
         

    

1. ப ொதுத்துறை தணிக்றையில் தைவல்ைறை  ரிமொறிக்பைொள்வதற் 

-ைொை, இந்தியொ, எந்த நொட்டுடனொன புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் 

றைபயழுத்திட்டது? 

அ) இலங்கை 

ஆ) சுவிச்சர்லாந்து 

இ) மாலத்தீவுைள்  

ஈ) கைய்மன் தீவுைள் 

✓ இந்திய தகலகம ைணக்குத் தணிக்கையாளர் கிரிஷ் சந்திர முர்மு 

மற்றும் மாலத்தீவின் தகலகம ைணக்குத் தணிக்கையாளர் ஹுகசன் 

நியாசி ஆகியயார் மாயலயில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைகயழு 

-த்திட்டனர். இது இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவுைளுக்கு இகடயய கபாதுத் 

துகை தணிக்கைதுகையில் தைவல்ைகள பரிமாறிக்கைாள்வகத ய ாக் 

-ைமாைக்கைாண்டதாகும்.  ாடுைள் அந்தந்த நிறுவனங்ைளின் கதாழிற் 

முகை திைகன வலுப்படுத்தவும், கபாது நிதி தணிக்கை துகையில் 

முகைைகள யமம்படுத்தவும் முயற்சி கசய்கின்ைன. 

 

2. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை ஷவ்ைத் மிர்சியயொயயவ், 

எந்த நொட்டின் அதி ரொை மீண்டும் யதர்ந்பதடுக்ைப் ட்டுள்ைொர்? 

அ) ஆப்ைானிஸ்தான் 

ஆ) உஸ்கபகிஸ்தான்  

இ) சிரியா 

ஈ) மாலத்தீவுைள் 

✓ உஸ்கபகிஸ்தானின் அதிபர் ஷவ்ைத் மிர்சியயாயயவ், 2ஆவது 5 ஆண்டு 

ைாலத்திற்கு மீண்டும் யதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். உஸ்கபகிஸ்தானின் 

மத்திய யதர்தல் ஆகணயத்தின்படி, மிர்சியயாயயவ் 80.1% வாக்குை 

-களப் கபற்று கவற்றி கபற்ைார். 64 வயதான அவர், ைடந்த 2016’இல், 

உஸ்கபகிஸ்தானின் நீண்டைால அதிபராை இருந்த இஸ்லாம் ைரியமாவ் 

இைந்தகதத்கதாடர்ந்து அதிபராை பதவியயற்ைார். 

 

3. ஐநொ அறவயின் ஆயுதக்குறைப்பு வொரமொனது ஆண்டுயதொறும் 

எந்த மொதத்தில் அனுெரிக்ைப் டுகிைது? 

அ)  வம்பர் 

ஆ) அக்யடாபர்  

இ) கசப்டம்பர் 

ஈ) ஆைஸ்ட் 

✓ ஐ ா அகவயின் ஆயுதக்குகைப்பு வாரமானது ஆண்டுயதாறும் 

அக்யடாபர் மாதத்தில் அனுசரிக்ைப்படுகிைது. இந்த ஆண்டின் (2021) 

ஆயுதக்குகைப்பு வாரமானது அக்யடாபர்.24 அன்று கதாடங்கி அக்யடாபர் 

30 வகர  கடகபற்ைது. இது  ாடுைளில் நிராயுதபாணியாக்ைம் பற்றிய 

விழிப்புணர்கவயும் புரிதகலயும் யமம்படுத்துவகத ய ாக்ைமாைக் 

கைாண்டுள்ளது. சமூைத்தில் அகமதிகயக் கைாண்டுவர ஆயுதங்ைகளப் 

பயன்படுத்துவகத, குறிப்பாை அணு ஆயுதங்ைகளப் பயன்படுத்துவகதக் 

குகைப்பயத இந்த அனுசரிப்பின் ய ாக்ைமாகும். ஐ ா ஆயுதக்குகைப்பு 

ஆகணயமானது 1952’இல், ஐ ா பாதுைாப்பு ைவுன்சிலின்கீழ் அகனத்து 

யபரழிவு ஆயுதங்ைகளயும் வழிப்பதற்ைாை உருவாக்ைப்பட்டது. 

 

4. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை இரொணி ஹியயொ ஹ்வொங்-

ஓக் நிறனவுப்பூங்ைொ அறமந்துள்ை நொடு எது? 

அ) கதன் கைாரியா 

ஆ) இந்தியா  

இ) சீனா 

ஈ) தாய்லாந்து 

✓ அயயாத்தியில் சரயு  திக்ைகரயில் அகமந்துள்ள ராம் ைதா பூங்ைா என்று 

முன்பு அகைக்ைப்பட்ட பூங்ைா, புதுப்பிக்ைப்பட்டு வருகிைது.  வம்பர்.4ஆம் 

யததி திைக்ைப்பட்ட பிைகு, அந்தப் பூங்ைா இராணி ஹியயா ஹ்வாங்-ஓக் 

நிகனவுப்பூங்ைா என்று அகைக்ைப்படும். ஒரு கைாரிய இராணியின் 

நிகனவாை இந்தப் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு கைாரிய இராணியான 

ஹியயா ஹ்வாங்-ஓக், அயயாத்தி மன்னர் பத்மாகசன் மற்றும் இந்துமதி 

ஆகியயாரின் மைளாைப் பிைந்த அயயாத்தியின் இளவரசி சூரிரத்னா என 

 ம்பப்படுகிைது. பத்மாகசன், கைௌசலா இராச்சியத்கத ஆட்சி கசய்தார். 

அது, இன்கைய உத்தரபிரயதசத்திலிருந்து ஒடிசா வகர பரவியிருந்தது. 

 

5. ெமீ த்தில் ‘பெல்வ வரி’றய முன்பமொழிந்த நொடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) அகமரிக்ைா  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) சுவிச்சர்லாந்து 

✓ அகமரிக்ை அதிபர் ய ா கபடன், கபரிய நிறுவனங்ைள் மற்றும் பணக்ைார 

அகமரிக்ைர்ைளின் வருமானத்தின் மீதான வைக்ைமான முன்கமாழியப்ப 

-ட்ட விகித உயர்கவ அறிவித்துள்ளார், இது ‘கசல்வ வரி’ யபான்ைது. $1 

பில்லியனுக்கும் அதிைமான கசாத்துக்ைள் அல்லது $100 மில்லியனுக்கும் 

அதிைமான வருமானம் உள்ளவர்ைளுக்கு இந்தப் புதிய வரி மூன்று 

ஆண்டு ைாலத்திற்குப் கபாருந்தும். 

 

6. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை மன்னொர் வறைகுடொ ைடல் 

உயிர்க்யைொை ைொப் ைம் அறமந்துள்ை மொவட்ட(ம்)ங்கள் எது/எறவ? 

