
         

    

1. COP26 உச்சிமாநாட்டைக் குறிக்கும் வடையில், எந்தப் பகுதியில் 

அடமந்துள்ள பனிப்பாடைக்கு, ‘கிளாஸ்கைா பனிப்பாடை’ என்று 

பபயரிைப்பட்டுள்ளது? 

அ) கனடா 

ஆ) அண்டார்டிகா  

இ) அலாஸ்கா 

ஈ) ஐஸ்லாந்து 

✓ அண்டார்டிகாவிலுள்ள ஒரு பனிப்பாறைக்கு ‘கிளாஸ்ககா பனிப்பாறை’ 

என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. அது, ஐநா காலநிறல உச்சிமாநாட்றட (COP 

26) நடத்தும் நகரத்தின் நிறனவாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. லீட்ஸ் 

பல்கறல ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுவினால், COP26 நிறனவாக இந்தப் 

பபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

2. ைாசி, டைந்தியா மற்றும் ைக ாஸ் ஆகியவை எந்த மாநிலத்தின் 

பழங்குடியினமாகும்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

இ) ககரளா 

ஈ) கமகாலயா  

✓ காசி, றைந்தியா மற்றும் ககராஸ் ஆகிகயார் கமகாலயா மாநிலத்தின் 

முதன்றமயான பழங்குடியினங்களாகும். அவர்கள், குடும்பத்தில் உள்ள 

இறளய மகள் குடும்ப பசாத்தின் பாதுகாவலராக மாறுகின்ை ஒரு தாய் 

வழி பரம்பறர முறைறயப் பின்பற்றுகிைார்கள். சமீபத்தில் காசி ஹில்ஸ் 

தன்னாட்சி மாவட்ட கவுன்சில் ஒரு மகசாதாறவ முன்பமாழிந்துள்ளது. 

அது, உடன்பிைப்புகளுக்கிறடகய பபற்கைாரின் பூர்வீக பசாத்துக்கறள 

சமமாக பங்கிடுவறத கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

3. இங்கிலாந்தில் நைத்தப்பட்ை புதிய ஆ ாய்ச்சியின்படி, எத்தடுப்பூசி, 

புற்றுகநாடய உருவாக்கும் அபாயத்டத 62% குடைத்துள்ளது? 

அ) மனித பாப்பிகலாமா றவரஸ் (HPV) தடுப்பூசி  

ஆ) படட்டனஸ், டிப்தீரியா, பபர்டுசிஸ் (Td/Tdap) 

இ) பவரிபசல்லா 

ஈ) தட்டம்றம, தாளம்றம, ரூபபல்லா (MMR) 

✓ ககன்சர் ரிசர்ச் யுககவால் நிதியுதவி பசய்யப்பட்ட ஒரு புதிய ஆராய்ச்சி, 

மனித பாப்பிகலாமா றவரஸ் தடுப்பூசி, 14-16 வயதுக்குட்பட்ட பபண்களி 

-ல் புற்றுகநாறய உருவாகும் அபாயத்றத 62% குறைத்துள்ளதாக 

கண்டறிந்துள்ளது. பபண்கறள கர்ப்பப்றப வாய்ப்புற்றுகநாயிலிருந்து 

பாதுகாப்பதற்காக மனித பாப்கலாமா றவரஸ் தடுப்பூசி வழங்கப்படுகிைது. 

 

4. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் திருத்தப்பட்ை PCA ைட்ைடமப்பானது 

எந்தத் கததியிலிருந்து நடைமுடைக்கு வ வுள்ளது? 

அ) ைனவரி 1, 2022  

ஆ) 1 மார்ச் 2022 

இ) ஏப்ரல் 1, 2022 

ஈ) ைூன் 1, 2022 

✓ திட்டமிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட உடனடி திருத்த 

நடவடிக்றக (PCA) கட்டறமப்றப ரிசர்வ் வங்கி பவளியிட்டுள்ளது. இது 

ைனவரி 1, 2022 முதல் நறடமுறைக்கு வரும். மூலதனம், பசாத்து தரம் 

மற்றும் அந்நியச் பசலாவணி ஆகிய மூன்று முக்கிய பகுதிகறள ரிசர்வ் 

வங்கி கண்காணிக்கும் எனக் கூறியுள்ளது. 

 

5. பவப்ப அடலைளால் பவளப்பாடைைள் அதிை பவப்பமுறும்கபாது 

அடவ நிைத்டத இழக்கும் பசயல்முடைக்கு பபயர் என்ன? 

அ) பவள அழுத்தம் 

ஆ) பவள பவளுப்பு  

இ) பவள நிைமாற்ைம் 

ஈ) பவள அழுத்தம் 

✓ பவள பவளுப்பு என்பது பவப்ப அறலகளின்கபாது அதிக பவப்பமுற்ை 

பவளப்பாறைகளில் ஏற்படும் ஓர் எதிர்விறனயாகும். இதன்சமயம் அங்கு 

அறவ அவற்றின் நிைத்றத இழந்து உயிர்வாழ கபாராடுகின்ைன. ஒரு 

புதிய ஆய்வின்படி, 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து எண்பது சதவீத பவளப் 

பாறைகள் ஒருமுறையாவது கடுறமயாக பவளுத்துள்ளன. 

