 

ஆகியபெயாகும். 

மின்துபறயில் மு லீடு, மைரும்ைாலும் சரியாே தநைத்தில் 

மசலவிேங்கபள மீட்ைதில் சாாா்ந்துள்ளது.  ற்தைாது சட்டங்கள் 

நிபறதெற கால ாெ ம் ஆகிறது. இது இந் த் துபறயின் நம்ைகத் 

 ன்பெபயப் ைாதிக்கிறது. தெலும், மு லீட்டாளாா்களும் நிதி ரீதியாக 

மநருக்கடிபயச் சந்திக்கின்றோா். இ ோல், அைசு புதிய 

விதிமுபறகபள மகாண்டு ெந்துள்ளது. இ ன் மூலம் நாட்டில் 

மு லீட்டுக்காே உகந்  சூழல் ஏற்ைடும். உலகம் முழுெதும் எரிசக்தித் 

துபறயில் ொற்றம் நிகழ்ந்து மகாண்டிருக்கிறது. எரிசக்தி ொற்றத்ப க் 

மகாண்டுெை இந்தியாவும் உறுதி அளித்துள்ளது. 

ெருகின்ற 2022-ஆம் ஆண்டுக்குள் 175 ஜிகாொட், 2030-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 450 ஜிகாொட் புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தித் திறபே 

அபெப்ை ற்காே உறுதிப்ைாட்பட இந்தியா அறிவித்துள்ளது. இந்  

விதிமுபறகள் தூய்பெயாே புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் இலக்குகபள 

அபடய உ வும். நுகாா்தொருக்கு ைசுபெ எரிசக்திக் கிபடப்ைப யும் 

இந்  அைசு உறுதி மசய்யும். எதிாா்கால சந் தியிேருக்கு ஆதைாக்கியொே 



         

    

சூழபல உருொக்கி ைாதுகாப்பை உறுதி மசய்யும். சட்டத்தில் ொற்றம் 

மசய்யப்ைடும் தைாது, அ ோல் ஏற்ைடும்  ாக்கத்ப  சரி மசய்ய ொ ாந்திை 

மின் கட்டணத்தில் சரி மசய்யக் கூடிய கணக்கிடுெ ற்காே 

ெழிமுபறகளும் ெழங்கப்ைடுள்ளது. ஏத னும் ெணிகக் கருத்தில், மின் 

உற்ைத்தி அல்லது விநிதயாகத்ப  கட்டுப்ைடுத்து ல் அல்லது 

ஒழுங்குைடுத்து ல் ஆகியெற்றுக்கு உட்ைடுத் ப்ைடக்கூடாது. 

ொநில அைசால் ைரிந்துபைக்கப்ைட்ட ஒரு நிறுெேம், இபடத் ைகைாக 

இருந்து மின் மகாள்மு ல் மசய்ய அனுெதிக்கப்ைடும். மின் உற்ைத்தி 

நிபலயத்திலிருந்து உற்ைத்தி மசய்யப்ைடும் மின்சாைம், மின்சாைக் 

கட்டபெப்பில் ஏத னும் ம ாழில்நுட்ைத்  படகள் ஏற்ைட்டால் அல்லது 

மின் ம ாகுப்பு ைாதுகாப்புக் காைணங்களுக்காக ெட்டுதெ 

குபறக்கப்ைடலாம் அல்லது கட்டுப்ைடுத் ப்ைடலாம். மின்சாைம் குபறப்பு 

அல்லது ஒழுங்குைடுத் லுக்கு, இந்திய மின் ம ாகுப்பு குறியீட்டின் 

விதிகள் பின்ைற்றப்ைட தெண்டும் தைான்ற ைல விதிமுபறகள் 

குறிப்பிடப்ைட்டுள்ளே. 

 

14. மசயற்பக கருத் ரிப்பு மூலம் இந்தியாவின் மு ல் எருபெ பிறப்பு 

மசயற்பக கருத் ரிப்பு (ஐவிஎஃப்) முபறயின் மூலம் இந்தியாவின் மு ல் 

‘ைான்னி’ ெபக எருபெக் கன்று பிறந்துள்ளது. இ ன் மூலம், நாட்டின் 

கால்நபட மசயற்பக இேப்மைருக்க ம ாழில்நுட்ை முபற அடுத்  

கட்டத்ப  எட்டியுள்ளது. 

குெைாத்தின் தசாம்நாத் ொெட்டத்தில் இருக்கும்  தேஜில் அபெந்துள்ள 

சுசீலா அக்தைா ஃைாாா்ம்பைச் தசாா்ந்  விேய் எல்.ொலா என்ற 

விெசாயியின் வீட்டில் இது நிகழ்ந்துள்ளது. 

2020, டிசம்ைாா் 15-ஆம் த தி குெைாத்தின் கட்ச் ைகுதிக்கு மசன்ற பிை ொா் 

நதைந்திை தொடி, ைண்ணி எருபெ ெபக குறித்துப் தைசியிருந் ாாா். 

அ ற்கு ெறுநாதள, ‘ைான்னி’  ெபக எருபெகளின் ஐவிஎஃப் 

கருத் ரித் ல் முயற்சிக்கு திட்டமிடப்ைட்டது. 

விேய் எல்.ொலாவின் சுசீலா அக்தைா ஃைாாா்ம்பை தசாா்ந்  3 ைண்ணி 

எருபெகபள ஐவிஎஃப் கருத் ரித் ல் முயற்சிக்கு உட்ைடுத்  

விஞ்ஞானிகள் திட்டமிட்டோா். ைல்தெறு கட்டங்களுக்குப் பிறகு மு ல் 

எருபெக் கன்று  ற்தைாது பிறந்துள்ளது. 

எருபெகளின் மசயற்பகக் கருத் ரிப்பு முபறயில் மிகப்மைரிய 

சாத்தியக்கூறுகபள அைசு ெற்றும் விஞ்ஞானிகள் எதிாா்ைாாா்க்கிறாாா்கள். 

இ ன் மூலம் கால்நபடகளின் எண்ணிக்பக நாட்டில் அதிகரிக்கும் 

என்று எதிாா்ைாாா்க்கப்ைடுகிறது. 

 



         

    

1. பருத்தி பபொருளொதொரத்தில் நிலைத்தன்லை ைற்றும் ைதிப்பு 

கூட்டலுக்காக, இந்தியொ, எந்த நொட்டடொடு லகடகொர்த்துள்ளது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) ஜெர்மனி  

இ) ஜென்மார்க் 

ஈ) பின்லாந்து 

✓ ஜெர்மனியின் ஜ ாருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மமம் ாட்டுக்கான 

மத்திய அழமச்சகம், விவசாயம் & விவசாயிகள் நல அழமச்சகத்தால் 

ஆதரிக்கப் டும் ெவுளி அழமச்சகத்துென் கூட்டிழைந்துள்ளது. ‘ ருத்திப் 

ஜ ாருளாதாரத்தில் நிழலத்தன்ழம மற்றும் மதிப்பு கூட்ெப் ட்ெது’ என்ற 

இந்மதா-ஜெர்மன் ஜதாழில்நுட்  ஒத்துழைப்புத் திட்ெத்தின் அமலாக்க 

ஒப் ந்தத்தில் புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தம் ழகஜயழுத்தானது. 

✓ இந்தியாவில் நிழலயான  ருத்தி உற் த்தியிலிருந்து மதிப்பு கூட்ெழல 

அதிகரிப் மத இத்திட்ெத்தின் மநாக்கமாகும். 4 ஜ ரிய  ருத்தி உற் த்தி 

மாநிலங்களில் (தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, குெராத் மற்றும் மத்திய 

பிரமதசம்) இது கவனம் ஜசலுத்துகின்றது.  

 

2. சமீபத்தில் உத்தரபிரடதசத்தில் பதொடங்கப்பட்ட, “நதிநீர் வளர்ப்பு 

திட்டைொனது” எந்தத் திட்டத்தின்கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

அ) PM கிரிஷி சஞ்சய் மயாெனா 

ஆ) PM மத்ஸ்ய சம் தா மயாெனா  

இ) ஒரு ஜசாட்டு அதிக  யிர் 

ஈ) PM  சல் பீமா மயாெனா 

✓ “மீன்வளர்ப்பு மற்றும் கால்நழெ வளர்ப்பு &  ால்வள அழமச்சகத்தின்கீழ் 

பிரதமர் மத்ஸ்ய சம் தா மயாெனாவின்கீழ் ஒரு சிறப்பு நெவடிக்ழகயாக 

வடிவழமக்கப் ட்ெ “ஆற்றுநீர்  ண்ழை திட்ெம்”, மீன் உற் த்திழய 

ஜ ருக்குவழதயும் மமம் டுத்துவழதயும் மநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

இந்தத்திட்ெத்ழத உத்தரபிரமதச மாநிலம் கர் முக்மதஷ்வர் பிரிஜ்காட்டில் 

மத்திய அழமச்சர் ஸ்ரீ  ர்ம ாத்தம் ரூ ாலா ஜதாெங்கிழவத்தார். 

 

3. நிதியலைச்சகத்தின் பபொருளொதொர விவகொரங்கள் துலையின் 

பபொருளொதொர பிரிவின் தலைவர் யொர்? 

அ) இந்தியப் பிரதமர் 

ஆ) நிதி அழமச்சர் 

இ) நிதி ஜசயலாளர் 

ஈ) தழலழமப் ஜ ாருளாதார ஆமலாசகர்  

✓ தழலழமப்ஜ ாருளாதார ஆமலாசகர் நிதி அழமச்சகத்தின் ஜ ாருளாதார 

விவகாரங்கள் துழறயின் ஜ ாருளாதார பிரிவின் தழலவர் ஆவார். 

கெந்த 2018 டிசம் ரில் இருந்து இந்தியாவின் தழலழமப் ஜ ாருளாதார 

ஆமலாசகராக இருந்த மக வி சுப்ரமணியன், அந்தப்  தவியில் இருந்து 

விலகி, கல்வித்துழறக்குத் திரும்பியுள்ளார். FY19, FY20 & FY21’க்கான 

ஜ ாருளாதார ஆய்வுகழள ஜவளியிடுவதில் அவர் முக்கிய ங்கு வகித்தார். 

 

4. உைக ைனநை நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை டததி எது? 

அ) அக்மொ ர் 10  

ஆ) அக்மொ ர் 15 

இ) அக்மொ ர் 17 

ஈ) அக்மொ ர் 20 

✓ ஒவ்மவார் ஆண்டும், அக்.10ஆம் மததி உலக மனநல நாளாக உலக 

சுகாதார அழமப் ால் அனுசரிக்கப் டுகிறது. மனநலப் பிரச்சிழனகள் 

குறித்த விழிப்புைர்ழவ ஏற் டுத்தவும், அது ஜதாெர் ாக ஆதரழவத் 

திரட்ெவும் இந்த நாள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. இந்த ஆண்டு அக்மொ ர் 10 

அன்று, “Mental health care for all: let’s make it a reality” என்ற கருப் 

ஜ ாருளின்கீழ் இந்நாள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. 

 

5. பன்னொட்டு எரிசக்தி முகலையின் தலைலையகம் அலைந்துள்ள 

இடம் எது? 

அ) ஜெனீவா ஆ)  ாரிஸ்  

இ) மதாகா ஈ) காத்மாண்டு 

✓  ன்னாட்டு எரிசக்தி முகழம என் து 1974ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் ட்ெ 

ஓர் அரசுகளுக்கிழெமயயான அழமப் ாகும். இது பிரான்சின்  ாரிழை 

தழலழமயிெமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இது ஜ ாருளாதார ஒத்துழைப்பு 

மற்றும் மமம் ாட்ெழமப்பின் (OECD) கட்ெழமப்பில் நிறுவப் ட்ெது. IEA 

தனது முழுமநர உறுப்பினராக இந்தியாழவ அழைத்துள்ளது. இந்த 

மன்றத்தில் முழுமநர உறுப்பினராக இருக்கும்  ட்சத்தில், இந்தியா, 90 

நாட்களுக்கு எண்ஜைய் இருப்புக்கழள  ராமரிக்க மவண்டும். 

 

6. பைொத்த விலை குறியீட்டிற்கு கூடுதைொக, பபொருளொதொர ஆடைொசக 

-ர் அலுவைகத்தொல் பவளியிடப்பட்ட பிறிபதொரு தரவு எது? 

அ) நுகர்மவார் விழலக் குறியீடு (அகில இந்தியா) 

ஆ) நுகர்மவார் விழலக் குறியீடு (நகர்ப்புறம்) 

இ) முக்கிய ஜதாழில்கள் உற் த்தியின் மாதாந்திர குறியீடு  

ஈ) உைவு  ைவீக்கம் 

✓ ஜ ாருளாதார ஆமலாசகர் அலுவலகம் என் து மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் 

ஜதாழில்துழற அழமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஜதாழிற்துழற மற்றும் உள் 

நாட்டு வணிக ஊக்குவிப்பு துழறயுென் இழைக்கப் ட்ெ அலுவலகம் 

ஆகும். மாதாந்திர ஜமாத்த விற் ழன விழல குறியீடுகழளத் ஜதாகுத்தல் 

மற்றும் ஜவளியிடுதல் மற்றும் முக்கிய ஜதாழில்துழற உற் த்தியின் 

மாதாந்திர குறியீட்ழெத் ஜதாகுத்தல் மற்றும் ஜவளியிடுதல் ஆகியழவ 

இவ்வலுவலகத்தின் முக்கிய ஜசயல் ாடு ஆகும். 

✓ ஜமாத்த விழல அடிப் ழெயிலான  ைவீக்கம், 2021 ஜசப்ெம் ரில் ஆறு 

மாதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு 10.66%ஆக குழறந்துள்ளது. 

 

7. இளவரசர் வில்லியமின் முதல் எர்த்ஷொட் பரிலச பவன்ை இந்திய 

பதொழிைதிபர் யொர்? 

அ) ரத்தன் ொொ 

ஆ) அனில் அம் ானி 

இ) வித்யுத் மமாகன்  

ஈ) தீபிந்தர் மகாயல் 

✓ இந்திய ஜதாழிலதி ரான வித்யுத் மமாகன், மவளாண் கழிவுகழள மறு 

-சுைற்சிஜசய்து, விற்கக்கூடிய உயிரித் தயாரிப்புகளாக மாற்றியதற்காக, 

இளவரசர் வில்லியமின் முதல் எர்த் ாட்  ரிழச, “எங்கள் காற்ழற 

தூய்ழமப் டுத்து” பிரிவின்கீழ் ஜவன்றுள்ளார். இந்தப்  ரிசு, ‘சுற்றுச்சூைல் 

ஆஸ்கர்’ என்றும் அழைக்கப் டுகிறது. பூமிழயக் காப் ாற்ற  ாடு டும் 

கண்டுபிடிப் ாளர்களுக்கு இப் ரிசு வைங்கப் டுகிறது. 

 

8.உற்பத்தி இலடபவளி அறிக்லகலய பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) WEF 

ஆ) UNEP  

இ) FAO 

ஈ) NITI ஆமயாக் 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூைல் திட்ெமானது (UNEP), முன்னணி ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்களுென் இழைந்து 2021 - உற் த்தி இழெஜவளி 

அறிக்ழகழய ஜவளியிட்ெது. அரசாங்கத்தின் நிலக்கரி, எண்ஜைய் 

மற்றும் எரிவாயு ஆகியவற்றின் திட்ெமிட்ெ உற் த்தி மற்றும்  ாரிஸ் 

ஒப் ந்த வரம்புகழள பூர்த்தி ஜசய்யும் உலகளாவிய உற் த்தி நிழலகளு 

-க்கு இழெயிலான இழெஜவளிழய இவ்வறிக்ழக அளவிடுகிறது.  

✓ புதிய அறிக்ழகயின் டி, புவி ஜவப் மழெதழல 1.5 டிகிரி ஜசல்சியைாகக் 

கட்டுப் டுத்த, 2030ஆம் ஆண்டில் நிழலயான அளழவவிெ 2 மெங்கு 

அதிகமாக புழத டிவ எரிஜ ாருட்கழள உற் த்தி ஜசய்ய அரசாங்கங்கள் 

திட்ெமிட்டுள்ளன. 

 

9. இரொணுவ பபொறியொளர் டசலவகளுக்கொன ‘வலைத்தள அடிப்ப 

-லடயிைொன திட்ட கண்கொணிப்பு வலைத்தளத்லத’ உருவொக்கிய 

நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO 

ஆ) BISAG-G  

இ) CDAC 

ஈ) NIELIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இராணுவப் ஜ ாறியாளர் மசழவகளுக்கான திட்ெ கண்காணிப்பு 

இழையதளத்ழத  ாதுகாப்புத்துழற அழமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தில்லியில் 

ஜதாெங்கிழவத்தார். டிஜிட்ெல் இந்தியா திட்ெப் டி இந்த இழையதளத் 

-ழத விண்ஜவளிப்  யன் ாடுகள் மற்றும் புவி தகவல்களுக்கான 

 ாஸ்கராச்சார்யா மதசிய ழமயம் (BISAG-G) உருவாக்கியது. 

✓ புதிதாகத் ஜதாெங்கப் ட்ெ இந்த ஒருங்கிழைந்த தளம், இராணுவப் 

ஜ ாறியாளர் மசழவகள் அமல் டுத்திய முதல் திட்ெ மமலாண்ழம - 

நிர்வாகம் ஆகும். இதன்மூலம் இராணுவத் திட்ெப் ணிகழள ஆரம் ம் 

முதல் முடிவு வழர அவ்வப்ம ாது கண்காணிக்க முடியும். 

 

10.பின்வரும் எம்ைொநிைத்துடன் இலைந்து, கைொச்சொர அலைச்சகம், 

அபிதம்ை நொலள ஏற்பொடு பசய்கிைது? 

அ) பீகார் 

ஆ) உத்தர பிரமதசம்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) மமகாலயா 

✓ கலாச்சார அழமச்சகம்,  ன்னாட்டு ஜ ௌத்த கூட்ெழமப்பு ஆகியழவ 

உத்தர பிரமதச மாநில அரசுென் இழைந்து அபிதம்ம நாழள அஸ்வின் 

பூர்ணிமா நன்னாளில் ஏற் ாடு ஜசய்கிறது. பிரதமர் நமரந்திர மமாடியும் 

மகா ரிநிர்வாை மகாவிலில் அபிதம்ம நாளின் நிகழ்ச்சியில்  ங்மகற்றார். 

இலங்ழக, தாய்லாந்து, மியான்மர், ஜதன்ஜகாரியா, மந ாளம், பூொன், 

கம்ம ாடியா ஆகிய நாடுகழளச் மசர்ந்த புகழ்ஜ ற்ற துறவிகள் மற்றும் 

 ல நாடுகளின் தூதுவர்கள் இந்நிகழ்வில்  ங்மகற்றனர். 