அ) இராம ாதபுரம் & தூத்துக்குடி  

ஆ) திருக ல்யவலி 

இ) சிவைங்கை & இராம ாதபுரம் 

ஈ) ைன்னியாகுமரி 

✓ மன்னார் வகளகுடா ைடல் உயிர்க்யைாள ைாப்பைமானது, தமிழ் ாட்டில் 

இராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இடடயய 

அகமந்துள்ள தீவுைள் மற்றும் அதகனகயாட்டிய பவளப்பாகைைளின் 

கதாகுப்பாகும். ஆர்க்டிக் பகுதியிலிருந்து மன்னார் வகளகுடா ைடல் 

உயிர்க்யைாள ைாப்பைத்திற்கு ஆண்டுயதாறும் பல பைகவைள் வலகச 

வருகின்ைன. இப்பூங்ைாவிற்குள் உள்ள மயனாலி தீவுைளில் ஒரு கபரிய 

பைகவக்கூட்டம் அண்கமயில் ைாணப்பட்டது. 

✓ அதில், ஆயிரக்ைணக்ைான ஆர்க்டிக் ஆலாக்ைள் மற்றும் கடற்காகங்கள், 

நூற்றுக்ைணக்ைான  ண்டுதின்னும் உப்புக்கைாத்திைள் அடங்கும். 

 

7. ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்யடொ ர் குயைொ ல் ஸ்னொப்ஷொட்’ டி, றைய சி 

 யன் டுத்துயவொரின் ெதவீதம் எவ்வைவு? 

அ) 45 

ஆ) 65  

இ) 75 

ஈ) 80  

✓ ‘We Are Social’ என்ை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்யடாபர் 

குயளாபல் ஸ்னாப்ஷாட்’ என்ை தகலப்பிலான ஓர் அறிக்கைகய 

கவளியிட்டது. இவ்வறிக்கையின்படி, உலை மக்ைள்கதாகையில் 65%’ 

க்கும் அதிைமாயனார் கையபசிகயப் பயன்படுத்தி வருகின்ைனர்.  

✓ உலைளாவிய கையபசி பயனர்ைள் எண்ணிக்கை அக்யடாபரில் 5.29 

பில்லியகன எட்டியுள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் உலை 

மக்ைள்கதாகையில் 60% யபர் சமூை ஊடை பயனர்ைளாை வாய்ப்புள்ளது 

என இவ்வறிக்கை கூறுகிைது. 

 

8. தடுப்பூசிறய பெலுத்துவறத அதிைரிப் தற்ைொை, பின்வரும் எந்த 

நொடு ‘Knock Every Door’ என்ை திட்டத்றதத் பதொடங்ைவுள்ைது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) இந்யதாயனசியா 

ஈ) அகமரிக்ைா 

✓ இந்திய மத்திய சுைாதார அகமச்சைம் கவளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, 

தடுப்பூசி கசலுத்து விகிதங்ைள் குகைவாை உள்ள மாவட்டங்ைளில் ‘வீடு 

யதடிச்கசன்று தடுப்பூசி கசலுத்தும்’ திட்டம் விகரவில் கதாடங்ை திட்டமிட 

-ப்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசி யபாடுவதற்கு மக்ைகள ஊக்குவிப்பகத இது 

ய ாக்ைமாைக் கைாண்டுள்ளது. சுைாதார அகமச்சைத்தின் கூற்றுப்படி, 

 ாட்டில் 10.34 யைாடிக்கும் அதிைமான மக்ைள் COVID-19 தடுப்பூசியின் 

இரண்டாவது யடாகை கசலுத்தாமல் உள்ளனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இந்திய தறைறமத் யதர்தைொறணயர் சுஷில் ெந்திரொ, ெமீ த்தில் 

எந்த நொட்டின் அதி ர் யதர்தறை யமற் ொர்றவயிட்டொர்? 

அ) சிங்ைப்பூர் 

ஆ) உஸ்கபகிஸ்தான்  

இ) இலங்கை 

ஈ) தாய்லாந்து 

✓ உஸ்கபகிஸ்தானின் அதிபர் யதர்தகல யமற்பார்கவயிட இந்தியாவின் 

தகலகமத் யதர்தல் ஆகணயர் சுஷில் சந்திரா தகலகமயில் 3 யபர் 

கைாண்ட குழு ஒன்று உஸ்கபகிஸ்தானுக்குச் கசன்ைது. இந்த இந்திய 

அணி, சர்வயதச பார்கவயாளராை யதர்தகல யமற்பார்கவயிட்டுள்ளது.  

✓ உஸ்கபகிஸ்தானின் அதிபர் ஷவ்ைத் மிர்சியயாயயவ் யதர்தலில் 80%’ 

க்கும் அதிைமான வாக்குைகளப் கபற்று 2ஆவது ஐந்தாண்டு ைாலத்திற்கு 

மீண்டும் யதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டார். சுஷில் சந்திரா மற்றும் க னிதின் 

நி ாம்யைாட்ய வ் தகலகமயிலான உஸ்கபகிஸ்தானிய யதர்தல் 

ஆகணயம் யதர்தல் ஒத்துகைப்பு குறித்த கூட்டத்கத  டத்தியது. 

 

10. 2021 - ப ொது விவைொரங்ைள் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்துள்ை 

இந்திய மொநிைம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) யைரளா  

இ) கதலுங்ைானா 

ஈ) கு ராத் 

✓ கபங்ைளூருகவச் சார்ந்த ஒரு இலாபய ாக்ைற்ை மதியுகரயைமான 

கபாது விவைாரங்ைள் கமயமானது ஒவ்யவார் ஆண்டும் கபாது 

விவைாரங்ைள் குறியீட்கட கவளியிட்டு வருகிைது. இந்த ஆண்டு (2021) 

கபாது விவைாரங்ைள் குறியீட்டில் (PAI 2021), யைரளா, தமிழ் ாடு மற்றும் 

கதலுங்ைானா ஆகியகவ நிர்வாை கசயல்திைனில் பதிகனட்டு கபரிய 

மாநிலங்ைளுள் முதல் மூன்று இடங்ைகளப் பிடித்துள்ளன. 

✓ சமபங்கு, வளர்ச்சி மற்றும் நிகலத்தன்கம ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில் மாநிலங்ைளுக்கு மதிப்கபண்ைள் வைங்ைப்பட்டுள்ளன. 

COVID-19 மீண்கடழு குறியீடானது முதன்முகையாை இந்த ஆண்டு 

(2021) குறியீட்டில் யசர்க்ைப்பட்டுள்ளது. சிக்கிம், யைாவா மற்றும் மியசாரம் 

ஆகியகவ சிறிய மாநிலங்ைளுள் முதல் 3 இடங்ைகளப் பிடித்துள்ளன. 

புதுச்யசரி,  ம்மு & ைாஷ்மீர் மற்றும் சண்டிைர் ஆகியடவ யூனியன் 

பிரயதசங்ைளுள் முதல் மூன்று இடங்ைளில் உள்ளன. 

 


1. நீரஜ் யசாப்ரா உள்பட 12 யபருக்கு யைல் ரத்னா விருது 

யடாக்கியயா ஒலிம்பிக்கில் தங்ைப்பதக்ைம் கவன்ை தடைள வீரர் நீரஜ் 

யசாப்ரா உட்பட பன்னிரண்டு யபருக்கு தயான் சந்த் யைல் ரத்னா விருது 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ரவிக்குமார், லவ்லினா, ஸ்ரீய ஷ், அவனி யலைரா, பிரயமாத் பைத், மிதாலி 

ராஜ், மன்பிரீத் சிங், சுனில் யசத்ரிக்கு தயான் சந்த் யைல் ரத்னா விருது 

வைங்ைப்படுகிைது. 

