 













1. ‘தேசிய பழங்குடியினர் நடனவிழா–2021’ஐ நடத்ேவுள்ள இந்திய

5. ஜெய்நகர்-குர்ோ எல்ரலோண்டிய இரயில் இரைப்ரபக்

நகரம் எது?

குறிக்கும் வரகயில், குர்ோ அரமந்துள்ள நாடு எது?

அ) ராஞ்சி

அ) தநபாளம் 

ஆ) இராய்பூர் 

ஆ) பூட்டான்

இ) விசாகப்பட்டினம்

இ) வங்காளதேசம்

ஈ) ஷில்லாங்

ஈ) இலங்டக

✓

தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழாவானது அக்.28 முேல் இராய்ப்பூரில்
நடக்கவுள்ளோக சத்தீஸ்கர் மாநில சுற்றுலா வாரியம் தேரிவித்துள்ளது.

✓

இராய்ப்பூரில் நடடதபறும் மூன்று நாள் தேசிய பழங்குடியினர் நடன
விழாவில், இந்தியப்பழங்குடியின கடளஞர்கதளாடு உஸ்தபகிஸ்ோன்,
டநஜீரியா, இலங்டக, உகாண்டா, சிரியா, மாலி உள்ளிட்ட நாடுகடளச்
தசர்ந்ே பழங்குடி சமூகத்டேச் தசர்ந்ே பழங்குடியின கடலஞர்களும்
கலந்துதகாள்வார்கள். தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழாவின் முேல்
பதிப்பு, கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் நடடதபற்றது.

✓

மாநாட்ரட நடத்திய நகரம் எது?

நாடுகளில் வீசிய புயலின் ஜபயர் என்ன?

அ) மும்டப

அ) அலிசா

ஆ) புதன

ஆ) ஆதரார் 

இ) நாக்பூர் 

இ) ஆப்தரா

ஈ) வாரணாசி

ஈ) பிஸாதர
‘ஆதரார்’ புயலானது வட ஐதராப்பாவின் சில பகுதிகளில் வீசியது. இேன்
காரணமாக தபாலந்தில் 4 தபர் இறந்ேனர் மற்றும் தெர்மனி, பிரான்ஸ்,
தநேர்லாந்து மற்றும் பிற இடங்களில் அப்புயல் கடுடமயான தசேத்டே
ஏற்படுத்தியது. பலத்ே சூடறக்காற்று மற்றும் முறிந்து விழுந்ே மரங்கள்
காரணமாக வடக்கு ஐதராப்பா முழுவதும் மின்சாரம் ேடடப்பட்டது. பல
வீடுகள் மற்றும் தசாத்துக்கள் அழிவுக்கு உள்ளாகின. புயல்ோக்கம்
காரணமாக இரயில்தவ & விமான தசடவகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

✓

தலாக்மத் ஊடக குழுமத்ோல் நாக்பூரில் முேன்முடறயாக தேசிய
அளவிலான மேங்களுக்கிடடதயயான மாநாடு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது.

✓

அேன் நாக்பூர் பதிப்பின் தபான்விழா ஆண்டட நிடனவுகூரும்
வடகயில் இது ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. இந்ே மாநாட்டின் கருப்தபாருள்
“வகுப்புவாே நல்லிணக்கத்திற்கான உலகளாவிய சவால்கள் மற்றும்
இந்தியாவின் பங்கு” ஆகும். மத்திய சாடலப் தபாக்குவரத்து மற்றும்
தநடுஞ்சாடலத் துடற அடமச்சர் நிதின் கட்கரி, சிறப்பு விருந்தினராகக்
கலந்து தகாண்டார். இந்நிகழ்ச்சிக்கு பல்தவறு மேங்கடளச் தசர்ந்ே பல
ஆன்மீகத் ேடலவர்கள் தபச்சாளர்களாக அடழக்கப்பட்டனர்.

3. 2021 - இந்திய சர்வதேச திரரப்பட விழா நடத்ேப்படுகிற நகரம்
எது?

7. ஸ்ரீநகரிலிருந்து ஷார்ொவிற்கு தநரடி விமானப் தபாக்குவரரவ

அ) வாரணாசி

அறிமுகப்படுத்திய முேல் விமானப் தபாக்குவரத்து நிறுவனம் எது?

ஆ) தகாவா 

அ) இண்டிதகா

இ) தகாச்சின்

ஆ) தகா பர்ஸ்ட் 

ஈ) புதுச்தசரி

✓

தெய்நகரில் இருந்து குர்ோ (தநபாளம்) வடர புதிோக இயக்கப்பட்ட
எல்டலோண்டிய இரயில் பகுதிடய இந்திய அரசு சார்பாக இர்கான்
இன்டர்தநஷனல் தநபாள அரசிடம் ஒப்படடத்துள்ளது. இந்திய அரசின்
மானிய உேவியின்கீழ், தெய்நகர் (இந்தியா) முேல் பர்திபாஸ் (தநபாளம்)
வடரயிலான இரயில் பாடேத் திட்டத்டே இர்கான் இன்டர்தநஷனல்
தமற்தகாண்டது. தெய்நகர்-குர்ோ பிரிவின் முேல் கட்டம், தெய்நகர்பிெல்புரா-பார்திபாஸ் இரயில் இடணப்பின் ஒருபகுதியாகும். இது, 8.77
பில்லியன் தநபாள ரூபாய் மானிய உேவியின்கீழ் கட்டப்பட்டுள்ளது.

6. இந்தியாவில் நடந்ே முேல் தேசிய மேங்களுக்கிரடதயயான

2. தபாலந்து, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் மற்றும் ஜநேர்லாந்து ஆகிய

✓



இந்திய சர்வதேச திடரப்பட விழாவின் (IFFI) 52ஆவது பதிப்பு நவ.20
முேல் 28 வடர தகாவாவில் நடடதபறவுள்ளது. ஹாலிவுட் மூத்ே நடிகர்
மார்ட்டின் ஸ்தகார்தசஸி மற்றும் புகழ்தபற்ற ஹங்தகரிய திடரப்படத்
ேயாரிப்பாளரான ஸ்டீவன் சாதபா ஆகிதயாருக்கு இந்ே ஆண்டு (2021)
திடரப்பட விழாவில் சத்யஜித் தர வாழ்நாள் சாேடனயாளர் விருது
வழங்கி தகௌரவிக்கப்படவுள்ளது என மத்திய ேகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்
துடற அடமச்சர் அனுராக் ோக்கூர் அறிவித்ோர்.

4. 2021 - ‘உலகளாவிய அச்சுறுத்ேல் மதிப்பீட்டு அறிக்ரக’ரய

இ) ஏர் இந்தியா
ஈ) விஸ்ோரா

✓

இந்தியாவின் குடறந்ே கட்டண விமான நிறுவனமான ‘தகா பர்ஸ்ட்’,
ஸ்ரீநகரிலிருந்து சார்ொவிற்கு தநரடி வான்தபாக்குவரடவத் தோடங்கிய
முேல் விமான நிறுவனம் ஆகும். ஸ்ரீநகரில் உள்ள தஷக் உல்-ஆலம்
பன்னாட்டு வானூர்தி நிடலயத்திலிருந்து ஸ்ரீநகரிலிருந்து சார்ொவிற்கு
தசல்லும் முேல் பன்னாட்டு விமான தசடவடய மத்திய உள்துடற
அடமச்சர் அமித் ஷா தகாடியடசத்து தோடங்கி டவத்ோர்.

✓

இது, இந்தியாவுக்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கும் (UAE) இடடயிலான
தபாருளாோர உறவுகடள தமம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
‘தகா பர்ஸ்ட்’, ஸ்ரீநகர் மற்றும் ஷார்ொ இடடதய வாரந்த ாறும் நான்கு
விமானங்கடள இயக்கும்.

ஜவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) UNICEF
ஆ) WeProtect Global Alliance 

8. இந்தியாவின் எந்ே அண்ரட நாடு, நில எல்ரலப் பாதுகாப்ரப

இ) CRY

வலுப்படுத்துவேற்காக ஒரு புதிய சட்டத்ரே இயற்றியுள்ளது?

ஈ) உலகப் தபாருளாோர மன்றம்
✓

✓

அ) தநபாளம்

ஓர் உலகளாவிய இயக்கமான WeProtect Global Alliance, ‘2021 உலகளாவிய அச்சுறுத்ேல் மதிப்பீட்டு அறிக்டக’டய தவளியிட்டது. இந்ே
அறிக்டகயின்படி, சிறார் பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் இடணயவழி
துஷ்பிரதயாகத்தின் குறிப்பிடத்ேக்க அதிகரிப்புக்கு COVID-19 தபாது
முடக்க காலம் பங்களித்துள்ளது.
‘WeProtect Global Alliance’ என்பது 200க்கும் தமற்பட்ட அரசாங்கங்கள்,
ேனியார் துடற நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில் சமூக அடமப்புகளின் ஓர்
உலகளாவிய இயக்கமாகும்.









ஆ) சீனா 
இ) இலங்டக
ஈ) வங்காளதேசம்

✓

இந்தியாவுடனான சர்ச்டசக்குரிய எல்டலயில் ராணுவ பேற்றம் நிலவி
வரும் நிடலயில், நில எல்டலப் பாதுகாப்டப வலுப்படுத்ே சீனா புதிய
சட்டத்டே இயற்றியுள்ளது. இந்திய-சீன எல்டலப் பகுதிகளில் சமூக
மற்றும் தபாருளாோர வளர்ச்சிடய தமம்படுத்துவதோடு, சீனாவின் நில
எல்டலகளின் ராணுவப் பாதுகாப்டபயும் ஒருங்கிடணக்கும் சட்டத்டே
இது முடறப்படுத்துகிறது. திதபத்திய கிராமவாசிகள் உள்ளிட்ட எல்டலப்



 









பகுதிகளில் ேங்கியுள்ள தபாதுமக்களுடன் தநருக்கமாக பணியாற்றுவே
-ற்கான மக்கள் விடுேடல இராணுவத்தின் தகாள்டகடயயும் இது
வலுப்படுத்துகிறது.

9. வடிவரமத்ேல் / நிறுவுேல் ஜோழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான

மாதிரி திறன்வளர்த்ேல் திட்டத்திற்கு ஒப்புேலளித்துள்ள அரமச்சகம்
எது?
அ) பாதுகாப்பு அடமச்சகம்
ஆ) ெவுளி அடமச்சகம் 
இ) MSME அடமச்சகம்
ஈ) எஃகு அடமச்சகம்
✓

சாடலகள், இரயில்தவ, நீர் ஆோரங்கள் உள்ளிட்ட உட்கட்டடமப்பு
திட்டங்களில் புவிசார்-ெவுளி பயன்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள வடிவடமத்ேல்
/ நிறுவுேல் தோழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான மாதிரி திறன்
வளர்த்ேல் திட்டத்திற்கு ெவுளி அடமச்சகம் ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.

✓

தபங்களூருவில் அடமந்துள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc),
தசன்டன மற்றும் ரூர்கியில் அடமந்துள்ள இந்திய தோழில்நுட்ப
நிறுவனங்களால் இப்பயிற்சி வழங்கப்படும். தோடர்புடடய தபாறியியல்
பிரிவுகளின் ஒருங்கிடணப்பு ஆசிரியர்கள் நிறுவனத்தின் இேர
டமயங்கள் / அலுவலகங்களுடனான ஆதலாசடனக்கு பின்னர் இந்ேச்
சிறப்பு பயிற்சிகள் நடத்ேப்படுவடே கவனித்து தகாள்வார்கள்.

10. ‘கிரீன் தட எஜெட் மார்க்ஜகட்ரடத்’ ஜோடங்கியுள்ள நடுவண்
அரமச்சகம் எது?







தசய்யவும் அவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர் என அதில் தேரிவிக்கப்பட்டு
உள்ளது.
கார்பன் சமநிடல என்றால் என்ன? கார்பன் சமநிடல அல்லது நிகர
பூஜ்ஜிய பசுடமஇல்ல வாயு உமிழ்வு என்பது, வளிமண்டலத்தில்
பசுடமஇல்ல வாயுக்களின் தவளிதயற்றம் மற்றும் அகற்றத்துக்கு
இடடயிலான சமநிடல ஆகும்.
தவளிநாடுகளில் புதிோக அனல்மின் நிடலயம் அடமப்பேற்கான
நிதியுேவிடய நிறுத்துவது என இம்மாநாடு உறுதி தமற்தகாண்டாலும்,
உள்நாட்டில் நிலக்கரி பயன்பாட்டட முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவது
தோடர்பாக இலக்கு எதுவும் நிர்ணயிக்கவில்டல.
மின்னுற்பத்திக்கு நிலக்கரிடய தபரிதும் சார்ந்திருக்கும் இந்தியா, சீனா
உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இது பலனளிக்கும். புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்திக்கு
முழுடமயாக மாறுவேற்கான நடவடிக்டககடள இந்ே நாடுகள்
படிப்படியாக தமற்தகாள்ள கால அவகாசத்டே அளிக்கும்.
2. தோடங்கியது கிளாஸ்தகா பருவநிடல மாற்ற மாநாடு: உலக
ேடலவர்களுடன் பிரேமர் தமாடி ஆதலாசடன
பிரிட்டனின் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்தகா நகரில் பருவநிடல
மாற்ற மாநாடு இன்று தோடங்கியது. இதில் பிரேமர் தமாடி உள்ளிட்ட
120-க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்றுள்ளனர்.
இத்ோலி ேடலநகர் தராமில் ஜி-20 நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்ற
2 நாள் மாநாடு தநற்று நிடறவு தபற்றது. இதில் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி,
அதமரிக்க அதிபர் தொ டபடன், பிரிட்டன் பிரேமர் தபாரிஸ் ொன்சன்
உள்ளிட்ட பல்தவறு நாட்டு ேடலவர்கள் பங்தகற்றனர்.
இந்ே மாநாட்டில் 120 நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்கவுள்ளனர்.
இதில், பருவநிடல மாற்றத்ோல் ஏற்படும் பாதிப்புகள், அேடன எதிர்
தகாள்ள பசுடம இல்ல வாயுக்கள் தவளிதயற்றத்டே ேடுக்க
தமற்தகாண்டு வரும் முயற்சிகள் குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது.

அ) நிலக்கரி அடமச்சகம்
ஆ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிடல மாற்ற அடமச்சகம்
இ) புதிய & புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி அடமச்சகம் 
ஈ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அடமச்சகம்

✓

மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி அடமச்சகமானது ‘Green
Day Ahead Market’ என்ற புதிய சந்டேப்பிரிடவ அறிமுகப்படுத்தியது.

3. தசர்பியா சர்வதேச சதுரங்கப் தபாட்டி கிராண்ட் மாஸ்டர் இனியன்
சாம்பியன்:

✓

இது மின்னுற்பத்தி மற்றும் விநிதயாக நிறுவனங்கள், திறந்ே அணுகல்
மூலம் புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றடல வாங்க அல்லது விற்க உேவும். இேன்
மூலம், ஒப்பந்ேம் அடிப்படடயிலான நீண்டகால மின்சார தகாள்முேல்
ஒப்பந்ேங்கடள படிப்படியாக சந்டே அடிப்படடயிலான மாதிரிகளுக்கு
மாற்றுவடே இந்திய அரசு தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

தசர்பியாவில் நடந்ேசர்வதேச சதுரங்கப் தபாட்டியில் ஈதராட்டடச் தசர்ந்ே
கிராண்ட் மாஸ்டர் பி.இனியன் தவற்றி தபற்றார்.


1. கார்பன் சமநிடலடய அடடய இலக்கு: G20 உச்சிமாநாட்டில் முடிவு
கார்பன் சமநிடலடய 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் அடடவது என ஜி-20
நாடுகளின் உச்சிமாநாட்டில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

ஈதராட்டடச் தசர்ந்ே கிராண்ட் மாஸ்டர் பி.இனியன், சர்வதேச
அளவிலான பல்தவறு தபாட்டிகளில் தவற்றி தபற்று சாேடன படடத்து
வருகிறார். தசர்பியாவில் கடந்ே 23ஆம் தேதி முேல் 30ஆம் தேதி வடர
நடந்ே 5ஆவது ருெனா தசாரா சதுரங்கப் தபாட்டியில் ஐந்து நாடுகடளச்
தசர்ந்ே 10 சர்வதேச வீரர்கள் பங்தகற்றனர். இந்தியாவின் சார்பில்
இப்தபாட்டியில் இனியன் பங்தகற்றார்.
கிளாசிகல் பிரிவில் 9 சுற்றுகளாக நடடதபற்ற இப்தபாட்டியில், கிராண்ட்
மாஸ்டர் இனியன் 5 தபாட்டிகளில் தவற்றி மற்றும் 4 தபாட்டிகடளச்
சமன் தசய்து ஏழு புள்ளிகள் தபற்று சாம்பியன் பட்டம் தவன்றார்.
இப்தபாட்டியில் ரஷ்ய வீரர் மகரின் ரூடிக் இரண்டாமிடம் தபற்றார்.

உலகின் தபாருளாோர சக்திகளாகத் திகழும் இருபது நாடுகள் அங்கம்
வகிக்கும் G20 அடமப்பின் 16ஆவது உச்சிமாநாடு இத்ோலி ேடலநகர்
தராமில் தோடங்கியது. மாநாட்டு முடிவில் தவளியிடப்பட்ட அறிக்டகயில்
கூறப்பட்டிருப்போவது:
‘நிகர சுழிய’ பைங்குடில் இல்ல வாயு உமிழ்வு அல்லது கார்பன் சமநிடல
இலக்டக 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் அடடவேற்கான நடவடிக்டககடளத்
துரிேப்படுத்துவது என மாநாட்டில் முடிவு தசய்யப்பட்டது.
தவளிநாடுகளில் நிலக்கரி மூலம் மின்னுற்பத்தி தசய்யும் புதிய அனல்
மின்-நிடலயங்களுக்கான நிதியுேவிடய 2021ஆம் ஆண்டுக்குள்
நிறுத்துவது என ஜி-20 ேடலவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர்.
பருவநிடல மாற்றத்டே எதிர்தகாள்ள ஏடழ நாடுகளுக்கு உேவும்
வடகயில் ஆண்டுதோறும் பணக்கார நாடுகள் 100 பில்லியன் டாலர்
(சுமார் `7.5 லட்சம் தகாடி) நிதிடயத் திரட்டிக்தகாடுக்கதவண்டும் என்ற
கடந்ே கால உறுதிப்பாடு மீண்டும் வலியுறுத்ேப்பட்டது.
சர்வதேச சராசரி தவப்பநிடல உயர்டவ 2°°தசல்சியசுக்கும் குடறவாக
டவத்திருக்க தவண்டும் என்ற பாரீஸ் பருவநிடல ஒப்பந்ேத்டேப்
பின்பற்றுவேற்கு ஜி20 நாடுகளின் ேடலவாா்கள் மீண்டும் உறுதி
பூண்டனர். தோழிற்புரட்சிக்கு முந்டேயகாலகட்டத்தின் தவப்பநிடலயில்
இருந்து 1.5° தசல்சியஸுக்கும் மிகாமல் கட்டுக்குள் டவத்திருக்க முயற்சி











 

✓













1. வெப்பமண்டல ொனிலல ஆய்வு நிறுெனம் அலமந்துள்ள இடம்

5. கபாலதப்வபாருள் பயன்பாட்லடக் கட்டுப்படுத்தும் கதசிய நிதியம்,

எது?