 


1. அக்.24 – உலக ம ாலிமயா விழிப்புைர்வு நாள் 

 

2. இந்திய கெற் ழெயின் முதல்  யிற்சிப் பிரிவு இலங்ழக  யைம் 

இந்திய கெற் ழெயில் முதல்  யிற்சிப் பிரிவில் உள்ள கப் ல்களான 

சுொதா, மகாா், சாா்துல், சுதாா்ஷினி, தாரங்கினி மற்றும் கெமலார 

 ாதுகாப்புப்  ழெக் கப் ல் விக்ரம் ஆகியழவ ஞாயிற்றுக்கிைழம (அக். 

24) முதல் 28-ஆம் மததி வழர இலங்ழகக்கு 4 நாள்  யைம் 

மமற்ஜகாண்டுள்ளன. 

ஜவளிநாட்டில் கெற் ழெ அதிகாரிகளின் 100 மற்றும் 101-ஆவது 

ஒருங்கிழைந்த  யிற்சிக்காக இந்தக் கப் ல்கள் ஜசன்றுள்ளன. 

இந்தியப் ஜ ருங்கெல் பிராந்தியத்தில் உள்ள  ல்மவறு நாடுகளின் 

சமூக-அரசியல் மற்றும் கெல்சாாா் அம்சங்கழள ஜதரியப் டுத்துவதன் 

மூலம் இளம் அதிகாரிகளின் அனு வங்கழள விரிவு டுத்துவழத இந்தப் 

 யிற்சி மநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஜவளிநாடுகளுென் 

நட்புறவு மமம் டும். 

இந்திய கெற் ழெயின் ஜதற்கு கட்டுப் ாட்டு ழமய தழலழம அதிகாரி 

ழவஸ் அட்மிரல் ஏ.மக.சாவ்லா தழலழமயில் இந்தக் கப் ல்கள் 

 யிற்சிக்கு ஜசல்கின்றன. ஜவளிநாடுகழளச் மசாா்ந்த 

கெற் ழெயினருக்கு கெந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு மமலாக இந்திய 

கெற் ழெ  யிற்சி அளித்து வருகிறது. தற்ம ாதுவழர இலங்ழகழயச் 

மசாா்ந்த கெற் ழெ அதிகாரிகள் மற்றும் வீராா்கள், இந்திய கெற் ழெயின் 

ஜதற்கு கட்டுப் ாட்டு ழமயங்களில்  யிற்சி ஜ ற்று வருகின்றனாா். 

இந்திய கெற் ழெயின் மகாா் மற்றும் சாா்துல் ஆகிய கப் ல்கள் 101-ஆவது 

 யிற்சிப் பிரிவினருென் ஜகாழும்பு ஜசல்கின்றன. சுொதா, சுதாா்ஷினி, 

தாராங்கினி மற்றும் கெமலார  ாதுகாப்புப்  ழெக் கப் ல் விக்ரம் 

ஆகியழவ 100-ஆவது  யிற்சிப் பிரிவினருென் திருமகாைமழல 

ஜசல்கின்றன. இருநாட்டு கெற் ழெகளின் ஜசயல்திறழன அதிகரிக்கும் 

வழகயில்,  லவித  யிற்சிகழள மமற்ஜகாள்ளத் திட்ெமிெப் ட்டுள்ளன. 

 யிற்சியில் ஈடு டும் அழனவருக்கும் இரண்டு தவழை கமரானா 

தடுப்பூசிகள் ஜசலுத்தப் ட்டுள்ளன மற்றும் கமரானா  ரிமசாதழனகளும் 

ஜசய்யப் ட்டுள்ளன. 

 

3. 2014-க்குப் பிறகு கங்ழக நதியின்தரம் உயாா்வு: என்எம்சிஜி தகவல் 

2014-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு கங்ழக நதி நீரின் தரம் குறிப்பிெத்தக்க 

அளவில் உயாா்ந்துள்ளது என்று மதசிய கங்ழக தூய்ழம இயக்கத்தின் 

(என்எம்ஜிசி) இயக்குநாா் கூறியுள்ளாாா். இதுகுறித்து அவாா் மமலும் 

கூறியதாவது: 

கெந்த 2014-இல் கங்ழக நதியில் 53 இெங்களில் அதன் தரம் குறித்து 

ஆய்வு நெத்தப் ட்ெது. அதில், 32 இெங்களில் குளிப் தற்கு உகந்த 

தரத்தில் தண்ணாா் இருந்தது. தண்ணரில் கழரந்திருக்கும் 

ஆக்சிெனின் அளழவ ழவத்து அதன் தரம் நிாா்ையம் ஜசய்யப் டுகிறது. 

அழதத் ஜதாொா்ந்து, 2021-ஆம் ஆண்டில் கண்காணிப்பு இெங்களின் 

எண்ணிக்ழக 97-ஆக அதிகரிக்கப் ட்ெது. அவற்றில் 68 இெங்களில் 

குளிப் தற்கு உகந்த தரத்தில் தண்ணாா் இருப் து கண்ெறியப் ட்டுள்ளது. 

கெந்த 2014-இல் இருந்து 2021-ஆம் ஆண்டுக்குள் கங்ழக நதியில் 

தண்ணரின் தரம் குறிப்பிெத்தக்க அளவில் உயாா்ந்துள்ளது. 

கங்ழக நதி நீரின் தரத்ழத உயாா்த்த கங்ழகயும், அதன் கிழள 

ஆறுகளும்  ாயும் நகரங்களில் நீாா் சுத்திகரிப்பு நிழலயங்கழள 

நவீனப் டுத்தியது, செலங்கழள எரிக்கும் இெங்கள் கட்டுவது, 

ஆற்றங்கழரகளில் திெக்கழிவு மமலாண்ழமத் திட்ெத்ழதச் 

ஜசயல் டுத்துவது, நீரின் மமற் ரப்பில் மதங்கும் குப்ழ கழள 

அகற்றுவது, நதியில் கலக்கும் நீரின் வழியாக குப்ழ கள் வந்து 

மசாா்வழதத் தடுப் து, அரண்கள் கட்டுவது உள்ளிட்ெ  ல்மவறு 

நெவடிக்ழககள் எடுக்கப் ட்ென. 

இந்த நெவடிக்ழககளின் மூலமாக, நீரின் தரம் குறிப்பிெத்தக்க அளவில் 

உயாா்ந்துள்ளது. இன்னும்  ல திட்ெங்கள் ஜசயல் டுத்தப் ெ இருப் தால், 

கங்ழக நீரின் தரம் மமலும் அதிகரிக்கும் என்றாாா் அவாா். 

கங்ழக நதிழயத் தூய்ழமப் டுத்துவதற்காக, மதசிய கங்ழக தூய்ழம 

இயக்கத்ழத மத்திய அரசு ரூ.20,000 மகாடியில் கெந்த 2015-ஆம் 

ஆண்டு ஜதாெங்கியது. 

 

 

 



         

    

1.சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற Allium negianum கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட 

இந்திய மாநிலம்/UT எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) உத்தரகாண்ட்  

இ) அருணாச்சல பிரததசம் 

ஈ) தகாவா 

✓ 2019ஆம் ஆண்டில் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் Allium negianum என்ற 

தாவரமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக, PhytoKeys இதழில் வவளியிடப்பட் 

-டது. இது, அல்லியத்தின் புதிய இனமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

✓ அல்லியம் என்பது உலகளவில் வவங்காயம் மற்றும் பூண்டுதபான்ற 

1,100 இனங்களள உள்ளடக்கிய ஓர் இனமாகும். இது உத்தரகாண்ட் 

மாநிலத்தில் உள்ள சாதமாலி மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது 

கடல் மட்டத்திலிருந்து 3,000 முதல் 4,800 மீ உயரத்தில் வளர்கிறது. 

Allium negianum என்ற அறிவியல் வபயர், ஆய்வாளர் மற்றும் அல்லியம் 

தசகரிப்பாளரான மளறந்த டாக்டர் குல்தீப் சிங் தேகிளயப் தபாற்றுகிறது. 

 

2. 2021 அக்டடாெர் நிலவரப்ெடி, T20 ெர்வடேெ கிரிக்சகட்டில் அதிக 

விக்சகட்டை வீழ்த்தியவர் யார்? 

அ) R அஸ்வின் 

ஆ) ஜஸ்பிரித் பும்ரா 

இ) ஷகிப் அல் ஹசன்  

ஈ) டிம் வசௌத்தி 

✓ வங்காளததச வீரர் ஷகிப் அல் ஹசன் சர்வததச T20 கிரிக்வகட்டில் லசித் 

மலிங்காவின் விக்வகட்டுகளள முறியடித்ததன்மூலம் அதிக விக்வகட்டுக 

-ளள (107ஆவது) வீழ்த்தினார். ஷாகிப், 89 T20 சர்வததச தபாட்டிகளில் 

விளளயாடி 108 விக்வகட்டுகளள வீழ்த்தியுள்ளார். இவ்வடிவத்தில், 100 

விக்வகட்டுகள் மற்றும் 1000+ ரன்களள எடுத்த ஒதர கிரிக்வகட் வீரர். 99 

விக்வகட்டுகளுடன் நியூசிலாந்தின் டிம் வசௌத்தி 3ஆவது இடத்திலுள்ளார். 

 

3. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற செச்சிபு சுரங்கப்ொதே அதமந்து 

உள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அருணாச்சல பிரததசம்  

ஆ) உத்தரகாண்ட் 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) பீகார் 

✓ அருணாச்சல பிரததசத்தில் உள்ள வேச்சிபு கணவாய் அருதக 500 மீ நீள 

சுரங்கவழிளய எல்ளலப்புறச்சாளலகள் அளமப்பு அளமத்து வருகிறது. 

இது சீன எல்ளலக்கருதக, முன்தனாக்கி தளத்ளத தோக்கிச்வசல்லும் 

வாகனங்களின் பயணதேரத்ளதக் குளறப்பளத தோக்கமாகக்வகாண் 

-டுள்ளது. வேச்சிபு சுரங்கப்பாளத 5,600 அடி உயரத்தில் BRO’வின் 

வர்டக் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்டு வருகிறது. 

 

4. ஆயுர்டவே மூலிதககளுக்கான பிரத்திடயக வனப்ெகுதியான 

‘ஆயுஷ் வனம்’ திறக்கப்ெட்டுள்ள மாநிலம்/UT எது? 

அ) இராஜஸ்தான் 

ஆ) குஜராத்  

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) சண்டிகர் 

✓ மத்திய துளறமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழித்துளற 

மற்றும் ஆயுஷ் அளமச்சரான சர்பானந்தா தசாதனாவால், குஜராத்தின் 

காந்திதாமில் ஆயுர்தவத மூலிளககளுக்கான பிரத்திதயக வனமான 

‘ஆயுஷ் வனத்ளதத்’ திறந்துளவத்தார். 

✓ தீனதயாள் துளறமுக அறக்கட்டளள வழங்கிய 30 ஏக்கர் நிலத்தில் 

‘ஆயுஷ் வனம்’ அளமக்கப்பட்டது. ேகர்ப்புறத்தில் பசுளமளய தமம்படுத்த 

-வும், கட்ச் பகுதியில் மரங்களின் அடர்த்திளய அதிகரிக்கவும் மரக்கன்று 

ேடும் பணிகள் தமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

 

 

5. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற ேல்பிடயாட் இடுகாடு அதமந்து 

உள்ள ொடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) இஸ்தரல்  

இ) இத்தாலி 

ஈ) அவமரிக்கா 

✓ வவளியுறவு அளமச்சர் S வஜய்சங்கர் தனது 5 ோள் இஸ்தரல் பயணத்தி 

-ன்ப ோது, தல்பிதயாட் இடுகாட்டுக்குச் வசன்றளத அடுத்து இவ்விடம் 

சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்றது. வஜருசதலமில் உள்ள தல்பிதயாட்டில் 

அளமந்துள்ள இது, முதல் உலகப்தபாரின்தபாது தங்கள் இன்னுயிளர 

தியாகஞ்வசய்த இந்தியவீரர்களின் இடுகாடு ஆகும். இஸ்தரல் முழுவதும் 

வஜருசதலம், ராம்தல மற்றும் ளஹபாவில் உள்ள இடுகாடுகளில் சுமார் 

900 இந்திய வீரர்கள் புளதக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்திய இராணுவம், 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் வசப்.23’ஐ ளஹபா ோளாக நிளனவுகூருகிறது. 

 

6. ICC எதலட் டெனல் டமட்ச் சரப்ரியுமான எந்ே இந்திய கிரிக்சகட் 

வீரர், டமரிசலடொன் கிரிக்சகட் கிளப்பின் வாழ்ொள் உறுப்பினர் 

ேகுதிதயப் செற்றுள்ளார்? 

அ) ஹர்பஜன் சிங் 

ஆ) ஜவகல் ஸ்ரீோத்  

இ) ராகுல் டிராவிட் 

ஈ) VVS லட்சுமணன் 

✓ இந்தியாவின் ஹர்பஜன் சிங் மற்றும் ஜவகல் ஸ்ரீோத் ஆகிதயார் 

வமரிலிதபான் கிரிக்வகட் கிளப்பின் வாழ்ோள் உறுப்பினர் தகுதிளயப் 

வபற்றுள்ளனர். இந்த ஆண்டு 16 கிரிக்வகட் வீரர்களுக்கு இந்தத் தகுதி 

வகாடுக்கப்பட்டது. ஹர்பஜன், வடஸ்ட் தபாட்டிகளில் இந்தியாவின் 3ஆவது 

அதிக விக்வகட்டுகள் (417 விக்வகட்டுகள்) வீழ்த்திய வீரராவார். தமலும், 

700’க்கும் தமற்பட்ட சர்வததச விக்வகட்டுகளளயும் வீழ்த்தியுள்ளார்.  

✓ ஸ்ரீோத், தற்தபாது ICC எளலட் தபனல் தபாட்டி ேடுவராக உள்ளார். 315 

ஒருோள் விக்வகட்டுகளளயும், 236 வடஸ்ட் விக்வகட்டுகளளயும் வீழ்த்தி 

-ய தவகப்பந்து வீச்சாளராவார். 

 

7. ‘ஆோர் டேக்கத்ோன் – 2021’ஐ ெடத்ேவுள்ள அதமப்பு எது? 

அ) NITI Aayog 

ஆ) NRDC 

இ) UIDAI  

ஈ) RBI 

✓ இந்திய தனித்துவ அளடயாள ஆளணயமானது (UIDAI) 2021 ‘ஆதார் 

தஹக்கத்தாளன’ ேடத்தவுள்ளது. மின்னணு & தகவல் வதாழில்நுட்ப 

அளமச்சகம் வவளியிட்ட அறிக்ளகயின்படி, ஆதார் தஹக்கத்தான்-2021 

2 தளலப்புகளள ளமயமாகக் வகாண்டது. “பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தளல” 

ளமயமாகக்வகாண்டு முதல் கருப்வபாருள் அளமந்துள்ளது.  

✓ முகவரிளயப் புதுப்பிக்கும் தபாது குடியிருப்பாளர்கள் எதிர்வகாள்ளும் 

சில நிஜ வாழ்க்ளகயின் சவால்களள இது உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். 

தஹக்கத்தானின் 2ஆவது கருப்வபாருள் UIDAI வழங்கும் “அளடயாளம் 

மற்றும் அங்கீகாரம்” தீர்ளவ ளமயமாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்தக்கருப் 

வபாருளின்கீழ், ஆதார் எண் அல்லது அந்த தனிேபரின் இதர தனிப்பட்ட 

தகவளலயும் பகிராமல் அளடயாளத்ளத நிரூபிக்க புதுளமயான 

தீர்வுகளள UIDAI தகாருகிறது. 

 

8. ‘டேசிய ொதல ொதுகாப்பு வாரியத்தின்’ ேதலதமயகம் உள்ள 

இந்திய ெகரம் எது? 

அ) மும்ளப 

ஆ) புது தில்லி  

இ) ஔரங்காபாத் 

ஈ) வகால்கத்தா 

✓ சாளலப் தபாக்குவரத்து மற்றும் வேடுஞ்சாளலகள் அளமச்சகமானது 

ததசிய சாளலப் பாதுகாப்பு வாரியத்தின் கட்டளமப்ளப அறிவித்துள்ளது. 

சாளலப் பாதுகாப்பு, புதுளமகள் மற்றும் புதிய வதாழில்நுட்பத்ளத ஏற்றுக் 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

வகாள்வது, தபாக்குவரத்து மற்றும் தமாட்டார் வாகனங்களள 

ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு வாரியம் வபாறுப்பாகும். 

✓ இவ்வாரியத்தின் தளலளம அலுவலகம் ததசிய தளலேகர பகுதியில் 

இருக்கதவண்டும். இந்தியாவில் மற்ற இடங்களில் அலுவலகங்களள 

வாரியம் நிறுவலாம். மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட தவண்டிய தளலவர் 

மற்றும் மூவருக்கு குளறயாமல் எழுவருக்கு மிகாமல் உறுப்பினர்கள் 

வாரியத்தில் இருக்கதவண்டும். 

 

9. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான டவதியியலுக்கான டொெல் ெரிசு, மூலக் 

கூறுகதள உருவாக்குவேற்கான பின்வரும் எந்தப் புதிய வழிதய 

உருவாக்கியேற்காக வழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) சமச்சீரற்ற ஆர்கதனாகாடலிசிஸ்  

ஆ) மாற்றப்பட்ட DNA’க்கள் 

இ) மாற்றப்பட்ட mRNA’க்கள் 

ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்ளல 

✓ 2021ஆம் ஆண்டிற்கான தவதியியலுக்கான தோபல் பரிசு, வபஞ்சமின் 

லிஸ்ட் மற்றும் தடவிட் டபிள்யூசி தமக்மில்லனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

மூலக்கூறுகளள உருவாக்குதற்கான “சமச்சீரற்ற ஆர்கதனாகாடலிசிஸ்” 

எனப்படும் புதிய வழிளய உருவாக்கியதற்காக இப்பரிசு வழங்கப்பட்டு 

உள்ளது. தோபல் பரிசுக்குழுவின்படி, லிஸ்ட் & தமக்மில்லன் ஆகிதயார் 

சுயாதீனமாக ஒரு புதிய விளனயூக்க வழிளய உருவாக்கினர். 

 

10. 2021 - உலக ெருத்தி ொளுக்கானக் கருப்சொருள் என்ன? 

அ) There’s more to cotton than you think  

ஆ) Sustainable Cotton 

இ) e-commerce in Cotton 

ஈ) White Gold: Cotton 

✓ பன்னாட்டு பருத்தி ஆதலாசளனக் குழு (ICAC) மற்றும் உலக வர்த்தக 

அளமப்பு (WTO) ஆகியளவ இளணந்து உலக பருத்தி ோளள நிறுவின. 