விகளயாட்டுத் துகையில் சிைப்பான பங்ைளிப்கப அளித்தவர்ைளுக்கு 

இந்த விருது வைங்ைப்படுகிைது. தயான் சந்த் யைல் ரத்னா விருது 

விகளயாட்டுத் துகையில் வைங்ைப்படும் மிை உயரிய விருதாகும். 

அர் ுனா விருது: 

விகளயாட்டுத் துகையில் சிைப்பான பங்ைளிப்கப அளித்த 35 தடைள 

வீரர்ைளுக்கு அர் ூனா விருது வைங்குவதற்கும் விகளயாட்டு 

விருதுைள் குழு பரிந்துகர கசய்துள்ளது. அதன்படி ஷிைர் தவான், 

வந்தனா ைட்டாரியா, பவானி யதவி, அபியஷக் வர்மா, தீபக் புனியா, 

ஹர்மன் பிரீத் சிங், மன்தீப் சிங், பவினா பயடல், ஷரத் குமார், வருண் 

குமார் உள்பட 35 யபருக்கு விருது வைங்ைப்படுகிைது. 

இயதயபான்று வாழ் ாள் பிரிவில் 5 பயிற்சியாளர்ைள் உள்பட 10 யபருக்கு 

துயராணாச்சார்யா விருது அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

2. ஆயுதமின்றி தனித்து யபாராடும் வகையில் தமிைை சிகைக் 

ைாவலர்ைளுக்கு ‘க்ரவ் யமைா’ தற்ைாப்பு பயிற்சி 

சிகைவாசிைளின் பாதுைாப்கப உறுதி கசய்ய சிகைக் ைாவலர்ைளுக்கு 

ஆயுதமின்றி தனித்துப் யபாராடும் ‘க்ரவ் யமைா’ தற்ைாப்பு பயிற்சி 

அளிக்ைப்பட்டு வருகிைது. 

சிகைச்சாகலைள் மற்றும் சீர்திருத்தப்பள்ளிைள் குற்ைவியல் நீதியகமப்பு 

முகையின் முக்கிய கூைாை விளங்குகின்ைன. நீதிமன்ைங்ைள் விதிக்கும் 

தண்டகனைகள நிகையவற்றுவது, கைதிைளின் உயிர் மற்றும் 

உகடகமைகள பாதுைாப்பது, மனித உரிகம மீைலுக்கு இடமில்லாமல் 

ைண்ணியத்துடன்  டத்துவது, சீர்திருத்தம், மறுவாழ்வு, திைன்சார் 

பயிற்சிைள் அளித்து கபாறுப்பான குடிமக்ைளாை அவர்ைகள 

மாற்றுதல்ஆகியகவ சிகைச்சாகலைளின் பணிைளாை உள்ளன. 

தமிைைத்தில் சிகைைள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிைள் துகையின் கீழ் 142 

சிகைைள் உள்ளன. இதில் மத்திய சிகைச்சாகலைள் 9, 

கபண்ைளுக்ைான தனிச்சிகைைள் 5, மாவட்ட சிகைச்சாகலைள் 14, 

ஆண்ைளுக்ைான கிகளச் சிகைைள் 89, கபண்ைளுக்ைான கிகளச் 

சிகைைள் 7, ஆண்ைளுக்ைான தனி கிகளச் சிகை 1, கபண்ைளுக்ைான 

தனி கிகளச் சிகைைள் 2, இளம் குற்ைவாளிைளுக்ைான சீர்திருத்தப் 

பள்ளிைள் 12 மற்றும் திைந்தகவளி சிகைச்சாகலைள் மூன்று ஆகியகவ 

அடங்கும். 

இந்தச் சிகைைளில் 23,592 யபருக்கு இடவசதி உள்ளது. இவர்ைகள 

ைண்ைாணித்து வழி டத்த 5,452 சிகைத்துகைபணியாளர்ைள் 

உள்ளனர். கபாதுவாை சிகைச்சாகலைளில் மரண தண்டகன, ஆயுள் 

தண்டகன, 3 மாதங்ைளுக்கு யமல்தண்டகன கபற்ைவர்ைள், கபருங் 

குற்ைங்ைளுக்ைாை தண்டகன விதிக்ைப்பட்டவர்ைள், கைாடுங் 

குற்ைவாளிைள், கதாடர்ந்துகுற்ைச் கசயல்ைளில் ஈடுபடுபவர்ைள், சை கைதி 

-ைளுக்கு ஊறு விகளவிக்ைக்கூடியவர்ைள், ைடன் வாங்கி திருப்பிச் 

கசலுத்த முடியாமல் சிகைபடும் சிகைவாசிைள், தடுப்பு ைாவல் மற்றும் 

நீதிமன்ை ைாவல், விசாரகண சிகைவாசிைள் என வகைப்படுத்தப்பட்டு 

உள்ளனர். 

சிகைத்துகை  ன்னடத்கத அலுவலர்ைள், சிகைவாசிைளுக்கும் 

அவர்ைளின் குடும்பத்தினருக்குமிகடயய ஒருஇகணப்பு பாலமாை 

கசயல்படுகின்ைனர். நுண்ணறிவு மற்றும் விழிப்புப்பணி பிரிவு 

சிகைக்குள் கிகடக்கும் நுண்ணறிவு தைவல்ைகள ரைசியமாை 

யசைரித்து இதர புலனாய்வு அகமப்புைளுக்கு பரிமாற்ைம் கசய்யும். 

நீதிமன்ை வைக்குைகள நிர்வகித்து, குற்ை வைக்குைளில் தகுந்த 

ஆயலாசகன வைங்ை சட்ட ஆயலாசகனப் பிரிவும், சிகைக்குள்  வீன 

கதாழில்நுட்பத்கத கையாள கதாழில்நுட்ப பிரிவும் உள்ளது. 

 

3. தீவிரவாதம் கதாடர்பான வைக்குைகள விசாரிக்ை ைாஷ்மீரில் புதிதாை 

மாநில புலனாய்வு அகமப்பு: 

தீவிரவாதம் கதாடர்பான வைக்குைகள விசாரிக்ை  ம்மு-ைாஷ்மீரில் 

புதிதாை மாநில புலனாய்வு அகமப்பு (எஸ்ஐஏ) அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ம்மு-ைாஷ்மீர் யூனியன் பிரயதசத்தில் உள்ள தீவிரவாதம் கதாடர்பான 

வைக்குைகள, விவைாரங்ைகள எஸ்ஐஏ விசாரிக்கும். வைக்குைகள 

விகரந்து முடிக்ைவும், திைகமயான முகையில் வைக்குைகள 

விசாரிப்பதற்கும் இந்த எஸ்ஐஏ அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

யதசிய புலனாய்வு முைகம (என்ஐஏ) உள்ளிட்ட இதர மத்திய புலனாய்வு 

அகமப்புைளுக்கும் இந்த எஸ்ஐஏ உதவியாை இருக்கும் என்று  ம்மு-

ைாஷ்மீர் யூனியன் பிரயதச அரசு கவளியிட்டுள்ள அரசாகணயில் 

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.  ம்மு-ைாஷ்மீரின் குற்ைப்பிரிவு விசாரகண 

அகமப்பின் (சிஐடி) தகலவயர, எஸ்ஐஏ அகமப்பின் இயக்கு ராைவும் 

இருப்பார் என்றும் கதரியவந்துள்ளது. தீவிரவாதம் கதாடர்பான 

வைக்குைளில் யதகவப்படும் தைவல்ைகள யூனியன்பிரயதசத்தில் உள்ள 

அகனத்து யபாலீஸ் நிகலய அதிைாரிைளும் எஸ்ஐஏ இயக்கு ருக்குத் 

தரயவண்டும். 