பின்ெரும் எந்த மத்திய அலமச்ைகத்துடன் வதாடர்புலடயது?

அ) மும்பை

அ) உள்துபற அபமச்சகம்

ஆ) ககொல்கத்தொ

ஆ) சமூக நீதி & அதிகொரமளித்தல் அபமச்சகம் 

இ) புது தில்லி

இ) கைண்கள் & குழந்பதகள் னமம்ைொட்டு அபமச்சகம்

ஈ) புனே 

ஈ) சட்டம் & நீதி அபமச்சகம்

கெப்ைமண்டல ெொனிபல ஆய்வு நிறுெேம் என்ைது நடுெண் புவி
அறிவியல் அபமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு தன்ேொட்சி நிறுெேமொகும்.
இது புனேவில் அபமந்துள்ளது. தில்லி - என்சிஆர் ைகுதியில் கொற்றின்
தர அளவீடு மற்றும் நிர்ெொகத்திற்கொக, தற்னைொதுள்ள ‘கொற்றின் தர ஆரம்ை
எச்சரிக்பக அபமப்பை’ னமம்ைடுத்தும் னநொக்கத்துடன், இந்த நிறுெேம்
புதிய ‘முடிவு ஆதரவு அபமப்பை’ உருெொக்கி அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது.

✓

சமூக நீதி மற்றும் அதிகொரமளித்தல் அபமச்சகமொேது னைொபதப்கைொருள்
ையன்ைொட்படக் கட்டுப்ைடுத்தும் னதசிய நிதியத்பத னைொபத ஒழிப்புத்
திட்டங்கபளச் கசயல்ைடுத்தப் ையன்ைடுத்தலொம் என்று அண்பமயில்
ைரிந்துபரத்துள்ளது. 1985ஆம் ஆண்டு னைொபதப்கைொருள் மருந்துகள்
மற்றும் மேனநொய் கைொருட்கள் சட்டத்தின் விதியின்ைடி இந்த நிதியம்
உருெொக்கப்ைட்டது. இதன் கமொத்த மதிப்பு `23 னகொடியொகும்.

✓

இந்நிதியொேது னைொபதப்கைொருள் கடத்தபல எதிர்த்துப் னைொரொடுதற்கும்,
அடிபமயொேெர்கபள மறுெொழ்வு கசய்ெதற்கும், னைொபதப்கைொருள்
ைொெபேபயத் தடுப்ைதற்கும் ையன்ைடுத்தப்ைடும் எேச் சட்டம் கூறுகிறது.
இதன் நிதியொேது கொெல்துபற நடெடிக்பககளுக்கு மட்டுனம ையன்ைடு
-த்தப்ைடுெதொல், னைொபதப்ைழக்க ஒழிப்பையும் இதனேொடு னசர்த்துக்
ககொள்ள நடுெண் அபமச்சகம் முன்கமொழிந்துள்ளது.

2. UNESCO’இன் 2021 - தற்காப்புக் கலலக் கல்விப் பரிலை வென்ற
குங் ஃபூ கன்னியாஸ்திரிகள் ைார்ந்த வபௌத்த ெம்ைம் எது?
அ) துருக்ைொ 
ஆ) நிங்மொ
இ) கொக்யு

6. ‘ஆபகரஷன் வரட் கராஸ்’ என்பது ைட்டவிகராத மதுவுக்கு எதிராக,

ஈ) சொக்யொ

✓

கைௌத்த மதத்தின் துருக்ைொ ெம்சத்பதச் சொர்ந்த உலகப் புகழ்கைற்ற குங்
ஃபூ கன்னியொஸ்திரிகள் தங்கள் துணிச்சலொே னசபெகளுக்கொக
UNESCO சர்ெனதச தற்கொப்புக்கபல பமயத்தின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான
மதிப்புமிக்க தற்கொப்புக்கபலக்கல்விப்ைரிபச கென்றுள்ளேர். தற்கொப்புக்
கபலகள்மூலம், இளம் கைண்கள் தங்கபளத் தற்கொத்துக்ககொள்ளவும்,
தன்ேம்பிக்பகபய ெளர்த்துக்ககொள்ளவும், அெர்களின் சமூகங்களில்
தபலபமப் ைொத்திரங்கபள ஏற்கவும் துருக்ைொ ெம்ச கன்னியொஸ்திரிகள்
ெல்லபமயளிக்கிறொர்கள்.

3. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமானந்தாங்கிக்கப்பலின்

எந்த மாநிலத்தில் வையல்படுத்தப்படுகிற ஒரு திட்டமாகும்?
அ) தமிழ்நொடு
ஆ) புது தில்லி
இ) ைஞ்சொப் 
ஈ) இரொஜஸ்தொன்

✓

ைஞ்சொபின் கலொல் துபற 2020ஆம் ஆண்டில் ‘ஆைனரஷன் கரட் னரொஸ்’
என்ற திட்டத்பத அறிமுகப்ைடுத்தியது. இது சட்டவினரொத மதுைொே
ெர்த்தகம் மற்றும் கலொல் கதொடர்ைொே குற்றங்கபளத் தடுக்கிறது.

✓

சமீைகொலமொக, குனளொைல் கைொசிஷனிங் சிஸ்டம் (ஜிபிஎஸ்) கதொழில்நுட்ைம்
னைொன்ற துல்லியமொே கண்கொணிப்பு அபமப்புகபளப் ையன்ைடுத்தி,
சட்டவினரொதமொக மதுைொேம் கடத்தப்ைடுெபத இது தடுத்து ெருகிறது.

வபயர் என்ன?
அ) அர்ஜுன்
ஆ) விக்ரொந்த் 

7. “ஆப்ஸ்ககல் அகாடமி” என்பது MeitY ஸ்டார்ட்அப் ஹப்புடன்

இ) கட்டகைொம்மன்

இலைந்து பின்ெரும் எத்வதாழில்நுட்ப நிறுெனத்தால் எடுக்கப்பட்ட
ஒரு முயற்சியாகும்?

ஈ) ைொரதி

✓



அ) யொெூ

இந்தியொவின் முதல் உள்நொட்டு விமொேந்தொங்கிப்னைொர்க்கப்ைலொே
விக்ரொந்த், 2022 ஆகஸ்டு மொதத்திற்குள் இந்திய கடற்ைபடயில்
னசர்க்கப்ைடவுள்ள இந்தக் கப்ைலின் 2ஆம் கட்ட னசொதபேகள் சமீைத்தில்
கதொடங்கிே. இப்னைொர்க்கப்ைல், MiG-29K னைொர் விமொேங்கள், Kamov31 கெலிகொப்டர்கள், MH-60R ஆகியெற்பற இயக்கும்.

ஆ) முகநூல்
இ) ட்விட்டர்
ஈ) கூகிள் 

✓

4. ககரளாவில் அலமந்துள்ள முல்லலப் வபரியாறு அலையானது
பின்ெரும் எந்த மாநிலத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது?
அ) தமிழ்நொடு 
ஆ) கர்நொடகொ
இ) ஆந்திர பிரனதசம்

கதொழில்நுட்ை நிறுெேமொே கூகுள், MeitY ஸ்டொர்ட்அப் ெப் உடன்
இபைந்து, ‘Appscale Academy’ஐ அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. இது உயர்
தர கசயலிகபள உருெொக்குெதற்கு இந்திய துளிர் நிறுெேங்களுக்கு
உதவுெபத னநொக்கமொகக்ககொண்டுள்ளது. கூகுளின் இந்த முன்முயற்சி
ஆேது, இந்தியொவிலுள்ள கதொடக்க மற்றும் இபடநிபல துளிர் நிறுெே
-ங்களுக்கொே னதபெகபளப் பூர்த்தி கசய்யும் மற்றும் னகமிங், கல்வி,
சமூக ைொதிப்பு, சுகொதொரப் ைொதுகொப்பு னைொன்ற களங்களில் கசயலிகபள
உருெொக்க அெர்களுக்கு ஆதரெளிக்கும்.

ஈ) கதலுங்கொேொ
✓

னகரள மொநிலத்தில் அபமந்துள்ள முல்பலப் கைரியொறு அபையொேது
தமிழ்நொட்டின் கட்டுப்ைொட்டில் உள்ளது. இது, னகரளொவில் இவ்ெொறு ைொயும்
திபசயில் ெொழும் இலட்சக்கைக்கொே மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலொகவும்,
தமிழ்நொட்டின் 5 மொெட்டங்களில் 2 லட்சம் கெக்னடருக்கு னமல் ைொசே
ெசதி ெழங்கி ெருெதொலும் நீண்டகொலமொக சர்ச்பசக்குரியதொக இருந்து
ெருகிறது. முல்பலப் கைரியொறு அபையில் நெம்ைர்.10ஆம் னததி ெபர
அதிகைட்ச நீர்மட்டம் 139.50 அடியொக இருக்க னெண்டும் எே சமீைத்தில்
உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. தமிழ்நொட்டில் உற்ைத்தியொகி னகரள
-த்தில்ைொயும் கைரியொற்றின் னமற்ைகுதியில் இவ்ெபை அபமந்துள்ளது.









8. ஐநா வபாதுச்ைலபயானது 2021ஆம் ஆண்லட எந்த ஆண்டாக
அறிவித்துள்ளது?
அ) ையங்கரெொதத்திற்கு எதிரொே சர்ெனதச ஆண்டு
ஆ) சர்ெனதச சுகொதொர ஆண்டு
இ) COVID’க்கு எதிரொே சர்ெனதச ஆண்டு
ஈ) ைழங்கள் மற்றும் கொய்கறிகளின் சர்ெனதச ஆண்டு 

✓

ஐநொ கைொதுச்சபையொேது நடப்பு 2021ஆம் ஆண்பட ைழங்கள் மற்றும்
கொய்கறிகளுக்கொே சர்ெனதச ஆண்டொக அறிவித்துள்ளது, உைவு
மற்றும் உழவு அபமப்பு (FAO), இந்த ஆண்படக் ககொண்டொடுெதற்கொே
முதன்பம நிறுெேமொக உள்ளது. இந்த ஆண்டு மனித ஊட்டச்சத்திலும்,
உைவுப் ைொதுகொப்பிலும் ைழங்கள் மற்றும் கொய்கறிகளின் ைங்கு ைற்றிய
விழிப்புைர்பெ ைரப்ை ஐநொ முயற்சி கசய்கிறது.



 











9. குஷாக்ரா ராெத் மற்றும் ஸ்ரீஹரி நடராஜ் ஆகிகயாருடன்
வதாடர்புலடய விலளயாட்டு எது?
ஆ) னகொல்ப்
இ) வில்வித்பத
ஈ) நீர்சொர் விபளயொட்டுக்கள் 
தில்லிபயச் னசர்ந்த குஷொக்ரொ ரொெத் மற்றும் கர்நொடகொவின் ஸ்ரீெரி
நடரொஜ் ஆகினயொர் 74ஆம் சீனியர் னதசிய அக்ெொடிக் சொம்பியன்ஷிப்பில்
முபறனய 400மீ பிரீஸ்படல் மற்றும் 100மீ னைக்ஸ்ட்னரொக் னைொட்டிகளில்
புதிய னதசிய சொதபேகபள ைபடத்துள்ளேர். குஷக்ரொ ரொெத் 3:53.68
விேொடிகளில் புதிய சொதபேபய ைபடத்துள்ளொர். அனத னநரத்தில்
ஸ்ரீெரி நடரொஜ் 100மீ னைக் ஸ்ட்னரொக்பக 55.10 விேொடிகளில் முடித்தொர்.

10. கபாலதப்வபாருள் & குற்றங்களுக்கான ஐநா அலுெலகத்தின்
தலலலமயகம் அலமந்துள்ள இடம் எது?
அ) ஆஸ்திரியொ 
ஆ) அகமரிக்கொ
இ) கஜர்மனி

✓

2. கசன்பேயில் ெொனிபல ஆய்வு பமயத்தின் புதிய னரடொர்
கசயல்ைடத் கதொடங்கியது
னரடொர்

மபழ னமகங்களின் தன்பம, நகர்வு, மபழ அளவு னைொன்றெற்பற
னரடொர் மூலம் கிபடக்கும் தரவுகள் மூலம் கசன்பே ெொனிபல ஆய்வு
பமயம் கணித்து ெருகிறது. னரடொர்களில் இருந்து கசலுத்தப்ைடும் மின்
கொந்த அபலகள் மூலமொகக் கிபடக்கும் தரவுகபளக் ககொண்டு,
குறுகியகொல ெொனிபல முன்ேறிவிப்பு, நிகழ்னநர மபழ நிலெரம்
னைொன்றெற்பற ஆய்வு பமயத்தொல் ெழங்க முடியும்.
இது கதொடர்ைொே னரடொர் ைடங்கள் http://www.imdchennai.gov.in/ என்ற
இபையதளம் மூலம் ெழங்கப்ைடுகின்றே. இபையதள னசபெ
மற்றும் சமூக ஊடங்கள் ெருபகயொல், ெொனிபல ஆய்வு பமயம்
கெளியிடும்
னரடொர்
ைடங்கபள,
தன்ேொர்ெ
அடிப்ைபடயில்
ெொனிபலபயக் கணிக்கும் ஆர்ெலர்கள் ையன்ைடுத்தி, ெொனிபல
நிலெரங்கபள முகநூல், ட்விட்டர், யூடியூப் னைொன்றெற்றில் கெளியிடத்
கதொடங்கிேர். இது மக்கள் மத்தியில் நல்ல ெரனெற்பைப் கைற்றது.
னமலும், இபையதளத்தில் னரடொர் ைடங்கபள மக்கனள னநரடியொகப்
ைொர்பெயிட்டு, நிகழ்னநரெொனிபலபய கதரிந்துககொள் ெதில் ஆர்ெம்
கொட்டிேர்.
ைழுதபடந்த னரடொர்

ஈ) ெங்னகரி

✓



கசன்பேயில் ெொனிபல ஆய்வு பமயத்தின் புதிய
ைள்ளிக்கரபையில் னநற்று கசயல்ைடத் கதொடங்கியது.

அ) மட்படப்ைந்து

✓



னைொபதப்கைொருள் மற்றும் குற்றங்களுக்கொே ஐநொ அலுெலகம் (UNODC)
கடந்த
1997ஆம்
ஆண்டில்
ஆஸ்திரியொவின்
வியன்ேொபெ
தபலபமயிடமொகக்ககொண்டு நிறுெப்ைட்டது. ைொதுகொப்பு அபெயின்
ையங்கரெொத எதிர்ப்பு குழுவின் நிர்ெொக இயக்குநரகத்துடன் இபைந்து
தரவு கெளிப்ைடுத்தல் கட்டபமப்பை (DDF) அறிமுகப்ைடுத்தியபத அடுத்து,
இந்நிறுெேம் சமீைத்திய கசய்திகளில் இடம்கைற்றது.
DDF என்ைது ையங்கரெொத எதிர்ப்பு விசொரபைகளுக்கொக கெளிநொட்டு
குற்றவியல் நீதி அதிகொரிகளின் தரவு னகொரிக்பககபளக் பகயொளவும்
ைதிலளிக்கவும் உருெொக்கப்ைட்ட நபடமுபறகபள விெரிக்கும் ஒரு
கருவியொகும்.


1. னசதி கதரியுமொ?
அக்.23: தமிழகத்தில் கல்வி, னெபலெொய்ப்பில் சமூக நீதி சரியொே
முபறயில் அமல்ைடுத்தப்ைடுகிறதொ என்ைபதக் கண்கொணிக்க சமூக நீதி
கண்கொணிப்புக் குழுபெ தமிழக அரசு அபமத்தது.
அக்.23: தமிழக னரஷன் கபடகளில் ‘கற்ைகம்’ என்கிற கையரில் ைபே
கெல்லம் விற்கும் திட்டம் கதொடங்கப்ைட்டது.

கசன்பே துபறமுகக் கட்டிடத்தில் கசயல்ைட்டு ெந்த னரடொர் 2018-ல்
ைழுதபடந்தது. அதற்கொே உதிரி ைொகங்கள் கிபடக்கொததொல், ைழுது
நீக்குெதில் சிக்கல் ஏற்ைட்டது. இதேொல் மக்கள் னநரடியொக நிகழ்னநர
மபழ நிலெரத்பத அறியமுடியொமல் அெதிப்ைட்டு ெருகின்றேர்.
இதுகுறித்து இந்திய ெொனிபல ஆய்வு பமய கதன் மண்டலத் தபலெர்
எஸ் ைொலச்சந்திரனிடம் கூறியதொெது: ைழுதொகியுள்ள னரடொர் விபரவில்
சீரபமக்கப்ைட்டு,
ையன்ைொட்டுக்கு
ெரும்.
இதற்கிபடயில்,
ைள்ளிக்கரபையில் உள்ள இந்திய கைருங்கடல் சொர் கதொழில்நுட்ை
நிறுெே (NIOT) ெளொகத்தில் புதிய னரடொர் நிறுெப்ைட்டுள்ளது. இது
னநற்று முதல் கசயல்ைடத் கதொடங்கியுள்ளது. அதன் ைடங்கள் தற்னைொது
ெொனிபல ஆய்வு பமய இபையதளத்தில் கெளியிடப்ைட்டு
ெருகின்றே. அெற்பறப் கைொதுமக்கள் ைொர்பெயிடலொம்.
ைபழய னரடொர் ைழுதொல் ெொனிபல கணிப்பில் எந்த சிக்கலும்
ஏற்ைடவில்பல. ஸ்ரீெரினகொட்டொ, திருெேந்தபுரத்தில் இயங்கும் ISRO
னரடொர்கள், கொபரக்கொலில் உள்ள இந்திய ெொனிபல ஆய்வு பமய
னரடொர் ஆகியெற்றின் தரவுகபளப் ையன்ைடுத்தி ெருகினறொம்.
நிகழ்னநர மபழ நிலெரக் கணிப்பு னரடொர் தரவுகள் அடிப்ைபடயில்
மட்டுமின்றி, கசயற்பகக்னகொள் புபகப்ைடம், ைலூன் மூலம் ைறக்க
விடப்ைடும் கருவி உள்ளிட்ட ைல்னெறு ெழிகளில் கிபடக்கும் தரவுகள்
அடிப்ைபடயில்தொன் கணிக்கப்ைடுகின்றே. இவ்ெொறு அெர் கூறிேொர்.

அக்.24: பிகொரின் கஜய்நகர் - னநைொளம் குர்தொ ெபரயிலொே ரயில்
இபைப்புப் ைொபதபய னநைொள அரசிடம் இந்திய அரசு ஒப்ைபடத்தது.

3. அக்.31 – தேசிய ஒற்றுமை நாள்

அக்.25: இந்திய சினிமொ கபலஞர் களுக்கு ெழங்கப்ைடும் உயரிய தொதொ
சொனகப் ைொல்னக விருது நடிகர் ரஜினிகொந்துக்கு ெழங்கப்ைட்டது.