இது, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.7 அன்று 

வகாண்டாடப்படுகிறது. “There’s more to cotton than you think” என்பத் 

ேடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த நோளுக்கோனக் கருப்ப ோருளோகும்.  

✓ பருத்தியின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்ளவ பரப்புவது இந்த 

ோளின் தோக்கமாகும். உலகில் உள்ள பருத்திப் வபாருளாதாரங்கள் 

எதிர்வகாள்ளும் பிரச்சளனகளளயும் இது வலியுறுத்துகிறது. 2019ஆம் 

ஆண்டில், வஜனிவாவில், முதல் உலக பருத்தி ோள் வகாண்டாடப்பட்டது. 

 


1. 5 ஆண்டுகளில் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஏற்றுமதி 334% அதிகரிப்பு 

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் தளவாடங்கள் 

ஏற்றுமதி 334% அதிகரித்துள்ளது என்று பாதுகாப்புத்துளற அளமச்சர் 

ராஜ்ோத் சிங் வதரிவித்துள்ளார். 

மத்திய அரசு சார்பில் குஜராத் தளலேகர் காந்திேகரில் அடுத்த ஆண்டு 

மார்ச் 11-13ஆம் தததி வளர பாதுகாப்பு கண்காட்சி ேளடவபறவுள்ளது. 

இந்தக் கண்காட்சிளய பிரபலப்படுத்தும் தோக்கில் பல ோடுகளுக்கான 

தூதர்களள அளமச்சர் ராஜ்ோத்சிங் சந்தித்துப்தபசினார். அப்தபாது அவர் 

கூறியதாவது: 

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் தளவாடங்கள் 

ஏற்றுமதி 334% அதிகரித்துள்ளது. 75’க்கும் தமற்பட்ட ோடுகளுக்கு 

தபார்த் தளவாடங்களள இந்தியா ஏற்றுமதி வசய்து வருகிறது. அதிக தரம், 

தபாட்டியிடும் திறன் ஆகியவற்றின் காரணமாக இந்திய தபார்த் 

தளவாடங்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதியாகின்றன. 

அடுத்த ஆண்டு ேளடவபறவுள்ள பாதுகாப்பு கண்காட்சி, தபார்த் 

தளவாடங்கள் உற்பத்தியில் காணப்படும் ேவீன வதாழில்நுட்பங்களள 

வவளிப்படுத்தும். பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி-தமம்பாட்டில் இந்தியா 

பளடத்துள்ள சாதளனகளளயும் எதிர்கால வாய்ப்புகளளயும் 

வவளிப்படுத்தும் வளகயில் அந்தக் கண்காட்சி இருக்கும். 

 

குறுகிய காலகட்டத்தில் பாதுகாப்புத் துளறயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 

ேவீன வதாழில்நுட்பங்கள், ஒருங்கிளணந்த வகாள்ளககள் 

ஆகியவற்ளறயும் கண்காட்சி எடுத்துளரக்கும். பாதுகாப்பு கண்காட்சியில் 

பங்தகற்கும் ோடுகளுடனான இந்தியாவின் ேல்லுறவு தமம்படும் 

என்பதால், கண்காட்சியில் பங்தகற்க ோடுகள் முன்னுரிளம அளிக்க 

தவண்டும். 

பாதுகாப்பு உற்பத்திசார்ந்த விவகாரங்களில் மற்ற ோடுகளுக்குப் தபாதிய 

ஒத்துளழப்ளப ேல்கி ஒருங்கிளணந்து பணியாற்ற இந்தியா தயாராக 

உள்ளது. கலாசாரம், களல, உணவுப் பழக்கவழக்கம் உள்ளிட்டவற்றில் 

குஜராத் சிறந்து விளங்கி வருகிறது. அங்கு ேளடவபறவுள்ள பாதுகாப்பு 

கண்காட்சியில் பங்தகற்கும் ோடுகளுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும். 

சுதந்திரத்தின் 75ஆவது ஆண்ளட இந்தியா வகாண்டாடி வரும் சூழலில், 

பாதுகாப்புக் கண்காட்சிளய சிறப்புடன் ேடத்துவதற்கான ேடவடிக்ளக 

-களள அளனத்துோடுகளுடனும் இளணந்து இந்தியா தமற்வகாள்ளும் 

என்றார் அவர். 

 

2. பசுளமஇல்ல வாயுக்கள்வவளிதயற்றம் புதிய உச்சம்: ஐ.ோ. அளமப்பு 

அறிக்ளக 

வவப்பமயமாதல் உள்ளிட்ட பருவநிளல மாற்றத்துக்கு முக்கியக் 

காரணியாக விளங்கும் பசுளமஇல்ல வாயுக்கள் வவளிதயற்றம் கடந்த 

ஆண்டு புதிய உச்சத்ளதத் வதாட்டதாக ஐ.ோ.வின் உலக வானிளல 

அளமப்பு வதரிவித்துள்ளது. 

இதுவதாடர்பாக உலக வானிளல அளமப்பின் ஆண்டறிக்ளகளய 

வவளியிட்டு அதன் வபாதுச்வசயலர் வபட்டரி டாலஸ் கூறியதாவது:  

முக்கியமான பசுளம இல்ல வாயுவான கார்பன் ளடஆக்ளஸடின் (கரிய 

-மிலவாயு) வவளிதயற்றமானது உலக சராசரி அளவானது 10 இலட்சத்து 

-க்கு 413.2 பாகங்கள் என்ற புதிய உச்சத்ளத 2020’இல் எட்டியது. 

வபாதுமுடக்கம் உள்ளிட்ட கதரானா கட்டுப்பாடுகளால் புளதபடிவ 

எரிவபாருள்களிலிருந்து வவளியாகும் கார்பன் ளடஆக்ளஸடின் வவளி 

-தயற்றம் குளறந்ததபாதும், இந்த உச்சமானது கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 

அதிகமாகும். இதன்மூலம் வவப்பமயமாதல் அதிகரிக்கும். அதமசான் 

மளழக்காடுகள் அழிப்பும் இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆகும். 

இதற்கு முன்னர் 2015’இல் 10 இலட்சத்துக்கு 400 பாகங்கள் என்ற 

அளளவ எட்டியிருந்தது. இது, ேமது அன்றாட வாழ்க்ளக, ேமது குழந்ளத 

-களின் எதிர்காலத்தில் எதிர்மளறயான விளளவுகளள ஏற்படுத்தியுள் 

-ளது. மனிதர்களால் வவளிதயற்றப்படும் கரியமிலவாயுவானது 

எண்வணய், வாயு தபான்ற புளதபடிவ எரிவபாருள்களள எரிப்பதால் 

அல்லது சிவமன்ட் உற்பத்தி வசய்வதிலிருந்து ஏற்படுகிறது. பருவ 

நிளலயில் மூன்றில் இரு பங்கு மாற்றத்ளத இது ஏற்படுகிறது. 

கதரானா வதாற்றால் கடந்த ஆண்டு வதாழில்கள் முடங்கி, வபாருளாதார 

ததக்கநிளல ஏற்பட்டு தற்காலிகமாக கரியமிலவாயு வவளிதயற்றம் 

குளறந்திருந்தாலும், பசுளமஇல்ல வாயுக்கள் வவளிதயற்றத்தில் அது 

வவளிப்பளடயான எந்தத் தாக்கத்ளதயும் ஏற்படுத்தவில்ளல என அதில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஸ்காட்லாந்தில் ஐ.ோ.வின் பருவநிளல மாற்ற மாோடு அக்.31-ஆம் தததி 

வதாடங்கி ேவம்பர்.12 வளர ேளடவபறவுள்ள நிளலயில் இந்த அறிக்ளக 

வவளியாகியுள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

1. இந்தியாவில் உள்ள 51 புலிகள் காப்பகங்களிலும் அக்.2ஆம் தேதி 

தோடங்கிய புலிப்தபரணியின் கருப்தபாருள் என்ன? 

அ) Amrut Bharat 

ஆ) India for Tigers – A Rally on Wheels  

இ) Atma Nirbhar Tigers 

ஈ) Tiger on Wheels 

✓ மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிலல மாற்ற அலமச்சர் பூபேந்தர் 

யாதவ், “India for Tigers – A Rally on Wheels” என்ற கருப்போருளின்கீழ், 

நாட்டில் உள்ள 51 காப்ேகங்களில் ஒரு பேரணிலயத் பதாடங்கினார். 

‘ஆசாதி கா அம்ரித் மபகாத்சவ்’ பகாண்டாட்டங்களின் ஒரு ேகுதியாக 

இது பதாடங்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

2. ‘The State of Climate Services 2021: Water’ என்ற பெயரிலான 

அறிக்கைகய தெளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது? 

அ) WMO  

ஆ) FAO 

இ) NITI ஆபயாக் 

ஈ) NABARD 

✓ உலக வானிலல அலமப்ோனது (WMO) சமீேத்தில் ‘The State of Climate 

Services 2021: Water’ என்ற தலலப்பிலான அறிக்லகபயான்லற 

பவளியிட்டுள்ளது. 

✓ இந்த அறிக்லக உலக வானிலல அலமப்ோல் ஒருங்கிலைக்கப்ேட்டது 

மற்றும் இருேதுக்கும் பமற்ேட்ட ேன்னாட்டு நிறுவனங்கள், பமம்ோட்டு 

முகலமகள் மற்றும் அறிவியல் நிறுவனங்களின் உள்ளீடுகலள 

உள்ளடக்கியது. இவ்வறிக்லகயின்ேடி, 2018ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் 

சுமார் 3.6 பில்லியன் மக்களுக்கு ஓர் ஆண்டில் ஒருமாதகாலத்திற்கு 

போதுமான அளவு தண்ணீர் கிலடப்ேதில்லல. இந்த நிலல, 2050ஆம் 

ஆண்டில், ஐந்து பில்லியலனத் தாண்டும் என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. 

 

3. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற ‘Mosquirix’ என்பது எந்ே த ாய்க்கு 

எதிராக WHO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முேல் ேடுப்பூசியாகும்? 

அ) படங்கு 

ஆ) மபலரியா  

இ) ஜிகா 

ஈ) பமற்கு லநல் லவரஸ் 

✓ உலக நலவாழ்வு அலமப்ோனது குழந்லதகளுக்கான முதல் மபலரியா 

தடுப்பூசிலயப் ேயன்ேடுத்த ேரிந்துலரத்துள்ளது. WHO குழு RTS, S/AS01 

மபலரியா அல்லது Mosquirix – பிரித்தானிய மருந்து தயாரிப்ோளரான 

கிளாக்ப ாஸ்மித்கிலளன் உருவாக்கிய தடுப்பூசிலய அங்கீகரித்தது. 

உலக நலவாழ்வு அலமப்பின் கூற்றுப்ேடி (WHO), மபலரியா, ஒவ்பவார் 

ஆண்டும் சுமார் 500,000 மக்கலளக் பகால்கிறது; அவர்களுள் ோதி 

பேர் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சிறார்களாவர். 

 

4. சமீபத்தில் புவிசார் குறியீடு தபற்ற, ‘ஜூடிைா’ என்ற ஒருவகை 

மதுவானது பின்ெரும் எந்ே ைாநிலத்தில், வீட்டிதலதய ேயாரிக்கப்ப 

-டுகிறது? 

அ) அஸ் ாம்  

ஆ) மணிப்பூர் 

இ) பமகாலயா 

ஈ) பமற்கு வங்காளம் 

✓ அஸ் ாம் மாநிலத்தின் திமாசா ஹசாவ் மாவட்டத்லதச் பசர்ந்த திமாசா 

ேழங்குடியினரால் வீட்டிபலபய தயாரிக்கப்ேடும் அரிசி மதுவான ‘ஜூடிமா’ 

என்ற ஒருவலக மதுவுக்கு சமீேத்தில் புவிசார் குறியீடு கிலடத்துள்ளது. 

இது பவளிர் மஞ்சள் (அ) சிவப்பு நிறத்தில் காைப்ேடுகிறது. பமல்லிய 

நறுமைத்தில் அரிசிபகாண்டு தயாரிக்கப்ேடும் புளிக்கலவக்கப்ேட்ட 

ோனமாகும் இது. இப்ோனம் அவர்களின் ோரம்ேரியத்தின் ஒரு முக்கிய 

ேகுதியாக விளங்குகிறது. 

 

 

5. 2021ஆம் ஆண்டு த ாபல் பரிமச தென்ற அப்துல்ரசாக் குர்னா 

சார்ந்ே  ாடு எது? 

அ) இஸ்பரல் 

ஆ) தான்சானியா  

இ) அபமரிக்கா 

ஈ) ஆஸ்திபரலியா 

✓ தான்சானிய நாவலாசிரியர் அப்துல்ரசாக் குர்னா, காலனித்துவம் மற்றும் 

அகதிகள் மீதான தனது இலக்கியப் ேலடப்புகளுக்காக 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கான பநாேல் ேரிலச பவன்றார். 1948’இல் பிறந்த அப்துல்ரசாக் 

குர்னா, இந்தியப் பேருங்கடலில் உள்ள சான்சிோர் தீவில் வளர்ந்தார். 

1960’களின் இறுதியில் அகதியாக இங்கிலாந்து நாட்டுக்குச் பசன்றார். 

 

6. 2021 - உலக தபாலிதயா  ாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன? 

அ) Leaving No one behind 

ஆ) Delivering on a Promise  

இ) Inclusive and Inspirational 

ஈ) No Polio World 

✓ போலிபயா பசாட்டு மருந்து குறித்த விழிப்புைர்லவ ஏற்ேடுத்தவும், 

போலிபயாலவ ஒழிக்கவுமாக ஒவ்பவாராண்டும் அக்படாேர்.24 அன்று 

உலக போலிபயா நாள் கலடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. “Delivering on a 

Promise” என்ேது 2021ஆம் ஆண்டு உலக போலிபயா நாளுக்கானக் 

கருப்போருளாகும். போலிபயாலமலிட்டி ுக்கு எதிரான தடுப்பூசிலய 

உருவாக்கிய முதல் குழுலவ வழிநடத்திய பஜானாஸ் சால்க் பிறந்தலத 

நிலனவுகூரும் வலகயில், பராட்டரி இன்டர்பநஷனல் அலமப்ோல் 

உலக போலிபயா நாள் நிறுவப்ேட்டது. 

 

7. ஐக்கிய  ாடுகள்  ாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) அக்படாேர் 21 

ஆ) அக்படாேர் 24  

இ) அக்படாேர் 25 

ஈ) அக்படாேர் 27 

✓ கடந்த 1945ஆம் ஆண்டில் ஐநா சாசனம் அமலுக்கு வந்ததன் நிலனவாக 

ஒவ்பவாராண்டும் அக்.24 அன்று ஐநா நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது. ஐநா, 

அதிகாரப்பூர்வமாக 24 அக்படாேர் 1945 அன்று நலடமுலறக்கு வந்தது. 

2021ஆம் ஆண்டு, ஐநா’இன் 76ஆவது ஆண்டு நிலறலவக்குறிக்கிறது. 

ஐநா சாசனம் என்ேது உலகளாவிய அலமதி மற்றும் சமத்துவத்லத 

பநாக்கிச் பசயல்ேட்டு வரும் ஐநா’இன் நிறுவன ஆவைமாகும். 

 

8. 2021 - ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் ைனிே உரிமைகளுக்கான 

உயரிய விருோன சாகதராவ் பரிசு, யாருக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) விளாடிமிர் புதின் 

ஆ) அபலக்ஸி நவல்னி  

இ) பகாத்தேய இராஜேக்ச 

ஈ) நபரந்திர பமாடி 

✓ சிலறயில் அலடக்கப்ேட்டுள்ள ரஷ்ய எதிர்க்கட்சித் தலலவர் அபலக்ஸி 

நவல்னிக்கு, ஐபராப்பிய ஒன்றியத்தின் மனித உரிலமகளுக்கான 

உயரிய விருதான சாகபராவ் ேரிசு வழங்கப்ேட்டுள்ளது. அோரமான 

தனிப்ேட்ட துணிச்சலலப்ோராட்டி, ஐபராப்பிய நாடாளுமன்றம் அவருக்கு 

இந்தப் ேரிலச வழங்கியுள்ளது. ரஷ்யாவின் ஆளும் அரசாங்கத்தின் 

ஊழலுக்கு எதிராக அவர் பதாடர்ந்து பிரச்சாரம் பசய்து வருகிறார். 

 

9. தேசிய திமரப்பட விருது ெழங்கும் விழாவில், ‘சிறந்ே திமரப் 

பட’த்திற்கான விருமே தென்ற திமரப்படம் எது? 

அ) மலரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கம்  

ஆ) சிச்பசார் 

இ) அசுரன் 

ஈ) பகசரி 

  

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ தில்லியிலுள்ள விஞ்ஞான் ேவனில் வைத்து 67ஆவது பதசிய திலரப்ேட 

விருதுகலள குடியரசுத்துலைத்தலலவர் பவங்லகயா வழங்கினார். 

சிறந்த திலரப்ேடத்திற்கான விருது பிரியதர்ஷனின் மலலயாளத்திலரப் 

ேடமான “மலரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கத்திற்கு” வழங்கப்ேட்டது.  

✓ மணிகர்னிகா மற்றும் ேங்கா ேடங்களில் நடித்ததற்காக ஹிந்தி நடிலக 

கங்கனா ரனாவத், ‘சிறந்த நடிலக’க்கான விருலத பவன்றார். சிறந்த 

நடிகருக்கான விருலத ‘போன்ஸ்பல’ ேடத்திற்காக மபனாஜ் ோஜ்ோய் 

மற்றும் ‘அசுரன்’ ேடத்திற்காக தனுஷ் ஆகிபயார் பேற்றனர். 

 

10. 2021 – தகாங்கன் சக்தி என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்ெரும் 

எந் ாட்டிற்கும் இமடயிலான முேல் முப்பமடகளின் கூட்டுப்பயிற்சி 

ஆகும்? 

அ) இங்கிலாந்து (UK)  

ஆ) அபமரிக்கா 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) ஜப்ோன் 

✓ 2021 - பகாங்கன் சக்தி என்ேது இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் (UK) 

இலடயிலான முதல் முப்ேலடகளின் கூட்டுப் ேயிற்சியாகும். ஒருவார 

காலம் நடக்கும் இப்ேயிற்சி சமீேத்தில் பதாடங்கியது. இப்ேயிற்சியானது 

ேரஸ்ேர அனுேவங்கலளப் ேகிர்ந்துபகாள்வதற்கும் இருநாடுகளுக்கும் 

இலடயிலான ஒத்துலழப்லே பவளிப்ேடுத்துவதற்கும் ஒரு தளமாக 

இருக்கும். இப்ேயிற்சியின் கடல்சார் ேயிற்சிப் ேகுதி இந்தியாவின் பமற்கு 

கடற்கலரயில் நடத்தப்ேடும் மற்றும் துலறமுகம்சார் ேயிற்சி மும்லேயில் 

நலடபேறும். இப்ேயிற்சியின் தலரசார் ேயிற்சி உத்தரகாண்டில் உள்ள 

பசௌேதியாவில் நலடபேறும். 

