
         

    

1. COVID தடுப்பூசிகளை வாங்குவதற்காக $2 பில்லியன் அமெரிக்க 

டாலர் கடனுக்கு, இந்தியா, எந்த நிறுவனங்களிடம் விண்ணப்பித்து 

உள்ைது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) ADB-AIIB  

இ) BRICS வங்கி 

ஈ) IMF 

✓ COVID தடுப்பூசிகளை வாங்குவதற்காக, ஆசிய உட்கட்டளைப்பு முதலீட்டு 

வங்கி (AIIB) ைற்றும் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி ஆகியவற்றில் (ADB) 

இந்தியா $2 பில்லியன் அமைரிக்க டாலர் கடளைப் மெற்றுள்ைது.  

✓ ைணிலாளவச் சார்ந்த ADB $1.5 பில்லியனும் ைற்றும் மெய்ஜிங்ளகச் 

சார்ந்த AIIB $500 மில்லியனும் வழங்க ெரிசீலித்து வருகின்றை. சுைார் 

667 மில்லியன் டடாஸ் டகாவிட் தடுப்பூசிகள், கடன்மூலம் வாங்கப்ெடும் 

எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 

2. இந்தியாவும் எந்த நாடும் பசுளை ளைட்ரஜளன ஆராயவும், 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி வழித்தடங்களை அளைக்கவும், இயற்ளக 

எரிவாயு துளையில் திட்டங்களை அளைக்கவும் ஒப்புக்ககாண்டன? 

அ) அமைரிக்கா 

ஆ) மெர்ைனி 

இ) இத்தாலி  

ஈ) ரஷ்யா 

✓ இந்தியாவும் இத்தாலியும் ெசுளை ளைட்ரெனின் வைர்ச்சி, புதுப்பிக்கத்த 

-க்க எரிசக்தி வழித்தடங்கள் ைற்றும் இயற்ளக எரிவாயு துளறயில் 

திட்டங்களை அளைக்க ஒப்புக்மகாண்டுள்ைை. டராமில் நளடமெற்ற ஜி 

20 உச்சிைாநாட்ளடமயாட்டி, பிரதைர் டைாடி, இத்தாலிய பிரதைர் ைரிடயா 

டிராகியுடன் டநரில் சந்தித்துப் டெசிய பிறகு, அதுகுறித்த கூட்டறிக்ளக 

மவளியிடப்ெட்டது. இந்தியா ைற்றும் இத்தாலி இளடடய (2020-2024) 

டைம்ெடுத்தப்ெட்ட கூட்டாண்ளைக்காை மசயல் திட்டம் கடந்த 2020’இல் 

ளகமயழுத்தாைது. 

 

3. ‘Don’t Choose Extinction’ என்பது சமீபத்தில் எந்த நிறுவனத்தால் 

கதாடங்கப்பட்ட ஒரு பரப்புளரயாகும்? 

அ) UNDP  

ஆ) UNEP 

இ) FAO 

ஈ) WWF 

✓ ஐநா வைர்ச்சித்திட்டைாைது (UNDP), சமீெத்தில் ‘அழிளவத் டதர்ந்மதடுக்க 

டவண்டாம்’ என்ற தளலப்பில் ஒரு காம ாலிப் ெரப்புளரளய 

மதாடங்கியது. ெருவநிளல ைாற்றத்திற்கு எதிராை உலகைாவிய 

நடவடிக்ளககளை எடுத்துளரக்க அளைவளரயும் வலியுறுத்துதற்காக, 

‘ஃபிரான்கி தி ளடடைா’ என்ற ளடடைாசளர அதன் சின்ைைாக 

அறிவித்தது. காம ாலிப் ெரப்புளரயுடன், இந்த முயற்சிக்கு ஆதரவாக 

‘Don’t Choose Extinction’ என்ற இள யதைத்ளதயும் அந்த நிறுவைம் 

அறிமுகப்ெடுத்தியது. டைலும், ஃபிரான்கிக்காக டுவிட்டர் க க்கு 

ஒன்றும் உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

4. பண்ளடய பபரரசுகைான தாதன் ைற்றும் லிஹ்யாளன தற்பபாது 

அகழாய்வு கசய்துவருகிை நாடு எது? 