யமலும் யபாலீஸ் டிஜிபிக்குத் கதரிவித்த பின்னர் தாமாையவ முன்வந்து 

முதல் தைவல் அறிக்கைகய பதிவு கசய்யும் அதிைாரமும் எஸ்ஐஏவுக்கு 

வைங்ைப்பட்டுள்ளது என்று அந்த அரசாகணயில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 



         

    

4. 2070-க்குள் பசுகமக்குடில் வாயு மாசு பூஜ்ஜியமாகும்: ஐ. ா. பருவ 

நிகல மாற்ை மா ாட்டில் பிரதமர் யமாடி உறுதி 

இந்தியாவில் வரும் 2070ஆம் ஆண்டுக்குள் பசுகமக் குடில் வாயுக்ைள் 

மாசு பூஜ்ஜியமாகும் என்று ஐ ா மா ாட்டில் பிரதமர்  யரந்திர யமாடி 

உறுதியளித்துள்ளார். 

ஸ்ைாட்லாந்தின் கிளாஸ்யைா  ைரில் ஐ. ா. பருவநிகல மாற்ைமா ாடு 

ைடந்த 31-ம் யததி கதாடங்கியது. இதில் பிரதமர்  யரந்திர யமாடி ய ற்று 

முன்தினம் பங்யைற்ைார். அவர் யபசியதாவது: 

பருவநிகல மாற்ைத்தால் இந்தியா யபான்ை வளரும்  ாடுைள் அதிைம் 

பாதிக்ைப்படுகின்ைன. கபரும்பாலான வளரும்  ாடுைளில் பருவநிகல 

மாற்ைம் விவசாயிைளுக்கு மிைப்கபரிய சவாலாை உருகவடுத்துள்ளது. 

பருவமகை கபாய்ப்பது, அதிை மகைப்கபாழிவு, கவள்ளம் மற்றும் 

புயல்ைளால் பயிர் சாகுபடி ைடுகமயாை பாதிக்ைப்படுகிைது. 

பருவநிகல மாற்ைத்துக்கு ஏற்ப குடிநீர் ஆதாரம், வீடுைள் உள்ளிட்ட 

அடிப்பகட வசதிைகள ைட்டகமப்பது அவசியமாகிைது. இதன்படி 

இந்தியாவில் குைாய் குடிநீர் திட்டம், தூய்கம இந்தியாதிட்டம், 

ஏகைைளுக்கு இலவச சகமயல் ைாஸ் இகணப்பு உள்ளிட்ட திட்டங்ைள் 

கசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. இதன்மூலம் இந்தியமக்ைளின் வாழ்க்கைத் 

தரம் உயர்ந்துள்ளது. இயற்கையயாடு இகணந்து வாழும் அறிகவ 

மக்ைள் கபற்றுள்ளனர். 

5 வாக்குறுதிைள் 

உலை மக்ைள் கதாகையில் 17 சதவீதம் யபர் இந்தியாவில் வசிக்கின்ைனர். 

எனினும் சர்வயதச ைரியமில வாயு கவளியயற்ைத்தில் இந்தியா 5 

சதவீதம் மட்டுயம பங்கு வகிக்கிைது. பாரிஸ் உடன்பாட்கட இந்தியா 

உறுதியுடன் பின்பற்றி வருகிைது. இதன்படி பருவநிகல மாற்ைத்கத 

தடுக்ை இந்தியா சார்பில் 5 வாக்குறுதிைகள அளிக்கியைன். 

வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 500 ஜிைாவாட் அளவுக்கு புகதபடிம 

எரிகபாருள் அல்லாத வழிைளில் மின் உற்பத்தி திைன் கபருக்ைப்படும். 

வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் மின்சார யதகவயில் 50 

சதவீதம் புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைல் மூலம் கபைப்படும். இப்யபாது முதல் 

வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் ைரியமிய வாயு கவளியயற்ைம் 100 யைாடி 

டன் அளவுக்கு குகைக்ைப்படும். 

வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் இந்திய கபாருளாதாரத்தில் ைரியமில வாயு 

பங்ைளிப்பு 45% அளவுக்கு குகைக்ைப்படும். இந்தியாவில் வரும் 2070-

ம் ஆண்டுக்குள் பசுகமக் குடில் வாயு மாசு பூஜ்ஜியமாகும். 

கிளாஸ்யைா மா ாட்டில் எடுக்ைப்படும் முடிவுைளால் எதிர்ைால சந்ததியின 

-ருக்கு பாதுைாப்பான, வளமான எதிர்ைாலம் உறுதி கசய்யப்படும். இவ் 

-வாறு பிரதமர்  யரந்திர யமாடி யபசினார். 

 

5. கு ராத் முதல் அருணாச்சல பிரயதசம் வகர 3,800 கி.மீ. தூரத்கத 9 

 ாளில் கசக்கிளில் பயணித்து கின்னஸ் சாதகன பகடத்த ராணுவ 

அதிைாரி 

கு ராத் முதல் அருணாச்சல பிரயதசம் வகர கசக்கிளில் குறுகிய 

 ாட்ைளில் பயணம் கசய்து கின்னஸ் சாதகன பகடத்துள்ளார் ராணுவ 

அதிைாரி. இந்திய ராணுவத்தின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அன்ட் கமக்ைானிக்ைல் 

இன்ஜினீயர் பிரிவில் கலப்டினன்ட் ைர்னலாை பணியாற்றி வருபவர் 

பாரத் பன்னு. இவர் அண்கமயில் கு ராத் முதல் அருணாச்சல பிரயதசம் 

வகரயிலான 3,800 கிமீட்டர் தூரத்கத யவைமாைக் ைடந்து கின்னஸ் 

சாதகன பகடத்துள்ளார். 

இந்தத் தூரத்கத ைடக்ை அவர் 9  ாட்ைள், 7 மணி ய ரம், 5 நிமிடங்ைள் 

மட்டுயம எடுத்துக் கைாண்டுள்ளார். இகதயடுத்து இவரது கபயர் 

கின்னஸ் சாதகனப் புத்தைத்தில் இடம்கபைவுள்ளது. 