 


1. மாைவர்களின் கற்றல் இலடபவளிலய சரிபசய்ய ரூ.200 பகாடியில் 

- ‘இல்லம் பதடி கல்வி’ திட்டம் இன்று பதாடக்கம்: 

‘இல்லம் பதடி கல்வி’ திட்டத்லத மரக்காைத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் 

இன்று பதாடங்கி லவக்கிறார். 

தமிழகத்தில் கபரானா ேரவல் காரைமாக ேள்ளிக்குழந்லதகளின் 

கற்றலில் ஏற்ேட்டுள்ள இலடபவளிலய சரிபசய்யும் பநாக்கில் 

ஒருங்கிலைந்த ேள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் (எஸ்எஸ்ஏ) சார்பில் ‘இல்லம் 

பதடி கல்வி’ என்ற திட்டம் `200 பகாடியில் பசயல்ேடுத்தப்ேட உள்ளது. 

குழந்லதகளின் கற்றல் இலடபவளிலய குலறக்கவும், இலடநிற்றலல 

தவிர்க்கவும் ‘இல்லம் பதடி கல்வி’ திட்டம் பசயல்ேடுத்தப்ேடுகிறது. இத் 

திட்டம்மூலம் ேள்ளிக்குழந்லதகளுக்கு தினமும் மாலல பவலளயில் 

ஆடல், ோடல், நாடகம், போம்மலாட்டம் போன்றலவமூலம் மகிழ்ச்சியான 

முலறயில் தன்னார்வலர்கள் கற்றுக்பகாடுப்ோர்கள். 

பசாதலன அடிப்ேலடயில் முதல்கட்டமாக காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர், 

நாகப்ேட்டினம், தஞ்சாவூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், ஈபராடு, கிருஷ்ைகிரி, 

நீலகிரி, மதுலர, கன்னியாகுமரி ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் இத்திட்டம் 

பசயல்ேடுத்தப்ேடுகிறது. 

 

2. சிறப்ோக ேணியாற்றும் போலீ ாருக்கு நட்சத்திர காவலர் விருது: 

காவல் ஆலையர் அறிவிப்பு 

சிறப்ோக ேணியாற்றும் போலீ ாருக்கு இனி கூடுதலாக ஒவ்பவாரு 

மாதமும் விருது வழங்கப்ேடும். கூடுதல் காவல் ஆலையர் 

(தலலலமயிடம்) தலலலமயிலான குழு, பசன்லன பேருநகரகாவல் 

துலறயில் சிறப்ோன போலீ ாலர கண்டறிந்து அவர்களது 

ேணிலயமதிப்பிட்டு ‘மாதத்தின் நட்சத்திர காவலர்’ என்றவிருலத 

வழங்க உத்பதசிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

‘மாதத்தின் நட்சத்திரகாவலர்’ விருலத பேறபதர்ந்பதடுக்கப்ேடும் காவல 

-ருக்கு  `5000 ேை பவகுமதியுடன், தனிப்ேட்ட பசயல் திறன் ோராட்டு 

சான்றிதழ் வழங்கி கவுரவிக்கப்ேடும். 

 

 

 

3. அபமரிக்கா: ஹிந்து ோரம்ேரிய மாதமாக அக்படாேர் அறிவிப்பு 

இந்த மாதத்லத ஹிந்து ோரம்ேரிய மாதமாகக் பகாண்டாட அபமரிக்க 

ஹிந்துக்கள் முடிவு பசய்துள்ளனர். இதுகுறித்து அபமரிக்க ஹிந்து 

அலமப்புகள் பவளியிட்டுள்ள அறிக்லகயில் பதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளதாவது: 

அக்படாேர் மாதவாக்கில்தான் நவராத்திரி, தசரா, துர்கா பூலஜ, தீோவளி 

உள்ளிட்ட ேண்டிலககலள உலகம் முழுவதும் உள்ள ஹிந்துக்கள் 

பகாண்டாடுகின்றனர். எனபவ, அபமரிக்காவில் ஹிந்து ோரம்ேரிய 

மாதமாகக் பகாண்டாட அக்படாேர்தான் மிகவும் போருத்தமாக இருக்கும் 

என்று ஹிந்து அலமப்பினர் முடிவு பசய்தனர். 

 

4. இந்தியாவில் அவதாரம் எடுத்துள்ள புதிய உருமாற்ற பகாபரானா: 

அடுத்த ேயங்கரமா ஏஒய் 4.2? பவகமாக ேரவும் தன்லம பகாண்டதால் 

பீதி 

இங்கிலாந்லதத் பதாடர்ந்து இந்தியாவில் ேரவியிருக்கும் ஏஒய் 4.2 

எனும் புதிய வலக படல்டா லவரஸ், பகாபரானாவின் அடுத்த ஆதிக்கம் 

பசலுத்தும் உருமாற்ற வரிலசயா என மக்கள் மத்தியில் கவலல 

எழுந்துள்ளது. இது குறித்து இங்கிலாந்து மருத்துவ நிபுைர்கள் விளக்கம் 

அளித்துள்ளனர். உலலகபய வாட்டி வதக்கிய பகாபரானா லவரஸ் 

ஒருவழியாக ஓய்ந்துவிட்டது என மக்கள் நிம்மதி அலடந்துள்ள 

நிலலயில், இங்கிலாந்தில் ஏஒய் 4.2 எனும் புதிய வலக படல்டா 

லவரஸ் சமீேத்தில் கண்டறியப்ேட்டது. தற்போது அதிகளவில் இந்த 

லவரஸ் பவகமாக ேரவி வருகிறது. 

இங்கிலாந்தில் தினசரி பகாபரானா ோதிப்பு தற்போது அதிகரிக்க, ஏஒய் 

4.2 லவரபச காரைம் என ஆய்வு முடிவுகள் கூறி உள்ளன. இதனால் 

படல்டா லவரலச போல, அதிகளவில் மக்கலள பதாற்றும் அடுத்த 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் உருமாற்ற வலக லவரசாக ஏஒய் 4.2 இருக்குமா? 

என மக்கள் மத்தியில் பீதி ஏற்ேட்டுள்ளது. தற்போது இந்தியாவிலும் இந்த 

வலக லவரஸ் ேரவி இருக்கிறது. இந்தியாவில் பமற்பகாள்ளப்ேட்ட 

மாதிரிகளில் 17 மாதிரிகள் ஏஒய் 4.2 வலக லவரஸ் ோதிப்புக்குள்ளான 

-லவ என உறுதிபசய்யப்ேட்டுள்ளது. ஏற்கனபவ படல்டாவின் மற்பறாரு 

வீரியம்மிக்க ஏஒய்-4 வலக லவரசும் ேரவத் பதாடங்கியிருக்கிறது. 

எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என எண்ணிக் பகாண்டிருக்கும் நிலலயில், 

இந்தப் புதிய பிறழ்வுகள் குறித்து நாம் கவலலபகாள்ளபவண்டுமா 

என்ேது குறித்து இங்கிலாந்து ஆய்வாளர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். 

பகாபரானாவின் மரேணு மாற்றங்கள் மற்றும் புதிய வலக 

லவரஸ்கலள கண்காணிப்ேதற்கான எடின்ேர்க் மற்றும் ஆக்ஸ்போர்டு 

ஆய்வாளர்கலள பகாண்ட கூட்டுக் குழு கூறியதாவது: 

ஏஒய் 4.2 என்ேது படல்டா லவரசின் ேரம்ேலரயாகும். தற்போது, இபத 

மரேணுவில் ேல்பவறு உருமாற்றங்களுடன் 75 ஏஒய் ேரம்ேலர 

லவரஸ்கள் அலடயாளம் காைப்ேட்டுள்ளன. இவற்றில் ஏஒய் 4.2 வலக 

லவரஸ் இங்கிலாந்தில் பவகமாக ேரவி வருகிறது. கடந்த 28 நாட்களில் 

63% மாதிரிகளில் ஏஒய் 4.2 வலர லவரஸ் பதாற்று கண்டறியப்ேட்டு 

உள்ளது. இந்த லவரசில் ஒய்145எச் மற்றும் ஏ222வி ஆகிய இரு 

மரேணு உருமாற்றங்கள் காைப்ேடுகின்றன. 

இதில், ஒய்145எச் உருமாற்றம் பநாய் எதிர்ப்பிலிருந்து தப்பித்து தாக்கக் 

கூடிய திறன் பகாண்டது. ஆனாலும், ஏஒய் 4.2 வலக லவரஸ் 

இங்கிலாந்து தவிர பஜர்மனி, அயர்லாந்து, படன்மார்க்கிலும் ேரவி 

இருக்கிறது. அங்கு பேரிய அளவில் ோதிப்புகலள ஏற்ேடுத்தவில்லல. 

இதன் ேரவல் ேடிப்ேடியாக மட்டுபம இருப்ேதால், இது படல்டா லவரஸ் 

அளவுக்கு வீரியமிக்கதாக இருக்காது என நம்ேலாம். எனபவ, ஏஒய் 4.2 

வலக லவரஸ் பகாபரானாவின் அடுத்த ேயங்கரமாக இருக்குமா என 

இப்போபத கணிக்க முடியாது. இதற்கு இன்னும் அதிகப்ேடியான 

ஆய்வுகள் பதலவ. இவ்வாறு அவர்கள் கூறியுள்ளனர். 

 

5. 90,000 டன் யூரியா ஒதுக்கீடு: பவளாண்லமத் துலற தகவல் 

பவளாண்லமத் துலற சார்பில் பநற்று பவளியிடப்ேட்ட பசய்திக்குறிப்பில் 

கூறியிருப்ேதாவது: 

தமிழகத்தில் தற்போது நிலவி வரும் சாதகமான ேருவமலழ காரைமாக 

13.75 லட்சம் பஹக்படரில் சம்ோ பநல் சாகுேடி பமற்பகாள்ளத் திட்டமிட்டு, 

இதுவலர 7.82 லட்சம் பஹக்படர் ேரப்பில் சாகுேடி பமற்பகாள்ளப்ேட்டு 

உள்ளது. நடப்பு சம்ோ (ராபி) ேருவத்தில் பநல் மற்றும் இதர ேயிர்களான 

சிறுதானியம், ேயறு வலககள், எண்பைய் வித்துகள், கரும்பு, ேருத்தி 

ஆகியவற்றின் சாகுேடி ஒட்டுபமாத்தமாக 24.83 லட்சம் பஹக்படர் 

ேரப்பில் நலடபேறும் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. 

 



         

    

அதனால் யூரியா மற்றும் டிஏபிஉள்ளிட்ட அலனத்து வலக உரங்களின் 

பதலவ அதிகரித்துள்ளது. 

இந்நிலலயில், விவசாயிகளின் நலலனக் கருத்தில்பகாண்டு மத்திய 

ரசாயனத் துலறஅலமச்சருக்கு முதல்வர் கடிதம் எழுதினார். அதில், 20 

ஆயிரம் டன்டிஏபி, 10 ஆயிரம் டன் போட்டாஷ் உரம் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு 

பசய்ய பவண்டும் என்று பகாரியிருந்தார். 

இலதயடுத்து, காலரக்கால் துலறமுகத்துக்கு வரவுள்ள 90ஆயிரம் டன் 

இறக்குமதி யூரியாலவ, தமிழகத்துக்கு ஒதுக்கீடு பசய்வதாக மத்திய அரசு 

பதரிவித்துள்ளது. இம்மாத இறுதிக்குள் ஸ்பிக் நிறுவனம் 10 ஆயிரம் டன், 

எம்எஃப்எல் உர நிறுவனம் 8,000 டன் யூரியா வழங்கத் திட்டமிட்டு 

உள்ளன. காலரக்கால் துலறமுகத்தில் தற்போதுள்ள 4,400 டன்யூரியா, 

ேல்பவறு மாவட்டங்களுக்கு இரயில்மூலம் அனுப்ேப்ேடும். 

தமிழகத்தில் தனியார் மற்றும் சில்லலற உர விற்ேலன நிலலயங்களில் 

யூரியா 64,111 டன், டிஏபி 23,654 டன், போட்டாஷ் 35,590 டன், 

காம்ப்ளக்ஸ் 1,17,575 டன் உரங்கள் இருப்பில் உள்ளன. இவ்வாறு 

பசய்திக்குறிப்பில் பதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

6. பேகாசஸ் விவகாரம்; உளவுோர்த்த குற்றச்சாட்லட விசாரிக்க வல்லுந 

-ர்கள் குழு அலமப்பு; மத்திய அரசிடம் பதளிவான விளக்கம் இல்லல: 

உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு 

பேகாசஸ் பமன்போருள்மூலம் ேத்திரிலகயாளர்கள், அரசியல் 

தலலவர்கள் உள்ளிட்ட ேலரின் பசல்போன் ஒட்டுக் பகட்கப்ேட்டதாக 

எழுந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பேற்ற நீதிேதி 

தலலலமயில் வல்லுநர்கலளக் பகாண்ட விசாரலைக் குழு அலமத்து 

உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்ேளித்துள்ளது. 

இந்த வல்லுநர்கலளக் பகாண்ட விசாரலைக் குழு, உச்ச 

நீதிமன்றத்தின் கண்காணிப்பில் பசயல்ேடும். 

இந்த வல்லுநர்கள் குழுவுக்குத் தலலவராக ஓய்வுபேற்ற உச்ச நீதிமன்ற 

நீதிேதி ஆர் வி ரவிந்திரன் நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். இவருக்கு உதவியாக, 

முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அபசாக் பஜாஷி, டாக்டர் சந்தீப் ஓப்ராய், 

குஜராத் காந்தி நகர் பதசிய தடய அறிவியல் ேல்கலலக்கழகத்தின் டீன் 

டாக்டர் நவீன் குமார் சவுத்ரி, பகரளாவில் உள்ள அமிர்தா விஷ்வ 

வித்யாபீடத்தின் பேராசிரியர் Dr பி பிரோகரன், மும்லே ஐஐடி பேராசிரியர் 

Dr அஸ்வின் அனில் குப்பத ஆகிபயார் நியமிக்கப்ேட்டுள்ளனர். 

இஸ்பரல் நாட்டின் பேகாசஸ் உளவு பமன்போருள்மூலம் அரசியல் 

தலலவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், ேத்திரிலகயாளர்களின் லகபேசிகள் 

ஒட்டுக்பகட்கப்ேடுவதாகத் தகவல் பவளியானது. இதுகுறித்து விவாதிக்க 

வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுேட்டதால் நாடாளுமன்ற 

மலழக்காலக் கூட்டத் பதாடர் முழுவதும் முடங்கியது. 

இதனிலடபய, பேகாசஸ் விவகாரம் பதாடர்ோக சுதந்திரமான 

விசாரலை நடத்த உத்தரவிடக் பகாரி உச்சநீதிமன்றத்தில் 

ேத்திரிலகயாளர் என் ராம், எடிட்டர் கில்ட் ஆஃப் இந்தியா, மார்க்சிஸ்ட் 

கம்யூனிஸ்ட் எம்பி உள்ளிட்ட ேல்பவறு தரப்பினர் சார்பில் போதுநல 

மனுக்கள் தாக்கல் பசய்யப்ேட்டன. 

இந்த மனுக்கலள உச்ச நீதிமன்றத் தலலலம நீதிேதி என் வி ரமைா, 

நீதிேதிகள் சூர்யகாந்த், ஹிமா பஹாலி ஆகிபயார் பகாண்ட அமர்வு 

விசாரித்து கடந்த பசப்டம்ேர் 13-ம் பததி தீர்ப்லே ஒத்திலவத்தது. 

இந்த வழக்கின் வாதத்தின்போது மத்திய அரசு சார்பில் பசாலிசிட்டர் 

பஜனரல் துஷார் பமத்தா அளித்த பிரமாைப் ேத்திரத்தில், “பேகாசஸ் 

விவகாரத்தில் மலறப்ேதற்கு ஒன்றுமில்லல. பேகாசஸ் ஒட்டுக் பகட்பு 

விவகாரம் என்ேது உயர்ந்த பதாழில்நுட்ேம் சார்ந்த விஷயம். ஆதலால், 

வல்லுநர்கள் குழுவின்மூலம் ஆய்வு பசய்வது அவசியம். பேகாசஸ் 

விவகாரம் பதாடர்ோக நாடாளுமன்றத்தில் தகவல் பதாழில்நுட்ேத்துலற 

அலமச்சர் அஸ்வினி உோத்யாயா ஏற்பகனபவ பதளிவுேடுத்தியுள்ளார். 

மனுதாரர்கள் பகாரியேடி, பிரமாைப் ேத்திரத்தில் தகவல்கலள 

பவளியிடுவது நாட்டின் ோதுகாப்பு அம்சங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

இருக்கும். நாட்டின் ோதுகாப்பு பதாடர்ோன தகவல்கலள பவளியிட 

முடியாது. பேகாசஸ் விவகாரம் பதாடர்ோக விரிவான ேதில் பிரமாைப் 

ேத்திரத்லதத் தாக்கல் பசய்ய மத்திய அரசு விரும்ேவில்லல. மத்திய அரசு 

சார்பில் எலதயும் மலறக்க விரும்ேவில்லல. அதனால்தான் பதாழில்நுட்ே 

வல்லுநர்கலளக் பகாண்ட குழுலவ அலமத்து, குற்றச்சாட்டு குறித்து 

விசாரலை நடத்த உத்தரவிடுகிபறாம். 

குறிப்பிட்ட பமன்போருலளப் ேயன்ேடுத்தி மத்திய அரசு கண்காணிப்பில் 

ஈடுேட்டதா, இல்லலயா என்று பவளிப்ேலடயாக விவாதிக்க அரசு 

விரும்ேவில்லல. இந்தத் தகவல்கள் நாட்டின் நலனுக்கும் உகந்ததாக 

இருக்காது. ஆனால், வல்லுநர்கள் குழு ஆய்வு பசய்து அளிக்கும் அறிக் 

-லக உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல்பசய்யப்ேடும்” எனத்பதரிவிக்கப்ேட்டது. 

இந்நிலலயில் இந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத் தலலலம நீதிேதி என் 

வி ரமைா, நீதிேதிகள் சூர்யகாந்த், ஹிமா பஹாலி ஆகிபயார் பகாண்ட 

அமர்வு இன்று தீர்ப்ேளித்தது. 