அ) மசௌதி அடரபியா  

ஆ) டநொைம் 

இ) வங்காைடதசம் 

ஈ) இஸ்டரல் 

✓ மசௌதி அடரபியாவில் உள்ை மதால்மொருள் ஆராய்ச்சியாைர்கள் 

ெண்ளடயகால டெரரசுகைாை தாதன் ைற்றும் லிஹ்யான் குறித்த 

அகழ்வாராய்ச்சிகளை ஐந்து இடங்களில் டைற்மகாண்டு வருகின்றைர். 

இந்தப் டெரரசுகள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மசழித்து வைர்ந்த 

முக்கியைாை பிராந்திய ஆற்றல்கைாக இருந்தை. இந்தத் திட்டம் மசௌதி-

பிமரஞ்சு கூட்டாண்ளைத் திட்டைாகும்.

 

5. ‘பஞ்சாமிர்த கலளவ’யுடன் கதாடர்புளடயது எது? 

அ) ெருவநிளல ைாற்றம்  

ஆ) உட்கட்டளைப்பு டைம்ொடு 

இ) துளறமுக கட்டுைாைம் 

ஈ) இந்தியா ைற்றும் பூட்டான் இளடடய இருதரப்பு உறவுகள் 

✓ ‘ெஞ்சாமிர்த கலளவ’ என்ெது கிைாஸ்டகாவில் நளடமெற்ற CoP26 

மாநாட்டின்ப ாது இந்தியப் பிரதைரால் முன்மைாழியப்ெட்ட 5 ைடி உத்தி 

ஆகும். இந்த உத்தி, 2030ஆம் ஆண்டைவில் உலகம் நீடித்த வைர்ச்சி 

இலக்குகளை அளடய உதவுகிறது. 

✓ ெஞ்சாமிர்த கலளவயில் 2030’க்குள் 500 GW புளதெடிவைற்ற ஆற்றல் 

திறன், 2030’க்குள் 50% புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறன், 2030’க்குள் 1 

பில்லியன் டன் கரியமில உமிழ்ளவக் குளறத்தல், கார்ென் தீவிரத்ளத 

2030’இல் 45% ஆக குளறத்தல், 2030’இல் நிகர சுழியத்ளத அளடதல் 

ஆகியளவ உள்ைடங்கும். 

 

6. 3 முக்கியைான இயற்ளக பாதுகாப்பு பணிகளை நிர்வகிப்பதற்கு 

SPV’ஐ முதன்முதலில் அளைத்த இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) டகரைா 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) குெராத் 

✓ மூன்று முக்கியைாை இயற்ளக ொதுகாப்பு ெணிகளை மதாழில்ரீதியாக 

நிர்வகிப்ெதற்காக, ‘தமிழ்நாடு ெசுளை காலநிளல நிறுவைம்’ என்ற 

மெயரில் முதன்முளறயாக சிறப்பு டநாக்கம் மகாண்ட நிறுவைத்ளத 

(SPV) தமிழ்நாடு அளைத்துள்ைது. 

✓ இந்நிறுவைம் தமிழ்நாடு ெருவநிளல ைாற்றம், தமிழ்நாடு ெசுளை ைற்றும் 

தமிழ்நாடு ஈரநிலப்ெணிகள் ஆகியவற்ளற நிர்வகிக்கும். இதன் அங்கீகரி 

-க்கப்ெட்ட மூலதைம் `5 டகாடி ஆகும். ைாநில சுற்றுச்சூழல் மசயலாைர் 

இந்த நிறுவைத்தின் தளலவர் ைற்றும் MDஆக உள்ளார். 

 

7. சமீபத்தில் திைந்து ளவக்கப்பட்ட கருட் சட்டி பாலம் அளைந்துள்ை 

ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) உத்தரகாண்ட்  

இ) ைத்திய பிரடதசம் 

ஈ) உத்தர பிரடதசம் 

✓ இந்தியப் பிரதைர் நடரந்திர டைாடி சமீெத்தில் `1 டகாடி ைதிப்பிலாை ெல 

திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிைார். ைந்தாகினி ஆற்றின் கருட் சட்டி 

ொலம் உட்ெட டகதார்நாத்தில் ெல்டவறு வைர்ச்சித் திட்டங்களை அவர் 

நாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்தார். அவர் ஸ்ரீ ஆதி சங்கராச்சாரியார் சைாதி 

ைற்றும் சிளலளய திறந்து ளவத்தார். 