4. கொஷ்மீர் தொல் ஏரியில் மிதக்கும் திறந்தகெளி திபரயரங்கம்
கதொடக்கம்

அக்.26: ஐபிஎல் கிரிக்ககட்டில் அகமதொைொத் மற்றும் லக்னேொ நகரங்கபள
பமயமொகக் ககொண்டு இரு புதிய அணிகள் உருெொக்கப்ைட்டுள்ளே.
இதன்மூலம் IPL அணிகளின் எண்ணிக்பக 10-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கொஷ்மீரின் தொல் ஏரியில் இருக்கும் ைடகு வீடுகள் உலகப் புகழ்கைற்றபெ.
இங்கு ெரும் சுற்றுலொப் ையணிகள் ைடகு வீடுகளில் தங்கி இயற்பக
அழபக ரசிக்க தெறுெதில்பல. இந்நிபலயில் தொல் ஏரியில் உள்ள ஒரு
ைடகு வீட்டில் திறந்தகெளி திபரயரங்பக உருெொக்கியுள்ளேர்.
கொஷ்மீரினலனய முதன் முதலொக அபமக்கப்ைட்ட மிதக்கும் திறந்தகெளி
திபரயரங்கம் இதுதொன். ஜம்மு-கொஷ்மீர் தபலபமச் கசயலர் அருண்
குமொர் னமத்தொ அண்பமயில் இபத கதொடங்கி பெத்தொர். முதல் நொளில்
இந்திப்ைடமொே கொஷ்மீர் கி கொளி திபரப்ைடம் சுற்றுலொப் ையணிகளுக்கொ
-கவும், தொல் ஏரி ைகுதி மக்களுக்கொகவும் திபரயிடப்ைட்டது.

அக்.27: நிலம் விட்டு நிலம் ைொயும் ‘அக்னி-5’ என்ற ஏவுகபை ஒடிஷொ
மொநிலம் கலொம் தீவிலிருந்து கெற்றிகரமொகப் ைரினசொதிக்கப்ைட்டது.
அக்.28: விழுப்புரம் மொெட்டம் முதலியொர்குப்ைத்தில் இல்லம் னதடி கல்வித்
திட்டத்பத தமிழக அரசு கதொடங்கியது.
அக்.29: னைரியம் கலந்து தயொரிக்கப்ைடும் ைட்டொசுகபளத் தயொரிக்கவும்
விற்கவும் உச்ச நீதிமன்றம் தபட விதித்தது.
அக்.29: இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் ஆளுநர் சக்திகொந்த தொஸின்
ைதவிக்கொலம் னமலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்ைட்டது.
அக்.30: ஆண்டுனதொறும் ஜூபல 18 அன்று தமிழ்நொடு திேம் ககொண்டொட
விபரவில் அரசொபை கெளியிடப்ைடும் என்று முதல்ெர் மு க ஸ்டொலின்
அறிவித்தொர்.









5. இல்லம் னதடி கல்வி திட்டம்: சிறப்புப் ைணி அதிகொரியொக னக இளம்
ைகெத் நியமேம்
இல்லம் னதடி கல்வி திட்டத்தின் சிறப்புப் ைணி அதிகொரியொக னக இளம்
ைகெத் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளொர். தமிழகத்தில் கற்றல் இபடகெளிபய
குபறப்ைதற்கொக இல்லம் னதடி கல்வித் திட்டத்பத தமிழக அரசு
அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது.



 











6. கடலுக்கடியில் 6,000 மீட்டர் ஆழத்தில் கனிம ஆய்வு
இந்தியப் கைருங்கடலுக்கு அடியில் 6,000 மீ ஆழத்தில் கனிம ஆரொய்ச்சி
நடெடிக்பககபள முன்கேடுக்க உள்ளதொக மத்திய புவி அறிவியல்
துபற இபையபமச்சர் ஜினதந்திர சிங் கதரிவித்தொர்.
ைல்னெறு நிகழ்ச்சிகளில் ைங்னகற்ைதற்கொக கசன்பே ெந்துள்ள
அபமச்சொா் ஜினதந்திர சிங், கசன்பே துபறமுகத்தில் நிறுத்தப்ைட்டிருந்த
னதசிய கடல்ெளத் துபற கதொழில்நுட்ைக் கழகத்துக்கு கசொந்தமொே ‘சொகர்
நிதி’ எனும் கப்ைபல ைொர்பெயிட்டொர். அப்னைொது கப்ைலின் கதொழில்நுட்ை
ெசதிகபள அெர் ஆய்வு கசய்தொர். ஆழ்கடல் ஆரொய்ச்சிக்கு மனிதர்கபள
அபழத்துச் கசல்ெதற்கொக உருெொக்கப்ைட்ட ‘மத்யொஸொ’ என்ற கலன், அக்
கப்ைலில் கொட்சிக்கு பெக்கப்ைட்டிருந்தது. அதபேயும் மத்திய அபமச்சர்
ஆய்வு கசய்தொர்.





ஏற்ைொடு கசய்யப்ைட்டிருந்தது. அதன்ைடி, கங்பக குறித்து பகயொல்
எழுதப்ைட்ட குறிப்புகளின் ைடங்கபள ஒரு மணி னநரத்தில் ஃனைஸ்புக்
சமூக ெபலதளத்தில் ைதிவிட ஏற்ைொடு கசய்யப்ைட்டது.
அதில் கைரும்ைொலொனேொர் கலந்துககொண்டு, பகயொல் எழுதப்ைட்ட
குறிப்புகளின் ைடங்கபளப் ைதிவிட்டேர். ஒரு மணி னநரத்தில் அதிக
எண்ணிக்பகயிலொே ைடங்கள் ைதிவிடப்ைட்டபத கின்ேஸ் அபமப்பு
உலக சொதபேயொக அறிவித்து சொன்றிதபழ ெழங்கியது.

7. னடபிள் கடன்னிஸ்: சத்தியன்/னதசொய் இபை சொம்பியன்
டுனீசியொவில் நபடகைற்ற உலக னடபிள் கடன்னிஸ் கன்கடண்டர்
னைொட்டியில் ஆடெர் இரட்படயர் பிரிவில் இந்தியொவின் ஜி சத்தியன் /
ெர்மீத் னதசொய் இபை சொம்பியன் ைட்டம் கென்றது. இது இந்த
இபையின் முதல் சர்ெனதச புனரொ டூர் ைட்டமொகும்.
இறுதிச்சுற்றில் சத்தியன்/ெர்மீத் இபை 11-9, 4-11, 11-9, 11-6 என்ற
கசட் கைக்கில் பிரொன்ஸின் இமொனுெல் கலகைசொன்/அகலக்ஸொண்ட்னர
கொசின் இபைபய னதொற்கடித்தது.
8. சிட்டி யூனியன் ெங்கிக்கு ெரி ெசூலிக்க அனுமதி
மத்திய அரசின் னநரடி ெரிகள் ெொரியம் மற்றும் மபறமுக ெரிகள்
ெொரியத்தின் ெரிகபள ெசூலிக்க, சிட்டி யூனியன் ெங்கிக்கு ரிசர்வ்
ெங்கி அங்கீகொரம் ெழங்கி உள்ளது.
இதன்ைடி, மபறமுக ெரிகள் ெொரியத்தின் ஜி எஸ் டி - சுங்க ெரி உட்ைட,
ைல்னெறு மபறமுக ெரிகபளயும், னநரடி ெரிகள் ெொரியத்தின் ெருமொே
ெரிபயயும் சிட்டி யூனியன் ெங்கி ெொடிக்பகயொளர்கள், அதன் ெங்கி
கிபளகளில் கசலுத்தலொம்.

9. நவ.1 – உலக ோவர உணவு நாள்
10. INS விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் நெ.18இல் நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிப்பு:
உள்நொட்டு கதொழில்நுட்ைத்தில் தயொரிக்கப்ைட்ட அதிநவீே ஐஎன்எஸ்
விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் நெ.18 அன்று நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிக்கப்ைட
உள்ளது. மும்பை மஸகொன் கப்ைல்கட்டும் தளத்தில் முற்றிலும் உள்நொட்டு
கதொழில்நுட்ைத்துடன் INS விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் தயொரிக்கப்ைட்டு
உள்ளது. 7,300 டன் எபட, 163 மீட்டர் நீளம் ககொண்ட இந்த கப்ைலில்
300 வீரர்கள் ைணியொற்றுெொர்கள்.
ெொன் இலக்பக தொக்கி அழிக்கும் ஏவுகபைகள், னைொர்க்கப்ைல்கபள
தொக்கும் ஏவுகபைகள், நீர்மூழ்கிகபள தொக்கும் ஏவுகபைகள்
கப்ைலில் கைொருத்தப்ைட்டுள்ளே. இந்த னைொர்க்கப்ைலொல் ஒனர னநரத்தில்
32 ெொன் இலக்குகபள தொக்கி அழிக்க முடியும். அணு ஆயுத தொக்குதல்,
உயிரி ரசொயே தொக்குதல்கபள சமொளிக்கும் கதொழில்நுட்ைங்கள்
உள்ளே. 2 கெலிகொப்டர்களும் கப்ைலில் நிறுத்தப்ைட்டிருக்கும்.
நெ.18 அன்று மும்பையில் நபடகைறும் விழொவில் INS விசொகப்ைட்டிேம்
னைொர்க்கப்ைல் நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிக்கப்ைட உள்ளது. மத்திய ைொதுகொப்புத்
துபற அபமச்சர் ரொஜ்நொத் சிங் விழொவுக்கு தபலபமனயற்ைொர் என்று
எதிர்ைொர்க்கப்ைடுகிறது. ஐஎன்எஸ் விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைபல
கதொடர்ந்து இந்த மொத இறுதியில் ஐஎன்எஸ் னெலொ நீர்மூழ்கி கப்ைல்,
கடற்ைபடயில் னசர்க்கப்ைட உள்ளது. புதிய னைொர்க்கப்ைல், நீர்மூழ்கியொல்
கடற்ைபடயின் ைலம் னமலும் அதிகரிக்கும் என்று ைொதுகொப்புத் துபற
ெல்லுநர்கள் கதரிவித்துள்ளேர்.

11. கின்ேஸ் உலக சொதபே புத்தகத்தில் நமொமி கங்பக திட்டம்
ஒரு மணி னநரத்தில் அதிக எண்ணிக்பகயில், பகயொல் எழுதப்ைட்ட
குறிப்புகளின் ைடங்கள் ைதிவிடப்ைட்டதற்கொக கின்ேஸ் உலக சொதபே
புத்தகத்தில் கங்பக தூய்பமக்கொே னதசியத் திட்டம் (நமொமி கங்பக)
இடம்பிடித்துள்ளது.
கங்பக நதித் திருவிழொ திங்கள்கிழபம கதொடங்கியது. அபதகயொட்டி,
கங்பக தூய்பமக்கொே னதசியத் திட்டத்தின்கீழ் சொதபே முயற்சிக்கு











 













1. ப ொதுத்துறை தணிக்றையில் தைவல்ைறை ரிமொறிக்பைொள்வதற்

ம்பப்படுகிைது. பத்மாகசன், கைௌசலா இராச்சியத்கத ஆட்சி கசய்தார்.
அது, இன்கைய உத்தரபிரயதசத்திலிருந்து ஒடிசா வகர பரவியிருந்தது.

அ) இலங்கை

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

ஆ) சுவிச்சர்லாந்து

அ) இந்தியா

இ) மாலத்தீவுைள் 

ஆ) அகமரிக்ைா 

ஈ) கைய்மன் தீவுைள்

இ) ரஷ்யா

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.

ஈ) சுவிச்சர்லாந்து

-ைொை, இந்தியொ, எந்த நொட்டுடனொன புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில்
றைபயழுத்திட்டது?

✓

✓

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

2. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை ஷவ்ைத் மிர்சியயொயயவ்,

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

எந்த நொட்டின் அதி ரொை மீண்டும் யதர்ந்பதடுக்ைப் ட்டுள்ைொர்?

அ) இராம ாதபுரம் & தூத்துக்குடி 

அ) ஆப்ைானிஸ்தான்

ஆ) திருக ல்யவலி

ஆ) உஸ்கபகிஸ்தான் 

இ) சிவைங்கை & இராம ாதபுரம்

இ) சிரியா

ஈ) ைன்னியாகுமரி

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.

✓

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.

3. ஐநொ அறவயின் ஆயுதக்குறைப்பு வொரமொனது ஆண்டுயதொறும்
எந்த மொதத்தில் அனுெரிக்ைப் டுகிைது?

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

அ) வம்பர்

யன் டுத்துயவொரின் ெதவீதம் எவ்வைவு?

ஆ) அக்யடாபர் 

அ) 45

இ) கசப்டம்பர்

ஆ) 65 

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.

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.

4. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை இரொணி ஹியயொ ஹ்வொங்-

8. தடுப்பூசிறய பெலுத்துவறத அதிைரிப் தற்ைொை, பின்வரும் எந்த

ஓக் நிறனவுப்பூங்ைொ அறமந்துள்ை நொடு எது?

நொடு ‘Knock Every Door’ என்ை திட்டத்றதத் பதொடங்ைவுள்ைது?

அ) கதன் கைாரியா

அ) சீனா

ஆ) இந்தியா 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீனா

இ) இந்யதாயனசியா

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









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?





2. ஆயுதமின்றி தனித்து யபாராடும் வகையில்
ைாவலர்ைளுக்கு ‘க்ரவ் யமைா’ தற்ைாப்பு பயிற்சி

தமிைை

சிகைக்

சிகைவாசிைளின் பாதுைாப்கப உறுதி கசய்ய சிகைக் ைாவலர்ைளுக்கு
ஆயுதமின்றி தனித்துப் யபாராடும் ‘க்ரவ் யமைா’ தற்ைாப்பு பயிற்சி
அளிக்ைப்பட்டு வருகிைது.

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.

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 ம்முைாஷ்மீர் 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.

இயதயபான்று வாழ் ாள் பிரிவில் 5 பயிற்சியாளர்ைள் உள்பட 10 யபருக்கு
துயராணாச்சார்யா விருது அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.











 











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 2070ம் 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.





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.

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.









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.





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.

எர்த்ஷாட்
விருது
கபற்ைவர்ைள்
மற்றும்
யதர்வானவர்ைளின்
ைண்டுபிடிப்புைள், முயற்சிைளுக்கு உதவ யவண்டும். உங்ைளுகடய
ய ரம், பணம் மற்றும் முயற்சி ஆகியவற்கை வளமான எதிர்ைாலத்கத
உருவாக்ை எங்ைளிடம் முதலீடு கசய்ய யவண்டும்.

ைா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.

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.

12. பாராலிம்பிக் வீரர் மாரியப்பன் தங்ையவலுவுக்கு அரசுப் பணி:
ஆகணகய வைங்கினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

ா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.









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.











 















ஆரொய்ச்சியொளர்களின் குழுவொன பொங்தகொ தநட்தவொர்க்கொல் இத்திரிபுக
-ள் கண்கொணிக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் திரிபுகளின் பொதுகொவலர்க
-ளொக தசயல்படுகிறொர்கள் ைற்றும் புதிய தபயர்களின் ஒதுக்கீட்மைக்
மகயொளுகிறொர்கள். இந்த AY.4.2. திரிபொனது இந்த ஆண்டு ஏப்ரலில்
இருந்து அறியப்படுகிறது.

1. ‘டீப் டைவ் ஆன்டைன் பயிற்சி திட்ைத்டை’ அறிமுகப்படுத்திய
மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ) நிதி அமைச்சகம்
ஆ) மின்னணு & தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகம் 
இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகொரங்கள் அமைச்சகம்

✓
✓

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்

5. ‘கூட்டு புள்ளியியல் பவளியீடு-2021 மற்றும் JSP ஸ்ைொப்ஷொட்

மின்னணு ைற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY) ஒரு வொர
கொல ‘டீப் மைவ் ஆன்மலன் பயிற்சி’ திட்ைத்மத ஏற்பொடு தசய்கிறது.

அ) ஜி-20

மசபர் சுரக்ஷித் பொரத் முன்முயற்சியின்கீழ், MeitY’இல் ததசிய மின்
ஆளுமகப்பிரிவினொல் இப்பயிற்சித்திட்ைம் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
மசபர் விழிப்புணர்வுக்கொன முதல் தபொது-தனியொர் கூட்ைொண்மையொக,
கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில், மசபர் சுரக்ஷித் பொரத் முன்முயற்சிமய MeitY
அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் திட்ைம் பல்தவறு அமைச்சகங்கள், தபொதுத்
துமற நிறுவனங்கள் & வங்கிகளின் IT ஊழியர்களுைன் இமணந்து
தமலமை தகவல் பொதுகொப்பு அதிகொரிகளுக்கு (CISO) பயிற்சியளிக்கிறது.

2021’ என்பது எந்ைப் பிரொந்திய சங்கத்தின் பவளியீடுகளொகும்?
ஆ) ஆசியொன்
இ) பிரிக்ஸ் 
ஈ) பிம்ஸ்தைக்
✓

BRICS நொடுகளின் ததசிய புள்ளியியல் அலுவலகங்களின் தமலவர்களி
-ன் கூட்ைம் இந்தியொ தமலமையில் தைய்நிகர் வடிவத்தில் நைந்தது.

✓

இந்தியொவின் தமலமை புள்ளியியல் நிபுணரும், புள்ளியியல் ைற்றும்
திட்ை அைலொக்க அமைச்சகத்தின் தசயலொளருைொனவர் இக்கூட்ைத்திற்கு
தமலமைதொங்கினொர். சந்திப்பின்தபொது, BRICS நொடுகளுக்கொன கூட்டு
புள்ளியியல் தவளியீடு-2021 ைற்றும் JSP-Snapshot-2021 ஆகியமவ
தவளியிைப்பட்ைன. “நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமளக் கண்கொணிப்பதில்
NSO’களின் முயற்சிகள்” என்பது இக்கூட்ைத்தின் கருப்தபொருளொகும்.

2. பிரைமரின் பபொருளொைொர ஆலைொசடைக் குழுவின் ைடைவர்
யொர்?
அ) பிதபக் ததப்ரொய் 
ஆ) ரொதகஷ் தைொகன்

✓

இ) பூனம் குப்தொ

6. சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ை குக் ஜைசந்தி உள்ள நாடு எது?