அந்தத் தீர்ப்பில் நீதிேதிகள் கூறியதாவது: 

“சமூகத்தில் ேல்பவறு வலகயான மக்கலளக் கண்காணிக்க 

இஸ்பரலலச் பசர்ந்த பேகாசஸ் பமன்போருலள லவத்து மத்திய அரசு 

உளவு ோர்த்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரிக்க வல்லுநர்கள் 

குழுலவ ஓய்வு பேற்ற நீதிேதி தலலலமயில் அலமக்கிபறாம். 

இந்த விவகாரத்தில் உளவு ோர்க்கப்ேட்டதா, இல்லலயா என்ேது குறித்த 

பதளிவான நிலலப்ோட்லட மத்திய அரசு எடுத்திருந்தால், இந்த 

உத்தரலவ நாங்கள் பிறப்பித்திருக்க பவண்டிய கட்டாயம் 

இருந்திருக்காது. பேகாசஸ் குற்றச்சாட்லட மத்திய அரசு எந்தவிதத்திலும் 

மறுக்கவில்லல. 

பதசியப் ோதுகாப்பு என்ற விஷயத்லதக் லகயில் எடுத்துக்பகாண்டு 

வரும் மத்திய அரசுக்கு அலனத்திலும் விலக்கு அளிக்க முடியாது. 

நீதித்துலற மறு ஆய்வுக்கு எதிராக பதசியப் ோதுகாப்லேக் காரைம் கூறி 

சாதாரைமாகத் தலட விதிக்க முடியாது. இங்கு மத்திய அரசு தனது 

நிலலப்ோட்லட நியாயப்ேடுத்தியிருக்க பவண்டும், நீதிமன்றத்லத 

வாய்மூடிப் ோர்லவயாளனாக ஆக்கிவிடக் கூடாது. 

மக்களின் அந்தரங்க உரிலம, பேச்சு சுதந்திரம் உரிலம ஆகியலவ 

உளவு ோர்க்கும் விஷயத்தில் முழுலமயாக மீறப்ேட்டுள்ளன. உளவு 

ோர்க்கப்ேட்ட விவகாரம், அறிக்லக போன்றலவ மற்ற நாடுகளில் 

தீவிரமாக எடுக்கப்ேட்டு விசாரிக்கப்ேடுகின்றன. மற்ற நாடுகளின் உளவு 

பமன்போருள் மூலம் கண்காணிப்புக்குப் ேயன்ேடுத்துவது பதசியப் 

ோதுகாப்புக்கு குந்தகம் விலளவிக்கும். 

என்ன நடவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது என்ேலத விரிவாகத் பதரிவிக்க ேல 

வாய்ப்புகலள மத்திய அரசுக்கு நாங்கள் அளித்பதாம். ஆனால், மத்திய 

அரசுக்கு வழங்கப்ேட்ட அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகளில் பிரமாைப் ேத்திரத்தில் 

பதளிவான விளக்கம் இல்லல. இலதத் பதளிவுேடுத்தியிருந்தால் 

எங்களின் சுலம குலறந்திருக்கும். 

எந்தவிதமான விளக்கம் தராமல் மத்திய அரசு மறுப்ேது என்ேது 

போதுமானதாக இருக்காது. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் விசாரிக்கப்ேட 

பவண்டும். அதனால்தான் ஓய்வுபேற்ற நீதிேதி தலலலமயில் 

விசாரலைக் குழு அலமக்கிபறாம். 

இந்த விவகாரத்தில் அரசியலலமப்புச் சட்டம் வழங்கிய அடிப்ேலட 

உரிலமகள் மீறப்ேட்டுள்ளன, பவளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இதில் 

ஈடுேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. மக்களின் அடிப்ேலட உரிலமகள் 

மீறப்ேடும்போது அலதப் ோதுகாக்காமல், தடுக்காமல் நாங்கள் இருக்க 

முடியாது. அந்தரங்க உரிலம என்ேது விவாதிக்கப்ேட பவண்டியது. 

அந்தரங்க உரிலம என்ேது அரசியல் தலலவர்கள் 

ேத்திரிலகயாளர்ளுக்கு மட்டுமல்ல, தனிநேர்களுக்கும் உரியது. 

அலனத்து முடிவுகளும் அரசியலலமப்புக்கு உட்ேட்டு எடுக்கப்ேட்டது”. 

இவ்வாறு நீதிேதிகள் தீர்ப்பில் பதரிவித்தனர். 

 

7. அக்னி-5 ஏவுகலை- இந்தியாவின் பசாதலன பவற்றி! 

அக்னி 5 (Agni-V) ஏவுகலை ஒலிலய விட பவகமாக பசல்லும் ஆற்றல் 

ேலடத்தது. பநாடிக்கு 8.16 கிமீட்டர் பவகத்திலும் ஒரு மணி பநரத்துக்கு 

29,401 கிபலாமீட்டர் பவகத்திலும் ோயும் திறன் பகாண்டது. 

ஆயிரம் கிமீட்டர் பதாலலவில் உள்ள இலக்லக நிலப்ேரப்பில் இருந்து 

துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய அக்னி-5 ஏவுகலை பசாதலனலய 

இந்தியா பவற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளது. 

அக்னி-5 என்னும் கண்டம் விட்டு கண்டம் ோயும் ஏவுகலைலய 

ஒடிசாவில் உள்ள அப்துல்கலாம் தீவில் இந்தியா பசாதித்து ோர்த்தது. 

5,000 கிமீட்டர் பதாலலவில் உள்ள இலக்லக நிலப்ேரப்பில் இருந்து 

துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய இந்த அதிநவீன ஏவுகலை பசாதலன 

பவற்றி பேற்றுள்ளதாக ோதுகாப்பு அலமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

3 பிரிவு திடமான எரிசக்தியுடன் கூடிய என்ஜின் போருத்தப்ேட்டுள்ள 

இந்த ஏவுகலை இலக்லக மிக துல்லியமாக தாக்குதல் திறன் 

பகாண்டது.  கண்டம் விட்டு கண்டம் ோயும் அக்னி-5 ஏவுகலைலய 

இந்தியாவின் ோதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ோட்டு அலமப்பு (DRDO) 

மற்றும் ோரத் லடனமிக்ஸ் லிமிபடட் இலைந்து உருவாக்கியுள்ளன. 



         

    

சுமார் 50 ஆயிரம் கிபலா எலடபகாண்ட இந்த ஏவுகலை 1.7 மீட்டர் 

உயரத்லதயும் 2 மீட்டர் விட்டத்லதயும் பகாண்டுள்ளது. 

 

8. முதுபேரும் காந்தியவாதி எஸ் என் சுப்ோ ராவ் காலமானார் 

முதுபேரும் காந்தியவாதியான எஸ் என் சுப்ோ ராவ் (92), ராஜஸ்தான் 

மாநிலம் பஜய்ப்பூரில் உயிரிழந்தார். 

கர்நாடக மாநிலம் பேங்களூருவில் பிறந்த சுப்ோ ராவ், ேள்ளிப்ேருவத்தி 

-பலபய மகாத்மா காந்திமீது ேற்றுபகாண்டவர். சக மாைவர்கலள 

ஒன்று திரட்டி பவள்லளயபன பவளிபயறு போராட்டத்தில் ேங்பகற்றார். 

ர்களில் ஆங்கிபலய அரசுக்கு எதிரான போராட்ட வாசகங்கலள 

எழுதியதற்காக லகது பசய்யப்ேட்டார். 13 வயது சிறுவன் என்ேதால் 

அவலர பின்னர் போலீ ார் விடுவித்துவிட்டனர். எனினும், பதாடர்ந்து 

விடுதலலப் போராட்ட கூட்டங்களில் ேங்பகற்றார். 

மாைவர் காங்கிரஸில் ேணியாற்றிய அவர், பின்னர் இலளஞர்களுக்கா 

-ன மகாத்மா காந்தி இயக்கத்லதயும் நடத்தினார். சட்டப்ேடிப்பு முடித்த 

அவர், காங்கிரஸ் பசவாதளத்தில் ேணியாற்றினார். ஜவாஹர்லால் பநரு, 

காமராஜர் உள்ளிட்ட மூத்த காங்கிரஸ் தலலவர்களுடன் பநருங்கிப் 

ேழகியவர். எனினும், பநரடியாக அரசியலில் ஈடுேடாமல் பதாடர்ந்து 

ேல்பவறு வழிகளில் நாட்டுக்கும், சமூகத்துக்கும் பசலவயாற்றி வந்தார். 

 



         

    

1. பன்றியின் சிறுநீரகத்தை மனிைனுக்கு வெற்றிகரமாக மாற்றிப் 

பபொருத்தி சொதனை பனைத்துள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) அமெரிக்கா  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) சீனா 

✓ முதன்முதலாக, நியூயார்க்கில் அமெந்துள்ள ஒரு சுகாதார மெயத்தின் 

ெருத்துவர்கள். பன்றியின் சிறுநீரகத்மத தற்காலிகொக ெனிதனுக்கு 

ொற்றிப்மபாருத்தினர். இது ‘Xeno-transplantations’ எனப்படும் விலங்கு-

ெனித உறுப்பு ொற்று அறுமவ சிகிச்மைக்கான குறிப்பிடத்தக்க படிநிலை 

ஆக கருதப்படுகிறது. பன்றி உயிரணுக்களில் கிமளக்கான் எனப்படும் 

ைர்க்கமர மூலக்கூறு இருப்பதால், ெனித ந ாமயதிர்ப்பு ெண்டலம் 

அதமன உடனடியாக நிராகரிப்பமதத் தவிர்ப்பதற்காக, ெருத்துவர்கள் 

பன்றியின் ெரபணுக்கமள ொற்றியமெத்தனர். 

 

2. நடப்பாண்டின் (2021) உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்புக் 

குறியீட்டில், இந்தியாவின் ைரநிதல என்ன? 

அ) 62 

ஆ) 71  

இ) 83 

ஈ) 94 

✓ 2021 - உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பு குறியீட்டில், 113  ாடுகளில் 

57.2 புள்ளிகளுடன் 71ஆவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. இது, 

எகனாமிஸ்ட் இம்பாக்ட் ெற்றும் நகார்நடவா அக்ரி-ையின்ஸ் 

ஆகியவற்றால் மவளியிடப்பட்ட ஓர் உலகளாவிய அறிக்மகயாகும்.  

✓ அயர்லாந்து, ஆஸ்திநரலியா, இங்கிலாந்து, பின்லாந்து, சுவிச்ைர்லாந்து, 

ம தர்லாந்து, கனடா, ஜப்பான், பிரான்ஸ் ெற்றும் அமெரிக்கா ஆகியமவ 

77.8 - 80 புள்ளிகளுடன் குறியீட்டின் முதலாவது இடத்மதப் பகிர்ந்து 

மகாண்டன. வருொனம் ெற்றும் மபாருளாதார ைெத்துவமின்மெ உள்ளி 

-ட்ட 58 தனித்துவொன குறிகாட்டிகளின் அடிப்பமடயில் இது உள்ளது. 

 

3. இந்தியாவில் ஒவ்வொர் ஆண்டும் ‘காெலர் நிதனவு நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிற வைதி எது? 

அ) அக்நடாபர்.21  

ஆ) அக்நடாபர்.23 

இ) அக்நடாபர்.24 

ஈ) அக்நடாபர்.26 

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

அனுைரிக்கப்படுகிறது. 1959ஆம் ஆண்டு சீனப்பமடகளுடன் நபாரிட்டு 

லடாக்கில் உள்ள ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸில் உயிரிழந்த 10 காவலர்களின் 

நிமனவாக இந்த  ாள் அனுைரிக்கப்படுகிறது.  ாடு முழுவதும் உள்ள 

காவல்துமற, காவல்துமற ெற்றும் ெத்திய ஆயுதக் காவல் பமடகமளச் 

ைார்ந்த 377 தியாகிகளுக்கு அஞ்ைலி மைலுத்தியது. COVID மதாற்றின் 

நபாது உயிர்நீத்த வீரர்களுக்கும் அவர்கள் அஞ்ைலி மைலுத்தினர். 

 

4. 2021 - உலகளாவிய வெளாண் உற்பத்தி அறிக்தகயின்படி, 

வமாத்ை காரணி உற்பத்தித்திறனின் ஆண்டு விகிைம் என்ன? 

அ) 0.50 % 

ஆ) 1.36 %  

இ) 2.50 % 

ஈ) 4.00 % 

✓ 2021 - உலகளாவிய நவளாண் உற்பத்தித்திறன் அறிக்மகயின்படி, 

மொத்த காரணி உற்பத்தித்திறனானது (TFP) ஆண்டு விகிதத்தில் 1.36% 

வளர்ந்து வருகிறது. 2050ஆம் ஆண்டில் உணவு ெற்றும் உயிர் 

ஆற்றலுக்கான நுகர்நவாரின் நதமவகமள நிமலயாகப் பூர்த்தி மைய்ய, 

1.73 ைதவீதம் வளர்ச்சிமய ஆண்டு இலக்காகக் மகாண்ட உலகளாவிய 

நவளாண் உற்பத்தித்திறமனவிட இது குமறவாக உள்ளது. 

✓ நிலம், உமழப்பு, உரம் ெற்றும் இயந்திரங்கள் நபான்ற நவளாண் 

உள்ளீடுகள் எவ்வளவு திறமெயாக பயிர்கள் ெற்றும் மீன் வளர்ப்பு 

மபாருட்கள் நபான்ற மவளியீடுகளாக ொற்றப்படுகின்றன என்பமத TFP 

கண்காணிக்கிறது. 

 

5. மாற்றப்படவுள்ள ெனப் பாதுகாப்புச் சட்டமானது எந்ை ஆண்டில் 

நிதறவெற்றப்பட்டது? 

அ) 1972 

ஆ) 1980  

இ) 1992 

ஈ) 2000 

✓ இந்தியாவில் வன நிர்வாகத்தில் சில முக்கிய ொற்றங்கமளக் மகாண்டு 

வருவதற்காக வனப் பாதுகாப்புச் ைட்டம் - 1980’ஐ திருத்துவது குறித்த 

ஆநலாைமனக் கட்டுமரமய ெத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் அமெச்ைகம் 

மவளியிட்டுள்ளது. வனப்பகுதிகளுக்கு மவளியிலிருந்து துமளயிட்டு 

வனநிலப்பரப்பிற்கு அடியில், எண்மணய் ெற்றும் இயற்மக எரிவாயுமவ 

எடுப்பதற்கும், ஆய்வுமைய்வதற்கும் அல்லது பிரித்மதடுப்பதற்கும் தனியார் 

நதாட்டங்கமள மையல்படுத்துவமத இந்தப் புதிய ைட்டம் உள்ளடக்கி 

உள்ளது. ொநில அரசுகள் தங்கள் கருத்துக்கமள 15  ாட்களுக்குள் 

மதரிவிக்குொறு நகட்டுக்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 

6. பதுகம்மா என்பது எந்ை இந்திய மாநிலத்தில் வகாண்டாடப்படும் 

ஒரு மலர் திருவிழாொகும்? 

அ) நகரளா 

ஆ) மதலுங்கானா  

இ) நெற்கு வங்காளம் 

ஈ) பஞ்ைாப் 

✓ மதலுங்கானா ெற்றும் ஆந்திராவின் சிலபகுதிகளில் மகாண்டாடப்படும் 

ெலர் திருவிழாவான பதுகம்ொ 9  ாட்கள் மகாண்டாடப்படுகிறது. 9  ாள் 

திருவிழாவின் மதாடக்கத்மதக் குறிக்கும் வமகயில், மபண்கள் பூக்கள் 

ெற்றும் பத்திகள் அடங்கிய தாலிகமள ஏந்திச்மைல்கின்றனர். ஒவ்நவார் 

ஆண்டும் அம்ென் சிமல பமடக்கப்பட்டு, திருவிழாவின் 10ஆம்  ாளில் 

உள்ளூர் நீர்நிமலகளில் கமரக்கப்படுகிறது. 

 

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

அன்று வகாண்டாடப்படுகிற நாள் எது? 

அ) இந்திய காவல்துமற நைமவகள்  ாள் 

ஆ) இந்திய நிர்வாக நைமவகள்  ாள் 

இ) இந்திய மவளியுறவு நைமவ  ாள்  

ஈ) இந்திய வருவாய் நைமவகள்  ாள் 

✓ இந்தியாவில் ஒவ்நவார் ஆண்டும் அக்.9 அன்று இந்திய மவளியுறவுச் 

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

நததியில்தான், அயல் ாடுகளில், இந்தியாவின் அரசியல் ரீதியான & 

வணிக பிரதிநிதித்துவ ந ாக்கத்திற்காக இந்திய மவளியுறவுச் நைமவ 

நிறுவப்பட்டது. IFS அதிகாரிகளின் முக்கிய பங்மக அங்கீகரிக்கும் 

வமகயில், 2011ஆம் ஆண்டு முதல் இந் ாள் அனுைரிக்கப்படுகிறது. 

 

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

அனுசரிக்கப்பட்ை எந்ை நாளின் கருப்வபாருளாகும்? 

அ) உலக உணவு  ாள்  

ஆ) உலக உழவர்கள்  ாள் 

இ) உலக உழவு  ாள் 

ஈ) உலக  லவாழ்வு ெற்றும் சுகாதார  ாள் 

✓ அமனவருக்கும் பசி ெற்றும் ஆநராக்கியொன உணவுப்பழக்கம் குறித்த 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்நவார் ஆண்டும் அக்.16 அன்று 

உலக உணவு  ாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. இது, 1979ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்ட உணவு & உழவு அமெப்பின் நிறுவன  ாமளக்குறிக்கிறது. 

இந்த ஆண்டு FAO, UNHCR, ஐ ா அகதிகள் நிறுவனம் ெற்றும் உலக 

உணவுத்திட்டம்நபான்ற அமெப்புகளால் கூட்டாக இது  டத்தப்படுகிறது. 

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

வரும் உலக உணவு  ாளுக்கானக் கருப்மபாருளாகும்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. மாவலயில் நடந்ை SAFF கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்தப வென்ற 

நாடு எது? 

அ) ந பாளம் 

ஆ) இந்தியா  

இ) இலங்மக 

ஈ) வங்காளநதைம் 

✓ இந்தியா தனது எட்டாவது SAFF ைாம்பியன்ஷிப் பட்டத்மத 3-0 என்ற 

கணக்கில் ந பாளத்மத நதாற்கடித்து மவன்றது. இப்நபாட்டியின்நபாது, 

சுனில் நைத்ரி தனது 80ஆவது ைர்வநதை ஸ்டிமரக்மூலம் முன்னணி 

கால்பந்து வீரர் லிநயானல் மெஸ்ஸிமய ைென் மைய்தார். இரண்டாவது 

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

ைெத் (90வது) ஆகிநயார் அடித்த நகால்கள் இந்தியா பட்டத்மத மவல்ல 

உதவியது. ைர்வநதை கால்பந்தில் அதிக நகால்கள் அடித்த வீரர்களில், 

நைத்ரி, இரண்டாவது இடத்மதப் பிடித்தார். 