 

8. ‘கபாது விவகாரங்கள்’ பிரிவின்கீழ், 2020ஆம் ஆண்டுக்கான 

‘பத்ை விபூஷன்’ விருளத கவன்ைவர் யார்? 

அ) ஷின்டசா அடெ  

ஆ) டகாத்தெய இராெெக்ச 

இ) டேக் ைசீைா 

ஈ) K P சர்ைா ஒலி 

✓ ெத்ை விருதுகள், 2021’இல் 119 நெர்களுக்கு வழங்கப்ெட்டை. COVID-19 

மதாற்று கார ைாக விருது மெற்றவர்களைக் மகௌரவிக்கும் விழாளவ 

2020’இல் நடத்த முடியவில்ளல. இந்தப் ெட்டியலில் 7 ‘ெத்ை விபூேன்’, 

10 ‘ெத்ை பூேன்’ ைற்றும் 102 ‘ெத்ைஸ்ரீ’ விருது மெற்றவர்கள் உள்ைைர்.  

✓ இதில் 16 விருதுகள் ைர த்திற்குப்பின் வழங்கப்ெட்டுள்ைை. இவ்விருது 

மெற்றவர்களின் ெட்டியலில் 29 மெண்களும் 1 திருநங்ளகயும் அடங்குவ 

-ர். முன்ைாள் ெப்ொனிய பிரதைர் ஷின்டசா அடெவ், ‘மொது 

விவகாரங்கள்’ பிரிவின்கீழ் இவ்விருதுக்கு டதர்ந்மதடுக்கப்ெட்டார். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. PMJDY ைற்றும் குளைக்கப்பட்ட குற்ைங்கள் குறித்த ைதிப்பீட்ளட 

எந்த வங்கியின் ஆராய்ச்சித் துளை கவளியிட்டது? 

அ) RBI 

ஆ) SBI  

இ) PNB 

ஈ) கைரா வங்கி 

✓ ொரத ஸ்டடட் வங்கியின் மொருைாதார ஆராய்ச்சித் துளறயின்ெடி, அதிக 

பிரதைர் ென் தன் டயாெைா (PMJDY) க க்கு இருப்புகளைக் மகாண்ட 

ைாநிலங்களில் குற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அைவில் குளறந்துள்ைை. 

அத்தளகய ைாநிலங்களில் ைதுொைம் ைற்றும் புளகயிளலப் மொருட்கள் 

டொன்ற டொளதப்மொருட்களின் நுகர்வு புள்ளிவிவர ரீதியாகவும் 

மொருைாதார ரீதியாகவும் குறிப்பிடத்தக்க வீழ்ச்சிளயக் கண்டுள்ைை. 

 

10.“திசுவைர்ப்பு அடிப்பளடயிலான விளத உருளை விதிகள்”, எந்த 

இந்திய ைாநிலத்தின் அளைச்சரளவயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன? 

அ) டகரைா 

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) ைத்திய பிரடதசம் 

ஈ) ெஞ்சாப்  

✓ ெஞ்சாப் அளைச்சரளவ ‘ெஞ்சாப் திசுவைர்ப்பு அடிப்ெளடயிலாை விளத 

உருளைக்கிழங்கு விதிகள்-2021’க்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

இவ்விதிகள் ெஞ்சாப் ைாநிலத்ளத நிளலயாை உருளைக்கிழங்கு விளத 

ளையைாக டைம்ெடுத்துவளத டநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ைது. 

✓ இதன்மூலம் ெஞ்சாப் ைாநிலத்தில் உருளைக்கிழங்கு சாகுெடி அதிகரிக்கு 

-ம் எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இந்த விதிகளின் மூலம், திசு வைர்ப்பு 

அடிப்ெளடயிலாை சான்றிதழ் வசதிளயப் மெற்ற நாட்டின் முதல் ைாநிலம் 

ஆக ெஞ்சாப் ைாநிலம் இருக்கும். 

 


1. நிலநடுக்கத்ளத துல்லியைாக அறிய மசன்ளை ஐஐடி.யில் புதிய 

மதாழில்நுட்ெம் கண்டுபிடிப்பு 

மசன்ளை ஐஐடியில் நிலநடுக்கங்களைத் துல்லியைாக 

கண்டறிவதற்காை புதிய மதாழில் நுட்ெத்ளத உருவாக்கியுள்ைைாா். 