 

6. ஆப்ைானிஸ்தான் பதாைர்பான பி ாந்திய பாதுைாப்பு உட யாை 

-டல நைத்தவுள்ள இந்திய நை ம் எது? 

அ) புது தில்லி  

ஆ) மும்றப 

இ) கடராடூன் 

ஈ) சண்டிகர் 

✓ நவ.10 அன்று ஆப்கானிஸ்தான் பதாடர்பான தில்லி பிராந்திய பாதுகாப்பு 

உறரயாடறல இந்தியா நடத்தவுள்ளது. இதில் 7 நாடுகள் பங்ககற்கின் 

-ைன. இதற்கு கதசிய பாதுகாப்பு ஆகலாசகர் அஜித் கதாவல் தறலறம 

தாங்குவார். கதசிய பாதுகாப்பு ஆகலாசகர்கள் / பாதுகாப்பு கவுன்சில் 

பசயலாளர்கள் மட்டத்தில் கபச்சுவார்த்றத நடத்தப்படும். 

✓ சமீபத்திய ஊடக அறிக்றகயின்படி, சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய 

இரண்டும் கூட்டத்தில் கலந்து பகாள்ளவில்றல. ஈரான், கைகஸ்தான், 

கிர்கிஸ்தான் குடியரசு, ரஷ்யா, தஜிகிஸ்தான், துர்க்பமனிஸ்தான் மற்றும் 

உஸ்பபகிஸ்தான் ஆகிய ஏழு நாடுகள் பங்ககற்பறத உறுதி பசய்தன. 

 

7. சமீபத்தில் ைருத்துக்கைட்புக்ைாை டவக்ைப்பட்ை, ‘வட வு மத்திய 

-ஸ்த மகசாதா, 2021’ உைன் பதாைர்புடைய அடமச்சைம் எது? 

அ) பாதுகாப்பு அறமச்சகம் 

ஆ) பவளியுைவு அறமச்சகம் 

இ) சட்டம் மற்றும் நீதி அறமச்சகம்  

ஈ) உள்துறை அறமச்சகம் 

✓ சட்டம் மற்றும் நீதி அறமச்சகமானது வறரவு மத்தியஸ்த மகசாதா – 

2021’ஐ கருத்துக்ககட்புக்காக பபாதுக்களத்தில் றவத்துள்ளது.  

✓ உள்நாட்டு மற்றும் சர்வகதச மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான பிரச்சிறனகளில் 

மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான ஒரு தனியான சட்டத்றத பகாண்டுவர இம் 

மகசாதா முன்பமாழிகிைது. மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான சிங்கப்பூர் 

ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா றகபயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த மகசாதா ‘சமரசம்’ 

மற்றும் ‘மத்தியஸ்தம்’ ஆகிய பசாற்கறள ஒன்றுக்பகான்று மாற்ைாகப் 

பயன்படுத்தவும் எண்ணுகிைது. 

 

8. 2021’இல் தனது ஆைாவது பாரிஸ் மாஸ்ைர்ஸ் பட்ைத்டத பவன்ை 

பைன்னிஸ் வீ ர் யார்? 

அ) கநாவக் கைாககாவிச்  

ஆ) கடனியல் பமட்பவகடவ் 

இ) கராைர் பபடரர் 

ஈ) ரகபல் நடால் 

✓ படன்னிஸ் வீரர் கநாவக் கைாககாவிச் 4-6 6-3 6-3 என்ை கணக்கில் 

ரஷ்ய வீரர் கடனியல் பமட்பவகடறவ கதாற்கடித்து தனது ஆைாவது 

பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் பட்டத்றத பவன்ைார். பசர்பிய வீரர் கைாககாவிச், 

ஆண்டு இறுதியில் ஏழாவது முறையாக உலக நம்பர் ஒன் இடத்றதப் 

பபறுவது உறுதியாகி உள்ளது. 

 

9. Dr ைமல்  ணதிகவவுடன் பதாைர்புடைய துடை எது? 

அ) கதிரியக்க பபாருட்கள் 

ஆ) கனரக பபாறியியல் 

இ) பசல் உயிரியல்  

ஈ) ஆயுர்கவதம் 

✓ டாக்டர் கமல் ரணதிகவ, ஓர் இந்திய பசல் உயிரியலாளராவார். அவர் 

புற்றுகநாய் துறையில் வியத்தகு ஆராய்ச்சிறய கமற்பகாண்டார்.  

✓ இந்திய புற்றுகநாய் ஆராய்ச்சி றமயத்தில் நாட்டின் முதல் திசு வளர்ப்பு 

ஆய்வகத்றத நிறுவுவதில் முக்கிய பங்காற்றினார். இந்தியப் பபண் 

விஞ்ஞானிகள் சங்கத்றத நிறுவுவதில் முக்கியப் பங்காற்றினார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சமீபத்தில், Dr கமல் ரணதிகவவின் 104ஆவது பிைந்தநாறள நிறனவு 

கூரும் வறகயில், கூகுள் ஒரு டூடுறல அவருக்கு அர்ப்பணித்தது. 

 

10. உள்நாட்டு மத சுற்றுலாடவ கமம்படுத்துவதற்ைாை IRCTCஆல் 

சமீபத்தில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ை சுற்றுலா இ யிலின் பபயர் என்ன? 