 

10. வைசிய ஆராய்ச்சி வமம்பாட்டுக் கழகத்தின் புதிய ைதலெர் & 

நிர்ொக இயக்குநர் யார்? 

அ) அமித் ரஸ்நதாகி  

ஆ) கஸ்தூரி ரங்கன் 

இ) ெயில்ைாமி அண்ணாதுமர 

ஈ) K சிவன் 

✓ நதசிய ஆராய்ச்சி நெம்பாட்டுக் கழகத்தின் தமலவர் ெற்றும் நிர்வாக 

இயக்கு ராக அமித் ரஸ்நதாகி மபாறுப்நபற்றார். இந்திய கடற்பமடயில் 

34 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பிறகு, அமித் ரஸ்நதாகி இந்தப் பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். NRDC என்பது DSIR, அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப 

அமெச்ைகத்தின் ஒரு நிறுவனொகும். பல்நவறு நதசிய ஆராய்ச்சி ெற்றும் 

நெம்பாட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து மதாழில்நுட்பங்களின் நெம்பாடு & 

பரிொற்றத்மத நெம்படுத்துவதற்காக 1953’இல் இது நிறுவப்பட்டது. 

 


1. ஆசியான் கூட்டமெப்பின் ஒற்றுமெக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

அளிக்கும் இந்தியா: உச்சி ொ ாட்டில் பிரதெர்  நரந்திர நொடி தகவல் 

ஆசியான் கூட்டமெப்பின் ஒற்றுமெக்கும், அதன் முன்னிமலக்கும் 

இந்தியா அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது என்று பிரதெர் நொடி 

மதரிவித்தார். ஆசியான் எனப்படும் மதன்கிழக்கு ஆசிய  ாடுகளின் 

கூட்டமெப்பு ைார்பில் 18ஆவது ஆசியான் – இந்தியா உச்சி ொ ாடு 

காமணாலி முமறயில் ந ற்று  மடமபற்றது. இதில் கலந்துமகாண்டு 

பிரதெர்  நரந்திர நொடி நபசியதாவது: 

ஆசியான்  ாடுகளுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இமடநயயான உறவானது 

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் நெலான பாரம்பரியத்மதக் மகாண்டது.  ெது 

கலாச்ைாரம், பழக்க வழக்கம், மொழிகள், எழுத்துகள், கட்டிட வடிவமெப்பு 

ஆகியவற்றில் இருந்நத  ாம் இதமன அறிந்து மகாள்ளலாம். 

எனநவதான், ஆசியான்  ாடுகளுடனான உறவுக்கு இந்தியா 

முன்னுரிமெ வழங்குகிறது. அநதநபால, இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கும், 

முன்நனற்றத்திற்கும் ஆசியான் கூட்டமெப்பு மபரும் உறுதுமணயாக 

இருந்து வருகிறது. 

குறிப்பாக, இந்தியாவின் கிழக்மக ந ாக்கிய மகாள்மகக்கு ஆசியான் 

கூட்டமெப்பு ஆற்றி வரும் பங்களிப்பு அளப்பரியது. அதுெட்டுமின்றி, 

இந்நதா – பசிபிக் பிராந்தியத்தின் நெம்பாட்டுக்கும் அக்கூட்டமெப்பு 

உதவியாக உள்ளது. இதற்காக, இந்த தருணத்தில் ஆசியான் 

 ாடுகளுக்கு  ன்றி மதரிவித்துக் மகாள்கிநறன். வரும் 2022-ம் 

வருடொனது ஆசியான்  ாடுகளுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இமடநயயான 

30-வது ஆண்டு உறமவ குறிக்கிறது. அநத நவமளயில், இந்தியாவும் 

தனது 75-வது ஆண்டு சுதந்திர தினத்தில் அடிமயடுத்து மவக்கவுள்ளது. 

இதமன நிமனவுகூரும் விதொக, 2022-ம் ஆண்டிமன ஆசியான் – 

இந்தியா  ட்பு ஆண்டாக மகாண்டாட முடிவு மைய்துள்நளாம். 

தற்நபாது கநரானா பரவலால் எழுந்துள்ள ைவால்கமள  ாம் 

அமனவரும் எதிர்மகாண்டு வருகிநறாம். அநத ைெயத்தில், இந்தியா – 

ஆசியான் கூட்டமெப்புக்கு இமடநயயான உறவுக்கும் கநரானா சூழல் 

சில ைவால்கமள ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதமன  ாம் ஒன்றிமணந்து 

மவற்றிக் மகாள்ள நவண்டும்.  ெது உறமவ எதிர்காலத்திலும் 

வலுப்படுத்துவற்கான  டவடிக்மகமய  ாம் நெற்மகாள்ள நவண்டும். 

ஆசியான்  ாடுகளின் ஒற்றுமெக்கும், அதன் முன்னிமலக்கும் இந்தியா 

அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. இவ்வாறு நொடி நபசினார். 

ஆசியான் கூட்டமெப்பில் புருநன, கம்நபாடியா, இந்நதாநனசியா, 

ெநலசியா, மியான்ெர், சிங்கப்பூர், பிலிப்மபன்ஸ் உள்ளிட்ட 10  ாடுகள் 

உறுப்பினர்களாக உள்ளன. இந்தியா, அமெரிக்கா, சீனா, ஆஸ்திநரலியா, 

ஜப்பான் உள்ளிட்டமவ இக்கூட்டமெப்பில்  ட்பு  ாடுகளாக உள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. ைரக்கு மகயாளுதல், நவளாண் ஏற்றுெதிமய நெம்படுத்த தமலமெச் 

மையலர் தமலமெயில் குழு: அரைாமண மவளியிட்டது தமிழக அரசு 

ைரக்கு மகயாளுதல், நவளாண் ெற்றும் நைமவ ஏற்றுெதிமய 

நெம்படுத்த ொநில அளவில் தமலமெச் மையலர் தமலமெயில் புதிய 

குழு அமெக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து மவளியிடப்பட்ட அரைாமணயில் கூறியிருப்பதாவது: 

2019ஆம் ஆண்டு, ொநிலத்தின் அமனத்து ைரக்குகமளயும் மகயாளுத 

-ல், நவளாண் ெற்றும் நைமவ ஏற்றுெதி மதாடர்பானவற்மற கண்கா 

-ணிக்கவும், வர்த்தகம் மதாடர்பான விஷயங்கமள ஆய்வு மைய்யவும் 

தமலமெச் மையலர் தமலமெயில் குழு அமெக்கப்பட்டிருந்தது.  

இந்நிமலயில், கடந்த மைப்டம்பரில், தமிழ் ாடு ஏற்றுெதி வளர்ச்சிக் 

மகாள்மக மவளியிடப்பட்டது. இமதயடுத்து, ொநில ஏற்றுெதி வளர்ச்சிக் 

குழு அமெக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

அதன்படி, தமலமெச் மையலர் மவ இமறயன்பு தமலமெயில் தற்நபாது 

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

பராெரிப்பு, மகத்தறி, குறு, சிறு  டுத்தரமதாழில்கள், நவளாண்மெ 

ஆகியதுமறகளின் மையலர்கள் ெற்றும் ஏற்றுெதி கவுன்சில் அல்லது 

ஏற்றுெதியாளர்கள் ைங்க பிரதிநிதிகள் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். 

தமிழ் ாடு மதாழில் வழிகாட்டி அமெப்பின் நெலாண் இயக்கு ர் 

அமெப்பாளராகவும், அயல் ாடு வர்த்தக மதன்ெண்டல கூடுதல் 

இயக்கு ர் மஜனரல் துமண அமெப்பாளராக மையல்படுவர். 

நெலும், இந்திய ஏற்றுெதி ைங்கத்தின் தமலவர் ஏ ைக்திநவல், திருப்பூர் 

ஏற்றுெதியாளர்கள் ைங்கத் தமலவர் ராஜா ைண்முகம், ஆட்நடாநெட்டிவ் 

காம்நபானன்ட் தயாரிப்பாளர்கள் ைங்க ெண்டல தமலவர் சுபகுொர், 

சிஐஐ தமிழ் ாடு துமணத் தமலவர் ைத்யகம் ஆர்யா, நொகிப் ஷூ 

நிறுவன நெலாண் இயக்கு ர் முகெது மொகிபுல்லா மகாட்டாய், 

பாக்ஸ்கான் நிறுவன நெலாண் இயக்கு ர் நஜாஷ் பவுல்கர், நகவிஎம் 

ஏற்றுெதி நிறுவன நெலாண் இயக்கு ர் நகவிவி நொகனன் ஆகிநயார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

இக் குழுவானது குமறந்தபட்ைம் 6 ொதத்துக்கு ஒருமுமற கூடி, ஏற்றுெதி 

மகாள்மகமய  மடமுமறப்படுத்துவதில் உள்ள முன்நனற்றம்குறித்து 

விவாதிக்கும். நதமவப்பட்டால் நவறு துமறகமளயும் 

இந்தஆய்வின்நபாது நைர்த்துக் மகாள்ள அனுெதிக்கப்பட்டுள்ளது. ெத்திய, 

ொநில அரசுகளின் வர்த்தகம் ெற்றும் ஏற்றுெதி ைார்ந்த துமறகளிமடநய 

ஏற்றுெதி மதாடர்பான சிக்கல்கமள பரிொறி அவற்றுக்கு இக்குழு தீர்வு 

காணும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. வாலாஜாபாத் அருநக – 16ஆம் நூற்றாண்மடச் நைர்ந்த ைதி கற்கள் 

கண்டுபிடிப்பு: உத்திரநெரூர் வரலாற்று ஆய்வுமெயத்தமலவர் தகவல் 

காஞ்சிபுரம் ொவட்டம், வாலாஜாபாத் வட்டத்தில் உள்ள உள்ளாவூர் 

கிராெத்தில், 16-ம் நூற்றாண்மடச் நைர்ந்த விஜய கர ென்னர்கள் 

காலத்மத நைர்ந்த 4 ைதி கற்களும், உமடந்த நிமலயில் ஒரு சிமலயும் 

உத்திரநெரூர் வரலாற்று ஆய்வு மெயம் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள 

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

4ஆவது ைதிகல்லில் ஓர் ஆண், மூன்று மபண் உருவங்களும் உள்ளன. 

இதுகுறித்து உத்திரநெரூர் வரலாற்று ஆய்வு மெயத் தமலவர் 

மகாற்றமவ ஆதன் கூறியது: 

காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து மைங்கல்பட்டு மைல்லும் ைாமலயில் உள்ளது 

உள்ளாவூர் கிராெம். இந்த கிராெத்தில் தீப்பாஞ்சி அம்ென் நகாயில் 

உள்ளது. இந்தக் நகாயிலில் 50 ஆண்டுகளாக வழிபாடு இல்லாெல் 

உள்ளது. இந்தக் நகாயிமல உள்ளூர் இமளஞர்கள் உதவியுடன் 

சீரமெத்து பார்த்தநபாது இந்த ைதி கற்கமளக் கண்டறிந்நதாம். இவற்றில் 

சில கற்கள் ெண்ணில் பாதி புமதந்த நிமலயில் காணப்பட்டன. 

ஒரு வீரன் இறந்தால் அந்த வீரனின் ெமனவியும் தீயில் பாய்ந்து தன் 

உயிமர ொய்த்துக் மகாள்வார். இந்தப் பழக்கத்துக்கு ைதி பழக்கம் என்று 

 

 



         

    

மபயர். இதமனத் மதாடர்ந்து இறந்த அவர்களின் நிமனமவப் நபாற்றும் 

வமகயில் அவர்கள் உருவம் மபாதித்த கற்கமள உருவாக்கி ஊர்மபாது 

மவளியில்  ட்டுமவத்து வழிபாடு  டத்துவர். இதற்கு ‘ைதிக்கல் வழிபாடு’ 

எனறு மபயர். 

 ாங்கள் கண்டறிந்த இந்த ைதி கற்களில், 3 ைதி கற்களில் கணவன் 

ெமனவியும், ஒரு ைதிக்கல்லில் ஒரு கணவன் 3 ெமனவிொர்களும் 

உள்ளனர். தீயில் பார்ந்து உயிமர விட்ட இப்மபண்களின் நிமனமவப் 

நபாற்றும் வமகயில் தீப்பாஞ்சி அம்ெனாக வழிபட்டுள்ளனர். 

இந்த கிராெத்தில் இப்படி ஒன்றுக்கும் நெற்பட்ட ைதி கற்கள் உள்ளன. 

விஜய கர ென்னர்கள் காலத்தில் இந்த கிராெம் முக்கிய ஊராக 

இருந்துள்ளது. அந்தக் காலத்தில் இந்த முமற பின்பற்றப்பட்டுள்ளமத 

அறிய முடிகிறது. கடந்த கால வரலாற்மற நிகழ்கால ைமூகத்துக்கு 

பமறைாற்றும். இதுநபான்ற வரலாற்று ஆவணங்கமளக் காப்பது 

காலத்தின் கட்டாயம் என்றார். 

 

4. ெத்திய புவி அறிவியல் அமெச்ைகத்தின் மையலராக தமிழகத்மத 

நைர்ந்த எம் ரவிச்ைந்திரன் நியெனம்: இயற்மக நபரிடரால் ஏற்படும் 

உயிரிழப்புகமள குமறக்க  டவடிக்மக 

இயற்மக நபரிடர்களான ெமழ, மவள்ளம், புயல், சுனாமி, அதிக 

மவப்பத்மத கண்காணித்து ொநில அரசுகளுக்கு மதரிவித்து, இந்தப் 

பாதிப்புகளிலிருந்து ெக்கமள காக்கும் பணிகளில் ெத்திய புவி அறிவியல் 

அமெச்ைகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த அமெச்ைகத்தின் மையலராக, 

தமிழகத்மதச் நைர்ந்த எம் ரவிச்ைந்திரமன ெத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. 

நதனி ொவட்டம், பத்திரகாளிபுரத்தில் பிறந்தவர் எம் இரவிச்ைந்திரன். 

அழகப்பா பல்கமலயில் இயற்பியலில் முதுநிமல பட்டமும், புநன 

பல்கமலயின் இந்திய மவப்பெண்டல வானிமல மெயத்தில் 

இயற்பியலில் முமனவர் பட்டமும் மபற்றுள்ளார். 

அநத மெயத்தில் 1988-1997 காலகட்டத்தில் விஞ்ஞானியாக 

பணிபுரிந்தார். பின்னர் மைன்மனயில் நதசிய மபருங்கடல்ைார் 

மதாழில்நுட்ப நிறுவன (NIOT) முதுநிமல திட்ட மபாறியாளராகவும், 

இந்திய நதசிய மபருங்கடல்ைார் தகவல் மெயத்தில் (INCOIS) 

விஞ்ஞானியாகவும், நதசிய துருவம் ெற்றும் மபருங்கடல்ைார் ஆராய்ச்சி 

மெய (NCPOR) இயக்கு ராகவும் பதவி வகித்துள்ளார். இந்நிமலயில் 

இவர் ெத்திய அரசின் புவி அறிவியல் அமெச்ைகச் மையலராக நியமிக்கப்ப 

-ட்டுள்ளார். 

 

5. ஜி-20 ொ ாடு: நராம் மைன்றமடந்தார் பிரதெர் நொடி 

ஜி-20 ெற்றும் சிஓபி-26 ொ ாடுகளில் பங்நகற்பதற்காக இத்தாலி 

தமல கர் நராமிற்கு பிரதெர் நொடி இன்று மைன்றமடந்தார். 

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

விட்டு, கிளாஸ்நகாவுக்கு மைன்று உலக  ாடுகளின் முக்கிய தமலவர்க 

-ள் பங்நகற்கும் சிஓபி-26 ொ ாட்டில் கலந்து மகாள்கிறார். 

இந்தப் பயணத்தின்நபாது உலக  ாடுகளின் முக்கியத் தமலவர்கமள 

பிரதெர் நொடி ைந்தித்து நபச்சுவார்த்மத  டத்த உள்ளார். 

முன்னதாக, பிரதெர் நொடி நராமிற்கு புறப்படுவதற்கு முன்பு தில்லியில் 

ந ற்று வியாழக்கிழமெ மவளியிடப்பட்ட அறிவிக்மகயில், ‘இத்தாலி 

பிரதெர் நெரிநயா திராகியின் அமழப்பின் நபரில் அக்நடாபர் 29 முதல் 

31ஆம் நததி வமரயில் நராம்  கரத்துக்கு பிரதெர் நொடி மைன்று அங்கு 

 மடமபறும் 16ஆவது ஜி-20 ொ ாட்டில் பங்நகற்கிறார். 

அப்நபாது, ஜி-20 ொ ாட்டு தமலவர்களுடன் கநரானா மபருந்மதாற்றுக் 

-குப் பிறகு ைர்வநதை மபாருளாதாரம், சுகாதார மீட்சி, பருநிமல ொற்றம் 

குறித்து பிரதெர் நொடி ஆநலாைமன  டத்துகிறார். கநரானா மபருந்மதா 

-ற்றுக்குப் பிறகு ஜி-20 ொ ாட்டுத் தமலவர்கள் ந ரில் பங்நகற்கும் 

முதல் கூட்டம் இதுவாகும். இதில் பிற ாட்டுத் தமலவர்களுடன் இந்தியா 

நெற்மகாண்டுள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் குறித்து இச்ைந்திப்பின் 

நபாது பிரதெர் நொடி ஆநலாசிப்பார். 

 

6. தமிழ் ெரபு வழி வந்த கனடா  ாட்டு பாதுகாப்பு அமெச்ைருக்கு முதல்வர் 

மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து 

தமிழ் ெரபு வழி வந்த அனிதா ஆனந்த், கனடா  ாட்டின் பாதுகாப்புத் 

துமற அமெச்ைராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

வாழ்த்துத் மதரிவித்துள்ளார். 

 

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

இந்தியா-ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இமடநய ஒப்பந்தம் மகமயழுத்து 

மைன்மனயில் மவள்ளத் தடுப்பு நெம்பாட்டுப் பணிகளுக்கு ரூ.1,877 

நகாடி (251 மில்லியன்டாலர்) கடனுதவி வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் 

இந்தியாவும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் வியாழக்கிழெ மகமயழுத்திட்டன. 