ஈ) டி டி ரொம் தைொகன்

அ) நியூசிலொந்து 

பிரதைர் நதரந்திர தைொடி தனது தபொருளொதொர ஆதலொசமனக் குழுமவ
(EAC-PM) ைறுசீரமைக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளொர். இந்திய புள்ளியியல்
நிறுவனத்தின் தமலவர் பிதபக் ததப்ரொய், இக்கவுன்சிலின் தமலவரொக
உள்ளொர். ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னொள் துமண ஆளுநர் இரொதகஷ்
தைொகன், ஐஐஎம் அகைதொபொத் தபரொசிரியர் டி டி இரொம் தைொகன் ைற்றும்
என்சிஏஇஆர்’இன் மைரக்ைர் தெனரல் பூனம் குப்தொ ஆகிதயொர் ஏழு
உறுப்பினர்கமளக்தகொண்ை இக்குழுவில் இமணந்த மூன்று புதிய
உறுப்பினர்களொவர். 2 வருை கொலத்திற்கு இப்புதிய ஆதலொசமனக் குழு
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சமபயின் தமலவர் ைற்றும் மூன்று
உறுப்பினர்கள் மீண்டும் தக்கமவக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆ) யூதக
இ) ஆஸ்திதரலியொ
ஈ) பிரொன்ஸ்

✓

குக் ெலசந்தியொனது நியூசிலொந்தின் வைக்கு ைற்றும் ததற்கு தீவுகமளப்
பிரிக்கிறது. இது வைதைற்கில் உள்ள ைொஸ்ைொன் கைமல ததன்கிழக்கில்
ததற்கு பசிபிக் தபருங்கைலுைன் இமணக்கிறது. சமீபத்தில், எலக்ட்ரிக் ஏர்
நிறுவனத்மத நிறுவிய பிரீட்தைன், மின்சொர விைொனத்தின்மூலம் முதல்
முமறயொக ெலசந்திமயக் கைந்தொர். சுைொர் 40 நிமிைம் இந்தப் பயணம்
நீடித்தது. 101 ஆண்டுகளுக்கு மின், வழமையொன விைொனத்தின்மூலம்
இந்த ெலசந்திமய ஒருவர் கைந்திருந்தொர்.

3. கொைமுடையில், ‘டபங்குடில் வொயு’ குறித்ை அறிக்டகத்ைொடள
பவளியிடுகிை நிறுவைம் எது?

7. கொைநிடை நைவடிக்டககளில் சரிஒப்டப மதிப்பிடுவைற்கொக

அ) NITI ஆதயொக்

இந்திய கொைநிடை நிபுணர்களொல் பைொைங்கப்பட்ை இடணய
ைளத்தின் பபயர் என்ை?

ஆ) உலக வொனிமல அமைப்பு 

அ) கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு 

இ) உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்பு

ஆ) பொரத் கொலநிமல கண்கொணிப்பு

ஈ) NABARD

✓

சமீபத்திய ‘மபங்குடில் வொயு - GHG’ குறித்த அறிக்மகத்தொமள உலக
வொனிமல அமைப்பு தவளியிட்டுள்ளது. அறிக்மகயின்படி, மபங்குடில்
வொயு உமிழ்வுகளின் அதிகரித்து வரும் தபொக்கு, 2021’இல் ததொைர்ந்தது.

✓

மூன்று முக்கிய GHG’களொன கொர்பன் மை ஆக்மசடு (CO2), மீத்ததன்
(CH4) & மநட்ரஸ் ஆக்மசடு (N2O) ஆகியமவயும் அதிகரித்துள்ளமத
இந்த அறிக்மக எடுத்துக்கொட்டுகிறது. முந்மதய ஆண்டுகளுைன்
ஒப்பிடுமகயில் 2020’இல் இதன் தசறிவு அதிகைொகியுள்ளது.

✓

தற்தபொமதய அளவிதலதய இந்த உமிழ்வு ததொைர்ந்தொல், சரொசரி புவி
தவப்பைமைதல் நிமல, பொரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் உலகளொவிய தவப்பநிமல
இலக்மகவிைவும் அதிகைொக இருக்கும்.

4. அண்டமச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ை, ‘AY.4.2’ என்பது ___?
அ) AI இயலி

✓

இந்தியொமவச் தசர்ந்த சுயொதீன ஆய்வொளர்கள் உலகளொவிய கொல
நிமலக்தகொள்மகயில் “கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு - Climate
Equity Monitor” என்ற இமணயவழி தகவல் பலமகமய உருவொக்கி
உள்ளனர். கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு தகவல் பலமகயொனது,
கொலநிமல நைவடிக்மக, உமிழ்வுகளில் உள்ள ஏற்றத்தொழ்வுகள்,
உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆற்றல் நுகர்வு ைற்றும் பல்தவறு நொடுகளின்
கொலநிமல தகொள்மககமள ைதிப்பிடுவதற்கொன இமணயவழி தகவல்
பலமகமய வழங்குகிறது.

✓

இது UNFCCC (வளர்ந்த நொடுகள்) கீழ் உள்ள இமணப்பு-I உறுப்புகளின்
தசயல்திறமனக் கண்கொணிப்பமத தநொக்கைொகக் தகொண்டுள்ளது.

அடமச்சகத்ைொல் பசயல்படுத்ைப்படுகிைது?

இ) விண்கலம்

அ) திறன் தைம்பொட்டு அமைச்சகம் 

ஈ) புறக்தகொள்

ஆ) கல்வி அமைச்சகம்

அண்மைச் தசய்திகளில் இைம்தபற்ற, ‘AY.4.2’ என்பது ஓர் ‘உருைொறிய
தகொதரொனொ மவரஸ்’ ஆகும். COVID-19 பரிணொை விளக்கப்பைத்தின்
கிமளகளுக்கு அவற்றின் ததொைர்மப விளக்குவதற்கொக தகொடுக்கப்பட்ை
பெயர்களாகும் இமவ. எடின்பர்க் ைற்றும் ஆக்ஸ்தபொர்டு பல்கமலக்கழக



ஈ) உலகளொவிய சிசி கண்கொணிப்பு

8. ‘STRIVE’ என்பது உைக வங்கியின் நிதியுைவியுைன் எந்ை மத்திய

ஆ) உருைொறிய தகொதரொனொ மவரஸ் 

✓

இ) பொரத் கொலநிமல தகவல் பலமக







இ) கலொச்சொர அமைச்சகம்
ஈ) ததொழிலொளர் & தவமலவொய்ப்பு அமைச்சகம்



 











✓

Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) என்பது
உலக வங்கியின் நிதியுதவியுைன் 2016ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை
ஒரு திட்ைைொகும். இதன் தைொத்த தசலவினம் `2200 தகொடியொகும்.

✓

குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர ததொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) ததொைர்பொன
பிரச்சமனகளுக்கு தீர்வு கொணுவதற்கு ததொழில் குழுைங்கள் மூலம்
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவமத இந்தத் திட்ைம் தனது தநொக்கைொகக்
தகொண்டுள்ளது. கனரொ ததொழிற்சொமலகள் சங்கம் - ததொழிற்சொமலகள்
குழுைங்கள் மூலம் ‘STRIVE’ திட்ைம் ைங்களூருவில் ததொைங்கப்பட்ைது.

9. சிந்து ஆற்று ஓங்கில்களின் கணக்பகடுப்டபத் பைொைங்கவுள்ள
இந்திய மொநிைம் எது?
அ) தைற்கு வங்கம்
ஆ) பஞ்சொப் 
இ) ஹரியொனொ
ஈ) பீகொர்
✓

பஞ்சொப் ைொநிலம் சிந்து ஆற்று ஓங்கில்களின் (Platanista gangetica Miner)
கணக்தகடுப்மபத் ததொைங்கவுள்ளது. இது பியொஸ் ஆற்றில் கொணப்படும்
நன்னீர் ஓங்கில்கள் ஆகும். சிந்து ஆற்றில் வொழும் ஓங்கில்கள், இயற்மக
பொதுகொப்புக்கொன சர்வததச ஒன்றியத்தொல் (IUCN) ‘அருகிவிட்ை இனம்’
என வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2007ஆம் ஆண்டு, பஞ்சொபின் ஹரிதக
வனவுயிரி சரணொலயத்தில் ஓங்கில்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைன. சிந்து
ஆற்று ஓங்கில், கைந்த 2019’இல் பஞ்சொபின் ைொநில ‘நீர்வொழ் உயிரினம்’
என அறிவிக்கப்பட்ைது.

10. புரொபஜக்ட் 15B வகுப்பு பைஸ்ட்ரொயர்-யொர்டு 12704 (விசொகப்
பட்டிைம்)’இன் முைல் கப்படை இந்திய கைற்படைக்கு வழங்கிய
நிறுவைம் / அடமப்பு எது?
அ) DRDO
ஆ) மசகான் கப்ெல் கட்டும் நிறுவனம் 
இ) கொர்ைன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள்
ஈ) HAL

✓





அமவ, தட்சிண பிரததசம், உத்தர பிரததசம், தைற்கு பிரததசம், கிழக்கு
பிரததசம், ைத்திய பிரததசம் என்பமவயொகும். இதில் தட்சிண பிரததசம்
என்பது தமிழகம், கொாா்நொைகம், தகரளம், ஆந்திரம் ஆகிய நொன்கு
ைொநிலங்கள் அைங்கியதொகும்.
இத்திட்ைத்மத மூதறிஞொாா் ரொெொஜி ைட்டுதை வரதவற்றொொாா்; ஈ.தவ.ரொ.
தபரியொொாா் கடுமையொக எதிொாா்த்தொொாா்; அண்ணொவும் கண்ைனம்
ததரிவித்தொொாா்.
தமிழரசுக்
கழகத்
தமலவொாா்
ை.தபொ.சி.யின்
தபருமுயற்சியொல் தமிழ்நொட்டு அரசியல் கட்சிகள் கூட்ைணி அமைத்துப்
தபொரொடின. எனதவ, தநருவும் தவறு வழியில்லொைல் இத்திட்ைத்திமனக்
மகவிை தநொாா்ந்தது.
1953-ஆம் ஆண்டு வமர தமிழ்நொடும் தசன்மன ைொகொணத்தில் ஓொாா்
அங்கைொகதவ விளங்கியது. இந்தப் பல தைொழிக் கூட்டில் சிக்கிக்
கிைந்தவொாா்கள்,
தங்களுக்கு,
தனியொக
‘விசொல
ஆந்திரம்’
தவண்டுதைனவும், ‘ஐக்கிய தகரளம்’ தவண்டுதைனவும் தகொரிக்மக
எழுப்பினொாா். இதற்கொக ‘ஆந்திர ைகொசமப’, ‘தகரள சைொெம்’ தபொன்ற
அமைப்புகமள உருவொக்கி கட்சி சொொாா்பின்றி ஒன்றுபட்டு குரல்
தகொடுத்தனொாா்.
இதன் பிறகுதொன் கொங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து சிலம்புச் தசல்வொாா் ை.தபொ.
சிவஞொனம் முதன் முதலொக தமிழ் அரசு அமைய தவண்டும் என்ற
தகொரிக்மகமய எழுப்பினொொாா். தைொழி வழியொக ைொநிலங்கள் பிரிக்கப்படும்
தபொது தவங்கைம் முதல் குைரி வமர தமிழகம் அமைக்கப்பை தவண்டும்
என்பமத வலியுறுத்தினொொாா்.
சுதந்திர இந்தியொவில் ஒவ்தவொரு ததசிய இனத்திற்கும் தன்னொட்சி
உரிமை வழங்கப்பை தவண்டும். அதன் அடிப்பமையில் புதிய தமிழ்நொடு
அமைக்கப்பை தவண்டும் என விரும்பிய ை.தபொ.சி., தமிழகத்தின்
அமனத்துக் கட்சித் தமலவொாா்களின் ஆதரமவயும் தபற்று அறிக்மகயும்
தவளியிட்ைொொாா்.
1948-ஆம் ஆண்டு ஒன்றுபட்ை தசன்மன ைொகொண சட்ைைன்றத்தில்
தைொழிவழி
ைொநிலப்
பிரிப்மப
வலியுறுத்தும்
தீொாா்ைொனம்
நிமறதவற்றப்பட்ைது. தைொழிவழி ைொநிலப் பிரிவிமன பற்றி ஆரொய்ந்து
அறிக்மக அளிப்பதற்கொக அமைக்கப்பட்ை ‘தொொாா் குழு’ 1948 தசப்ைம்பொாா்
13 அன்று தசன்மனக்கு வந்ததபொது தமிழகத்மதச் தசொாா்ந்த அமனத்துக்
கட்சியினரும் அக்குழுவிைம் தங்கள் கருத்துகமளத் ததரிவித்தனொாா்.

ைசகொன் கப்பல் கட்டும் நிறுவனைொனது புரொதெக்ட் 15B வகுப்பு
தைஸ்ட்ரொயர்-யொர்டு 12704 (விசொகப்பட்டினம்)’இன் முதல் கப்பமல
இந்திய கைற்பமைக்கு வழங்கியுள்ளது. இந்தக் கப்பல், உள்நொட்டு எஃகு
DMR 249A’ஐப் பயன்படுத்தி கட்ைப்பட்ைதொகும். இந்தியொவில் கட்ைப்பட்ை
மிகப்தபரிய தைஸ்ட்ரொயர்களில் இது ஒன்றொகும். இதன் தைொத்த நீளம் 164
மீ ஆகும். இது 7500 ைன்களுக்கு தைல் இைப்தபயர்ச்சி திறன்தகொண்ைது.

தமிழக எல்மல ைொநொட்மை தமிழரசு கழகத் தமலவொாா் ை.தபொ.சி. 1949இல் தசன்மனயில் நைத்தினொொாா். ைத்திய அரசின் நிதியமைச்சரொக
இருந்து, பதவிமயத் துறந்த ைொக்ைொாா் ஆொாா்.தக. சண்முகம் தசட்டியொொாா்
தமலமை வகித்தொொாா். தசன்மன ைொகொண முதலமைச்சொாா் பி.எஸ்.
குைொரசொமி ரொெொவும் இம்ைொநொட்டில் கலந்து தகொண்டு தபசினொொாா்.
அம்ைொநொட்டு முடிவில், வைதவங்கைம் முதல் ததன்குைரி வமரயுள்ள
தமிழகத்மத அமைக்க தவண்டும் என்ற தீொாா்ைொனம் ஒருைனதொக
நிமறதவற்றப்பட்ைது.



தனி ஆந்திர ைொநிலம் அமைக்கப்பை தவண்டும் என்பதற்கொக 1953-ஆம்
ஆண்டு, தபொட்டி ஸ்ரீரொமுலு உண்ணொவிரதம் இருந்து உயிொாா் துறந்தொொாா்.
அதன் பிறகு தநருவின் ைனம் ைொறியது. நொைொளுைன்றத்தில் ஆந்திர
ைொநிலம் அமைவதற்கொன வொக்குறுதிமய வழங்கினொொாா்.

1. தைொழிவழி ைொநிலம்; ஒரு பொொாா்மவ!
தமிழ்நொடு தைொழிவழி ைொநிலைொகப் பிரிந்து 65 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ைன.
கைந்த 2006-ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசின் சொொாா்பில் அதன் தபொன்விழொ
தகொண்ைொைப்பட்ைது. தசன்மன ைொகொணத்திலிருந்து பிரிந்து தசன்ற
ஏமனய ைொநிலங்கள் இந்த நொமள ‘உதய தின’ைொகக் தகொண்ைொடிக்
தகொண்டிருக்கின்றன. எனதவ தமிழ்நொடும் இதில் பங்தகற்க தவண்டும்
என்று தகொரிக்மக எழுந்துள்ளது.
இந்தியொ பல தைொழிகள் தபசும் ஒரு துமணக்கண்ைம். ஆங்கிதலயரிைம்
இருந்து விடுதமல தபறுவதற்கொக ைக்கள், தங்கள் தைொழி, இன
தவறுபொடுகமள ைறந்து ததசியத் தமலவொாா்கமள நம்பிதய தபொரொடினொாா்.
மிதவொதிகள் ைகொத்ைொ கொந்தியடிகள் தமலமையிலும், தீவிரவொதிகள்
திலகொாா் தமலமையிலும் தபொரொடினொாா். இரண்ைொம் உலகப் தபொொாா்
வந்ததும், ஆங்கிதலயொாா் தங்கள் கொலனி நொடுகமள விட்டு தவளிதயற
தவண்டிய தநருக்கடி ஏற்பட்ைது.
இந்திய
விடுதமலப்
தபொரொட்ைம்,
தவற்றிமய
தநருங்கிக்
தகொண்டிருந்ததபொது, ைொநிலங்களின் பிரிவிமனக்கொன குரல்களும்
எழுந்தன. ததசம் விடுதமல தபற்றதும் தைொழிவழி ைொநிலங்கள்
பிரிக்கப்பை தவண்டும் என்பதற்கொன கிளொாா்ச்சிகளும் தவடித்துக்
கிளம்பின. சுதந்திர இந்தியொவின் முதல் பிரதைொாா் ெவொஹொாா்லொல் தநரு
இதமன அைக்கவும், அமைதிப்படுத்தவும் கருதி, இந்தியொ முழுவமதயும்
ஐந்து ைண்ைலங்களொகப் பிரிக்கும் திட்ைத்மத அறிவித்தொொாா்.