அ) ஸ்ரீ இராமாயண யாத்திறர இரயில் 

ஆ) மகாபாரத யாத்திறர இரயில்  

இ) கவளாங்கண்ணி யாத்திறர இரயில் 

ஈ) தர்கா யாத்திறர இரயில் 

✓ இந்திய இரயில்கவ ககட்டரிங் & டூரிசம் கார்ப்பகரஷன் (IRCTC) ஆனது 

தில்லியிலிருந்து ‘ஸ்ரீ இராமாயண யாத்திறர’ ரயிறல பதாடங்கியுள்ளது. 

தில்லி சப்தர்ைங் இரயில் நிறலயத்திலிருந்து இந்த இரயில் புைப்பட்டது.  

✓ IRCTC’இன் கூற்றுப்படி, மதச்சுற்றுலாறவ கமம்படுத்துவதற்காக இது 

கபான்ை பல இரயில்கள் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் 17 நாட்களில் ராமரின் 

வாழ்க்றகயுடன் பதாடர்புறடய அறனத்து முக்கிய தலங்கறளயும் 

உள்ளடக்கும். சுமார் 7500 கிமீ நீளப்பயணமாகும் இது. 

 


1. இன்று ‘பீமா கலாக்பால்’ தினம் - காப்பீடு பதாடர்பான 1,416 

புகார்களுக்கு தீர்வு: 

பசன்றன காப்பீட்டு குறைதீர்ப்பாளர் அலுவலகம் 

பவளியிட்டபசய்திக்குறிப்பு: 

காப்பீடு பதாடர்பான புகார்கறள விறரந்து விசாரித்து 

தீர்வுகாண்பதற்காக, காப்பீட்டு குறைதீர்ப்பாளர் (இன்சூரன்ஸ் 

ஆம்புட்ஸ்கமன்) என்ை அறமப்றப மத்திய அரசு கடந்த 1998 நவ.11-ம் 

கததி ஏற்படுத்தியது. இறதயடுத்து, ஆண்டுகதாறும் நவ.11-ல், பீமா 

கலாக்பால் தினம் என்ை பபயரில் பகாண்டாடப்பட்டு வரப்படுகிைது. 

அதன்படி, பீமா கலாக்பால் தினம் (நவ.11) இன்று பகாண்டாடப் படுகிைது. 

பசன்றன உட்பட நாடுமுழுவதும் 17 காப்பீட்டு குறைதீர்ப்பாளர் 

அலுவலகங்கள் உள்ளன.தமிழ்நாடு, புதுச்கசரி மற்றும் காறரக்காலின் 

ஒரு பகுதி ஆகியறவ பசன்றன அலுவலகத்தின்கீழ் வருகிைது. 

ஆயுள், பபாது மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு பதாடர்பான புகார்கறள இந்த 

அலுவலகம் விசாரித்துதீர்வு வழங்குகிைது. இங்கு புகார்கறள அளிக்க 

எவ்விதக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுவதில்றல. 

கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் பசன்றன அலுவலகம் மூலம், காப்பீடு 

பதாடர்பாக 1,677 புகார்கள் பபைப்பட்டு, 1,416 புகார்களுக்கு தீர்வு 

காணப்பட்டுள்ளது. இதில், 40% புகார்கள் ஆயுள் காப்பீடு, 14% பபாதுக் 

காப்பீடு, 46% மருத்துவக் காப்பீடு பதாடர்பானறவ. 

ககரானா காலத்திலும் காப்பீட்டுதாரர்களின் புகார்கள் காபணாலி மூலம் 

விசாரித்து தீர்வு காணப்பட்டது. இதற்காக, கடந்த பிப்ரவரிமாதம் 

ஆன்றலன் மூலம் புகார்கறள பதிவு பசய்யும் வசதி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

2. உச்சநீதிமன்ைத்தில் மத்தியஸ்த றமயம்: தறலறம நீதிபதி 

திைந்துறவத்தாாாா் 

உச்சநீதிமன்ை வளாகத்தில் மத்தியஸ்த றமயம், கதசிய சட்டப் பணிகள் 

ஆறணய அலுவலகம் ஆகியறவ அறமக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை 

உச்சநீதிமன்ை தறலறம நீதிபதி என்.வி.ரமணா பசவ்வாய்க்கிழறம 

திைந்துறவத்தாாாா். 

உச்சநீதிமன்ை சட்டப் பணிகள் குழு (எஸ்எஸ்எல்எஸ்சி), மத்தியஸ்தம் 

மற்றும் சமரச திட்டக் குழு (எம்சிபிசி) ஆகியவற்றின் வழிகாட்டுதலில் 

உச்சநீதிமன்ை மத்தியஸ்த றமயம் பசயல்படுகிைது. உச்சநீதிமன்ைம் 

பரிந்துறரக்கும் வழக்குகள் அந்த றமயத்தில் விசாரிக்கப்படும். இதற்காக 

அந்த றமயத்தில் பயிற்சி பபற்ை 79 மத்தியஸ்தாாா்கள் உள்ளனாாா். 