 

6.  டப்பு நிதியாண்டில் கபாருளாதார வளர்ச்சி 10%: நீதி ஆயயாக் 

 டப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 10 சதவீதமாை 

இருக்கும் என NITI ஆயயாக் துகணத்தகலவர் ராஜீவ் கதரிவித்தார். புது 

தில்லியில்  கடகபற்ை புத்தை கவளியீட்டு விைாவில் ைலந்துகைாண்ட 

அவர் இதுகுறித்து யமலும் கூறியதாவது: 

பன்னாட்டு நிதியம் 2021 இல் இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 9.5 

சதவீதமாை இருக்கும் என மதிப்பிட்டுள்ளது. பன்னாட்டு நிதிய கூற்றுப்படி 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுைளில் இந்தியா யவைமாை கபாருளாதாரமாை மாறும் 

என கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. எனினும், இது குகைவான மதிப்பீடாகும். 

 

 டப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 10 

சதவீதத்துக்கும் கூடுதலாையவ இருக்கும். 2022-23’இல் இந்த வளர்ச்சி 

8 சதவீதத்துக்கும் அதிைமாை இருக்கும் என்ைார் அவர். 

 

7. கிராண்ட் ஸ்விஸ் கசஸ்: சசிகிரண் கவற்றி 

லாத்வியாவில்  கடகபறும் ஃபியட கிராண்ட் ஸ்விஸ் கசஸ் யபாட்டியில் 

இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் யை சசிகிரண் 6ஆவது சுற்றில் கவற்றி 

கபற்ைார். இகதயடுத்து தற்யபாகதய நிகலயில் யபாட்டியின் முதலிடம், 

அவர் உள்பட 5 யபரால் பகிர்ந்துகைாள்ளப்பட்டுள்ளது. சசிகிரண் 6ஆவது 

சுற்றில் ரஷியாவின் அகலக்ைாண்டர் பிகரட்யைகவ 53  ைர்வுைளில் 

யதாற்ைடித்தார். அடுத்த சுற்றில் அவர் பிரான்ஸின் யமக்ஸிம் வச்சியர் 

லாக்யரகவ எதிர்கைாள்கிைார். 

இதர ஆடவர்ைளில் நிஹல் சரின் - கசக் குடியரசின் யடவிட்  வாராகவ 

யதாற்ைடித்து 2ஆவது இடத்தில் இருக்கிைார். பி ஹரிகிருஷ்ணா - 

க ர்மனியின் மதியாஸ் புளுகபௌமுடன் டிரா கசய்தார். இந்தியர்ைள் 

இருவர் யமாதிக்கைாண்ட ஒரு சுற்றில் கரௌனக் சந்த்வானி – டி 

குயைஷிடம் யதால்விைண்டார். பிரக்னானந்தா - ரஷியாவின் அகலக்ைா 

சரானாவிடமும், எஸ் பி யசதுராமன் - ரஷியாவின் ஆன்டன் கடம்கசன் 

-யைாவிடமும் யதால்வி ைண்டனர். மைளிர் பிரிவில் துயராணவள்ளி 

ஹரிைா -  ார்ஜியாவின் நியனா பாசிலாஷ்விலியுடன் டிரா கசய்தார். 

அயதயபால், கவஷாலியும் டிரா கசய்ய, வந்திைா அைர்வால், பத்மினி 

கரௌத், திவ்யா யதஷ்முக் ஆகியயார் யதால்விகய சந்தித்தனர். 

 

8. உலகின் சிைந்த விஞ்ஞானிைள் பட்டியல்: ைாந்திகிராம கிராமியப் 

பல்ைகல. யபராசிரியர்ைள் 5 யபர் இடம் 

உலகின் 2% சிைந்த விஞ்ஞானிைள் பட்டியலில் ைாந்திகிராம கிராமிய 

நிைநிகலப் பல்ைகலகயச்யசர்ந்த 5 விஞ்ஞானிைள் இடம்கபற்றுள்ளனர். 

இதுகதாடர்பாை ைாந்திகிராம கிராமியப் பல்ைகல சார்பில் கவளியிடப்பட்ட 

கசய்திக்குறிப்பு: 

உலைத்தரம் வாய்ந்த ஒரு லட்சத்துக்கும் யமற்பட்ட விஞ்ஞானிைளின் 

ஆய்வுக்ைட்டுகரைள், அதற்ைான யமற்யைாள்ைள் தரப்படுத்தப்பட்ட ஒரு 

கூட்டுக்குறிைாட்டி மூலமாை ஓராண்டு ைால தாக்ைத்துக்கு 

வகைப்படுத்தப்பட்டது. யமலும், யமற்யைாள்ைள் இல்லாத அளவீடுைள், 

யமற்யைாள் தாள்ைள் விகிதம் ஆகியவற்றின் மூலமாை 22 அறிவியல் 

துகைைள் மற்றும் 126 துகணத் துகைைளில் விஞ்ஞானிைள் வகைப்படு 

-த்தப்பட்டிருந்தனர். குகைந்தபட்சம் ஐந்து ைட்டுகரைகள கவளியிட்ட 

அகனத்து விஞ்ஞானிைளும், புலன் மற்றும் துகணபுலம் சார்ந்த 

சதவீதங்ைளின் அடிப்பகடயில் தரவரிகசப்படுத்தப்பட்டனர். 

இதில், ைாந்திகிராம கிராமிய பல்ைகலக்ைைைத்கதச் யசர்ந்த 

விஞ்ஞானிைள் ப. பாலசுப்பிரமணியம் (ைணிதத் துகை), எஸ் ஆபிரைாம் 

 ான் மற்றும் எஸ் மீனாட்சி (யவதியல் துகை) ஆகிய 3 யபரும் கதாழில் 

மற்றும் நீண்ட தாக்ைத்துக்குள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். 

யமலும், ஓராண்டு தாக்ைத்துக்ைான பட்டியலில், விஞ்ஞானிைள் எஸ். 

மீனாட்சி மற்றும் ப. பாலசுப்பிரமணியம் ஆகியயாருடன், யசதுராமன் 

(யவதியியல் துகை), யை மாரிமுத்து (இயற்பியல் துகை) ஆகியயாரும் 

இடம்கபற்றுள்ளனர். 

ைடந்த ஆண்டு கவளியிடப்பட்ட உலகின் 2 சதவீத சிைந்த விஞ்ஞானிைள் 

பட்டியலிலும், இப்பல்ைகலக்ைைைத்கதச் யசர்ந்த விஞ்ஞானிைள் ப 

பாலசுப்ரமணியம், யை ராமச்சந்திரன், எம் ஜி யசதுராமன், எஸ் மீனாட்சி, 

எஸ் ஆபிரைாம்  ான், யை மாரிமுத்து மற்றும் ஜி சிவராமன் ஆகிய 7 யபர் 

இடம் கபற்றிருந்தனர். 

தற்யபாது இரண்டாவது முகையாை ப பாலசுப்பிரமணியம், எஸ் மீனாட்சி, 

எஸ் ஆபிரைாம்  ான், யை மாரிமுத்து, எம் ஜி யசதுராமன் ஆகிய 5 யபர் 

யதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளனர் எனத் கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

9. கிளாஸ்யைா பருவ நிகல மாற்ை மா ாடு; யபசுவகத நிறுத்திவிட்டு 

கசயலில் இைங்குங்ைள்: உலை தகலவர்ைளுக்கு தமிைை சிறுமி 

யைாரிக்கை 

கிளாஸ்யைாவில்  கடகபற்ை பருவ நிகல மாற்ை மா ாட்டில் யபசிய 

தமிைை சிறுமி வினிசா உமாசங்ைர் “சுற்றுச்சூைல் விவைாரத்தில் உலைத் 

தகலவர்ைள் யபசுவகத நிறுத்திவிட்டு கசயலில் இைங்ை யவண்டும்” 

என்று யைட்டுக்கைாண்டார். 