அப்தபொது ‘தசன்மன யொருக்கு’ என்ற பிரச்மன எழுந்தது. தசன்மன,
தமிழகத்துக்தக உரியது என்பமத முடிவு தசய்ய அப்தபொமதய
முதலமைச்சொாா் ரொெொஜி, கொங்கிரஸ் தமலவொாா் கொைரொசொாா், தசன்மன
தையொாா் தசங்கல்வரொயன், முன்னொள் தையொாா் எம். இரொதொகிருஷ்ண
பிள்மள, தமிழரசு கழகத் தமலவொாா் ை.தபொ.சி. முதலியவொாா்கள்
கடுமையொகப் பொடுபட்ைனொாா். அன்று ைத்திய உள்துமறயமைச்சரொக
இருந்த லொல்பகதொாா் சொஸ்திரிமயயும், பிரதைொாா் தநருமவயும் சம்ைதிக்க
மவப்பதற்கு தபரும்பொடு பட்ைனொாா்.
25.3.1953 அன்று நொைொளுைன்றத்தில் பிரதைொாா் தநரு ஆந்திர ைொநில
அமைப்பு பற்றிய அதிகொரபூொாா்வ பிரகைனத்மத தவளியிட்ைொொாா். இதில்
ஆந்திரொவின் தமலநகரம் ஆந்திர எல்மலக்குள்தளதய அமையும் என்று
குறிப்பிைப்பட்டிருந்தது. அதன் பிறதக தமிழொாா்கள் நிம்ைதியமைந்தனொாா்.
தைொழிவழி ைொநிலப் தபொரொட்ைத்தில் தமிழகத்மதப் தபொறுத்தவமர ததன்
எல்மல மீட்புப் தபொரொட்ைமும், வைஎல்மல மீட்புப் தபொரொட்ைமும்
முக்கியைொனமவ. ததன் எல்மலப் தபொரொட்ைம் திருவிதொங்கூொாா்
சைஸ்தொனத்மதச் தசொாா்ந்த தமிழொாா்களொல் நைத்தப்பட்ைது. இந்த
வீரஞ்தசறிந்த தபொரொட்ைத்தின் விமளவொகதவ ததற்கு எல்மல
கன்னியொகுைரியொகதவ நீடிக்கிறது. இதில் ைொொாா்ஷல் தநசைணியின்
பங்கு மிகப் தபரியது.
வை எல்மலப் பொதுகொப்புக்குழு ை.தபொ.சி. தமலமையில் அமைக்கப்பட்ைது.
தக. விநொயகம் குழுவின் தசயலொளொாா்; ைக்கமள அணி திரட்ை



 











உதவியவொாா் ைங்கலங் கிழொொாா். கடுமையொன தபொரொட்ைத்திற்குப் பிறகு
ைத்திய சட்ைத்துமற அமைச்சொாா் தஹச்.வி. பைொஸ்கமர விசொரமண
அதிகொரியொக இந்திய அரசு நியமித்தது.
பைொஸ்கொாா் பரிந்துமரயின்படி, திருத்தணி தொலுகொ முழுவதும் ( ஒரு
கிரொைம் நீங்கலொக), சித்தொாா் தொலுகொவில் 20 கிரொைங்கள், புத்தொாா்
தொலுகொவில் ஒரு கிரொைம் ஆக 322 கிரொைங்கள் ஆந்திரத்தில் இருந்து
பிரிக்கப்பட்டு தமிழகத்துைன் தசொாா்க்கப்பட்ைன. இந்த கிரொைங்களின்
ைக்கள்ததொமக 2,39,502. அதத தபொல தமிழ்நொட்டிலுள்ள திருவள்ளூொாா்,
தபொன்தனரி தொலுகொக்களிலிருந்து சில கிரொைங்கள் ஆந்திரத்துைன்
தசொாா்க்கப்பட்ைன.
இந்தப் தபரும் தபொரொட்ைத்தில் தங்கமள முழுமையொக அொாா்ப்பணித்துக்
தகொண்ை தியொக ைறவொாா்கள் ஏரொளைொதனொொாா். தபொரொட்ைத்தின்
உச்சகட்ைைொக தனி ஆந்திர ைொநிலம் அமைக்க வலியுறுத்தி 1953-இல்
தபொட்டி ஸ்ரீரொமுலு உயிொாா் நீத்தொொாா்; தமிழ்நொடு ைொநிலம் தகொரி
உண்ணொவிரதம் இருந்து சங்கலிங்கம் 1956 அக்தைொபொாா் 13 அன்று
உயிொாா் துறந்தொொாா்.
தைொழிவழி ைொநில அமைவுக்கு, ைொநில முதலமைச்சொாா் தபொறுப்பிலிருந்த
ரொெொஜியின் பங்கும், அப்தபொது கொங்கிரஸ் தமலவரொக இருந்த
கொைரொெரின் பங்கும் குறிப்பிைத்தக்கமவ. தசன்மனதொன் தமலநகொாா்
என்று ஆந்திரொாா்கள் பிடிவொதைொக இருந்ததபொதும் ரொெொஜி அதமன
ஏற்கவில்மல. அவொாா் பிரதைொாா் தநருவிைம், ‘தசன்மன பட்ைணத்மத
ஆந்திரொாா்களிைம் தருவது என ைத்திய அரசு முடிவு எடுக்குைொனொல், அமத
அைல்படுத்தும் சக்தி எனக்கு இல்மல. இந்த நிமலயில் தவறு
முதலமைச்சமரத் ததொாா்ந்ததடுத்துக் தகொள்ளுங்கள்’ என்று கூறினொொாா்.
பிரதைொாா் தநரு ைனம் ைொற இதுவும் ஒரு கொரணம்.
ைக்கள் விரும்பியபடி ைொநிலம் அமைந்ததொ? ைொநிலப் பிரிவிமன குறித்து
எல்லொ ைொநிலங்களுக்கும் ைனக்குமறகள் இருக்கின்றன. வை
எல்மலயொன
தவங்கைத்மத
இழந்தது
தமிழகத்திற்கு
ஒரு
குமறயொகதவ கருதப்படுகிறது. கருநொைக ைொநிலத்தில் தசொாா்க்கப்பட்டுள்ள
ைரொட்டியப் பகுதியொன தபல்கொம் ைொவட்ைத்மதத் திரும்பப் தபற ைரொட்டிய
சமிதி ததொைொாா்ந்து தபொரொடி வருகிறது. இவ்வொதற இன்னும் பல.
இந்தச் சிக்கல்கள் தீொாா்க்கப்பை தவண்டியதுதொன். ஆனொல் சில
அரசியல்வொதிகள் சிக்கல்களுக்குத் தீொாா்வு ஏற்பட்டு விைொைல் பொொாா்த்துக்
தகொள்ளுவதிதலதய கவனைொக இருக்கின்றனொாா். ைத்திய அரசு
எப்தபொதும் எமதப் பற்றியும் கவமலப்படுவதில்மல.
தைொழி வழியொன இந்தப் பிரிவிமன, ைொநிலங்களுக்கொன பிரிவிமனதய
தவிர ைக்களுக்கொனது அல்ல. தைொழி என்பது பிரச்மனகளுக்கு முடிவொக
இருக்க தவண்டுதை தவிர ததொைொாா்ந்துதகொண்தை இருக்கக் கூைொது.
‘ைொநிலத்தில் சுயொட்சி ைத்தியில் கூட்ைொட்சி’ என்ற முழக்கம் ைத்திய ைொநில அரசுகளின் இணக்கைொக இருக்க தவண்டும்.
தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழ்நொட்டின் எல்மலகள் பற்றிய குறிப்புகள்
எங்கும் கொணப்படுகின்றன. தமிழின் பழம்தபரும் இலக்கண நூலொகிய
ததொல்கொப்பியத்திற்கு பொயிரம் பொடிய பனம்பொரனொொாா்,
வைதவங்கைம் ததன்குைரி ஆயிமைத்
தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து
என தமிழ்நொட்டு எல்மலமய வமரயமற தசய்துள்ளொொாா்.
இந்தியொ பல தைொழி, பல இன ைக்கள் கூடி வொழும் கூட்ைொட்சி நொடு
என்பமத தைொழிவழி ைொநிலப் பிரிவு உறுதி தசய்கிறது. இதமன
ைத்தியில் ஆளுதவொொாா் அடிக்கடி ைறந்து விடுகின்றனொாா். இந்திமயயும்,
சம்ஸ்கிருதத்மதயும் ைொநிலங்களின் மீது ததொைொாா்ந்து திணித்துக்
தகொண்டிருக்கின்றனொாா்.
இந்திய அரசியல் சட்ைத்தின் எட்ைொவது அட்ைவமணயில் இைம்
தபற்றுள்ள 22 ைொநில தைொழிகமளயும் ஆட்சி தைொழியொக ஆக்க
தவண்டும். ைொநிலப் பட்டியலில் இருந்த கல்வித்துமறமய எடுத்துக்
தகொண்ைது தபொல, ைொநிலத் தன்னொட்சி அதிகொரங்கமள எடுத்துக்
தகொள்ளும் தபொக்மக ைத்திய அரசு நிறுத்திக் தகொள்ள தவண்டும்.
தன்னொட்சி என்பது வொழ்வது; கூட்ைொட்சி என்பது வொழ மவப்பது. நொம்
வொழ்தவொம்; வொழ மவப்தபொம்.
2. தசன்மனயில் கடுமையொக உயர்ந்த கொற்று ைொசு : அனுைதிக்கப்பட்ை
அளமவவிை தீபொவளியன்று பல ைைங்கு அதிகம்
தசன்மனயில் தீபொவளியன்று கொற்று ைொசு
அளமவவிை பல ைைங்கு உயர்ந்து இருந்தது.

அனுைதிக்கப்பட்ை













வழக்கைொக தீபொவளிக்கு முன் புமகயில்லொ தீபொவளி தகொண்ைொடுவது
ததொைர்பொக பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நைத்தப்படும். தைலும்,
ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் சொர்பில் விழிப்புணர்வு ஆட்தைொக்களும்
இயக்கப்படும். தீபொவளியன்று தபொலீஸொரும் வொகன தசொதமனயில்
ஈடுபடுவர்.
முந்மதய ஆண்டுகமளவிை இந்த ஆண்டு பட்ைொசு தவடிப்பது ததொைர்பொக
உச்ச நீதிைன்றம் கடும் கட்டுப்பொடுகமள விதித்திருந்தது.
இந்நிமலயில், ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் ைற்றும் உள்ளொட்சி
அமைப்புகள் சொர்பில் பள்ளி, தபொது இைங்களில் விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்துவது இந்த ஆண்டு சற்று குமறவொகதவ இருந்தது.
தைலும், அரசு சொர்பில் பட்ைொசு தவடிக்க 2 ைணி தநரம் ைட்டுதை அனுைதி
அளித்திருந்தொலும், அமத தசயல்படுத்த எந்த நைவடிக்மகயும்
எடுக்கவில்மல என்ற குற்றச்சொட்டு எழுந்துள்ளது.
தீபொவளியன்று தசன்மன ைொநகரில் அதிகொமல முதல் நள்ளிரவு 12
ைணி வமரயிலும் பட்ைொசு தவடிக்கும் ஓமசகள், தமை தசய்யப்பட்ை
சரதவடி தவடிக்கும் ஓமசகள் தகட்ைவண்ணதை இருந்தன. இதனொல்,
தசன்மனயில் தீபொவளியன்று கொற்று ைொசு கடுமையொக உயர்ந்து
இருந்தது. இரவு முழுவதும் புமக மூட்ைைொக கொணப்பட்ைது. இதனொல்
சுவொசக்தகொளொறு உள்ள சிலருக்கு, மூச்சு விடுவதிலும் சிரைம் ஏற்பட்ைது.
இது
ததொைர்பொக
ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு
தசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதொவது:

வொரியம்

தவளியிட்ை

தசன்மனயில் தபசன்ட் நகர், தியொகரொய நகர், நுங்கம்பொக்கம்,
திருவல்லிக்தகணி, சவுக்கொர்தபட்மை ஆகிய 5 இைங்களில், தீபொவளிக்கு
ஒரு வொரம் முன்பும், தீபொவளியன்றும் கொற்று ைொசுவின் அளவு
கண்கொணிக்கப்பட்ைது.
இதில் தீபொவளியன்று 10 மைக்ரொன் அளவு தகொண்ை கொற்றில் மிதக்கும்
நுண்துகள்களின் அளவு (ைொசு) குமறந்தபட்சைொக தபசன்ட்நகரில் 187
மைக்தரொகிரொம், அதிகபட்சைொக நுங்கம்பொக்கத்தில் 283 மைக்தரொ கிரொம்
பதிவொகி இருந்தது. அனுைதிக்கப்பட்ை அளவு 100 மைக்தரொ கிரொம் ஆகும்.
இதததபொன்று 2.5 மைக்ரொன் அளவு தகொண்ை கொற்றில் மிதக்கும்
நுண்துகள்களின் அளவு குமறந்தபட்சைொக தபசன்ட்நகரில் 175
மைக்தரொகிரொம், சவுக்கொர்தபட்மையில் 257 மைக்தரொகிரொம் என
பதிவொகியுள்ளது. இதில் அனுைதிக்கப்பட்ை அளவு 60 மைக்தரொ கிரொம்
ஆகும்.
கொற்றுத் தரவு குறியீடுகளின்படி 385 குறியீடுகளுைன் அதிக ைொசு
ஏற்பட்ை பகுதியொக தியொகரொய நகர் உள்ளது.
ஒலி ைொசும் அதிகம்
தைலும், ஒலி ைொசு அளவுகளின்படி, தீபொவளியன்று ஒலி ைொசும்
அதிகைொகதவ இருந்தது. அதிகபட்சைொக தியொகரொயநகரில் 79 தைசிபல்
பதிவொகியுள்ளது.
தீபொவளியன்று நிலவிய மிகவும் குமறந்த கொற்றின் தவகம், கொற்றில்
கொணப்பட்ை அதிகப்படியொன ஈரப்பதம் ஆகியமவ கொரணைொக, பட்ைொசு
தவடிப்பதன் மூலம் ஏற்பட்ை புமக ைற்றும் நுண்துகள்கள் தவகுதநரம்
கொற்றில் மிதந்து, விமரவொக நிலத்தில் படியொைல் ைொசுவில் அளவு
அதிகரித்தது. இவ்வொறு தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
3. ஓய்வூதியர் வீடுகளுக்தக தசன்று உயிர்வொழ் சொன்றிதழ் வழங்கல் :
அஞ்சல் துமறயின் புதிய தசமவ
ஓய்வூதியர்களின் வீடுகளுக்தக தசன்று மின்னணு உயிர்வொழ்
சொன்றிதழ் அளிக்கும் தசமவமய அஞ்சல் துமற ததொைங்கி உள்ளது.
பதயொதைட்ரிக் அடிப்பமையிலொன மின்னணு உயிர்வொழ் சொன்றிதழ்
(டிஜிட்ைல் மலஃப் சர்டிபிதகட்) அளிக்கும் தசமவமய இந்தியொ தபொஸ்ட்
வங்கி மூலம் ஓய்வூதியர்களுக்கு அஞ்சல் துமற ததொைங்கி உள்ளது.
இந்த தசமவ அஞ்சல் ஊழியர்கள், கிரொைப்புற அஞ்சல் தசவகர்கள் மூலம்
குமறந்த
கட்ைணத்துைன்
ஓய்வூதியர்களுக்கு
வீடு
ததடி
வழங்கப்படுகிறது. கதரொனொ தபருந்ததொற்று கொலத்தில் மூத்த குடிைக்கள்
வங்கிகள் அல்லது அலுவலகங்களுக்கு தசல்வமத தவிர்க்க இச்தசமவ
உதவுகிறது.
தசன்மன
நகர
வைக்கு
ைண்ைலத்தில்
உள்ள
அமனத்து
அஞ்சலகங்களிலும் இந்த தசமவ கிமைக்கிறது. அஞ்சல் தகவல் தசயலி
அல்லது http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx என்ற இமணயதளம்
மூலம் வீடு ததடி வரும் தசமவக்கொன தவண்டுதகொமள அனுப்பலொம்.
ஓய்வூதியதொரர்கள் மின்னணு முமறயிலொன உயிர்வொழ் சொன்றிதழுக்கு



 









விண்ணப்பிக்க
http://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login
இமணயதள இமணப்பில் பதிவிறக்கம் தசய்து தகொள்ளலொம்.







என்ற

6. கதரொனொ உயிரிழப்மப தடுக்கும் ைொத்திமர கண்டுபிடிப்பு: ஃமபஸொாா்
அறிவிப்பு

இத்தகவமல தசன்மன நகர வைக்கு ைண்ைல அஞ்சலகங்களின்
முதுநிமல தைற்பொர்மவயொளர் ததரிவித்துள்ளொர்.

கதரொனொ சிகிச்மசக்கொக தொங்கள் உருவொக்கியுள்ள ைொத்திமர, அந்த
தநொயொல் ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்படும் அபொயத்மதயும்
உயிரிழப்பு அபொயத்மதயும் 90 சதவீதம் வமர குமறக்கும் என்று
அதைரிக்கொவின் ஃமபஸொாா் நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளது.

4. தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கொன அவசர சட்ைம் பிறப்பிப்பு: 5 நகரொட்சிகள், 5
தபரூரொட்சிகள் இமணப்பு
தொம்பரம்
ைொநகரொட்சி
உருவொக்குவதற்கொன
அவசர
சட்ைம்
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதொல், விமரவில் சிறப்பு அதிகொரி நியமிக்கப்பை
உள்ளொர். தைலும், 5 நகரொட்சிகள், 5 தபரூரொட்சிகள் முதல் கட்ைைொக
இமணக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழக சட்ைப்தபரமவயில் கைந்த ஆகஸ்ட் ைொதம் இறுதியில் நகரொட்சி
நிர்வொகத் துமற ைொனியக் தகொரிக்மக விவொதத்தின் முடிவில்
துமறயின் அமைச்சர் தக.என்.தநரு, தொம்பரம் ைொநகரொட்சி உருவொக்கம்
குறித்த
அறிவிப்மப
தவளியிட்ைொர்.
இமதயடுத்து
தொம்பரம்ைொநகரொட்சியுைன் இமணக்கப்படும் பகுதிகள் குறித்தும்,
ைொநகரொட்சி உருவொக்கம் குறித்தும் அரசொமண தவளியிைப்பட்ைது.
இந்நிமலயில், தற்தபொது தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கொன சட்ைத்மத
உருவொக்கி, சட்ைப்தபரமவ கூட்ைம் இல்லொத நிமலயில், ஆளுநர்
ஒப்புதமல தபற்று அவசர சட்ைம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து, நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள அந்த ைருந்தின் ஆய்வு
முடிவுகள் ததரிவிப்பதொவது:
எங்களின் கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமர 775 தபரியவொாா்களுக்குக்
தகொடுத்து தசொதித்துப் பொொாா்க்கப்பட்ைது. ஆய்வில் பங்தகற்ற அமனவரும்,
அதற்கு முன்னொாா் கதரொனொ தடுப்பூசி தசலுத்திக் தகொள்ளொதவொாா்கள் ஆவொாா்.
அந்த ஆய்வின்தபொது, எங்களின் கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமரயுைன்
ைற்தறொரு தீநுண்மி எதிொாா்ப்பு ைருந்தும் பங்தகற்பொளொாா்களுக்கு
அளிக்கப்பட்ைது.
அதில், கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமர தபற்றுக் தகொண்ை குழுவினருக்கு
ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்பை தவண்டிய அளவுக்கு தநொய்
தீவிரைமையும் அபொயம் 89 சதவீதம் குமறந்தது ததரிய வந்தது. தைலும்,
அந்தக் குழுவில் யொரும் கதரொனொவுக்கு பலியொகவில்மல. சிகிச்மச
ைொத்திமர
அளிக்கப்பட்ைவொாா்களில்
1
சதவீதத்துக்கும்
குமறவொனவொாா்கதள ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்பட்ைனொாா்.

இந்த அவசர சட்ைம் தமிழகஅரசின் அரசிதழில் தவளியிைப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், தொம்பரம் ைொநகரொட்சி உருவொக்கம் உைனடியொக அைலுக்கு
வருகிறது. தைலும், தொம்பரம் ைொநகரொட்சி சட்ைம், தகொமவ ைொநகரொட்சி
சட்ைத்மத பின்பற்றி உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ைொநகரொட்சி
தையர், கவுன்சில், நிமலக்குழு, வொர்டு குழு ைற்றும் கமிஷனர்
நியைனத்துக்கொன அனுைதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கவுன்சிலில்
தபண்கள், ஆதிதிரொவிைர், பழங்குடியினருக்கொன ஒதுக்கீடுகமள
பின்பற்ற அறிவறுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்தபொது கவுன்சிலர்கள் ததர்வு
தசய்யப்பைொத நிமலயில், தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கு சிறப்பு அதிகொரி
நியமிக்கப்படுவொர். தொம்பரம் நகரொட்சியில் பணியொற்றியஅலுவலர்கள்,
ைொநகரொட்சி அலுவலர்களொக ைொற்றப்படுவொர்கள்.

அதத தநரம், எங்களின் கதரொனொ ைொத்திமரமயப் பயன்படுத்தி சிகிச்மச
அளிக்கப்பைொத குழுவினரில் 7 சதவீதத்தினொாா் ைருத்துவைமனயில்
அனுைதிக்க தவண்டிய நிமல ஏற்பட்ைது. அவொாா்களில் 7 தபொாா் கதரொனொ
பொதிப்பொல்
உயிரிழந்தனொாா்
என்று
அந்த
ஆய்வு
முடிவுகள்
ததரிவிக்கின்றன.