இந்நிறலயில், உச்சநீதிமன்ைத்தின் கூடுதல் கட்டட வளாகத்தில் புதிதாக 

மத்தியஸ்த றமயம், கதசிய சட்டப் பணிகள் ஆறணய அலுவலகம் 

ஆகியறவ அறமக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை உச்சநீதிமன்ை தறலறம 

நீதிபதி என்.வி.ரமணா திைந்துறவத்தாாாா். 

இந்த நிகழ்ச்சியில் உச்சநீதிமன்ை நீதிபதிகள் ஏ.எம்.கான்வில்காாா், சஞ்சய் 

கிஷண் பகளல், உதய் உகமஷ் லலித் உள்ளிட்கடாாாா் பங்ககற்ைனாாா். 

இவாாா்களில் ஏ.எம்.கான்வில்காாா் எஸ்எஸ்எல்எஸ்சி தறலவராகவும், 

சஞ்சய் கிஷண் பகளல் எம்சிபிசி உறுப்பினராகவும் உள்ளனாாா். உதய் 

உகமஷ் லலித் கதசிய சட்டப் பணிகள் ஆறணயத்தின் நிாாா்வாகத் 

தறலவராக பதவி வகிக்கிைாாாா். 

 

3. ஸ்கார்ப்பியன் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கவலா: கடற்பறடயிடம் ஒப்பறடப்பு 

நான்காவது ஸ்கார்ப்பியன் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கவலா இந்திய 

கடற்பறடயிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டது. 

ப்ராைக்ட்-75 திட்டத்தின் நான்காவது நீர்மூழ்கிக் கப்பலான யார்டு 11878 

இந்திய கடற்பறடயிடம் இன்று (09.11.2021) ஒப்பறடக்கப்பட்டது. 

ஸ்கார்ப்பியன் வறகறயச் கசர்ந்த ஆறு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கறள 

கட்டுவது ப்ராைக்ட்-75 திட்டத்தில் அடங்கும். இந்த வறக நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கள், பிரான்ஸ் நாட்டின், திருவாளர்கள் கநவல் குரூப் 

ஒத்துறழப்புடன், மும்றப மசகான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில் 

தாயரிக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

‘கவலா’ என்று பபயரிடப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கிக் கப்பல், 6, கம 2019 

அன்று தனது கசறவறயத் பதாடங்கி, பகாவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளுக்கு 

இறடகயயும், அறனத்து பபரிய துறைமுகங்கள் மற்றும் ஆயுதம், 

பசன்சார் ஒத்திறக உள்ளிட்ட அறனத்துக் கடல்வழி ஒத்திறககறளயும் 

நிறைவு பசய்துள்ளது. இந்த வறகறயச் கசர்ந்த மூன்று நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கள் ஏற்கனகவ இந்திய கடற்பறடப் பணியில் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கட்டுமானம் மிகவும் சிக்கலானது என்பகதாடு, 

அறனத்து சாதனங்கறளயும் சிறிய அளவுறடயதாக மாற்றி 

கடுறமயான தரப்பரிகசாதறனகளுக்கு உட்படுத்த கவண்டியிருப்பதால், 

இது மிகவும் சிரமமான பணியாகும். 

இந்தியாவில் உள்ள கப்பல் கட்டும் தளத்தில் இத்தறகய நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கள் கட்டப்பட்டிருப்பது ‘தற்சார்பு இந்தியாறவ’  கநாக்கிய 

மற்பைாரு நடவடிக்றகயாக கருதப்படுகிைது. 

இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பல், இந்திய கடற்பறடயில் உடனடியாக பணியில் 

ஈடுபடுத்தப்படுவது, இந்தியக் கடற்பறடயின் திைறன கமம்படுத்தும் என 

பாதுகாப்பு அறமச்சகம் பதரிவித்துள்ளது. 

 

4. இந்திய கடற்பறட தளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார் நியமனம்! 

இந்திய கடற்பறட தளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார் பதவிகயற்கவுள்ளார். 

கரம்பீர் சிங் ஓய்வு பபறும் நிறலயில் ஹரிகுமார் பதவிகயற்கிைார். 

ஹரிகுமார் 1983 ைனவரியில் கடற்பறடயில் கசர்ந்தார். மும்றப 

பல்கறலக்கழகம் மற்றும் யு.எஸ். அவர் கடற்பறட கபார் கல்லூரி மற்றும் 

லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரியில் படித்தார். இவர் கதசிய பாதுகாப்பு 

அகாடமியில் பட்டம் பபற்ைவர். 

கமலும் ஐ.என்.எஸ் விராட் உட்பட 5 கப்பல்களுக்கு ககப்டனாக இருந்த 

ஹரிகுமார் பல்கவறு பதக்கங்கறள பபற்றுள்ளார். 

 

5. காரீப் பருவத்தில் 209 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல்: மத்திய அரசு 

நடப்பு காரீப் சந்றதப் பருவத்தில் 209 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல் 

பசய்துள்ளதாக மத்திய அரசு பசவ்வாய்க்கிழறம பதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து கமலும் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: 

நடப்பு காரீப் சந்றதப் பருவத்தில் நவம்பாாா் 8-ஆம் கததி வறரயிலுமாக, 

209.52 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல் பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பு 

ரூ.41,066.80 ககாடியாகும். இதன் மூலம், 11.57 லட்சம் விவசாயிகள் 

பலனறடந்துள்ளனாாா். 