நிலநடுக்க சமிக்ளைகளில் முதல் அதிாா்வளலகளை துல்லியைாகக் 

கண்டறிந்து, மிகக் குளறந்த டநரத்தில் உயிாா்களைக் 

காப்ொற்றுவதற்காை நடவடிக்ளககளை எடுக்க இந்தத் மதாழில்நுட்ெம் 

ெயன்ெடும் எைவும் கண்டறிந்த வல்லுநாா்கள் கூறியுள்ைைாா். 

மசன்ளை ஐஐடியின் புதிய மதாழில் நுட்ெம், நிலநடுக்க 

அதிாா்வளலகளின் துல்லியைாை டநரத்ளத ைதிப்பிடுவது, ஒரு 

வலுவாை ஆரம்ெ எச்சரிக்ளக அளைப்ளெ உருவாக்குவதுடன், சுைாாா் 

30 விநாடிகள் முதல் 2 நிமிேங்கள் வளர தற்காத்துக் மகாள்வதற்குத் 

தயாாா் மசய்து மகாள்ை டநரத்ளதயும் வழங்குகிறது. 

பூமியின் டைற்ெரப்பு வளர அளலகள் தாக்குவதற்கு முன் கிளடக்கும் 

இந்த டநரம் மிகவும் ெயைளிக்கக்கூடியது. நிலநடுக்கத்ளதக் 

கண்டறிந்து மதரிவிப்ெதற்காை டநரம் குளறவாைதாகத் 

டதான்றிைாலும், அணு உளலகள், மைட்டரா டொன்ற டொக்குவரத்து, 

உயாா் கட்டடங்களில் உள்ை லிப்ட்கள் ஆகியவற்ளற நிறுத்தவும் 

எண் ற்ற உயிாா்களைக் காப்ொற்றவும் இந்த காலம் டொதுைாைது. 

மசன்ளை ஐஐடியின் மகமிக்கல் மொறியியல் துளற டெராசிரியாா் அருண் 

டக தங்கிராலா வழிகாட்டுதலில், ஆராய்ச்சி ைா வி காஞ்சன் அகாா்வால் 

இதற்காை ஆய்வுகளை டைற்மகாண்டாாா். இந்த ஆராய்ச்சியின் 

கண்டுபிடிப்புகள் புகழ்மெற்ற சக ைதிப்ொய்வு மசய்யப்ெட்ட அறிவியல் 

இதழாை ‘பிைாஸ் ஒன்’ -இல் மவளியிடப்ெட்டுள்ைை. இதுகுறித்து 

மசன்ளை ஐஐடி ஆராய்ச்சி ைா வி காஞ்சன் அகாா்வால் கூறியது: ‘பி-

அளல வருளக குறித்த தகவல், நிலநடுக்கத்தின் அைவு, ஆழம் ைற்றும் 

ளையப்புள்ளி, இடம் டொன்ற பிற மூல அைவு உருக்களைத் 

தீாா்ைானிப்ெதில் முக்கியைாைது. எைடவ, பி-அளல கண்டறிதல் 

சிக்கலுக்கு உறுதியாை, துல்லியைாை தீாா்வாக அளையும். நிலநடுக்க 

விவரங்களைச் சரியாக ைதிப்பிடுவதற்கும், நிலநடுக்கம் அல்லது பிற 

தூண்டப்ெட்ட நிகழ்வுகைால் ஏற்ெடும் டசதங்களைக் குளறப்ெதற்கும் 

அவசியம்’ எைத் மதரிவித்துள்ைாாா். 

நில அதிாா்வு சமிக்ளைகள்: முக்கியைாக கடலில் அளலகள், பூமியின் 

டைடலாட்டத்தில் ஏற்ெடும் ைாற்றங்கள், வளிைண்டல ைாறுொடுகள் 

ைற்றும் ைனிதச் மசயல்ொடுகள் கார ைாக நிலம் மதாடாா்ந்து 

அதிாா்வளடகிறது.நில அதிாா்வு சமிக்ளைகள் இயற்ளகயாை 

(நிலநடுக்கங்கள், எரிைளல மவடிப்புகள், சுைாமி டொன்றளவ) அல்லது 

ைனிதைால் உருவாக்கப்ெட்ட (அதிக டொக்குவரத்து, அணு மவடிப்புகள், 

சுரங்க நடவடிக்ளககள் டொன்றளவ) மூலங்களிலிருந்து 

உருவாக்கப்ெடலாம். 