தொம்பரம் ைொநகரொட்சியில் தற்தபொமதய சூழலில் தொம்பரம், பல்லொவரம்,
பம்ைல், அனகொபுத்தர், தசம்பொக்கம் ஆகிய 5 நகரொட்சிகள் ைற்றும் சிட்ல
பொக்கம்,
ைொைம்பொக்கம்,
தபருங்களத்தர்,
பீர்க்கன்கொரமண,
திருநீர்ைமல தபரூரொட்சிகள் இமணக்கப் படுகின்றன.

தங்களது
கதரொனொ
சிகிச்மச
ைொத்திமரமய
தபொதுைக்கள்
பயன்பொட்டுக்கு அனுைதிக்க தவண்டும் என்று அதைரிக்க உணவு
ைற்றும் ைருந்துகள் ஒழுங்கொற்று அமைப்பிைம் விண்ணப்பித்துள்ளதொக
ஃமபஸொாா் நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து ஃமபஸொாா் நிறுவனத்தின் தமலமை அறிவியல் அதிகொரி
மைக்தகல் ைொல்ஸ்தைன் கூறுமகயில், ‘கதரொனொ சிகிச்மசக்கொக
நொங்கள் உருவொக்கியுள்ள ைொத்திமர, மிக அபொரைொகச் தசயல்படும் என்ற
நம்பிக்மக ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த ைொத்திமர 90 சதவீத தசயல்திறமனக்
தகொண்ைதொகவும் கதரொனொ ைரண அபொயத்திலிருந்து 100 சதவீதம்
பொதுகொப்பு அளிப்பதொகவும் இருக்கும்’ என்றொொாா்.

இவ்வொறு அரசிதழில் கூறப்பட்டுள்ளது.
7. தைங்கு: பொதிப்பின் உச்சத்தில் 12 ைொநிலங்கள்!
5. அபிநந்தனுக்கு குரூப் தகப்ைன் பதவி: இந்திய விைொனப் பமை ஒப்புதல்
கைந்த 2019-ல் பொகிஸ்தொனுைன் ஏற்பட்ை வொன் சண்மையில் எதிரியின்
விைொனத்மத
சுட்டு
வீழ்த்திய விங்
கைொண்ைர்
அபிநந்தன்
வர்த்தைொனுக்கு குரூப் தகப்ைனொக பதவி உயர்வு வழங்க இந்திய
விைொனப் பமை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

தமிழகம், தகரளம், கொாா்நொைகம், உத்தரப் பிரததசம் உள்பை நொட்டின் 12
ைொநிலங்களில் தைங்கு பொதிப்பு அதி தவகைொக பரவி வருகிறது.
நிகழொண்டில்
நொடு
முழுவதும்
1.17
லட்சம்
தபொாா்
பொதிக்கப்பட்டிருப்பதொகவும்,
200-க்கும்
தைற்பட்தைொொாா்
உயிரிழந்திருப்பதொகவும் தகவல்கள் தவளியொகியுள்ளன.

புல்வொைொ தொக்குதமல ததொைர்ந்து, கைந்த 2016 பிப்ரவரி 26-ம் தததி,
பொகிஸ்தொனின் பொலதகொட் பகுதியில் உள்ள தீவிரவொத முகொம்கள் மீது
இந்தியொ துல்லியத் தொக்குதமல நைத்தியது. ைறுநொள் இதற்கு
பதிலடியொக இந்திய வொன் எல்மலக்குள் பொகிஸ்தொன் தபொர்
விைொனங்கள் அத்துமீறி நுமழந்ததபொது, அவற்மற இந்திய விைொனப்
பமை விைொனங்கள் விரட்டியடித்தன. அப்தபொது இந்திய விைொனப்
பமையின் விங் கைொண்ைரொன அபிநந்தன் வர்த்தைொன், பொகிஸ்தொனின்
தபொர் விைொனம் ஒன்மற சுட்டு வீழ்த்திவிட்டு பொகிஸ்தொன் எல்மலக்குள்
தவறிவிழுந்தொர். அவமர பொகிஸ்தொன் ரொணுவம் சிமறப்பிடித்தது. இந்த
சம்பவங்களொல் இந்தியொ- பொகிஸ்தொன் இமைதய தபொர் பதற்றம்
உருவொனது. பிறகு இந்தியொவின் தவண்டுதகொமள ஏற்று அபிநந்தமன
3 நொட்களுக்கு பிறகு பொகிஸ்தொன் விடுவித்தது.

அதிலும், கைந்த அக்தைொபொாா் ைொதத்தில்தொன் அதிக எண்ணிக்மகயில்
தைங்கு பொதிப்புகள் பதிவொகியுள்ளதொகத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவ
ைமழதய அதற்கு முக்கியக் கொரணைொக கூறப்படுகிறது.

அப்தபொது இந்தியர்களின் ைனதில் நிெ ஹீதரொவொக அபிநந்தன்
உயர்ந்தொர். அவருக்கு கைந்த ஆண்டு வீர் சக்ரொ விருது வழங்கி
கவுரவிக்கப்பட்ைது. இந்நிமலயில் அபிநந்தன் வர்த்தைொனுக்கு குரூப்
தகப்ைன் பதவி வழங்க இந்தியொ விைொனப் பமை ஒப்புதல்
அளித்துள்ளதொகவும் ஒரு குறிப்பிட்ை நமைமுமற முடிந்ததும் அவர் பதவி
உயர்வு தபறுவொர் எனவும் அதிகொர வட்ைொரங்கள் ததரிவித்தன.

அதததவமளயில், 2020-இல் தைங்கு பொதிப்பு விகிதம் ஏறத்தொழ 75
சதவீதம் குமறந்திருப்பதொகத் ததரிவிக்கப்பட்ைது. அதன்படி, அந்த
ஆண்டில்,தைொத்தம் 44 ஆயிரம் தபருக்கு ைட்டுதை தைங்கு உறுதி
தசய்யப்பட்ைது. அவொாா்கள் 99 சதவீதம் தபொாா் குணைமைந்துவிட்ைதொகவும்
சுகொதொரத் துமற ததரிவித்தது.

இந்த நமைமுமற குறித்து அதிகொரி ஒருவர் கூறும்தபொது, “எந்ததவொரு
அதிகொரியும் புதிய பதவிக்கொன ஒப்புதல் தபற்ற பிறகு, அப்பதவிக்கொன
கொலியிைம் ஏற்படும்தபொது அமதப் தபறுவொர்” என்று ததரிவித்தொர்.









இமதயடுத்து பொதிப்பு அதிகமுள்ள ைொநிலங்களில் ைத்திய நிபுணொாா்
குழுவினொாா் விமரவில் தசன்று கள ஆய்வு நைத்தவுள்ளனொாா். ைொநில
அரசுகளுைன் ஒருங்கிமணந்து தநொய்த் தடுப்பு நைவடிக்மககமள
அவொாா்கள் முன்தனடுக்க உள்ளனொாா்.
தைங்கு கொய்ச்சமலப் பரப்பும் ‘ஏடிஸ் - எஜிப்மை’ வமக தகொசுக்கள்
ைமழ ைற்றும் குளிொாா் கொலங்களில் அதிகைொக தபருக்கைமைகின்றன.
அந்த வமகயில் கைந்த 2019 ஆண்டு ைட்டும் நொடு முழுவதும் 1.5 லட்சம்
தபொாா் அக்கொய்ச்சலுக்கு பொதிக்கப்பட்ைனொாா்.

இந்நிமலயில், நிகழொண்டில் பருவ ைமழ கொரணைொக வை
ைொநிலங்களிலும் சரி; ததன் ைொநிலங்களிலும் சரி தைங்கு பொதிப்பு அதி
தீவிரைொக பரவி வருகிறது.
நொட்டிதலதய அதிகபட்சைொக உத்தரப் பிரததசத்தில் 21,954 தபரும்,
அதற்கு அடுத்தபடியொக பஞ்சொபில் 16,910 தபரும், ரொெஸ்தொனில் 10



 











ஆயிரத்துக்கும் தைற்பட்தைொரும் தைங்குவொல் பொதிக்கப்பட்டிருப்பதொக
ைத்திய சுகொதொரத் துமற தகவல்கள் ததரிவிக்கின்றன.
இமதத் தவிர, ைகொரொஷ்டிரம், ைத்தியப் பிரததசம், ஒடிஸொ, குெரொத்,
தகரளம், கொாா்நொைகம், ததலங்கொனொ ஆகிய ைொநிலங்களிலும் பொதிப்பு
அதிகரித்துள்ளது.
தமிழகத்மதப் தபொருத்தவமர 3,806 தபொாா் தைங்கு கொய்ச்சலுக்கு
ஆளொகியுள்ளனொாா். அவொாா்களில் தற்தபொது 495 தபொாா் சிகிச்மசயில்
இருப்பதொகத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிற ைொநிலங்கமள ஒப்பிடும்தபொது
இந்த எண்ணிக்மக குமறவு என்றொலும், ைொநிலம் முழுவதும் தநொய்த்
தடுப்பு நைவடிக்மககமள தீவிரப்படுத்தியுள்ளதொக ைக்கள் நல்வொழ்வுத்
துமற ததரிவித்துள்ளது.
இதனிமைதய, கதரொனொவுக்கும், தைங்கு பொதிப்புக்கும் ஏறத்தொழ ஒதர
ைொதிரியொன அறிகுறிகள் கொணப்படுவதொல், அதமன அமையொளம் கண்டு
சிகிச்மசயளிப்பதில்
சிரைம்
இருப்பதொக
ைருத்துவொாா்கள்
ததரிவித்துள்ளனொாா்.
இமதயடுத்து, அதற்கொன வழிகொட்டு தநறிமுமறகமள வகுத்து
சம்பந்தப்பட்ைவொாா்களுக்கு வழங்கியிருப்பதொக தமிழக தபொது சுகொதொரத்
துமற இயக்குநொாா் ைொக்ைொாா் தசல்வவிநொயகம் ததரிவித்தொொாா். இதுகுறித்து
அவொாா் தைலும் கூறியதொவது:





ஒடிஸொ - 4,505 - 0 - 496 - 0
குெரொத் - 4,938 - 1 -1, 564 - 2
8. 23 வயதுக்குட்பட்தைொொாா் உலக ைல்யுத்தம்: ஷிவொனிக்கு தவள்ளி,
அஞ்சுவுக்கு தவண்கலம்
23 வயதுக்குட்பட்தைொொாா் உலக ைல்யுத்தப் தபொட்டியில் இந்தியொவின்
ஷிவொனி பவொொாா் தவள்ளியும், அஞ்சு தவண்கலப் பதக்கத்மதயும்
தவன்றனொாா்.
தசொாா்பியொவின் தபல்கிதரட் நகரில் நமைதபற்று வரும் இப்தபொட்டியில்
வியொழக்கிழமை
50
கிதலொ
எமைப்பிரிவு
இறுதிச்
சுற்றில்
அதைரிக்கொவின் உலக ெூனியொாா் சொம்பியன் எமிலி கிங்மக
எதிொாா்தகொண்ைொொாா் ஷிவொனி. இதில் ததொல்வியுற்ற அவொாா் தவள்ளிப்
பதக்கத்மத மகப்பற்றினொொாா். 55 கிதலொ எமைப்பிரிவு தவண்கல பதக்கப்
தபொட்டியில் இந்தியொவின் அஞ்சு 10 புள்ளிகள் முன்னிமல
அடிப்பமையில் கனைொவின் விொாா்ஜினி தகமஸ வீழ்த்தி தவண்கலம்
தவன்றொொாா்.
65
கிதலொ
எமைப்பிரிவில்
நிஷொ
தவண்கலப்
பதக்கத்துக்கொன தபொட்டியில் தரப்தகஜ் பிரிவில் தைொதுகிறொொாா். தைொனிகொ
68 கிதலொ, பிபொஷொ 76 கிதலொ தரப்தகஜ் பிரிவில் ததொல்வி கண்ைனொாா்.

முழுவதும் தகொசுக்கமள ஒழிக்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கொய்ச்சல் முகொம்களில் கதரொனொவுைன், தைங்கு, ஜிகொ, சிக்குன் குனியொ,
ைதலரியொ உள்ளிட்ை கொய்ச்சல் கண்ைறியப்பட்ைொல் உைனடியொக
ததரிவிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தைங்கு தடுப்பு பணிகளில் ைட்டும் 22 ஆயிரம் ஊழியொாா்கள்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனொாா். தைங்கு கொய்ச்சலுக்கு சிகிச்மசயளிக்கத்
ததமவயொன ைருந்துகளும், வசதிகளும் அரசிைம் உள்ளன.
ைொவட்ை இமண சுகொதொர இயக்குநொாா்களுைனொன ஆய்வுக் கூட்ைம்
ததொைொாா்ந்து நைத்தப்பட்டு வருகிறது. தைங்கு தடுப்பு, சிகிச்மச முமறகள்,
தகொசு ஒழிப்பு பணிகள் குறித்து ததொைொாா்ந்து பல்தவறு உத்தரவுகள்
பிறப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ைமழ தபொழிவுக்குப் பிறகு சொமலகள், ததருக்கள் உள்ளிட்ை தபொது
இைங்களில் தண்ணொாா் ததங்கொைல் இருக்க ததமவயொன நைவடிக்மக
எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ையொாா், உமைந்த ைண்பொண்ைங்கள், ததங்கொய்
சிரட்மைகள், தபயிண்ட் ைப்பொக்கள், ததமவயற்ற பிளொஸ்டிக் தபொருள்கள்
ைற்றும் கட்டுைொன இைங்களில் ததங்கும் தண்ணொாா் தபொன்றவற்றில்
தகொசுக்கள் உற்பதியொகக்கூடும். அதனொல், அந்தப் தபொருட்கமள
உைனடியொக அகற்றவும், தகொசுப் புழு ஒழிப்பு ைருந்து ததளித்தல், புமக
அடித்தல் தபொன்ற பணிகமள நொள்ததொறும் தைற்தகொள்ளவும்
நைவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றொொாா் அவொாா்.
ைத்தியக் குழு ஆய்வு: ைத்திய சுகொதொரத் துமற அதிகொரிகள், எய்ம்ஸ்
ைருத்துவொாா்கள் அைங்கிய ைருத்துவக் குழுவினொாா் அடுத்த ஓரிரு
நொள்களில் தமிழகத்துக்கு வந்து ஆய்வு நைத்தவுள்ளனொாா். அவொாா்கள்
ைொநிலத்தில் பொதிப்பு அதிகம் உள்ள ைொவட்ைங்கள் அமனத்துக்கும்
தநரடியொகச் தசன்று பொொாா்மவயிடுகின்றனொாா்.
அதன் அடிப்பமையில் ைத்தியக் குழு ஆய்வு முடிவுகமளயும்,
பரிந்துமரகமளயும் தவளியிை உள்ளது. அதமன உைனடியொக
தசயல்படுத்த தயொரொக உள்ளதொக தமிழக தபொது சுகொதொரத் துமற
அதிகொரிகள் ததரிவித்துள்ளனொாா்.
இந்திய வமரபைத்தில்
தகவல்கள்...

பதிவிைப்பை

தவண்டிய

தைங்கு

பொதிப்பு

ைொநிலம் - பொதிப்பு (2021) - இறப்பு (2021) - பொதிப்பு (2020) - இறப்பு
(2020)
தமிழகம் - 3,806 - 3 - 2,410 - 0
உ.பி. - 21,954 - 8 - 3,715 - 6
பஞ்சொப் - 16,910 - 61 - 8,435 - 22
ைகொரொஷ்டிரம் - 8302 - 14 - 3,356 - 10
ரொெஸ்தொன் - 10,080 - 26 - 8,435 - 22
ை.பி - 11,000 - 5 - 806 - 0
தைற்கு வங்கம் - 2,000 - 0 - 5,166 - 2
தகரளம் - 3, 027 - 1 - 4,399 - 5
கொாா்நொைகம் - 3,572 - 0 - 3,823 - 0
ததலங்கொனொ - 4,610 - 0 - 2,173 - 0











 













1. தகவல் & ஒலிபரப்பு அமைச்சகைானது எந்த அமைச்சகத்துடன்

5. ஓய்வூதிைம் மபறுவவார்க்கு முதல், ‘வீடிவைா மலஃப் சர்டிபிவகட்

இமைந்து, ‘ஒற்மைச் சாளரத்தில் படமைடுக்கும் மபாறிமுமை’மை
உருவாக்கியுள்ளது?

வசமவமை’ அறிமுகப்படுத்திை இந்திை வங்கி எது?
அ) பஞ்சாப் வநஷனல் ேங்கி

அ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம்

ஆ) கனரா ேங்கி

ஆ) இரயில்வே அமைச்சகம் 

இ) பாரத ஸ்வடட் ேங்கி 

இ) கலாச்சார அமைச்சகம்

ஈ) பவராடா ேங்கி

ஈ) வீட்டுேசதி & நகர்ப்புற விேகாரங்கள் அமைச்சகம்

✓

✓

இரயில்வே அமைச்சகமும் தகேல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகமும்
இமைந்து, ஒருங்கிமைக்கப்பட்ட ஒற்மறச் சாளர படப்பிடிப்பு பபாறி
முமறமை உருோக்கியுள்ளன. இரயில்வே ேளாகம் முழுேதும் படப்
பிடிப்பு நடத்துேதற்கு பபறப்படும் அனுைதிமை எளிதாக ைாற்றுேவத இத்
திட்டத்தின் வநாக்கைாகும்.

2. COP26 காலநிமல உச்சிைாநாட்டின் முதல் மபரிை ஒப்பந்தத்தில்,
எந்த ஆண்டுக்குள் காடழிப்மப முடிவுக்குக் மகாண்டு வரவும்,
ைாற்றிைமைக்கவும் தமலவர்கள் உறுதிைளித்தனர்?

காலநிமல ைாற்ைத்தால் 17% வளர்ச்சிமைக் காைவுள்ள பயிர் எது?
அ) அரிசி

ஆ) 2040

ஆ) வகாதுமை 

இ) 2050

இ) வசாளம்

ஈ) 2070

✓

COP26 காலநிமல உச்சிைாநாட்டின் முதல் முதன்மை ஒப்பந்தத்தில், 110
தமலேர்கள் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் காடழிப்மப முடிவுக்குக்
பகாண்டுேருேதாகவும் ைாற்றிைமைப்பதாகவும் உறுதிைளித்தனர்.

✓

‘காடுகள் ைற்றும் நிலப்பைன்பாடு குறித்த கிளாஸ்வகா தமலேர்களின்
பிரகடனம்’ என்று பபைரிடப்பட்ட இந்த உறுதிபைாழியில் $12 பில்லிைன்
பபாது நிதியும் $7.2 பில்லிைன் தனிைார் நிதியும் அடங்கும். கடந்த 2014
ஆம் ஆண்டு வைற்பகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம், காடழிப்மபக் குமறக்கத்
தேறிவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈ) பருத்தி

✓

3. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை ைந்தாகினி ஆறு உற்பத்தி

மகாண்டாடப்படுகிைது?