கடந்தாண்றடப் கபாலகவ இந்தாண்டும் பநல் பகாள்முதல் சீராக 

நறடபபற்று வருகிைது. 

குறிப்பாக, சண்டீகாாா், குைராத், ஹரியாணா, ஹிமாசல பிரகதசம், ைம்மு-

காஷ்மீாாா், பஞ்சாப், உத்தர பிரகதசம், உத்தரகண்ட், பதலங்கானா, 

ராைஸ்தான், ககரளம், தமிழ்நாடு மற்றும் பிகாாாா் மாநிலங்களிலிருந்து 

அதிக அளவில் பநல் பகாள்முதல் பசய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு 

பதரிவித்துள்ளது. 

காரீப் சந்றதப் பருவம் என்பது 2021-22 அக்கடாபாாா் முதல் பசப்டம்பாாா் 

வறரயிலானதாகும். 

 



         

    

6. இலங்றகக்கு சுற்றுலா பசல்வதில் இந்தியாாா்கள் முதலிடம் 

இலங்றகக்கு சுற்றுலா பசல்வதில் இந்தியாாா்கள் முதலிடத்தில் 

உள்ளனாாா். இலங்றக சுற்றுலா பதாடாாா்பாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் 

பவளியிட்ட தகவலில் இந்த விவரம் பதரியவந்துள்ளது. 

அதன்படி இலங்றகக்கு கடந்த அக்கடாபாாா் மாதத்தில் 22,771 சாாா்வகதச 

சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்துள்ளனாாா். இதன் மூலம் ககரானாவுக்குப் பிைகு 

இலங்றகயின் சுற்றுலாத் துறையில் கமம்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. 

இந்தியா, பிரிட்டன், பாகிஸ்தான், ரஷியா, பைாாா்மனி ஆகிய நாடுகளில் 

இருந்து அதிக சுற்றுலாப் பயணிகள் இலங்றகக்கு வருறக 

தந்துள்ளனாாா். பமாத்த சுற்றுலாப் பயணிகளில் 37 சதவீதம் கபாாா் 

இந்தியாறவச் கசாாா்ந்தவாாா்கள். இதன் மூலம் இலங்றகக்கு சுற்றுலா 

வருபவாாா்களில் இந்தியாாா்கள் முதலிடம் பிடித்துள்ளனாாா். பிரிட்டன், 

பாகிஸ்தான் பயணிகள் முறைகய 10 மற்றும் 9 சதவீதம் உள்ளனாாா். 

அபமரிக்கா, கமற்கு, கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஐகராப்பிய நாடுகளில் 

இருந்து இலங்றகக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவதும் இப்கபாது 

கமம்பட்டு வருகிைது. 

இந்த ஆண்டில் அக்கடாபாாா் மாதம் வறர 60,695 சுற்றுலாப் பயணிகள் 

இலங்றகக்கு வந்துள்ளனாாா். வழக்கமாக இலங்றகக்கு வரும் சுற்றுலாப் 

பயணிகளுடன் ஒப்பிடும்கபாது இது 88 சதவீதம் குறைவாகும். 

சுற்றுலா வருவாய் இலங்றகயின் பபாருளாதாரத்தில் முக்கியப் பங்கு 

வகித்து வருகிைது. ககரானா பிரச்றன காரணமாக சுற்றுலா வருவாய் 

அடிகயாடு சரிந்ததால் அந்நாடு மிகப்பபரிய பபாருளாதாரச் சிக்கறல 

எதிாாா்பகாண்டு வருகிைது. 

 

7. கதசிய அளவில் பள்ளிக் கல்வியில் சாதறனக்கான ஆய்வுகள் நாறள 

பதாடக்கம் 

3, 5, 8 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்புகளில் கமற்பகாள்ளப்படும் கதசிய அளவில் 

பள்ளிக் கல்வியில் சாதறனக்கான ஆய்வுகள் திட்டம் பவள்ளிக்கிழறம 

(நவம்பாாா் -12 ஆம் கததி) பதாடங்குகிைது. 

கதசிய சாதறனக்கான ஆய்வு மத்திய அரசின் கல்வித்துறை 

அறமச்சகத்தால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சுழற்சி முறையில் 

கமற்பகாள்ளப்பட்டு வரப்படுகிைது. இது மாணவாாா்களின் கற்ைல் குறித்த 

கதசிய அளவிலான மிகப் பபரிய கணக்பகடுப்பாகும். பள்ளிக் கல்வியின் 

நிறல, அறமப்பு, பசயல்திைனுக்கான பிரதிபலிப்றப இந்த ஆய்வு 

வழங்குகிைது. 

குறிப்பாக பள்ளிக்குழந்றதகளின் திைன்கறள மதிப்பீடு பசய்து அதில் 

கமம்பாடுகளுக்கான திறசறயக் கண்டறிய இந்த ஆய்வுகள் 

உதவுகின்ைன. கறடசியாக கடந்த 2017 ஆண்டில் 3, 5, 8 வகுப்புகளில் 

மட்டும் மத்திய அரசால் இந்த ஆய்வு கமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

தற்கபாது கூடுதலாக 10 ஆம் வகுப்பும் இறணக்கப்பட்டு இந்த திட்டம் 

பவள்ளிக்கிழறம (நவம்பாாா் 12-ஆம் கததி) நாடு முழுவதும் 

பதாடங்கப்படுகிைது. 