உலைத்தகலவர்ைள் தாங்ைள் அளித்த வாக்குறுதிைகள நிகையவற்ைாத 

-தால் இன்கைய தகலமுகையினர் யைாபத்திலும் விரக்தியிலும் 



         

    

உள்ளனர் என்று அந்தச் சிறுமி யபசியது உலை அளவில் ைவனத்கத 

ஈர்த்துள்ளது. 

ஸ்ைாட்லாந்தின் கிளாஸ்யைாவில்  கடகபற்ை பருவநிகல மாற்ை 

மா ாட்டில் தூய்கம கதாழில்நுட்பம் மற்றும் ைண்டுபிடிப்புைள் குறித்த 

நிைழ்வில் ைலந்துகைாண்டு யபசுவதற்கு தமிைைத்தின் திருவண்ணா 

மகல மாவட்டத்கதச் யசர்ந்த பதினான்கு வயதான சிறுமி வினிஷா 

உமாசங்ைருக்கு இளவரசர் வில்லியம்ஸ் அகைப்பு விடுத்திருந்தார். இவர் 

சுற்றுச்சூைலுக்கு ஏற்ை வகையில் சூரிய சக்தி மூலம் இயங்கும் இஸ்திரி 

வண்டிகய வடிவகமத்தற்ைாை சுற்றுச்சூைலுக்ைான ஆஸ்ைார் 

எனப்படும் ‘எர்த்ஷாட்’ விருதுக்குத் யதர்வானவர் ஆவார். 

இந்தியப் பிரதமர் யமாடி, அகமரிக்ை அதிபர் கபடன் உட்பட 100’க்கும் 

யமற்பட்ட உலைத்தகலவர்ைள் ைலந்துகைாண்ட மா ாட்டில் வினிஷா 

ஆற்றிய உகரயில் கூறியதாவது: 

உலைத் தகலவர்ைள் அகனவரிடமும் மரியாகதயுடன் யைட்டுக் 

கைாள்கியைன். யபசுவகத நிறுத்திவிட்டு கசயலில் இைங்குங்ைள். புகதப் 

படிவ எரிகபாருள்ைள், புகை மற்றும் மாசுபட்ட சூைல் ஆகியவற்றில் 

ைட்டகமக்ைப்பட்ட கபாருளாதாரத் துக்குப் பதிலாை சுற்றுச் சூைலுக்கு 

உைந்த ைண்டுபிடிப்புைள், திட்டங்ைளுக்கு ஆதரவு அளிக்ை யவண்டும். 

இந்த விவைாரத்தில் பகைய விவாதங்ைகளயய கதாடராமல் 

எதிர்ைாலத்துக்ைான புதிய சிந்தகனகய முன்கனடுக்ை யவண்டும். 

எர்த்ஷாட் விருது கபற்ைவர்ைள் மற்றும் யதர்வானவர்ைளின் 

ைண்டுபிடிப்புைள், முயற்சிைளுக்கு உதவ யவண்டும். உங்ைளுகடய 

ய ரம், பணம் மற்றும் முயற்சி ஆகியவற்கை வளமான எதிர்ைாலத்கத 

உருவாக்ை எங்ைளிடம் முதலீடு கசய்ய யவண்டும். 

அயதசமயம் கதளிவாை கசால்கியைன். நீங்ைள் கசயல்பட தாமதமானாலும், 

எங்ைளுக்கு ஆதரவு அளிக்ைவில்கல என்ைாலும்  ாங்ைள் நிறுத்த 

மாட்யடாம், கதாடர்ந்து பயணிப்யபாம். நீங்ைள் ைடந்த ைாலத்தியலயய 

முடங்கியிருந்தால்  ாங்ைள் எதிர்ைாலத்கத உருவாக்குவகத ய ாக்கி 

 ைர்ந்துகைாண்யட இருப்யபாம். ஆனால் தயவுகசய்து என்னுகடய 

யைாரிக்கைகய ஏற்றுக்கைாள்ளுங்ைள் என்று யைட்டுக்கைாள்கியைன்.  

 ான் உங்ைளுக்கு உறுதியளிக்கியைன், அதற்ைாை ஒருயபாதும் நீங்ைள் 

வருந்தும்படி ஆைாது. உலைத் தகலவர்ைள் தாங்ைள் அளிக்கும் 

வாக்குறுதிைகள நிகையவற்ைாததால் இன்கைய தகலமுகையினர் 

கபரும் யைாபத்திலும், விரக்தியிலும் உள்ளனர். எங்ைளுகடய யைாபத் 

-கத கவளிப்படுத்த ைாரணங்ைளும் உரிகமயும் உள்ளது. ஆனால் 

எங்ைளுக்கு இப்யபாது யைாபம் கைாள்ள ய ரமில்கல. அகதவிட 

முக்கியமானது கசயலாற்றுவதுதான்.  ான் இந்தியாகவ யசர்ந்த கபண் 

மட்டுமல்ல. இந்த பூமிகயச் யசர்ந்த கபண்ணும் கூட என்யை 

ைருதுகியைன். அதற்ைாை  ான் கபருகமப்படுகியைன். 

இவ்வாறு அவர் யபசினார். 

 

10. எழும்பூர் ைாவல் ைட்டுப்பாட்டகைக்கு ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ்: டிஜிபியிடம் 

வைங்கினார் முதல்வர் ஸ்டாலின் 

கசன்கன எழும்பூர் மாநில ைாவல் ைட்டுப்பாட்டகைக்கு 

வைங்ைப்பட்டுள்ள ஐஎஸ்ஓ சர்வயதச தரச்சான்றிதகை தமிைை டிஜிபி 

கசயலந்திரபாபுவிடம் முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் வைங்கினார். 

இதுகுறித்து தமிைை அரசு கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவ 

-து: 

அவசர ைால உதவி எண்ைள் 

கசன்கன எழும்பூரில் அகமந்துள்ள மாநில ைாவல் ைட்டுப்பாட்டு 

அகையில், அவசர ைால உதவி எண்ைள் 100, 112, 101 அகைப்புைள் 

கையாளப்படுகின்ைன. இது  வீனஒருங்கிகணந்த தரவு தளம் மற்றும் 

இதர கதாழில்நுட்ப ைட்டகமப்புைளுடன் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த  வீன 

ஒருங்கிகணந்த தரவு தளத்தில் இது ாள் வகர ̀ 1.12 யைாடி அவசர ைால 

அகைப்பு விவரங்ைள் மற்றும் 14.5 லட்சம் ‘ைாவலன்’ கசயலி 

பயன்படுத்துயவாரின் தைவல்ைள் யசமித்து கவக்ைப்பட்டுள்ளன. 