அ) உத்தரகாண்ட்

அ) தமிழ்நாடு

ஆ) உத்தர பிரவதசம்

ஆ) கர்நாடகா

இ) ைத்திை பிரவதசம் 

இ) குெராத் 

ஈ) பீகார்
ைமுமனயின் துமைைாறான ைந்தாகினி ஆறு, ைத்திை பிரவதசத்தின்
சத்னா ைாேட்டத்தில் உற்பத்திைாகி உத்தர பிரவதச ைாநிலம் சித்ரகூட்
ைாேட்டத்தில் ைமுமனயில் கலக்கிறது. இந்த ஆறு சதி அனுசுைா என்ற
ேற்றாத பள்ளத்தின் ேழிைாக பாய்கிறது, அதில் பல நீரூற்றுகள்
உள்ளன. ஆக்கிரமிப்பு, காங்கிரீட், ைாசு வபான்றேற்றால் இவ்ோறு கடும்
பாதிப்புக்கு உள்ளானதால் சமீப பசய்திகளில் இது இடம்பபற்றது.

ஈ) ைகாராஷ்டிரா

✓

4. பசுமைத் திட்டங்களுக்கு நிதிைளிப்பதற்காக உலக வங்கிக்கு

‘பபஸ்து ோரஸ்’ (அ) குெராத்தி புத்தாண்டு ஆனது இந்து நாட்காட்டியின்
கார்த்திமக ைாதத்தில் பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் பாரம்பரிைைாக
‘ேர்ஷா பிரதிபதா’ அல்லது ‘பபஸ்து ோரஸ்’ என்று அமழக்கப்படுகிறது.
‘வசாப்டா’ எனப்படும் கைக்குகமள மேத்து புதிை புத்தகங்கமள
தைாரித்து ைக்கள் இந்த நாமள பகாண்டாடுகிறார்கள். இந்த நாளில்
லட்சுமி ைற்றும் கிருஷ்ைமரயும் அேர்கள் ேழிபடுகின்றனர்.

8. முதலமைச்சர் அவசிை பூ-அதிகார் வைாஜனா சார்ந்த ைாநிலம்

“இந்திை பசுமை உத்தரவாதத்மத” வழங்கவுள்ள நாடு எது?

எது?

அ) அபைரிக்கா

அ) ைகாராஷ்டிரா

ஆ) யுவக 

ஆ) ஒடிஸா

இ) பிரான்ஸ்

இ) ஹரிைானா

ஈ) பெர்ைனி
இந்திைா முழுேதுைான பசுமைத் திட்டங்களுக்கு 750 மில்லிைன்
பவுண்டுகமள ேழங்குேதற்காக, உலக ேங்கிக்கு இங்கிலாந்து (UK)
“இந்திை பசுமை உத்தரோதத்மத” ேழங்கும். கிளாஸ்வகாவில் நடந்த
COP26 உச்சிைாநாட்டில் இது அறிவிக்கப்பட்டது. பசுமை உத்தரோத
நிதிைானது தூை எரிசக்தி, வபாக்குேரத்து ைற்றும் நகர்ப்புற வைம்பாடு
உள்ளிட்ட துமறகளில் தூை ைற்றும் பநகிழ்ச்சிைான உட்கட்டமைப்மப
பகாண்டுேரும். பிமரவேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் படேலப்பைன்ட் குரூப்
கீழ், UN காலநிமல உச்சிைாநாட்டில் 210 மில்லிைன் பவுண்டுகளுக்கு
வைல் UK அளித்துள்ளது.



வநச்சர் ஃபுட் என்ற இதழில் பேளியிடப்பட்ட புதிை NASA ஆய்வின்படி,
பருேநிமல ைாற்றைானது 2030ஆம் ஆண்டளவில் ைக்காச்வசாளம்
ைற்றும் வகாதுமையின் உற்பத்திமை அதீத மபங்குடில் ோயு உமிழ்வு
பாதிக்கலாம். இந்த ஆய்வின்படி, ைக்காச்வசாள பயிர் விமளச்சல் 24%
குமறயும் என்றும், வகாதுமை சுைார் 17% ேளர்ச்சிமைக் காைக்கூடும்
என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பேப்பநிமலயில் அதிகரிப்பு, ைமழப்
பபாழிவு முமறகளில் ைாற்றங்கள் ைற்றும் மபங்குடில் ோயு
உமிழ்வுகளில் CO2 பசறிவு ஆகிைமே இதற்கு காரைைாகும்.

7. கீழ்கண்ட எந்த ைாநிலத்தில், ‘மபஸ்து வாரஸ்’ புத்தாண்டு நாள்

ஆகுகின்ை ைாநிலம் எது?

✓

பாரத ஸ்வடட் ேங்கி (SBI) ஓய்வூதிைம் பபறுபேர்களுக்கு முதல் ‘வீடிவைா
மலஃப் சர்டிபிவகட் வசமே’மை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் புதிை
ேசதிமூலம் ஓய்வூதிைம் பபறுவோர் தங்கள் வீடுகளில் இருந்வத
காபைாளிமூலம் தங்கள் ோழ்நாள் சான்றிதமழ சைர்ப்பிக்க முடியும். SBI
இன்படி, இந்த ேசதி ஓய்வூதிைம் பபறுபேர்களுக்கு ைட்டுவை கிமடக்கும்
ைற்றும் ஓய்வூதிைம் பபறும் ஓய்வூதிைதாரரின் ைமனவி இவ்ேசதிமைப்
பைன்படுத்த முடிைாது. வீடிவைா ோழ்நாள் சான்றிதழின் பசைல்முமற
காகிதைற்றது ைற்றும் இலேசைாகவும் கிமடக்கிறது.

6. காலநிமல ைாற்ைம் குறித்த NASA’இன் சமீபத்திை ஆய்வின்படி,

அ) 2030 

✓









ஈ) ைத்திை பிரவதசம் 
✓

பசாந்தைாக நிலம் இல்லாத ைாநில ைக்களுக்கு வீட்டு ைமனகமள
இலேசைாக ேழங்குேதாக ைத்திை பிரவதச அரசு அறிவித்துள்ளது. அந்த
நிலத்மத ைக்கள் பசாந்த வீடு கட்டிக்பகாள்ள பைன்படுத்தலாம்.
“முதலமைச்சர் அேசிை பூ-அதிகார் வைாெனா” என்ற திட்டத்தின்கீழ்
இந்த இலேச ைமனகள் ேழங்கப்படுகிறது.



 











9. ‘PMFME’ திட்டத்மதச் மசைல்படுத்துகிை ைத்திை அமைச்சகம் எது?
அ) நிதி அமைச்சகம்
ஆ) உைவு பதப்படுத்தும் பதாழிற்துமற அமைச்சகம் 
இ) உழவு அமைச்சகம்
ஈ) ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம்
✓

உைவு பதப்படுத்துதல் பதாழிற்துமற அமைச்சர் பிரசுபதி குைார் பராஸ்,
ஒரு ைாேட்டம், ஒரு தைாரிப்பு திட்டத்தின் கீழ், ‘தில்லி வபக்ஸ்’ என்ற
வபக்கரி பிராண்மடத் பதாடங்கினார். முழு வகாதுமை ரஸ்க் தில்லி
வபக்ஸ் பிராண்டின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் தைாரிப்பு ஆகும்.
பிரதைர் நுண் உைவுப் பதப்படுத்தும் நிறுேனங்களின் (PMFME)
திட்டத்தின்கீழ், ஒரு ைாேட்டத்தில் இருந்து ஒரு பபாருமள அரசாங்கம்
ஊக்குவிக்கிறது. NAFED கூட்டுறவு நிறுேனத்துடன் இமைந்து இந்தத்
தைாரிப்பு பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

10. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை ‘CAATSA’ என்பது எந்த
நாட்டுடன் மதாடர்புமடை சட்டைாகும்?
அ) அபைரிக்கா 
இ) சீனா

தற்வபாது பைாழி பபைர்ப்பு பணிமைத் பதாடங்கி உள்ளது. அதன்படி,
இந்தி, ைராத்தி, வநபாளி, ைமலைாளம், ஒடிைா, உருது, அரபி, பாரசீகம்,
படுகு, ோக்ரிவபாலி ஆகிை 10 பைாழிகளில் திருக்குறள் விமரவில்
பேளிைாகவுள்ளது.
இதன்பதாடர்ச்சிைாக, பாசா, பர்மீஸ், ஃபிஜிைன், ஐரிஷ், பகைர், கிரிவைால்,
ைலாய், ைங்வகாலிைன், தாய், விைட்நாமிஸ், வடனிஷ், சிங்களம்,
ெப்பானிைம், பகாரிைன், பசௌராஷ்டிரா, பகாங்கனி, அஸ்ஸாமி, பபங்காலி,
வபாவடா, வடாக்ரி, பகாங்கணி, மைதிலி, சம்ஸ்கிருதம், சந்தாலி, சிந்தி
உள்ளிட்ட 42 பைாழிகளிலும் திருக்குறள் விமரவில் பேளிைாகவுள்ளது.
வைலும், இந்திை அரசமைப்பில் இல்லாத 66 பைாழிகளிலும்
பைாழிபபைர்ப்பு நமடபபற்று ேருகிறது. இதில், ஆதி, அங்கமி, அவோ,
படகா, இருளா, காட்டு நாைக்கர், வகாடா, பகாண்டா, வகாைா, முண்டா,
பனிைா உள்ளிட்ட 58 பழங்குடியினர் பைாழிகளும்அடங்கும். இதற்காகச்
சம்பந்தப்பட்ட
பல்கமலக்கழகங்களில்
பணிைாற்றும்
தமிழ்ப்
வபராசிரிைர்கள், பைாழி அறிஞர்கள் பணியில் அைர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
ஒரு பைாழியில் பைாழிபபைர்க்க ரூ.1.5 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிறகு, உலகின்அதிக பைாழிகளில் பேளியிடப்பட்ட நூல் என்ற இலக்மக
வநாக்கி, திருக்குறள் பைணிக்கும்.

2. பாதுகாப்பு பதாழில் ேழித்தட திட்ட இைக்குநராக கிருஷ்ைமூர்த்தி
நிைைனம்:

ஈ) யுவக
CAATSA - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act
என்பது கடந்த 2017ஆம் ஆண்டின் சட்டைாகும். இது ரஷ்ைா உட்பட சில
நாடுகளுடன் ேணிகம் பசய்த நாடுகமளத் தண்டிக்கும் வநாக்கம்
பகாண்டது. ரஷ்ைாவின் S400 ஏவுகமை பாதுகாப்பு அமைப்மப
ோங்குேதற்கான தமடகளிலிருந்து இந்திைாவிற்கு விலக்களிக்கும்
சட்டத்மத மூன்று குடிைரசுக் கட்சி அபைரிக்க பசனட்டர்கள் தாக்கல்
பசய்தனர். இது, ‘CAATSA’ விதித்த பபாருளாதாரத் தமடகளில் இருந்து
QUAD-ன் உறுப்பு நாடுகளான ஆஸ்திவரலிைா, ெப்பான் ைற்றும்
இந்திைாவுக்கு பத்து ஆண்டுகள் விலக்கு அளிக்கும்.


1. 120 பைாழிகளில் திருக்குறள் பைாழிபபைர்ப்பு: அமனத்து பைாழியிலும்
பேளியிட ைத்திை பசம்பைாழி நிறுேனம் தீவிரம்
ைத்திை பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனம் சார்பாக 58 பழங்குடியின
பைாழிகள் உட்பட 120-க்கும் வைற்பட்ட பைாழிகளில் திருக்குறள்
பைாழிபபைர்க்கப்பட்டு ேருகிறது.
ைனித ோழ்விைலின் எல்லா அங்கங்கமளயும் அறம், பபாருள், இன்பம்
என்னும் முப்பபரும் பிரிவுகளாய் (முப்பால்) பிரித்து திருக்குறள்
விளக்குகிறது. இதில் உள்ளகருத்துகள் இனம், பைாழி, பாலின
வபதங்களின்றி எக்காலத்துக்கும் பபாருந்துேதால் திருக்குறள் ‘உலகப்
பபாது ைமற’ என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. இதன்சிறப்மப அறிந்த
அறிஞர்களால்
1800-ம்
ஆண்டில்
இருந்வத
43பைாழிகளில்
பைாழிபபைர்க்கப்பட்டுள்ளது. அந்த காலத்தில் மகபைழுத்துப் பிரதிகளும்,
அச்சுப் பிரதிகளும் குமறந்த அளவிவலவை உருோக்கப்பட்டதால்
திருக்குறள், பல பைாழிகளில் முழுமைைாகச் பசன்றமடைவில்மல.
இதமனக் கருத்தில் பகாண்டுைத்திை பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனம்,
முதற்கட்டைாக அரசமைப்பின் 21 பைாழிகளில் பஞ்சாபி, ைணிப்புரி,
பதலுங்கு, கன்னடம், குெராத்தி பைாழிகளில்திருக்குறமள ஏற்பகனவே
பைாழிபபைர்த்திருந்தது.
இந்நிமலயில்,
திருக்குறமள
உலகின்
அமனத்துபைாழிகளிலும் பைாழிபபைர்க்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
இதுபதாடர்பாக பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனத்தின் இைக்குநர்
வபராசிரிைர் இரா சந்திரவசகரன் கூறிைதாேது: உலகம் முழுேதும்,
திருக்குறள் பசன்றமடை, பைாழிபபைர்க்கும் பணிமைத்பதாடங்கும்
முன்பாகவே, இந்திை ைற்றும் சர்ேவதச அளவில் 43 பைாழிகளுக்கு
பைாழி பபைர்க்கப்பட்டுவிட்டன. ஆனால், அேற்றில் பல, ஒற்மறப்
பிரதிைாகவே உள்ளன.
வைலும்,
விளக்கவுமரகள்
பதளிோக
இல்மல.
திருக்குறள்
மீதுஅதிகப்பற்றுள்ள பிரதைர் வைாடி, பைாழி பபைர்ப்பில் தனிக் கேனம்
பசலுத்தி
ேருகிறார்.
இதமனகருத்தில்
பகாண்டும்,
உலகப்
பபாதுைமறமை உலகம் முழுேதும் பகாண்டு பசல்லும் வநாக்கத்தில்





இவ்ோறு அேர் கூறினார்.
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தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு பதாழில் ேழித்தட
கிருஷ்ைமூர்த்தி நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திட்ட

இைக்குநராக

பா

கடந்த 2002’இல் குடிமையிைல் பணியில் வதர்ச்சி பபற்ற கிருஷ்ை
மூர்த்தி, இந்திை ஆயுத பதாழிற்சாமலகளுக்கான வசமேகளுக்கு பணி
நிைைனம் பசய்ைப்பட்டேர். ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைத்தில் பல்வேறு
நிமலகளில்
பணிைாற்றியுள்ள
கிருஷ்ைமூர்த்தி,
தமிழகத்தில்
ஆேடியில் உள்ள கனரக ோகன பதாழிற்சாமல, அரேங்காடு கார்மடட்
பதாழிற்சாமல, இந்திை பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் பசைல்பட்டு
ேரும் ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைம் ஆகிைேற்றில் இைக்குநராக
பணிைாற்றிைேர். ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைத்தில் ஆயுத்பூஷண்
விருது பபற்றேர்.
3. உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி - இந்திை அணி பயிற்சியில்
பங்வகற்க வகாவில்பட்டி ைாைேர் வதர்வு
உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டியில் பங்வகற்கும், இந்திை
அணிக்கான பயிற்சியில் பங்வகற்க வகாவில்பட்டி கல்லூரி ைாைேர்
வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார்.
வகாவில்பட்டி ராைலிங்கம் பதருமேச் வசர்ந்த சக்திவேல் ைகன்
ைாரீஸ்ேரன் (21). இேர் வகாவில்பட்டி அரசு கமல ைற்றும் அறிவிைல்
கல்லூரியில் 2ஆம் ஆண்டு ேணிகவிைல் படிக்கிறார். உலக வகாப்மப
ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டிக்கான இந்திை அணி பயிற்சியில் பங்வகற்க
வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார்.
ைாரீஸ்ேரனின் தந்மத சக்திவேல் தீப்பபட்டிக்கான அட்மடப்பபட்டி
தைாரிக்கும் குடிமசத் பதாழில் பசய்கிறார். தாய் சங்கரி இதற்கு
உதவிைாக இருக்கிறார். ைாரீஸ்ேரன் 8-ம் ேகுப்பு படிக்கும்வபாது
விமளைாட்டு விடுதி வீரர்களுக்கான வதர்வில் பேற்றிபபற்று,
அரிைலூரில் உள்ள விமளைாட்டு விடுதியில் தங்கி ஹாக்கி பயிற்சியுடன்,
12-ம் ேகுப்பு ேமர படித்தார். தற்வபாது, பயிற்சிைாளர் முத்துக்குைாரிடம்
ஹாக்கி பயிற்சி பபற்றதுடன், வகாவில்பட்டி அரசு கல்லூரியில் படிக்கிறார்.
கடந்த ஆண்டு நடந்த உலகக் வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி
வபாட்டிக்கான இந்திை அணி வீரர்கள் வதர்வில், 36 வபரில் ஒருேராக
வதர்வுபபற்றார்.
பதாடர்ந்து
பபங்களூருவில்
உள்ள
இந்திை
விமளைாட்டு ஆமைை விமளைாட்டு விடுதியில் தங்கி, ஓராண்டாக
பயிற்சி பபற்று ேருகிறார். அங்கு கடந்த ைாதம் நடந்த 2ஆம்கட்ட வதர்வில்
24 வபர் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு உள்ளனர். இேர்களில் ைாரீஸ்ேரனும்
ஒருேர் ஆோர்.
இதுகுறித்து, தூத்துக்குடி ைாேட்ட ஹாக்கி கழகச் பசைலாளர் பச குரு
சித்திர சண்முகபாரதி கூறும்வபாது, “ைாரீஸ்ேரன் தற்வபாது இறுதிக்கட்ட
பயிற்சி முகாமுக்கு வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார். இதில் இருந்து 20 வபர்
வதர்வு பசய்ைப்படுேர். அேர்கள்தான் புேவனஸ்ேரில் இம்ைாதம் கமடசி
ோரம் பதாடங்கும் உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டியில்
இந்திை அணிக்காக விமளைாடுேர். தற்வபாது வதர்வு பசய்ைப்பட்ட 24



 