பகாறவட்-19 கநாய்த் பதாற்றின்கபாது கற்ைல்களின் பாதிப்பு மற்றும் 

புதிய கற்ைல் மதிப்பிட்டு தீாாா்வு காணும் நடவடிக்றககளுக்கு இந்த ஆய்வு 

உதவும் என மத்திய கல்வித்துறை புதன்கிழறம பதரிவித்துள்ளது. 

கற்ைல் மூலம் மாணவாாா்கள் அறடயும் திைன்கறள அளவிட்டு மதிப்பிட 

கதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (என்சிஇஆாாா்டி) 

இதற்கான கட்டறமப்றப உருவாக்கியுள்ளது. இந்த ஆய்வுக்கான முறை, 

கசாதறன, கதாாா்வுப் பபாருட்கள் கபான்ை மாதிரிகறள இதில் அடக்கம். 

இருப்பினும், மாதிரி பள்ளிகளில் கசாதறன அந்தந்த மாநிலங்கள், 

யூனியன் பிரகதச அரசுகளின் கல்வித்துறைகளுடன் மத்திய 

இறடநிறலக் கல்வி வாரியம் இறணந்து பசய்யப்படும் என்றும் மத்திய 

கல்வி அறமச்சகம் பவளியிட்ட அறிக்றகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2021-கதசிய சாதறனக்கான ஆய்வு, நாடு முழுவதும் உள்ள அரசுப் 

பள்ளிகள் (மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு), அரசு உதவி பபறும் 

பள்ளிகள் மற்றும் தனியாாாா் பள்ளிகளின் ஆகியறவகறளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

36 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதசங்களில் உள்ள 733 

மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 1.23 லட்சம் பள்ளிகள், 38 லட்சம் 

மாணவாாா்கள் இந்தத் திட்டத்தில் இடம்பபறுவாாா் என்று 

எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிைது. 

பமாழி, கணிதம், சுற்றுச்சூழல் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் ஆங்கிலம் 

பாடங்களில் வகுப்புகளுக்கு தகுந்தவாறு ஆய்வு கமற்பகாள்ளப்படுகிைது. 

தமிழ், வங்கம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட 22 பமாழிகளில் இந்த 

ஆய்வுத் கதாாா்வு நடத்தப்படும் என மத்திய கல்வி அறமச்சம் 

பதரிவித்துள்ளது. 

 

8. ஆசிய பசயிலிங்: கணபதி/வருண் இறண சாம்பியன் 

ஓமனில் நறடபபற்ை ஆசிய 49 இஆாாா் பசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டியில் ஆடவாாா் பிரிவில் இந்தியாவின் வருண் 

தக்காாா்/கக.சி.கணபதி இறண சாம்பியன் ஆனது. ஆசிய கபாட்டியில் இது 

இந்த இறணயின் 3-ஆவது பதக்கமாகும். 

4 நாள்கள் நறடபபற்ை இப்கபாட்டியின் முடிவில் வருண்/கணபதி 

இறண முதலிடம் பிடிக்க, ஓமனின் முசாப் அல் ஹாதி/வாலித் அல் கின்டி 

இறண பவள்ளியும், அகத நாட்டின் அகமது அல் 

ஹசானி/அப்துல்ரஹ்மான் அல் மஷாரி கைாடி பவண்கலமும் பவன்ைது. 

இகத பிரிவில் கலந்துபகாண்ட மற்பைாரு இந்திய கைாடியான ஆனந்த் 

தாக்குாாா்/சத்யம் ரங்காட், 29-ஆவது இடம் பிடித்தனாாா். 

மகளிருக்கு 2-ஆம் இடம்: இகதகபாட்டியில் மகளிாாா் பிரிவில் 

இந்தியாவின் ஹாாா்ஷிதா கதாமாாா்/ஸ்கவதா பஷாாா்பவகாாாா் இறண 

பவள்ளிப் பதக்கம் பவன்ைது. 

அடுத்தபடியாக, வருண்/கணபதி இறண அகத நகரில் வரும் 16-ஆம் 

கததி முதல் நறடபபை இருக்கும் உலக சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியிலும் 

கலந்துபகாள்கிைது. 

 

9. பகவான் பிர்சா முண்டா பிைந்த நவம்பர் 15ம் கததிறய, ைன்ைாதிய 

பகௌரவ் தினமாக அறிவிக்க மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல்: 

தீரமான பழங்குடியின சுதந்திர கபாராட்ட வீரர்கறள நிறனவு கூைவும், 

நாட்டுக்காக அவர்கள் பசய்த தியாகங்கறள வருங்கால 

தறலமுறையினர் அறியவும் நவம்பர் 15ம் கததிறய, ைன்ைாதிய 

பகௌரவ் தினமாக அறிவிக்க பிரதமர் திரு நகரந்திரகமாடி 

தறலறமயிலான மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

இந்தியாவின் சுதந்திர கபாராட்டம் சந்தால்கர்கள், தமார்கள், ககால் 

இனத்தவர், பில், காசி இனத்தவர் மற்றும் மிகசா இனத்தவர் உட்பட 

இன்னும் பல பழங்குடியின சமுதாயத்தினரால் வலுப்படுத்தப்பட்டது.   