இந்த  வீன ஒருங்கிகணந்த தரவு தளத்தின் தைவல்ைள் பாதுைாப்பு 

அகமப்புக்கு பிரிட்டீஷ்ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனால் ஐஎஸ்ஓ 

27001:2013 சர்வயதச தரச்சான்று வைங்ைப்பட்டுள்ளது.  ாட்டியலயய 

முதல்முகையாை தமிழ் ாடு வனத்துகையின் மாநில ைாவல் ைட்டுப்பாட்ட 

-கையின் கசயல்பாட்டுக்கு இந்த தரச்சான்று கபைப்படுகிைது என்பது 

குறிப்பிடத்தக்ைது. இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

11. யபாலீைாருக்கு வாரத்தில் ஒரு ாள் ஓய்வு: முதல்வர் உத்தரவு 

தமிைை ைாவலர்ைள் அகனவருக்கும் வாரத்தில் ஒரு ாள் ஓய்வு வைங்ை 

முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

இதுகுறித்து முதல்வர் அலுவலைம் கவளியிட்ட கசய்தியில், 

தமிழ் ாடு முதலகமச்சர் மு ை ஸ்டாலின் தமிழ் ாடு சட்டப்யபரகவயில், 

ைடந்த 13-9-2021 அன்று  கடகபற்ை ைாவல் துகை மானியக் 

யைாரிக்கையின் மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்துப் யபசுகையில், 

‘ைாவலர்ைள் தங்ைள் உடல்  லகனப் யபணிக் ைாத்திட ஏதுவாைவும், 

தங்ைளது குடும்பத்தாருடன் யபாதிய ய ரம் கசலவிடுவதற்ைாைவும், 

இரண்டாம் நிகலக் ைாவலர்ைள் முதல், தகலகமக் ைாவலர் 

வகரயிலான ைாவலர்ைள் அகனவருக்கும் வாரத்தில் ஒரு  ாள் ஓய்வு 

வைங்ைப்படும்’ என்று அறிவித்தார்ைள். 

இந்த அறிவிப்பிகனச் கசயல்படுத்தும் விதமாை, ைாவலர்ைள் தங்ைள் 

உடல் லகனப் யபணிக்ைாத்திட ஏதுவாைவும், தங்ைளது 

குடும்பத்தாருடன் யபாதிய ய ரம் கசலவிடுவதற்ைாைவும், இரண்டாம் 

நிகலக் ைாவலர்ைள் முதல், தகலகமக்ைாவலர் வகரயிலான ைாவலர்ை 

-ள் அகனவருக்கும் வாரத்தில் ஒரு  ாள் ஓய்வு வைங்கிட தமிழ் ாடு 

முதலகமச்சர் மு ை ஸ்டாலின் 3-11-2021 அன்று உத்தரவிட்டுள்ளார்ைள். 

அதற்ைான அரசாகண இன்கைய தினம் பிைப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ைாவலர்ைளின்  லகனக் ைருத்தில் கைாண்டு, தமிழ் ாடு முதலகமச்சர் 

கவளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு, ைாவல் பணியில் இகடயைாது ஈடுபட்டு, 

சவாலான பணிைகள எதிர்கைாள்ளும் ைாவலர்ைளுக்கு அருமருந்தாை 

விளங்குவயதாடு, புத்துணர்ச்சியயாடும், உற்சாைத்யதாடும் தங்ைள் 

பணியிகன அவர்ைள் யமற்கைாள்ள வழிவகுக்கும். 

 

12. பாராலிம்பிக் வீரர் மாரியப்பன் தங்ையவலுவுக்கு அரசுப் பணி: 

ஆகணகய வைங்கினார் முதல்வர் ஸ்டாலின் 

பாராலிம்பிக் வீரர் மாரியப்பன் தங்ையவலுவுக்கு அரசுப் பணி ஒதுக்கி 

அதற்ைான பணி ஆகணகய முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் வைங்கினார். 

தமிழ் ாடு ைாகித ஆகலயில் மார்க்கைட்டிங் பிரிவில் மாரியப்பன் 

தங்ையவலுவுக்குத் துகண யமலாளர் பணி ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ப்பான் தகல ைர் யடாக்கியயாவில்  கடகபற்ை பாராலிம்பிக் 

யபாட்டியில், உயரம் தாண்டுதலில் தமிைைத்தின் யசலம் மாவட்டத்கதச் 

யசர்ந்த மாரியப்பன் தங்ையவலு கவள்ளிப் பதக்ைம் கவன்ைார். 

 

13. மாற்றுத் திைனாளிைளுக்ைான யதசிய விருது; தமிைைத்தில் 6 யபர் 

யதர்வு 

மாற்றுத் திைனாளிைள் உரிகமகய ஊக்குவிப்பதற்ைான யதசிய 

விருதுக்கு, தமிைைத்கதச் யசர்ந்த ஆறு யபர் யதர்வு கசய்யப்பட்டு 

உள்ளனர். 

ஐ ா சகப பிரைடனத்தின் அடிப்பகடயில், ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிச., 3ம் 

யததி, சர்வயதச மாற்றுத் திைனாளிைள் தினமாை அனுசரிக்ைப்பட்டு 

வருகிைது. இந் ாளில், மாற்றுத் திைனாளிைளில் சிைந்த  பர்ைள் மற்றும் 

அவர்ைளுக்கு சிைந்த யசகவ வைங்கியவர்ைளுக்கு, மாநில மற்றும் 

மத்திய அரசுைள் விருது வைங்கி ைவுரவிக்கின்ைன. அந்த வகையில், 

2020ம் ஆண்டுக்ைான மாற்றுத் திைனாளிைள் உரிகமக்ைான யதசிய 

விருதுக்கு, தமிைைத்கதச் யசர்ந்த மாற்றுத் திைனாளிைள், ஆறு யபர் 

யதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

கசன்கன யவளச்யசரிகய யசர்ந்த யவங்ைடகிருஷ்ணன், 

மந்தகவளிகயச் யசர்ந்த ய ாதி, திருவண்ணாமகல மாவட்டத்கத 

யசர்ந்த ஏழுமகல, ைாஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ைானத்துார் கரட்டிகுப்பத்கதச் 

யசர்ந்த தியனஷ். யமலும், திருச்சி மாவட்டத்கதச் யசர்ந்த மானஷா 

தண்டபாணி,  ாமக்ைல் மாவட்டம் யபட்டப்பாகள யத்கத யசர்ந்த 

பிரபாைரன் ஆகியயார், யதர்வு கசய்யப் பட்டுள்ளனர். 

மாற்றுத் திைனாளிைள் உரிகமகய ஊக்குவிப்பதில், சிைந்த மாநிலமாை 

தமிைைம்; சிைந்த மாவட்டமாை, யசலம் யதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளது. டிச., 3ம் 

யததி டில்லியில்  டக்ை உள்ள சர்வயதச மாற்றுத் திைனாளிைள் தின 

நிைழ்ச்சியில், இவ்விருதுைள் மத்திய அரசால் வைங்ைப்பட உள்ளன. 

இத்தைவகல, மாற்றுத் திைனாளிைள்  லத் துகை கசயலர் லால்யவனா 

கதரிவித்துள்ளார். 