அளைத்து நில அதிாா்வு நிகழ்வுகளும் அவற்றின் அைவிற்கு 

விகிதாசாரைாை ஆற்றளல மவளியிடுகின்றை. மவளியிடப்ெட்ட இந்த 

ஆற்றல், ஒரு அளலயாக அளைத்து திளசகளிலும் நகாா்ந்து, ஒரு நில 

அதிாா்வு அைவி மூலம் நில அதிாா்வு சமிக்ளையாகப் ெதிவு 

மசய்யப்ெடுகிறது. சீஸ்டைாகிராம்கள் என்ெது நில அதிாா்வு 

இயக்கத்திளை ெதிவு மசய்யும் வளரெடங்கைாகும். 

முக்கியப் ெயன்கள்: இந்த நில அதிாா்வு வளரெடங்களின் ெகுப்ொய்வு, 

பூமியின் மசயல்ொட்ளடப் புரிந்துமகாள்வதற்கும், நிலநடுக்கங்களுக்காை 

முன்கூட்டிய எச்சரிக்ளக அளைப்புகளை அளைப்ெதற்கும், மூல 

இடங்களைத் தீாா்ைானிப்ெதற்கும் , பிற நில அதிாா்வு நிகழ்வுகளின் 

மூலத்ளதக் கண்டறிவதற்கும் இன்றியளையாதது. நிலநடுக்கத்தின் 

டசதப் ெகுதிளயக் கண்டறிவது அல்லது கணிப்ெது உயிாா்களைப் 

ொதுகாப்ெதிலும் மசாத்து இழப்ளெத் தடுப்ெதிலும் மெரும் ெங்கு 

வகிக்கிறது. 

 

2. டகாவா 52-ஆவது சாா்வடதச திளரப்ெட விழா: விருதுப் டொட்டியில் 

15 திளரப்ெடங்கள் 

டகாவாவில் இந்தைாத இறுதியில் நளடமெற உள்ை 52-ஆவது இந்திய 

சாா்வடதச திளரப்ெட விழாவில் தங்க ையில் உள்ளிட்ட விருதுகளுக்கு 

இரு ைராத்தி ெடங்கள் உள்ெட 15 சாா்வடதச ெடங்கள் டொட்டிக்கு டதாா்வு 

மசய்யப்ெட்டுள்ைது. இந்தப் ெட்டியளல ைத்திய தகவல், ஒலிெரப்புத் துளற 

அளைச்சகம் வியாழக்கிழளை மவளியிட்டுள்ைது. 

அதன் விவரம் வருைாறு: டதாா்வு மசய்யப்ெட்டுள்ை திளரப்ெடங்களில் 

பின்லாந்து நாட்டின் எனி டட நவ் , அமைரிக்கா - நியூமைக்சிடகா ெடைாை 

டலண்ட் ஆப் ட்ரிம்ஸ் , ெராகுடவயின் சாாா்லட், டராைானியாவின் 

இன்ட்ரடகால்ட், டொலந்து நாட்டின் லீடாா், ரஷியாவின் ைாஸ்டகா டஸ் 

நாட் டைென் ைற்றும் தி டாாா்ம், வங்கடதசத்தின் டநா கிரவுண்ட் பிைத் 

த ஃபீட் , ெப்ொனின் ரிங் வாண்ட ரிங், மசக் குடியரசின் டசவிங் ஒன் ைூ 

வாஸ் மடட், பிடரசிலின் தி ொா்ஸ்ட் ஃொலன் டொன்ற மவளிநாட்டு 

ெடங்களும், இந்திய அைவில் டகாதாவரி (ைராத்தி), டை வசந்த்ராவ் 

(ைராத்தி) ; மசம்டகாாா் (டிைாசா-திமெத் மைாழி) டொன்ற ெடங்களும் 

டொட்டிக்குத் டதாா்வாகியுள்ைை. 

தங்க ையில் விருது ரூ.40 லட்சம்: டதாா்வு மசய்யப்ெடும் சிறந்த 

திளரப்ெடத்துக்காை தங்க ையில் விருது ரூ.40,00,000 டராக்கப் ெரிசு, 

சான்றிதழ் அடங்கும். சிறந்த இயக்குநருக்காை ெடத்திற்கு மவள்ளி ையில் 

விருது ரூ.15,00,000 மராக்கம், சான்றிதழ் அடங்கும். சிறந்த நடிகாா், 

நடிளககளுக்காை மவள்ளி ையில் விருது, தலா ரூ.10,00,000 லட்சம் 

மராக்கம், சான்றிதழ் அடங்கும். 