இதுகுறித்து ெத்திய நிதியமெச்ைகம் மவளியிட்ட அறிக்மகயில் 

கூறப்பட்டிருப்பாதவது: 

மைன்மன  கமர மவள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவதில் இருந்து தடுப்பதற்காக, 

மகாைஸ்தமல ஆறு பாயும் பகுதிகளில் கட்டமெப்புகள் நெம்படுத்தப்பட 

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

வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும், ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் 

மகமயழுத்திட்டுள்ளன. 

இந்த ஒப்பந்தத்தில் மபாருளாதார விவகாரங்கள் துமறயின் கூடுதல் 

மையலர் ரஜத்குொர் மிஸ்ராவும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் இந்தியத்திட்ட 

இயக்கு ர் நடக்கிநயா நகாஷினியும் மகமயழுத்திட்டனர்.  

மைன்மனயின் அசுரநவக  கரெய வளர்ச்சியால் நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்க 

-ப்பட்டதால் நீர்நிமலகளில் மகாள்ளளவு குமறந்துவிட்டது. இதனால், 

மைன்மன  கரம் எளிதில் மவள்ள பாதிப்புக்குள்ளாகும் நிமலயில் 

உள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்மூலம், மவள்ள பாதிப்பிலிருந்து  கரத்மதப் 

பாதுகாக்கும்வமகயில் உள்கட்டமெப்பு வைதிகள் ஏற்படுத்தப்படவுள்ளன 

என்று அந்த அறிக்மகயில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. ஃநபஸ்புக் நிறுவனத்தின் மபயர் ‘மெட்டா’ என ொற்றம் 

ஃநபஸ்புக் நிறுவனத்தின் மபயர் ‘மெட்டா’ என ொற்றப்படுவதாக அதன் 

தமலமெச் மையல் அதிகாரி ொர்க் ஸக்கர்மபர்க் மதரிவித்துள்ளார். 

ைமூக ஊடகம் என்பமதத் தாண்டி ‘மெட்டாமவர்ஸ்’ என்னும் மெய்நிகர் 

உலகத்மத உருவாக்குவதில் ஃநபஸ்புக் நிறுவனம் தீவிரம்காட்டி 

வருகிறது. அதற்கு வைதியாக நிறுவனத்தின் மபயர் ‘ஃநபஸ்புக் 

இன்கார்ப்பநரட்டட்’ என்பதிலிருந்து ‘மெட்டா-Meta’ என ொற்றப்படுகிறது. 

இனி, ஃநபஸ்புக் ைமூக வமலதளத்துடன் இன்ஸ்டாகிராம், மெைஞ்ைர், 

அதன் குமவஸ்ட் VR மஹட்மைட், VR பிளாட்ஃபார்ம் ஆகியமவ இமணக் 

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

இருந்து வந்ததாகும். இந்தப் மபயர்ொற்றம் ஃநபஸ்புக், வாட்ஸ்ஆப், இன்ஸ் 

-டாகிராம் நபான்ற தனித்தளங்களுக்குப் மபாருந்தாது. அதன் தாய் 

நிறுவனத்தின் மபயர் ெட்டுநெ ொற்றப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

1. ஆர்டனன்ஸ் இயக்குநரகத்தின் முதல் தலைலை இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ) S வைத்தியநாதன் 

ஆ) ER ஷேக்  

இ) M சத்யன் 

ஈ) Dr C வசஷேந்திர பாபு 

✓ மூத்த IOFS அதிகாரி ER ஷேக், ஆர்டனன்ஸ் இயக்குநரகத்தின் முதல் 

தவேவை இயக்குநராகப் பபாறுப்ஷபற்றுள்ளார். ஆர்ட்னன்ஸ் 

வடரக்டஷரட் என்பது ஆர்ட்னன்ஸ் ஃஷபக்டரி ஷபார்டுக்கு (OFB) பதிோக 

புதிதாக உருைாக்கப்பட்ட ஓரவைப்பாகும். ER ஷேக், 1984 ஷபட்ச் இந்திய 

ஆயுதத் பதாழிற்சாவே ஷசவை (IOFS) அதிகாரி ஆைார்; இைர் பல்ஷைறு 

ஆயுத பதாழிற்சாவேகளில் பல்ஷைறு பதவிகளில் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

2. NITI ஆயயாக், அயைசான் வவப் சர்வீசஸ் & இன்வடல் ஆகியலவ 

கூட்டாக, பின்வரும் எந்த இடத்தில் புதிய அனுபவ ஸ்டுடியயாலவ 

நிறுவியுள்ளன? 

அ) மும்வப 

ஆ) பசன்வன 

இ) புது தில்லி  

ஈ) வைதராபாத் 

✓ NITI Aayog, Amazon Web Services ைற்றும் Intel ஆகியவை இவைந்து 

ஒரு புதிய அனுபை ஸ்டுடிஷயாவை உருைாக்கியுள்ளன. அது NITI Aayog 

Frontier Technologies Cloud Innovation Center, புது தில்லியில் 

அவைந்துள்ளது. அரசு, ஸ்டார்ட் அப்கள், பதாழில் நிறுைனங்கள் ைற்றும் 

பதாழில் ைல்லுநர்களுக்கான பரிஷசாதவன ைசதியாக இந்த ைளாகம் 

பசயல்படும். இது பசயற்வக நுண்ைறிவு (AI), இயந்திர கற்றல் (ML), 

இன்டர்பநட் ஆஃப் திங்ஸ் (IoT), ஆக்பைன்டட் ரியாலிட்டி ைற்றும் 

விர்ச்சுைல் ரியாலிட்டி ஷபான்ற பதாழில்நுட்பங்கவளக் பகாண்டிருக்கும். 

 

3. யடர் டு ட்ரீம் 2.0 & இளம் விஞ்ஞானிகளின் விருதுகள், எந்த 

நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டன? 

அ) ISRO 

ஆ) DRDO  

இ) AIIMS 

ஈ) BARC 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் ஷைம்பாட்டு அவைப்பின் (டிஆர்டிஓ) ‘ஷடர் டு 

ட்ரீம் 2.0’ ஷபாட்டியில் பைற்றி பபற்றைர்கவள பாதுகாப்பு அவைச்சர் 

இராஜ்நாத் சிங் பாராட்டினார். புத்தாக்கம் ைற்றும் ஸ்டார்ட்அப்கவள 

ஊக்குவிப்பதற்காக ‘ஷடர் டு ட்ரீம் 3.0’ ஐயும் அைர் பதாடங்கினார். 

✓ ஷடர் டு ட்ரீம் என்பது டிஆர்டிஓவின் ஷதசிய அளவிோன ஷபாட்டியாகும், 

இது இந்திய கல்வியாளர்கள், தனிநபர்கள் ைற்றும் ஸ்டார்ட்-அப்கவள 

பாதுகாப்பு & விண்பைளி பதாழில்நுட்பங்கவள ஷைம்படுத்துைதற்காக 

நடத்தப்படுகிறது. டிஆர்டிஓ பதாழில்நுட்ப ஷைம்பாட்டு நிதி திட்டத்தின்கீழ் 

பைற்றியாளர்களுக்கு ஆதரவை ைழங்குகிறது. 2019ஆம் ஆண்டிற்கான 

DRDO இளம் விஞ்ஞானிகள் விருதுகள், 16 DRDO விஞ்ஞானிகளுக்கு 

ைழங்கப்பட்டது. 

 

4. ‘இந்திய வான்பலட நாள்’ வகாண்டாடப்படுகிற யததி எது? 

அ) அக்ஷடாபர் 2 

ஆ) அக்ஷடாபர் 4 

இ) அக்ஷடாபர் 5 

ஈ) அக்ஷடாபர் 8  

✓ ஒவ்பைாரு ஆண்டும் அக்ஷடாபர்.8 அன்று, இந்திய ைான்பவட நாளாக 

பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, இந்திய ைான்பவட நாளின் 89 

ஆைது ஆண்டு விழா பகாண்டாடப்படுகிறது. 1932ஆம் ஆண்டு இஷத 

நாளில் இந்திய ைான்பவட நிறுைப்பட்டவத இந்நாள் நிவனவுகூருகிறது. 

முதல் பசயல்பாட்டுப் பவட, 1933 ஏப்ரலில் நிறுைப்பட்டது. இந்த நாள், 

‘பாரதிய ைாயு ஷசனா’ என்றும் அவழக்கப்படும் இந்திய விைானப்பவட 

பற்றிய விழிப்புைர்வை அதிகரிப்பவத ஷநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

5.உைகம் முழுவதும் அதிர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணைாக விளங்குவது 

எது? 

அ) சாவேப் ஷபாக்குைரத்து விபத்து  

ஆ) இயற்வக ஷபரிடர்கள் 

இ) இடம்பபயர்தல் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் 

✓ ஒவ்ஷைார் ஆண்டும் அக்.17ஆம் ஷததி உேக அதிர்ச்சி தினைாக உேகம் 

முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உேபகங்கிலும் இறப்பு & ஊனத்வத 

ஏற்படுத்தும் பபரு விபத்துக்கள் ைற்றும் காயங்கள் ைற்றும் அைற்வறத் 

தடுப்பதன் அைசியத்வத இந்த நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

✓ சாவேஷபாக்குைரத்து விபத்து என்பது உேகம் முழுைதும் ஷபரதிர்ச்சிக்கு 

முக்கிய காரைைாக உள்ளது. ஒவ்பைாரு ஆண்டும், உேகம் முழுைதும் 

5 மில்லியனுக்கும் அதிகைான ைக்கள் காயங்களால் இறக்கின்றனர். 

இந்தியாவில் ைட்டும், ஒவ்பைாரு ஆண்டும் சுைார் ஒரு மில்லியன் ைக்கள் 

இறக்கின்றனர் ைற்றும் 20 மில்லியன் ஷபர் காயங்களால் ைருத்துை 

ைவனயில் அனுைதிக்கப்படுகிறார்கள். 

 

6. G20 நாடுகளில் தனிநபர் அடிப்பலடயில் கரியமிை வாயுலவ 

(CO2) அதிக அளவில் வவளியயற்றும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) சவூதி அஷரபியா  

ஈ) ரஷ்யா 

✓ உேகின் மிகப்பபரிய எண்பைய் உற்பத்தியாளர்களுள் ஒன்றான 

சவூதி அஷரபியா, 2060ஆம் ஆண்டுக்குள் வபங்குடில் இல்ேைாயு 

பைளிஷயற்றத்தில் “நிகர சுழியத்வத” அவடைவத இேக்காகக் 

பகாண்டிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. உேகளவில் சவூதி அஷரபியா 

10ஆைது மிகப்பபரிய கரியமிே ைாயு பைளியிடும் நாடாக உள்ளது. G20 

நாடுகளில் தனிநபர் அடிப்பவடயில் இது மிகப்பபரிய உமிழ்ைாளராக 

உள்ளது. சவூதியின் முதல் பசுவை முன்முயற்சி ைன்றத்தின் பதாடக்க 

விழாவில், பட்டத்து இளைரசர் முகைது பின் சல்ைான் இவத அறிவித்தார். 

 

7. இந்தியாவில், எந்தக் கால்நலட இனத்தின் முதல் கன்று, இன்-

விட்யரா கருத்தரிப்லபப் (IVF) பயன்படுத்தி பிறந்துள்ளது? 

அ) சாகிைால் 

ஆ) பண்ணி  

இ) ஓங்ஷகால் 

ஈ) முர்ரா 

✓ ைத்திய மீன்ைளம், கால்நவட பராைரிப்பு ைற்றும் பால்ைளத்துவற 

அவைச்சகம், பண்ணி எருவை இனத்தின் முதல் கன்று, இன்-விட்ஷரா 

கருத்தரிப்பின்மூேம் பிறந்ததாக அறிவித்துள்ளது. கிர் ஷசாம்நாத்தில், பால் 

பண்வையாளருக்கு பசாந்தைான பண்ணி எருவை IVF ஆண் கன்வற 

ஈன்றது. பால் உற்பத்திவய அதிகரிக்க, ைரபணு ரீதியாக உயர் இரக 

எருவைகளின் எண்ணிக்வகவய அதிகரிக்க இந்தச் பசயல்முவற 

ஷைற்பகாள்ளப்பட்டது. 

✓ குஜராத்தின் கட்ச் பகுதியில் முதன்வையாகக்காைப்படும் பண்ணி இன 

எருவைகள், ைறட்சியான சூழலில் அதன் ைாழுந்தன்வை ைற்றும் அதிக 

பால் உற்பத்தித் திறனுக்காக பபாதுைாக அறியப்படுகின்றன. 

 

8. அண்லையில் 51ஆவது தாதாசாயகப் பால்யக விருது வபற்ற நடிகர் 

யார்? 

அ) இரஜினிகாந்த்  

ஆ) கைேைாசன் 

இ) சத்யராஜ் 

ஈ) பார்த்திபன் 

✓ இந்திய திவரயுேகில், ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ இரஜினிகாந்த் அைர்களின் சிறந்த 

பங்களிப்பிற்காக அைருக்கு 51ஆைது தாதாசாஷகப் பால்ஷக விருது ைழங் 

-கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில், புது தில்லியில் நவடபபற்ற 67ஆைது ஷதசிய 

திவரப்பட விருது ைழங்கும் விழாவில், குடியரசுத்துவைத்தவேைர் 

பைங்வகயா, இந்த விருவத ைழங்கினார். 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ‘தாதாசாஷகப் பால்ஷக விருது’ என்பது இந்தியாவின் மிகவுயரிய திவரப் 

பட விருதாகக்கருதப்படுகிறது. 1969’இல் இந்திய அரசால் நிறுைப்பட்டது.

 

9. உைக உணவுத் திட்டத்தின் ஓர் அண்லைய அறிவிப்பின்படி, 

‘பட்டினிலய யநாக்கிச் வசன்றுவகாண்டுள்ள’ நாடு எது? 

அ) பைனிசுோ 

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்  

இ) சிரியா 

ஈ) சூடான் 

✓ உேக உைவுத் திட்டத்தின் நிர்ைாக இயக்குநர் ஷடவிட் பீஸ்லி 

கூறுவகயில், 22.8 மில்லியன் ைக்கள் (ஆப்கானிஸ்தானின் 39 மில்லிய 

-ன் ைக்கள்பதாவகயில் பாதிக்கும் ஷைற்பட்டைர்கள்) கடுவையான 

உைவுப் பாதுகாப்பின்வை ைற்றும் ‘பட்டினிவய ஷநாக்கிச் பசன்று 

பகாண்டிருக்கின்றனர்”. 2 ைாதங்களுக்கு முன்பு, 14 மில்லியன் ைக்கள் 

உைவு பநருக்கடியின் விளிம்பில் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.  

✓ உடனடி நடைடிக்வக எடுக்கப்படாவிட்டால் குழந்வதகள் உட்பட 

மில்லியன் கைக்கான ஆப்கானியர்கள் பட்டினியால் இறக்க ஷநரிடும் 

என்றும் அைர் அறிவித்தார். முடக்கப்பட்ட நிதிவய ைனிதாபிைான முயற்சி 

-களுக்குப் பயன்படுத்தவும் அைர் ைலியுறுத்தினார். 

 

10. NIPUN பாரத் மிஷலன வசயல்படுத்துவதற்காக அலைக்கப்பட்ட 

புதிய யதசிய வழிகாட்டுதல் குழுவின் தலைவர் யார்? 

அ) ைத்திய கல்வி அவைச்சர்  

ஆ) ைத்திய திறன் ஷைம்பாட்டு அவைச்சர் 

இ) NITI ஆஷயாக் CEO 

ஈ) ISRO தவேைர் 

✓ பாரத் மிேன் - NIPUN - புரிதல் ைற்றும் எண்ணியல் மூேம் ைாசிப்பில் 

நிபுைத்துைத்திற்கான ஷதசிய முன்முயற்சிவய பசயல்படுத்துைதற்காக 

சமீபத்தில் ஷதசிய ைழிகாட்டுதல் குழு உருைாக்கப்பட்டது. இதற்கு ைத்திய 

கல்வியவைச்சர் தர்ஷைந்திர பிரதான் தவேவைதாங்குைார்.  

✓ கல்வித்துவற இவையவைச்சர் அன்னபூர்ைா ஷதவி துவைத்தவே 

-ைராக இருப்பார். பள்ளிக்கல்வி ைற்றும் எழுத்தறிவுத் துவறயானது 

2026-27ஆம் ஆண்டுக்குள் மூன்றாம் ைகுப்பு முடிைதற்குள் ஒவ்பைாரு 

குழந்வதக்கும் அடிப்பவடக் கல்வியறிவு ைற்றும் எண்ணியல் ஆகியைற் 

-றில், உேகளாவிய நிபுைத்துைம் என்ற இேக்வக அவடய 2021 

ஜூவேயில் இந்த மிேன் பதாடங்கப்பட்டது. 

 


1. இந்திய ஷபார்க்கப்பல் ‘துஷில்’ ரஷியாவில் இயக்கம் 

இந்திய கடற்பவடயின் ‘பி1135.6’ ைவகவயச் ஷசர்ந்த 7ஆைது ஷபார்க் 

கப்பல், ரஷியாவின் கலினின்கிராட் நகரில் அவைந்துள்ள யந்தர் கப்பல் 

கட்டுைான தளத்தில் முதல்முவறயாக இயக்கப்பட்டது. 

ரஷியாவுக்கான இந்திய தூதர் டி பாேபைங்கஷடஷ் ைர்ைா ைற்றும் ரஷிய 

கூட்டவைப்பு ைற்றும் இந்திய கடற்பவட அதிகாரிகளின் முன்னிவேயில் 

கப்பல் இயக்கம் பதாடங்கி வைக்கப்பட்டது. 

‘துஷில்’ என்றால் சம்ஸ்கிருதத்தில் பாதுகாப்பு கைசம் என்று பபாருள். 

ஷகாைா கப்பல் கட்டுைான நிறுைனத்தில் 2 கப்பல்களும் ரஷியாவில் 

இரண்டு 1135.6 ரக கப்பல்களும் கட்டவைப்பதற்காக ஒப்பந்தம் இந்தியா-

ரஷியா இவடஷய ஷைற்பகாண்டது. இந்திய கடற்பவடயின் ஷதவைகளு 

-க்ஷகற்ப கட்டவைக்கப்படும் இக்கப்பல்களில் அதிநவீன ைசதிகளும், 

ஆயுதங்களும் உள்ளன. யந்தர் கப்பல் கட்டும் தளத்தின் தவேவை 

இயக்குநர் இல்யா சைரின், இந்தியாவின் ஆதரவுக்கு நன்றி பதரிவித்தார். 

 

2. அக்ஷடாபர்.30 – உேக சிக்கன நாள். 