வபரில் பதன் இந்திைாவில் இருந்து வதர்ோனேர் ைாரீஸ்ேரன் ைட்டுவை.
தமிழகம் ைற்றும் வகாவில்பட்டிக்கு ைாரீஸ்ேரன் பபருமை வசர்த்துள்ளார்”
என்றார்.
4. நாட்டிவலவை முதல்முமறைாக தமிழகத்தில் 'கடல்பாசி திட்டம்'
இந்திைாவிவலவை முதல்முமறைாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி திட்டம்
பசைல்படுத்தப்பட உள்ளதாக ைத்திை தகேல் ஒலிபரப்புத்துமற
இமைைமைச்சாா் எல் முருகன் கூறினாாா்.
ைக்கமள வீடுவீடாகத் வதடிச் பசன்று கவரானா தடுப்பூசி பசலுத்தும்
திட்டம் ைத்திை அரசால் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிமலயில் ைத்திை
இமைைமைச்சாா் எல் முருகன் வகாைம்வபடு பகுதியில் சனிக்கிழமை
வீடுவீடாகச் பசன்று தடுப்பூசி வபாடுேமத ஆய்வு பசய்ததுடன்,
தடுப்பூசியின் அேசிைம் குறித்தும் விழிப்புைாா்வு ஏற்படுத்தினாாா்.
பின்னாா் பசய்திைாளாா்களிடம் அோா் கூறிைது:
உலகிவலவை 100 வகாடிக்கும் வைல் தடுப்பூசி பசலுத்திை நாடு இந்திைா.
தமிழகத்தில் 6 வகாடி தடுப்பூசிகள் பசலுத்தப்பட்டுள்ளன. முதல் தேமை
ஊசிமை 93 சதவீதம் வபாா் பசலுத்திக் பகாண்டுள்ளனாா். 2-ஆம்
தேமை ஊசிமையும் தமிழகத்மதச் வசாா்ந்வதாாா் தாைதிக்காைல்
வபாட்டுக் பகாள்ள வேண்டும்.
இந்திைாவிவலவை முதல் முமறைாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி திட்டத்மத
ைத்திை அரசு பசைல்படுத்த உள்ளது. அதற்கான பணிகள் நமடபபற்று
ேருகின்றன. பேளிநாடுகளில் கடல்பாசிக்கு அதிக வதமே உள்ளது.
இந்தத் திட்டம் பசைல்படுத்தப்பட்டால் பபண்களுக்கான வேமலோய்ப்பு
அதிகரிக்கும். தமிழகத்தின் பபாருளாதாரமும் ேளரும். தமிழக அரசிடம்
இருந்து விரிோன திட்ட அறிக்மக ேரவேண்டியுள்ளது. அது
பேளிைானதும் கடல்பாசி திட்டம் விமரவில் பதாடங்கப்படும்.
பபட்வரால், டீசல் மீதான கலால் ேரிமை ைத்திை அரசு குமறத்திருப்பது
ைக்களுக்கு தீபாேளி பரிசாக அமைந்துள்ளது. அமதத் பதாடாா்ந்து
புதுச்வசரி உள்பட பல்வேறு ைாநிலங்கள் பபட்வரால் டீசலுக்கான ோட்
ேரிமைக் குமறத்துள்ளன. தமிழக அரசும் பபட்வரால், டீசலுக்கான ோட்
ேரிமைக் குமறக்க வேண்டும் என்றாாா் அமைச்சாா் முருகன்.
5. மும்மப ஐஐடி பதாழில்நுட்ப ேல்லுநாா்கள் தைாரிப்பில் புதிை பாம்பன்
பால ரயில் பாமதக்கான ேமரபடம்
மும்மப ஐஐடி பதாழில்நுட்ப ேல்லுநாா்களின் உதவியுடன் பாம்பன் ரயில்
பாமதக்கான ேமரபடம் தைாராகி ேருேதாக ைதுமர ரயில்வே வகாட்ட
அலுேலகம் பதரிவித்துள்ளது.
ைதுமர ரயில்வே வகாட்டத்தில் புதிை ரயில் பாமதப் பணிகள், இரட்மட
ரயில் பாமதப் பணிகள், அகல ரயில் பாமதப் பணிகள், புதிை பாம்பன்
பாலப் பணிகள் ஆகிைமே நமடபபற்று ேருகின்றன. இப்பணிகள்
பதாடாா்பாக ைதுமர வகாட்ட ரயில்வே அலுேலகம் பேளியிட்ட பசய்தி:
அருப்புக்வகாட்மட ேழிைாக அமைக்கப்படும் ைதுமர- தூத்துக்குடி புதிை
ரயில் பாமதத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாக, தூத்துக்குடி அருவக
மீளவிட்டான் முதல் வைலைருதூாா் ேமர ரயில் பாமதப் பணிகள்
நிமறேமடயும் நிமலயில் உள்ளன. இந்தப் பகுதியில் 4 பபரிை
பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. நடப்பாண்டு டிசம்பரில், இந்த 18
கிவலா மீட்டாா் புதிை ரயில் பாமத ஆய்வுக்கு தைாராகி விடும். ஆய்வு
முடிந்தவுடன்
இந்தப்
பகுதியில்
உள்ள
மின்சார
தைாரிப்பு
நிறுேனங்களுக்கு சரக்கு ரயில்கள் இைக்கப்படவுள்ளன.
ைதுமர- வதனி ரயில் பாமத 2022 ெனேரியில் ஆய்வு
ைதுமர- வபாடிநாைக்கனாா் அகல ரயில் பாமதத் திட்டத்தில்,
ஆண்டிபட்டி - வதனி பிரிவில் புதிை அகல ரயில் பாமத அமைக்கப்பட்டு
தைாராக உள்ளது. இந்த 17 கிவலா மீட்டாா் தூரமுள்ள புதிை ரயில்
பாமதயில், தமிழக மின்ோரிைத்தின் சாாா்பாக இரண்டு மின்
ேழித்தடங்கள் அமைக்கும் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன.
இப்பணிகள் முடிேமடந்தவுடன் பபங்களூாா் பதன் சரக பாதுகாப்பு
ஆமைைாா் ஆய்வு நடத்தவுள்ளாாா்.
இந்தப் பிரிவில் மீதமுள்ள 15 கிவலா மீட்டாா் தூர வதனிவபாடிநாைக்கனாா் அகல ரயில் பாமதப் பணிகள் நமடபபற்று
ேருகின்றன. இப்பகுதியில் ரயில் பாமத அமைக்கத் வதமேைான ைண்
எடுப்பதற்கு வதனி ைாேட்ட ஆட்சிைரிடம் அனுைதி வகாரப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயில் பாமதயில் நமடபபற்றும் ேரும் 32 சிறிை பாலங்களுக்கான
கட்டுைானப் பணிகள் டிசம்பரில் நிமறேமடயும். 2022 ெனேரியில்













பாதுகாப்பு ஆமைைாா் ஆய்வு நடத்த உள்ளாாா். அதன் பின்னாா் இந்த
ரயில் பாமத தைாராகி விடும்.
இரட்மட ரயில் பாமதப் பணிகள்:
வகாவில்பட்டி - துலுக்கப்பட்டி இமடவை 33 கிவலா மீட்டாா் புதிை
இரட்மட ரயில் பாமதப் பணிகளுக்காக நில ஆாா்ஜிதப் பணிகளும்
நமடபபற்று ேருகின்றன. ரயில் பாமத அமைக்கத் வதமேைான ைண்
அள்ளுேதற்கு ைாேட்ட ஆட்சிைரிடம் அனுைதி வகாரப்பட்டுள்ளது. இந்தப்
பகுதியில் 6 பபரிை பாலங்கள், 41 சிறிை பாலங்கள் ஆகிைேற்றின்
கட்டுைானப் பணிகள் நிமறேமடந்துள்ளன. ஒரு சிறிை பாலத்திற்கான
கட்டுைானப் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன.
ைதுமர- திருைங்கலம் இமடவை நமடபபற்று ேரும் இரட்மட அகல
ரயில் பாமதப் பணிகள் 2022 பிப்ரேரியில் நிமறேமடயும் என
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது.
இப்பணிகளுக்காக
17
ஏக்காா்
நிலம்
மகைகப்படுத்தும் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன. இந்த ரயில்வே
பாமதயில் 47 சிறிை பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு விட்டன. 3 சிறிை
பாலங்களுக்கான பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன.
புதிை பாம்பன் பாலம்
புதிை பாம்பன் பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரைாக நமடபபற்று
ேருகின்றன. நடுவில் கப்பல்கள் பசன்றுேர ேசதிைாக பசங்குத்தாக
வைவல பசன்று ேரும் ேமகயில் அமைக்கப்படும் ரயில் பாமதக்கான
ேமரபடம் மும்மப ஐஐடி பதாழில் நுட்ப ேல்லுநாா்களின் உதவியுடன்
தைாராகி ேருகிறது என்று பதரிவித்துள்ளாாா்.

6. ைத சுற்றுலாமே பிரபலப்படுத்த ராைாைை ைாத்திமர சுற்றுலா:
இந்திை ரயில்வே உைவு ைற்றும் சுற்றுலா கழகம் (ஐஆர்சிடிசி) வநற்று
பேளியிட்டுள்ள
பசய்திக்குறிப்பில்
கூறியிருப்பதாேது:
கவரானா
மேரஸின் பாதிப்பு குமறந்து ேருேதால், ைக்களின் வதமேக்கு ஏற்றார்
வபால், பல்வேறு இடங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சார்பில் சுற்றுலா ரயில்கள்
இைக்கப்படுகின்றன.
ராைாைை
காவிைத்துடன்
பதாடர்புமடை
இடங்கமளக் காணும் ேமகயில்,
ராைாைை ைாத்திமர
சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு பசய்ைப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயில் பைைம் ேரும் நேம்பர் 16-ம் வததி ைதுமரயில் இருந்து
புறப்படுகிறது. திண்டுக்கல், திருச்சி, கும்பவகாைம், கடலூர், விழுப்புரம்,
பசன்மன எழும்பூர் ேழிைாகச் பசல்கிறது. ஹம்பி, நாசிக், சித்ரகூட், காசி,
கைா, சீதாைார்ஹி, வநபாளம், ெனக்புரியில் உள்ள சீதா பென்ைபூமி,
அவைாத்தியில் ராைபென்ை பூமி, நந்திகிராம், சிருங்க பேற்பூர், அலகாபாத்
வபான்ற இடங்கமளக் காை ஏற்பாடுகள் பசய்ைப்பட்டுள்ளன.
பைாத்தம் 12 இரவுகள், 13 பகல்கள் பகாண்ட இந்த சுற்றுலாவுக்கு
கட்டைம் `14,490 ஆகும். இதில், ரயில் கட்டைம், தங்கும் ேசதி, மசே
உைவு ஆகிைமே அடங்கும். இதில் பங்வகற்க விரும்புவோர் 2
தேமை தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாண்டிருக்க வேண்டும். இவ்ோறு
ஐஆர்சிடிசி கூறியுள்ளது.
7. துப்பாக்கி சுடுதல்: ைானு/ொேத் வொடிக்கு தங்கம்
வபாலந்தில் நமடபபற்ற சாா்ேவதச துப்பாக்கி சுடுதல் சம்வைளனத்தின்
(ஐஎஸ்எஸ்எஃப்) பிபரசிபடன்ட்’ஸ் வகாப்மப வபாட்டியில் இந்திைாவின்
ைானு பாக்காா்/ஈரானின் ொேத் ஃபருக்கி இமை கலப்பு அணிகள்
பிரிவில் தங்கம் பதக்கம் பேன்றது.
முதலிடத்துக்கான வபாட்டியில் இந்த இந்வதா/ஈரானிவைா வொடி 16-8
என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் பிரான்ஸின் பைதில்டா லவைாவல/ஆாா்படம்
பசாா்பனௌவசாவ்
இமைமை
வதாற்கடித்தது.
தகுதிச்சுற்றில்
ைானு/ொேத் இமை முமறவை 582/600 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடம்
பிடித்து அமரயிறுதிக்கு தகுதிபபற்றது. பின்னாா் அதில் முதலிடம் பிடித்து
இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்வனறி, அங்கு தங்கம் பேன்றது.
முன்னதாக 8 வொடிகள் தகுதிபபற்ற அமரயிறுதிச் சுற்றில் வைலும் இரு
இந்திைாா்கள்
இடம்
பபற்றிருந்தனாா்.
இந்திைாவின்
அபிவஷக்
ோா்ைா/உக்மரனின் ஒபலனா பகாஸ்படவிச் இமை 6-ஆம் இடமும்,
இந்திைாவின் பசௌரவ் பசௌதரி/ஸ்விட்சாா்லாந்தின் பஹய்தி பகாா்பாா்
மடபதல்ம் வொடி 7-ஆம் இடமும் பிடித்தன. இது தவிர வபாட்டியில்
கலந்துபகாண்டிருந்த
இந்திைாவின்
ைஷஸ்வி
வதஸ்ோல்/ஸ்வலாவேகிைாவின் ெுராஜ் டுஸின்ஸ்கி 10-ஆேது இடம்
பிடித்தது.
பசௌரவுக்கு பேள்ளி: ஆடேருக்கான 10 மீட்டாா் ஏாா் பிஸ்டல் பிரிவில்
இந்திைாவின் பசௌரவ் பசௌதரி பேள்ளியும், அபிவஷக் ோா்ைா



 











பேண்கலமும் பேன்றனாா். பொா்ைனி வீராா் கிறிஸ்டிைன் பரய்ட்ஸ் 34
புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடிக்க, பசௌரவ் 24, அபிவஷக் 21
புள்ளிகளுடன் முமறவை அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனாா்.





இந்த நிமலயில், முக்கிை முடிவுகமள எடுப்பதற்கான கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
ைாநாடு அடுத்த ோரம் கூடுகிறது என்று பிடிஐ பசய்தி நிறுேனம்
பதரிவித்துள்ளது.

8. யு-23 ைல்யுத்த சாம்பிைன்ஷிப்: இந்திைாவுக்கு வைலும் 3 பேண்கலம்
பசாா்பிைாவில் நமடபபறும் 23 ேைதுக்கு உள்பட்வடாருக்கான (யு-23)
உலக ைல்யுத்த சாம்பிைன்ஷிப் வபாட்டியில் இந்திைாவுக்கு வைலும் 3
பேண்கலப் பதக்கங்கள் கிமடத்துள்ளது.
இமதைடுத்து இப்வபாட்டியில்
எண்ணிக்மக 5 ஆகியுள்ளது.

இந்திைா

பேன்ற

பதக்கங்களின்

ைகளிருக்கான பேண்கலப் பதக்க சுற்றில் இந்திைாவின் 3
வீராங்கமனகள் பேன்ன் வபரில் இந்த எண்ணிக்மக உைாா்ந்துள்ளது.
62 கிவலா பிரிவில் ராதிகா 6-4 என்ற புள்ளிகள் கைக்கில்
இத்தாலியின் அவராரா வகம்பாக்னாமே வதாற்கடித்தாாா். 65 கிவலா
பிரிவில் நிஷா 10-0 என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் லாத்விைாவின் எல்ைா
ஸிட்பலபரமே வீழ்த்தினாாா். 72 கிவலா பிரிவில் திவ்ைா கக்ரான் 6-2
என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் அபைரிக்காவின் காய்லா வைரி ைராவனாமே
பேன்றாாா்.
முன்னதாக 50 கிவலா பிரிவில் ஷிோனி பேள்ளியும், 55 கிவலா பிரிவில்
அஞ்சு பேண்கலமும் பேன்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்வபாட்டியில்
ஆடேருக்கான ஃப்ரீஸ்மடல் பிரிவு பேண்கலப் பதக்க சுற்றில்
இந்திைாவின் பசௌரவ் ைதுகாா் - ஆாா்மீனிைாவின் வைனுேல்
கந்த்சாா்த்சிைாமன சந்திக்கிறாாா்.
9. சீனாவிண்ணில் பசலுத்தப்பட்ட 3 பசைற்மகக்வகாள்கள்
பதன்வைற்கு சிசுோன் ைாகாைத்தின் ஜிசாங் ஏவுதளத்திலிருந்து 3
பதாமலயுைாா்வு
பசைற்மகக்வகாள்கமள
சீனா
சனிக்கிழமை
பேற்றிகரைாக விண்ணில் பசலுத்திைது.
ைாவ்கான்-35 ரகத்மதச் வசாா்ந்த அந்த பசைற்மகக்வகாள்கள், லாங்
ைாாா்ச்-2டி ராக்பகட் மூலம் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டன. லாங் ைாாா்ச்
ராக்பகட் மூலம் பேற்றிகரைாக பசைல்படுத்தப்பட்ட 396-ஆேது
பசைற்மகக்வகாள் திட்டம் இது என்று அரசுக்குச் பசாந்தைான
ஜின்ஹுோ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளது.
10. 3-ஆேது முமறைாக ஷி ஜின்பிங் பதவி நீட்டிப்பு?
அடுத்த ோரம் நமடபபறவிருக்கும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ைாநாட்டில்,
இதுேமர இல்லாத ேமகயில் அதிபாா் ஷி ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலம்
3-ஆேது முமறைாக நீட்டிக்கப்படும் என்று எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பிடிஐ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளதாேது:
68 ேைதாகும் ஷி ஜின்பிங், சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, ைத்திை ராணுே
ஆமைைம் ஆகிைேற்றின் தமலமைப் பபாறுப்மபயும் முப்பமடகமளக்
கட்டுப்படுத்தும் அதிபாா் பபாறுப்மபயும் ேகித்து ேருகிறாாா். இதன் மூலம்,
நாட்டின் 3 அதிகார பீடங்களும் அேரது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன.
இந்தச் சூழலில், ேரும் திங்கள்கிழமை பதாடங்கவிருக்கும் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி ைாநாட்டில் அோா் பங்வகற்கிறாாா்.
அந்த ைாநாட்டில், கட்சி அண்மைக்காலைாக ஆற்றியுள்ள ேரலாற்றுச்
சாதமனகமளப் பட்டிைலிட்டு தீாா்ைானம் நிமறவேற்றப்படவுள்ளதாக
அரசுக்குச் பசாந்தைான ஜின்ஹுோ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளது.
11-ஆம் வததி ேமர நமடபபறவிருக்கும் இந்த ைாநாட்டில், ஷி
ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலம் 3-ஆேது முமறைாக நீட்டிக்கப்படும் என்று
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. ைாவோ-வசதுங்குக்குப் பிறகு சீனாவின் மிக
சக்தி ோய்ந்த தமலேராகக் கருதப்படும் ஷின்பிங், 3-ஆேது முமறைாக
வைலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு அதிபாா் பதவியில் நீடித்தால் சீன ேரலாற்றில்
அதுவே முதல்முமறைாகும்.
சீனாவில் இதற்கு முந்மதை அதிபாா்கள் அமனேரும் 2 முமற ஆட்சி
பசலுத்திைதற்குப் பிறவகா, தங்களுக்கு 68 ேைது பூாா்த்திைான பிறவகா
பதவியிலிருந்து ராஜிநாைா பசய்து ேந்தனாா். இந்தச் சூழலில், கடந்த
2018-ஆம் ஆண்டு வைற்பகாள்ளப்பட்ட அரசிைல் சாசனத் திருத்தத்தில்,
ஒருோா் இரு முமற ைட்டுவை அதிபராகத் வதாா்ந்பதடுக்கப்பட முடியும்
என்ற ேரம்பு நீக்கப்பட்டது. இது, ஷி ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலத்மத
நீட்டிப்பதற்கான முன்வனற்பாடாகக் கருதப்பட்டது.