இந்த பழங்குடி இனத்தவர்கள் நடத்திய புரட்சிகர இயக்கங்கள் மற்றும் 

கபாராட்டங்கள் அவர்களின் மகத்தான றதரியம் மற்றும் உன்னத 

தியாகத்தால் குறிக்கப்பட்டன.  ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிரான, நாட்டின் பல 

பகுதிகறளச் கசர்ந்த பழங்குடியின இயக்கங்கள், நாட்டின் சுதந்திர 

கபாராட்டத்துடன் இறணப்றப ஏற்படுத்தி பகாண்டு நாடு முழுவதும் 

இந்தியர்கறள ஊக்குவித்தன.  ஆனால், அந்த பழங்குடியின நாயகர்கள் 

பற்றி, பபாது மக்கள் பலருக்கு பதரியாது.  மாண்புமிகு பிரதமரின் 2016ம் 

ஆண்டு சுதந்திர தின உறரறய பதாடர்ந்து, நாடு முழுவதும் 10 

பழங்குடியின சுதந்திர கபாராட்ட வீரர்களின் அருங்காட்சியகம் அறமக்க 

மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. 

ைன்ைாதிய பகௌரவ் தினம் அறிவிக்கப்பட்ட கததி, திரு பிர்சா 

முண்டாவின் பிைந்த தினம். அவர் நாடு முழுவதும் உள்ள பழங்குடியின 

மக்களால் பகவான் என அறழக்கப்பட்டார்.  ஆங்கில காலனி முறையின் 

சுரண்டலுக்கு எதிராக பிர்சா முண்டா றதரியமாக கபாராடினார் மற்றும் 

ஆங்கிகலய அடக்குமுறைக்கு எதிராக புரட்சிக்கு அறழப்பு விடுத்தார்.  

இந்த அறிவிப்பு, பழங்குடியின சமுதாயத்தின் பபருறமயான வரலாறு 

மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்றத அங்கீகரிக்கிைது. இந்த நாள் 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பகாண்டாடப்படும் மற்றும் பழங்குடியின கலாச்சார 

பாரம்பரியத்றத பாதுகாக்கும் முயற்சிகள் அங்கீகரிக்கப்படும்.   

ராஞ்சியில் உள்ள பழங்குடியினர் சுதந்திர அருங்காட்சியகம் அறமக்கும் 

இடத்தில்தான் பிர்சா முண்டா இைந்தார். இந்த அருங்காட்சியகத்றத 

பிரதமர் திைந்து றவப்பார். பழங்குடியின மக்களில் 75 ஆண்டு 

வரலாறை நிறனவு கூறும் வறகயில் இந்தாண்டு நவம்பர் 15ம் கததி 

முதல் 22ம் கததி வறர ஒருவார கால பகாண்டாட்டத்துக்கு மத்திய அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, மாநில 

அரசுகளுடன் இறணந்து பல நடவடிக்றககறள கமற்பகாள்ள 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிகள், பழங்குடியினரின் 

தனித்துவமான கலாச்சார பாரம்பரியம், சுதந்திர கபாராட்டத்தில் 

அவர்களின் பங்களிப்பு ஆகியவற்றை பவளிப்படுத்தும். 

 

 

 



         

    

10. குமரிறயச் கசர்ந்த கதவசகாயத்துக்கு புனிதர் பட்டம் : வாடிகனில் கம 

15-ம் கததி வழங்கப்படுகிைது 

குமரி மாவட்டத்றதச் கசர்ந்த அருளாளர் மறை சாட்சி கதவசகாயத்துக்கு 

புனிதர் பட்டம், அடுத்த ஆண்டு கம 15-ம் கததி வாடிகனில் வழங்கப்பட 

உள்ளது. 

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நட்டாலத்றத கசர்ந்தவர் கதவசகாயம். கடந்த 

1745-ம் ஆண்டு கம 14-ம் கததி கிறிஸ்தவராக திருமுழுக்கு பபற்ைார். 

ஆரல்வாய்பமாழி காற்ைாடிமறலயில் 1752-ம் ஆண்டு ைனவரி 14-ம் 

கததி சுட்டுக் பகால்லப்பட்டார். கத்கதாலிக்க கிறிஸ்தவ சறபயின் 

மறைசாட்சியாக கதவசகாயம் கபாற்ைப்படுகிைார். 

இவறர சிைப்பிக்கும் வறகயில் 2012-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 2-ம் கததி, 

கதவசகாயத்றத `முக்திகபறு பபற்ைவர்’  என வாடிகன் கபராயம் 

அறிவித்தது. அன்றையதினம் இதற்கான விழா நாகர்ககாவில் கார்மல் 

பள்ளியில் நறடபபற்ைது. பின்னர், 2020 பிப்ரவரி 21-ம் கததி, 

`கதவசகாயத்துக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கலாம்’ என கபாப் ஆண்டவர் 

அறிவித்தார். 