சிறப்பு நடுவாா் விருது: நடுவாா் டதாா்வு மசய்யும் ெடத்துக்கு, அந்தப் ெடத்தின் 

இயக்நருக்கு மவள்ளி ையில் விருதாக சான்றிதழ், ரூ.15,00,000 மராக்கம் 

வழங்கப்ெடுகிறது. 52-ஆவது இந்திய சாா்வடதச திளரப்ெட விழா வரும் 

நவம்ொா் 20 முதல் 28-ஆம் டததி வளர நளடமெறுகிறது. இந்த 

விழாவில் உள்நாடு ைற்றும் சாா்வடதச ொாா்ளவயாைாா்களுக்கு 45 

திளரெடங்கள் திளரயிடப்ெட உள்ைை. 

 

3. கிராை சுற்றுலா: ைத்திய பிரடதசைாநிலத்துக்கு சாா்வடதச விருது 

ைத்திய பிரடதச சுற்றுலா வாரியத்தின் கிராப்புற சுற்றுலாத் திட்டத்துக்கு 

‘டவாா்ல்ட் டிராவல் ைாாா்ட்’  அளைப்பின் சிறந்த சுற்றுலாத் 

திட்டத்துக்காை விருது கிளடத்துள்ைது. 

கடராைாவுக்கு பின் சுற்றுலா டைம்ெடுத்தப்ெட்ட இடங்களைக் 

க க்கில்மகாண்டு இந்த விருது அளிக்கப்ெட்டது. இடத கிராை சுற்றுலா 

பிரிவில் பிராந்திய அைவிலாை ஸ்வாா்  புரஸ்காாா் விருதும் ைத்திய 

பிரடதச சுற்றுலாத் துளறக்கு கிளடத்துள்ைது. இது தவிர மெண்களுக்கு 

ொதுகாப்ொை சுற்றுலா தலங்கள் பிரிவிலும் ைத்திய பிரடதசத்துக்கு 

விருது கிளடத்துள்ைது. 

 

 



         

    

இது மதாடாா்ொக ைத்திய பிரடதச ைாநில சுற்றுலாத் துளற முதன்ளைச் 

மசயலாைாா் டசகாா் சுக்லா கூறுளகயில், ‘சாா்வடதச அைவில் சுற்றுலாத் 

துளறயில் ைத்திய பிரடதசத்துக்கு விருதுகள் கிளடத்துள்ைது 

ைாநிலத்துக்கு ைட்டுைல்ல நைது டதசத்துக்டக மெருளை டசாா்க்கும் 

விேயைாகும். ைத்திய பிரடதசத்ளத சுற்றுலாத் துளறயில் சிறப்பிடத்துக்கு 

மகாண்டு மசல்ல டவண்டும் என்று ைாநில முதல்வாா் சிவராஜ் சிங் 

மசௌைான் டைற்மகாண்ட முயற்சியும் இதற்கு முக்கியக் கார ம். 

லண்டனில் கடந்த வாரம் நளடமெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த விருளத 

ைாநில சுற்றுலாத் துளற அதிகாரிகள் மெற்றுக் மகாண்டைாா். 

கிராை சுற்றுலாத் திட்டத்தின்கீழ் ைத்திய பிரடதசத்தில் 100 கிராைங்கள் 

உள்ளாா் ைக்களின் ஒத்துளழப்புடன் டைம்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைை. 

கிராைப்புற ொரம்ெரிய உ வு, நாட்டுப் புற இளச, கிராைப்புற 

விளையாட்டு, உள்ளாா் களலகள், ளகவிளைப் மொருள்கள், 

இளைைாா்களின் திறன் டைம்ொடு ஆகிவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் 

அளித்ததன் மூலம் இந்த விருதுகள் சாத்தியைாகியுள்ைை’ என்றாாா். 

 

4. ரிசர்வ் வங்கியின் இரு திட்டங்கள் இன்று துவக்குகிறார் பிரதைர் 

டைாடி 

ரிசர்வ் வங்கியின் வாடிக்ளகயாைர் சார்ந்த இரு திட்டங்களை, பிரதைர் 

டைாடி இன்று 'வீடிடயா கான்ெரன்ஸ்' வாயிலாக துவக்கி ளவக்கிறார். 