 

 

 

3. ஜி20 உச்சி ைாநாட்டில் பங்ஷகற்பதற்காக ஷராம் நகருக்கு பசன்றார் 

பிரதைர் ஷைாடி: ைாடிகனில் ஷபாப் பிரான்சிவை சந்திக்க திட்டம் 

ஜி20 உச்சிைாநாட்டில் பங்ஷகற்பதற்காக பிரதைர் நஷரந்திர ஷைாடி, 

இத்தாலி பசன்றுள்ளார். ைாடிகனில் ஷபாப் ஆண்டைர் பிரான்சிவை 

சந்தித்து ஷபசவும் ஷைாடி திட்டமிட்டுள்ளார். 

இத்தாலி தவேநகர் ஷராம் நகரில் 16ஆைது ஜி20 உச்சிைாநாடு இன்றும் 

நாவளயும் நடக்கிறது. இத்தாலி பிரதைர் ைரிஷயா டிரகியின் அவழப்வப 

ஏற்று இந்த ைாநாட்டில் பிரதைர் ஷைாடி பங்ஷகற்கிறார். 

ஜி20 உச்சிைாநாட்டில் பங்ஷகற்கும் பிரதைர் ஷைாடி, முதல்முவறயாக 

ைாடிகனுக்கு பசன்று ஷபாப் ஆண்டைர் பிரான்சிவை சந்திக்கவும் 

திட்டமிட்டுள்ளார். 

பிரதைரின் பயைம் குறித்து ைத்திய பைளியுறவு அவைச்சகம் 

பைளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பில் கூறியுள்ளதாைது: 

இத்தாலி தவேவையின் கீழ்நடக்கவுள்ள ஜி20 ைாநாட்டில் 

கஷரானாவுக்கு பிறகான பபாருளாதார மீட்பு நடைடிக்வககள், பருை 

நிவே ைாற்றம், நீடித்த ைளர்ச்சி, உைவு பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட 

பிரச்சிவனகளில் கைனம் பசலுத்தப்படும். ஜி20 ைாநாட்டுக்கு இவடஷய 

இத்தாலி பிரதைர் உள்ளிட்ட பல்ஷைறு நாடுகளின் தவேைர்கவளயும் 

பிரதைர் ஷைாடி சந்தித்து ஷபச உள்ளார். 

அதன்பின், ஸ்காட்ோந்தின் கிளாஸ்ஷகா நகருக்கு பசல்லும் ஷைாடி, அங்கு 

நை.1, 2 ஆகிய ஷததிகளில் நடக்கும் பருைநிவே பதாடர்பான ைாநாட்டில் 

பங்ஷகற்கிறார். இங்கிோந்து பிரதைர் ஷபாரிஸ் ஜான்சவனயும் சந்திக்க 

உள்ளார். இவ்ைாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ஒஷர பசடியில் கத்தரிக்காய், தக்காளி 

உத்தரபிரஷதச ைாநிேம் ைாரைாசியில் உள்ள இந்திய காய்கறி 

ஆராய்ச்சி நிறுைனத் தின் ஷைளாண் விஞ்ஞானிகள் கேப்பின 

முவறயில் ஒஷர பசடியில் கத்தரிக்காய் ைற்றும் தக்காளிவய ைளர்த்து 

புதிய சாதவன பசய்துள்ளனர். கத்தரிக்காயின் ஆங்கிேப் பபயரான 

‘பிரிஞ்சால்’, தக்காளியின் ஆங்கிேப்பபயரான ‘படாைாட்ஷடா’ ஆகியைற் -

வற இவைத்து இச்பசடிக்கு ‘பிரிைாட்ஷடா’ என்று பபயர்வைத்துள்ளனர். 

ஒரு பசடியின் பாகத்வத ைற்பறாரு பசடியின் தண்டு அல்ேது ஷைரில் 

இவைத்து ைளர்க்கப்படும் முவறயில் இந்தப் புதிய கேப்பின பசடி 

ைளர்க்கப்பட்டுள்ளது. 25-30 நாட்கள் ஆன கத்திரிக்காய் விவதகள், 25 

நாட்களான தக்காளி விவதகள் ஒன்றிவைக்கப்பட்டு ஒரு ைாரத்துக்கு 

கட்டுப்படுத்தப் பட்ட சீஷதாஷ்ை நிவேயில் ைளர்த்து பின்னர் ஷைலும் 

ஒரு ைாரம் நிழலில் ைளர்த்து அதன் பிறகு நிேத்தில் பயிரிடப்படுகிறது. 

இதுஷபால் நகரங்களில் சிறிய இடத்தில் கூட ைளர்க்கோம். ஒவ்பைாரு 

பசடியும் 2.3 கிஷோ தக்காளி, 2.6 கிஷோ கத்தரிக்காய் விவளவிக்கும் 

என்று விஞ்ஞானிகள் பதரிவிக்கின்றனர். 

 

4. இந்தியா-ஐஷராப்பிய யூனியன் ைர்த்தக ஷைம்பாடு: பிரதைர் ஷைாடி 

ஷபச்சுைார்த்வத 

ஐஷராப்பிய யூனியன் நாடுகளுடனான இந்தியாவின் ைர்த்தக உறவை 

ஷைம்படுத்துைது பதாடர்பாக ஐஷராப்பிய கவுன்சில், ஐஷராப்பிய 

ஆவையம் ஆகியைற்றின் தவேைர்களுடன் பிரதைர் நஷரந்திர ஷைாடி 

கூட்டு ஷபச்சுைார்த்வத நடத்தினார். 

ஜி20 நாடுகளின் ைாநாட்டில் கேந்துபகாள்ைதற்காக பிரதைர் ஷைாடி 

இத்தாலிக்குப் பயைம் ஷைற்பகாண்டுள்ளார். தவேநகர் ஷராமில் 

ஐஷராப்பிய கவுன்சில் தவேைர் சார்ேஸ் மிபேல், ஐஷராப்பிய 

ஆவையத் தவேைர் உர்சுோ ைான் படர் லியன் ஆகிஷயாவர பிரதைர் 

ஷைாடி சந்தித்துப்ஷபசினார். 

அப்ஷபாது, ஐஷராப்பிய யூனியன் நாடுகளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் 

இவடஷயயான ைர்த்தகத் பதாடர்வப ஷைம்படுத்துைது பதாடர்பாக 

தவேைர்கள் ஷபச்சுைார்த்வத நடத்தியதாக பிரதைர் அலுைேகம் 

பதரிவித்துள்ளது.  

15ஆைது இந்தியா-ஐஷராப்பிய யூனியன் ைாநாடு கடந்த ஆண்டு 

ஜூவேயில் காபைாலி ைாயிோக நவடபபற்றது. ஐஷராப்பிய 

யூனியனின் 10ஆைது மிகப்பபரிய ைர்த்தகக் கூட்டாளியாக இந்தியா 

திகழ்கிறது. ஐஷராப்பிய யூனியன் நாடுகள் இறக்குைதி பசய்யும் 

பபாருள்களில் 1.8 சதவீதம் இந்தியாவைச் ஷசர்ந்தவையாகும். 

 

 



         

    

கடந்த ஆண்டு நிேைரப்படி ஐஷராப்பிய யூனியனில் இடம்பபற்றுள்ள 27 

நாடுகளுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இவடஷயயான ைர்த்தகம் சுைார் `5.55 

ேட்சம் ஷகாடியாக இருந்தது. 

 

5. ஆர்பிஐ ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸின் பதவிக்காேம் மூன்றாண்டுகள் 

நீட்டிப்பு 

இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸின் பதவிக்காேத்வத 

ஷைலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு ைத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது. 

ஆர்பிஐ ஆளுநராக இருந்த உர்ஜித் பஷடல் தனது பதவிவய ராஜிநாைா 

பசய்தவதயடுத்து, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஆர்பிஐ-யின் 25ஆைது 

ஆளுநராக சக்திகாந்த தாஸ் நியமிக்கப்பட்டார். 3 ஆண்டுகளுக்கு 

நியமிக்கப்பட்ட அைரது பதவிக்காேம் டிச.10ஆம் ஷததியுடன் நிவறைவட 

-ைதாக இருந்தது. 

இந்நிவேயில், அைரது பதவிக் காேத்வத பிரதைர் ஷைாடி தவேவையிோ 

-ன நியைனங்களுக்கான குழு ஷைலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

இதுபதாடர்பாக ைத்திய அரசு பைளியிட்ட அறிக்வகயில், ‘ஆர்பிஐ ஆளுநர் 

சக்திகாந்த தாஸின் பதவிக்காேம் டிச.10ஆம் ஷததியில் இருந்து ஷைலும் 3 

ஆண்டுகளுக்ஷகா அல்ேது அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் ைவரஷயா 

நீட்டிக்கப்படுகிறது’ எனத்பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூேைாக 

ஆர்பிஐ’இன் தவேவைப்பபாறுப்வப 2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ைவர 

சக்திகாந்த தாஸ் ைகிக்க ைழி ஏற்பட்டுள்ளது. 

நிதிப் பற்றாக்குவறவய எதிர்பகாள்ைதற்காக ைத்திய அரசு `12.60 

ேட்சம் ஷகாடி கடன் பபறுைதிலும் அைர் முக்கியப் பங்கு ைகித்தார். 

தமிழகப் பிரிவு இந்திய ஆட்சிப் பணி (ஐஏஎஸ்) அதிகாரியான சக்திகாந்த 

தாஸ் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் ஓய்வு பபற்றார். 

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டுமுதல் பணி ஓய்வு பபறும் ைவர பபாருளாதார 

விைகாரங்கள் துவறயின் பசயேராக அைர் பதவி ைகித்தார். 15ஆைது 

நிதிக்குழுவின் உறுப்பினராகவும் அைர் இருந்தார். 

தனது பதவிக் காேத்வத சக்திகாந்த தாஸ் முழுவையாக நிவறவு 

பசய்தால், நீண்ட காேம் ஆர்பிஐ ஆளுநராக இருந்த 2ஆைது நபர் என்ற 

சிறப்வபப் பபறுைார். இதற்கு முன்பு பபனகல் ராைா ராவ் 1949 முதல் 

1957 ைவர பதாடர்ந்து ஆர்பிஐ ஆளுநராக இருந்தார். அைவரத் தவிர 4 

ஆளுநர்கள் ைட்டுஷை 5 ஆண்டுகளுக்கு ஷைல் பதவி ைகித்துள்ளனர். 

ஆர்பிஐ ஆளுநரின் பதவிக்காேத்வத பாஜக தவேவையிோன ைத்திய 

அரசு நீட்டிப்பது இதுஷை முதல் முவறயாகும். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் 

ஆளுநராக இருந்த ரகுராம் ராஜன், பதவிக்காே நீட்டிப்வப ஏற்க 

ைறுத்துவிட்டார். அவதயடுத்து பதவிஷயற்ற ஆளுநர் உர்ஜித் பஷடல் 3 

ஆண்டு பதவிக்காேம் முடியும் முன்ஷப ராஜிநாைா பசய்தார். 

 

6. ஒஷர ஆண்டில் 1.53 ேட்சம் ஷபர் தற்பகாவே - தமிழ்நாடு இரண்டாம் 

இடம் 

நாட்டில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 1.53 ேட்சம் ஷபர் தற்பகாவே பசய்து 

பகாண்டனர். இதில் ைகாராஷ்டிரத்துக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டில் 

16,000 ஷபர் தற்பகாவே பசய்துபகாண்டுள்ளனர். 

இதுபதாடர்பாக ஷதசிய குற்ற ஆைைக்காப்பகம் பைளியிட்டுள்ள ஆண்டு 

அறிக்வகயில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நாடு முழுைதும் 1,39,123 ஷபர் 

தற்பகாவே பசய்துபகாண்டனர். இது கடந்த ஆண்டு 1,53,052-ஆக 

அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு 10.4 சதவீதைாக இருந்த 

தற்பகாவே விகிதம், கடந்த ஆண்டு 11.3 சதவீதைாக உயர்ந்துள்ளது. 

கடந்தாண்டு அதிகபட்சைாக ைகாராஷ்டிரத்தில் 19,909 ஷபர் தற்பகாவே 

பசய்துபகாண்டனர். அதற்கு அடுத்த இடங்களில் தமிழ்நாடு (16,883), 

ைத்திய பிரஷதசம் (14,578), ஷைற்கு ைங்கம் (13,103), கர்நாடகம் (12,259) 

ைாநிேங்கள் உள்ளன. 

தற்பகாவே பசய்துபகாண்டைர்களின் பைாத்த எண்ணிக்வகயில் 50.1 

சதவீதம் ஷபர் இந்த 5 ைாநிேங்கவளச் ஷசாந்தைர்கள். நாட்டில் அதிக 

ைக்கள்பதாவக பகாண்ட ைாநிேம் உத்தர பிரஷதசம். பைாத்த ைக்கள் 

பதாவகயில் 16.9% ஷபர் அந்த ைாநிேத்தில் ைசிக்கின்றனர். ஆனால், 

அந்த ைாநிேத்தில் தற்பகாவே பசய்துபகாண்டைர்களின் எண்ணிக்வக 

மிகக் குவறைாகப் பதிைாகியுள்ளது. 

பைாத்த தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் 3.1% ஷபர்தான் அந்த ைாநிேத் 

-வதச் ஷசாந்தைர்கள். யூனியன் பிரஷதசங்கவள பபாருத்தைவர, தில்லி 

-யில் அதிக அளவில் தற்பகாவேகள் (3,142) பதிைாகியுள்ளன. அதற்கு 

அடுத்த இடத்தில் புதுச்ஷசரி (408) உள்ளது. 

நகரங்களில் அதிக தற்பகாவே: நாட்டில் உள்ள 53 பபரிய நகரங்களில் 

23,855 ஷபர் தற்பகாவே பசய்துபகாண்டனர். நகரங்களில் தற்பகாவே 

பசய்துபகாண்டைர்களின் வீதம் (14.8%) ஒட்டுபைாத்தைாக இந்தியாவில் 

தற்பகாவே பசய்துபகாண்டைர்களின் விகிதத்வதவிட (11.3%) அதிகம். 

பைாத்த தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் 56.7% தற்பகாவேகளுக்கான 

காரைங்களாக குடும்பப் பிரச்வனகள், திருைைம் சார்ந்த பிரச்வனகள், 

உடல்நே பாதிப்புகள் உள்ளன. 

10,000 விைசாயிகள்: கடந்த ஆண்டு தற்பகாவே பசய்துபகாண்ட 1.53 

ேட்சம் ஷபரில் 10,677 ஷபா விைசாயிகள். 

இைர்களில் 5,579 ஷபர் பசாந்தைாக நிேம் வைத்திருந்தைர்கள்; 5,098 

ஷபர் பிறர் நிேங்களில் பணிபுரிந்த விைசாயத் பதாழிோளர்கள். பைாத்த 

தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் இைர்களின் விகிதம் ஏழு சதவீதைாகும். 

ஒட்டுபைாத்த தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் 70.9% ஷபர் ஆண்கள்; 29.1 

ஷபர் பபண்கள். 

 

7. ைத்திய அரசின் நிதிப் பற்றாக்குவற 35% எட்டியது 

ைத்திய அரசின் நிதிப்பற்றாக்குவற முதல் அவரயாண்டில் பட்பஜட் 

இேக்கில் 35 சதவீதத்வத எட்டியுள்ளது. 

இதுகுறித்து பபாதுக் கைக்கு கட்டுப்பாட்டாளர் (சிஜிஏ) பைளியிட்ட புள்ளி 

விைரத்தில் பதரிவித்துள்ளதாைது: 

2021 பசப்டம்பருடன் முடிைவடந்த முதல் அவரயாண்டில் ைத்திய 

அரசின் நிதிப் பற்றாக்குவற ரூ.5,26,851 ஷகாடிவயத் பதாட்டுள்ளது. இது, 

நடப்பு நிதியாண்டுக்கான பட்பஜட் ைதிப்பீட்டில் 35 சதவீதைாகும். 

இருப்பினும், கடந்த நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுவகயில் நிதிப் பற்றாக்குவற 

-யானது நடப்புநிதியாண்டில் மிகவும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ஷளஷய உள்ளது. 

கடந்த நிதியாண்டில் கஷரானா ஷபரிடவர எதிர்பகாள்ள அதிக பசேவிட 

ஷைண்டியிருந்ததால் நிதிப்பற்றாக்குவறயானது பட்பஜட் இேக்வக 

தாண்டி 114.8 சதவீதைாக அதிகரித்தது என சிஜிஏ பதரிவித்துள்ளது. 

நடப்பு நிதியாண்டில் நிதிப்பற்றாக்குவற பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

-யில் 6.8 சதவீதைாக (`15,06,812 ஷகாடி) இருக்கும் என்பது ைத்திய 

அரசின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. 

 

8. பிரதைரின் ஜன் தன் ஷயாஜனா: ைங்கிக் கைக்குகள் எண்ணிக்வக 

44 ஷகாடியாக அதிகரிப்பு 

பிரதைரின் ைக்கள் நிதி திட்டத்தின் (ஜன் தன் ஷயாஜனா) கீழுள்ள ைங்கிக் 

கைக்குகளின் எண்ணிக்வக 44 ஷகாடியாக அதிகரித்துள்ளது என்று 

ைத்திய நிதியவைச்சகம் பதரிவித்துள்ளது. 

அஷசாஷசம் ைர்த்தகக் கூட்டவைப்பு சார்பில் நிதித்துவற பதாடர்பான 

இவையைழி கருத்தரங்கு நடந்தது. இதில் ைத்திய நிதியவைச்சகத்தின் 

கீழ் பசயல்படும் பபாருளாதார விைகாரங்கள் துவறயின் ஆஷோசகர் 

ைணீஷ் பசன்சர்ைா பங்ஷகற்று ஷபசுவகயில், “பிரதைரின் ஜன் தன் 

திட்டத்தின் கீழுள்ள ைங்கிக்கைக்குகளின் எண்ணிக்வக, இந்த 

ஆண்டு அக்ஷடாபர் ைவர இந்த சுைார் 44 ஷகாடியாக அதிகரித்துள்ளது”. 

கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தின்ஷபாது பிரதைரின் ஜன் தன் 

ஷயாஜனா திட்டத்வத பிரதைர் ஷைாடி அறிவித்தார். அந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

28ஆம் ஷததி அத்திட்டம் அைலுக்கு ைந்தது. 

பபாதுைக்களுக்கு நிதிச்ஷசவைகள், குறிப்பாக பைப்பரிைர்த்தவன, கட 

-ன் பபறுதல், காப்பீடு, ஓய்வூதியம் சார்ந்த ஷசவைகள் எளிதில் கிவடக்க 

ஷைண்டும் என்பவத ஷநாக்கைாகக்பகாண்டு இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்த 

-ப்பட்டது. 

 