கடந்த கம மாதம் வாடிகனில் நடந்த கர்தினால்கள் கூட்டத்தில், 

கதவசகாயத் துக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கும் இடமாக, வாடிகன் புனித 

பீட்டர் சதுக்கம் அறிவிக்கப்பட்டது. ககரானா பரவலால் இதற்கான நாள் 

அறிவிக்கப்படாமல் இருந்தது. 

இந்நிறலயில், அடுத்த ஆண்டு கம 15-ம் கததி வாடிகனில் பீட்டர் 

சதுக்கத்தில் நறடபபறும் விழாவில், மறைசாட்சி கதவசகாயத்துக்கு 

புனிதர் பட்டம் வழங்கப்படுகிைது. இதற்கான உத்தரவு கடிதம், 

நாகர்ககாவில் ககாட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயர் நசகரன் சூறச மற்றும் 

பபாறுப்பாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

வழக்கமாக சர்ச்சுடன் பதாடர்புறடய பாதிரியார்கள், பிஷப்கள், 

கார்டினல் களுக்குத்தான் அவர்களின் அற்புதங்கறளப் பபாறுத்து 

புனிதர் பட்டம் வழங்கப்படும். ஆனால், இந்தியாவில் தமிழகத்தில் பிைந்த 

சாதாரண மனிதர் ஒருவருக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்குவது இதுகவ 

முதல்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

11. அங்கன்வாடி பணியிடங்கள்: விதறவ-கணவனால் 

றகவிடப்பட்கடாருக்கு 25 சதவீத இடங்கள் 

அங்கன்வாடி, அங்கன்வாடி உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்களில் 25 

சதவீத இடங்கள் விதறவகள், கணவனால் றகவிடப்பட்கடாறரக் 

பகாண்டு நிரப்பப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இது பதாடாாா்பாக சமூக நலன் மற்றும் மகளிாாா் உரிறமத் துறை 

முதன்றமச் பசயலாளாாா் ஷம்பு கல்கலாலிகாாா், பசவ்வாய்க்கிழறம 

பவளியிட்ட உத்தரவு: 

அங்கன்வாடி பணியாளாாா்கள், குறு அங்கன்வாடிப் பணியாளாாா் மற்றும் 

அங்கன்வாடி உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்கறள நிரம்பும் கபாது, 

இனசுழற்சி முறையிலான இடஒதுக்கீட்டு முறைறயப் பின்பற்ை 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கமலும், இந்தப் பணிகளுக்கு பபண்கறள 

மட்டுகம பணியமாாா்த்த கவண்டுபமன உத்தரவு பிைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சத்துணவுத் துறை: புரட்சித் தறலவாாா் எம்.ஜி.ஆாாா். சத்துணவுத் 

திட்டத்தின் கீழ் சத்துணவு அறமப்பாளாாா், சறமயலாாா் மற்றும் சறமயல் 

உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்கறள நிரப்பும் கபாது 25 சதவீத 

இடங்கள் விதறவகள் மற்றும் கணவரால் றகவிடப்பட்கடாருக்கு 

ஒதுக்கப்படுகிைது. 

அங்கன்வாடி ஊழியாாா்கள் காலிப் பணியிடங்களில் ஆதரவற்ை 

விதறவகள், கணவனால் றகவிடப்பட்கடாருக்கு 25 சதவீத 

இடஒதுக்கீடு வழங்க உரிய திருத்தங்கறள பவளியிட கவண்டுபமன 

ஒருங்கிறணந்த குழந்றத வளாாா்ச்சிப் பணிகள் இயக்குநாாா் அரறசக் 

ககட்டுக் பகாண்டாாாா். அதன்படி, அங்கன்வாடிப் பணியாளாாா், குறு 

அங்கன்வாடி பணியாளாாா் மற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளாாா் 

பணியிடங்களுக்கான கநரடி நியமனங்களில் 25 சதவீத பணியிடங்கள், 

விதறவகள் அல்லது கணவரால் றகவிடப்பட்கடாறரக் பகாண்டு 

முன்னுரிறமயின் அடிப்பறடயில் நிரப்பப்படும். 

 

12. 5.5 ககாடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்பு: ஒன்றிய அறமச்சர் 

தகவல் 

படல்லியில் 5வது ஐஎஸ்சி -ஐஎப்சிசிஐ துப்புரவு விருதுகள் மற்றும் 

இந்திய துப்புரவு மாநாடு நறடபபற்ைது. இதில் ஒன்றிய ைல் சக்தி துறை 

அறமச்சர் ககைந்திர சிங் பஷகாவத் கலந்து பகாண்டு கபசியதாவது: 

கடந்த 70 ஆண்டுகளில் 17 சதவீதம் வீடுகள் மட்டுகம குடிநீர் குழாய் 

இறணப்றப பபற்ைன. ஆனால், பகாபரானா பதாற்று சூழல் காரணமாக 

சிக்கல்கள் இருந்த கபாதிலும் நாங்கள் கூடுதலாக 27 சதவீதம் 

வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்றப வழங்கி இருக்கிகைாம். 

தற்கபாது 8.5 ககாடி பபண்கள் வீடுகளில் குடிநீர் குழாய் இறணப்றப 

பபற்றுள்ளனர். ைல் ஜீவன் திட்டம் பதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து இதுவறர 

5.5 ககாடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது,” 

என்ைார். 

 