இது குறித்து பிரதைர் அலுவலகம் மவளியிட்டுள்ை அறிக்ளகயில் 

கூறப்ெட்டுள்ைதாவது: 

'ஆர்.பி.ஐ., ரீமடய்ல் ளடரக்ட் ஸ்கீம்' ைற்றும் வங்கி வாடிக்ளகயாைர்களின் 

குளறகள் அளைத்ளதயும் ஒடர குளடயின் கீழ் மகாண்டு வரும், 

'ைத்தியஸ்த தீர்ப்ொயம்' என்ற இரு திட்டங்களை பிரதைர் டைாடி இன்று 

துவக்கி ளவக்கிறார். 

ஆர்.பி.ஐ., ரீமடய்ல் ளடரக்ட் திட்டத்தில், சில்லளர முதலீட்டாைர்கள் ரிசர்வ் 

வங்கியின் வாயிலாக, ைத்திய - ைாநில அரசுகள் மவளியிடும் கடன் 

ெத்திரங்களை தரகு கட்ட முன்றி வாங்கலாம். 

இதைால், சிறு முதலீட்டாைர்களும் சுலெைாக அரசு கடன் ெத்திரங்களில் 

முதலீடு மசய்ய முடியும்.ைத்திய அரசு, 'ஒடர டதசம் - ஒடர ைத்தியஸ்த 

தீர்ப்ொயம்' என்ற மகாள்ளகப்ெடி ஒடர வளலதைம், ஒடர மின்ைஞ்சல், 

ஒடர முகவரியில் வங்கி வாடிக்ளகயாைர்கள் புகார் மதரிவிக்கும் 

வசதிளய ஏற்ெடுத்தியுள்ைது. 

இதன்ெடி ைத்தியஸ்த தீர்ப்ொயம் என்ற டைம்ெடுத்தப்ெட்ட 

வாடிக்ளகயாைர் குளற தீர்க்கும் திட்டத்ளதயும் டைாடி துவக்கி 

ளவக்கிறார். இதைால், ரிசர்வ் வங்கியின் கீழ் உள்ை அளைத்து 

வங்கிகளைச் டசர்ந்த வாடிக்ளகயாைர்களும், தங்கள் குளறகளை 

ஒருங்கிள ந்த ஒடர வளலதைத்தில் மதரிவித்து, தீர்வு காணும் வசதி 

கிளடக்கும். 

டைலும், இரு மைாழிகளில் புகார் மதரிவிப்ெதற்காை உதவியும், குளற 

தீர்வு மதாடர்ொை அளைத்து விெரங்களையும் மெற, கட்ட மில்லா 

மதாளலடெசி எண்ள யும் டைாடி அறிமுகப்ெடுத்த உள்ைார். இவ்வாறு 

அதில் கூறப்ெட்டுள்ைது. 

 

5. ைல்யுத்தம்: நிோ சாம்பியன் 

டதசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் 65 கிடலா பிரிவில், ரயில்டவ 

வீராங்களை நிோ தாஹியா சாம்பியன் ஆைாாா். 

முன்ைதாக, ைரியா ா ைாநில ைல்யுத்த ெயிற்சி ளையத்தில் நிோ 

தாஹியா சுட்டுக் மகால்லப்ெட்டதாக புதன்கிழளை தகவல் மவளியாகி 

அளைவருக்கும் அதிாா்ச்சி ஏற்ெடுத்தியது. எனினும், சிறிது 

டநரத்திடலடய அது தாம் இல்ளல என்று கூறி நிோ ைறுப்பு விடிடயா 

மவளியிட்டாாா். பின்ைாா், மகால்லப்ெட்ட நிோ புதிதாக ைல்யுத்தத்தில் 

இள ந்த டவமறாரு வீராங்களை எைத் மதரியவந்தது. 

இத்தளகய நிகழ்வு புதன்கிழளை நிகழ்ந்த நிளலயில், வியாழக்கிழளை 

நளடமெற்ற இறுதிச்சுற்றில் நிோ 30 விநாடிகளில் தைது எதிராளியாை 

ெஞ்சாளெச் டசாா்ந்த ெஸ்பிரீத் மகௌளர வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆைாாா். 