 

 



         

    

14. இந்திய நிறுவனம் தயாரித்த - யைாவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு உலை 

சுைாதார அகமப்பு அனுமதி: 

இந்தியாவின் பாரத் பயயாகடக் நிறுவனம் தயாரித்த யைாவாக்சின் 

தடுப்பூசிக்கு உலை சுைாதார அகமப்பு அவசரைால அனுமதி வைங்கி 

உள்ளது. ையரானா கவரகைக் ைட்டுப்படுத்த இந்தியாவில் யைாவிஷீல் 

-டு, யைாவாக்சின் தடுப்பூசிைள் கசலுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. இதுவகர 

107 யைாடி யபருக்கும் அதிைமாை தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் 

ஏற்ைனயவ யைாவிஷீல்டு தடுப்பூசிக்கு உலை சுைாதார அகமப்பு அனுமதி 

அளித்திருந்தது. ஆனால், யைாவாக்சினுக்கு மட்டும் அனுமதி வைங்ைப்ப 

-டாமலிருந்தது. இதனால் யைாவாக்சின்தடுப்பூசி கசலுத்திக்கைாண்டவர் 

ைள் கவளி ாடுைளுக்கு கசல்வதில் சிக்ைல் நிலவியது. இந்நிகலயில், 

யைாவாக்சின் தடுப்பூசிகய அவசரைால பயன்பாட்டுக்கு உலை சுைாதார 

அகமப்பு அனுமதித்துள்ளது. 

இது கதாடர்பாை உலை சுைாதார அகமப்பு கவளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 

“பாரத் பயயாகடக் நிறுவனத்தின் யைாவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு அவசர ைால 

பயன்பாட்டுக்ைான அனுமதி வைங்ைப்படுகிைது. உலை சுைாதார அகமப்பு 

அங்கீைரித்துள்ள யைாவிட் கதாற்றுக்கு எதிரான தடுப்பூசிைள் பட்டியலில் 

யைாவாக்சினும் யசர்க்ைப்படுகிைது” எனக் கூைப்பட்டுள்ளது. 

இத்தடுப்பூசி கசலுத்திக்கைாண்ட இந்தியர்ைள் தகடயின்றியும் தனிகமப் 

படுத்துதல் கைடுபிடி இன்றியும் இனி கவளி ாடுைளுக்குச் கசல்லலாம். 

யைாவாக்சின் ையரானாவுக்கு எதிராை 77.8% திைன் வாய்ந்தது ஆகும். 

 

15. இந்திய அணியின் தகலகமப் பயிற்சியாளராை ராகுல் திராவிட் 

நியமனம்: 

இந்திய அணியின் தகலகமப் பயிற்சியாளராை முன்னாள் யைப்டன் 

ராகுல் திராவிட்கட அடுத்த இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு நியமித்து இந்திய 

கிரிக்கைட் ைட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அறிவித்துள்ளது. 

டி20உலைக் யைாப்கபப் யபாட்டித் கதாடர் முடிந்தபின், நியூஸிலாந்து 

கதாடரிலிருந்து இந்திய அணிக்கு பயிற்சியாளர் பணிகய திராவிட் 

ைவனிக்ை உள்ளார். 2023ஆம் ஆண்டு  டக்கும் 50 ஓவர்ைள் உலைக் 

யைாப்கபப் யபாட்டி வகர திராவிட் இந்திய அணிக்குப் பயிற்சியாளராை 

இருப்பார். 

 

16. `169.11 யைாடி மதிப்பீட்டில் பள்ளிக் ைட்டிடங்ைகள திைந்து கவத்து 3 

ைற்யபார் கமயங்ைளுக்கு மாநில எழுத்தறிவு விருது: முதல்வர் மு ை 

ஸ்டாலின் வைங்கினார் 

தமிைை அரசு கவளியிட்ட அறிக்கை:  பார்டு திட்டத்தின் கீழ், திண்டுக்ைல், 

ஈயராடு, ைள்ளக்குறிச்சி,  ாைப்பட்டிணம், புதுக்யைாட்கட, ராம ாதபுரம், 

யசலம், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமகல, திருச்சி, இராணிப்யபட்கட, 

யவலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்ைளில் அகமந்துள்ள 65 அரசு உயர்நிகல 

மற்றும் யமல்நிகலப் பள்ளிைளில் ̀ 114 யைாடியய 88 லட்சத்து 52 ஆயிரம் 

மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ளன. இங்கு வகுப்பகைக் ைட்டடங்ைள், 

ஆய்வைக் ைட்டடங்ைள், குடிநீர் வசதிைள், ைழிவகைைள் மற்றும் 

சுற்றுச்சுவர், ஒருங்கிகணந்த ைல்வித் திட்டத்தின் கீழ் அரியலூர், மதுகர, 

திருவாரூர், புதுக்யைாட்கட, இராம ாதபுரம், யசலம், திருவள்ளூர், 

திருவண்ணாமகல உள்ளிட்ட மாவட்டங்ைளில் அகமந்துள்ள 45 அரசு 

உயர்நிகல யமல்நிகலப் பள்ளிைள் மற்றும் 9 உண்டு உகைவிடப் 

பள்ளிைளில் 49 யைாடியய 24 இலட்சத்து 56 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 

ைட்டப்பட்டுள்ள வகுப்பகைக் ைட்டடங்ைள், ஆய்வைக் ைட்டடங்ைள், குடிநீர் 

வசதிைள், ைழிவகைைள் மற்றும் சுற்றுச்சுவர். 

சிவைங்கை மாவட்டம், கசம்பனூர், கமய்யம்கம ைாசி அரசு யமல்நிகலப் 

பள்ளியில் ரூ.80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ள 4 வகுப்பகை 

கைாண்ட ைட்டடம், மாவட்ட ைனிமவள நிதியிலிருந்து திருப்பூர் மாவட்டம், 

புக்ைலம், அரசு உயர்நிகலப் பள்ளிக்கு `55 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 

ைட்டப்பட்டுள்ள 3 வகுப்பகைக் ைட்டடம், ைாஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஊரப் 

பாக்ைத்தில் ரூ.63 லட்சத்து 27 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ள 

கிகள நூலைம், மதுகர மாவட்டம் - அவணியாபுரம் அரசு யமல்நிகலப் 

பள்ளி வளாைத்தில் ஆசிரியர்  லநிதியிலிருந்து `3 யைாடி மதிப்பீட்டில் 

ைட்டப்பட்டுள்ள மதுகர ஆசிரியர் இல்லக் ைட்டடம், என கமாத்தம் ரூ.169 

யைாடியய 11 லட்சத்து 35 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ள 

பள்ளிக்ைல்வித் துகை ைட்டடங்ைகள திைந்து கவத்தார். 

யமலும், கசன்கன, திருவள்ளூர் மற்றும் ைாஞ்சிபுரம் ஆகிய 3 மாவட்டங் 

-ைளிலிருந்து கதரிவு கசய்யப்பட்ட 3 ைற்யபார் கமயங்ைளுக்கு மாநில 

எழுத்தறிவு விருதுைகள வைங்கினார். 

 

 