 

6. மசயிலிங்: டநத்ரா சாம்பியன் 

ஸ்மெயினில் நளடமெற்ற மசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் டலசாா் 

டரடியல் பிரிவில் இந்தியாவின் டநத்ரா குை ன் தங்கப் ெதக்கம் 

மவன்றாாா். 

ஐடராப்பிய பிராந்திய ஓென் டொட்டியாக நளடமெற்ற இந்த கிரான் 

டகைாரியா சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் டநத்ரா, ஐஎல்சிஏ 6 பிரிவில் 

நளடமெற்ற 6 ெந்தயங்களில் 3-இல் முதலாவதாக வந்து 10 மநட் 

புள்ளிகளுடன் தங்கப் ெதக்கத்ளத ளகப்ெற்றிைாாா். அடத பிரிவில் 

ஸ்மெயிளைச் டசாா்ந்த மெனிடடா லாஞ்டசா, ைாாா்டிைா மரய்டைா 

காச்டசா முளறடய 2 ைற்றும் 3-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தைாா். இந்தப் 

டொட்டியில் 3 நாடுகளைச் டசாா்ந்த 20 டொட்டியாைாா்கள் ெங்டகற்றைாா். 

அதில் டநத்ரா உள்ெட 3 டொா் டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்கில் 

ெங்டகற்றவாா்கைாவாா். 

விஷ்ணுவுக்கு மவண்கலம்: இதனிளடடய, ஸ்மெயினின் ொாா்சிடலாைா 

நகரில் நளடமெற்ற ஐஎல்சிஏ உலக மசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் 

இந்தியாவின் விஷ்ணு 25-ஆவது இடம் பிடித்தாாா். ைற்மறாரு 

இந்தியராை டைாகித் 106-ஆவதாக வந்தாாா். இந்தப் டொட்டியில் 

மைாத்தம் 135 டொா் ெங்டகற்றைாா். டொட்டியாைாா்களிடலடய மிக இைம் 

வயது வீராா், உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் 25-ஆவது இடம் பிடித்த முதல் 

ஆசிய வீராா் என்ற மெருளைகளை விஷ்ணு மெற்றாாா். 

 

7. தமிழகத்தில் இயல்ளெ விட 54 சதவீதம் ைளழ அதிகம் 

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு ெருவைளழ காலம் மதாடங்கியதில் இருந்து 

அளைத்து ெகுதிகளிலும் ைளழ மெய்து வருகிறது. அந்த வளகயில் 

ெருவைளழ மதாடங்கிய அக்டடாெர் ைாதம் முதல் டநற்று வளர 

தமிழகத்தில் 26 மச.மீ. ைளழ ெதிவாகி இருக்க டவண்டும். ஆைால் 

மதாடர் ைளழ கார ைாக தற்டொது 40 மச.மீ. வளர ைளழ மெய்து 

இருக்கிறது. இது இயல்ளெ விட 54 சதவீதம் அதிகம். இதில் 

அதிகெட்சைாக விழுப்புரம் ைாவட்டத்தில் 122 சதவீதம் அதிகைாக ைளழ 

ெதிவாகியுள்ைது. 

அதற்கடுத்தெடியாக திருவாரூர் ைாவட்டத்தில் 110 சதவீதமும், 

டகாளவயில் 103 சதவீதமும், அரியலூரில் 95 சதவீதமும் அதிகைாக 

ைளழ மெய்திருக்கிறது. 

மசன்ளைளய மொறுத்தவளரயில் இந்த ெருவைளழ காலத்தில் 77 

சதவீதம் அதிகைாக ைளழ ெதிவாகியுள்ைது. டைலும், கிருஷ் கிரி, 

ைதுளர, விருதுநகர் ைாவட்டங்களை தவிர ைற்ற அளைத்து 

ைாவட்டங்களிலும் இயல்ளெ விட அதிகைாகடவ ைளழ மெய்து 

இருக்கிறது என்று வானிளல ஆய்வு ளையத்தின் புள்ளி விவரங்கள் 

மதரிவிக்கின்றை. 

இந்த ைாதம் மதாடக்கத்தில் இருந்து தமிழகத்தில் ெரவலாக மதாடர் ைளழ 

மெய்து வருவதால், கடந்த 10 நாட்களில் ைட்டும் தமிழகத்தில் சராசரியாக 

18 மச.மீ. ைளழ ெதிவாகியுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 


