


         

    

1. இந்திய இரயில்வே ஆனது எந்த நகரங்களுக்கு இடைவய ‘கதி 

சக்தி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் சிறப்பு இரயிடை’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ) தில்லி-பாட்னா  

ஆ) தில்லி-வாரணாசி 

இ) வாரணாசி-கேவாடியா 

ஈ) தில்லி-நைனிடால் 

✓ இந்திய இரயில்கவ ஆனது தில்லி மற்றும் பாட்னா இநடகய ‘ேதி சக்தி 

சூப்பர்ஃபாஸ்ட் சிறப்பு இரயிநைத்' த ாடங்கியுள்ளது. இந் ப் பண்டிநேக் 

ோைத்தில் பயணிேளின் வசதிக்ோே ஆனந்த் விஹார் முநனயம் - 

பாட்னா - ஆனந்த் விஹார் முநனயம் வநர இந் க் ‘ேதி சக்தி சூப்பர் 

பாஸ்ட் சிறப்பு இரயில் இயக்ேப்படுகிறது. 

 

2. 2021ஆம் ஆண்டு முதல் எத்தடன ஆண்டுகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ் 

ேங்கியின் ஆளுநராக சக்திகாந்த தாஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ) இரண்டு ஆண்டுேளுக்கு 

ஆ) மூன்று ஆண்டுேளுக்கு  

இ) ைான்கு ஆண்டுேளுக்கு 

ஈ) ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு 

✓ அநமச்சரநவயின் நியமனக்குழு, 10.12.2021’க்குப்பிறகு அல்ைது அடுத்  

உத் ரவு வரும் வநரயில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) ஆளுைரான 

சக்திோந்   ாநை 3 ஆண்டுேளுக்கு மறுநியமனம்தசய்து உத் ரவிட்டு 

உள்ளது. ஓய்வுதபற்ற இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிோரியான சக்திோந்  

 ாஸ், டிசம்பர் 12, 2018 மு ல் ரிசர்வ் வங்கியின் 25ஆவது ஆளுைராேப் 

தபாறுப்கபற்றார். அவர் 15ஆவது நிதிக்குழுவின் உறுப்பினராேவும் ஓர் 

ஆண்டு ோைம் பணியாற்றினார். 

✓ ஜூநை 1, 1949 மு ல் ஜனவரி 14, 1957 வநர RBI’இன் ஆளுைராேப் 

பணியாற்றிய தபனேல் ராமா ராவ் அவர்ேகள RBI வரைாற்றில் அதிே 

ைாள் ஆளுைராேப் பணியாற்றியவர் ஆவார். 

 

3. MSME’களுக்கு உதவும் ேடகயில் பபாதுத்துடற பகாள்முதல் 

மற்றும் திட்ை நிர்ோகத்தில் சீர்திருத்தங்கடள பதாைங்கியுள்ள 

நடுேண் அடமச்சகம் எது? 

அ) MSME அநமச்சேம் 

ஆ) நிதி அநமச்சேம்  

இ) வீட்டுவசதி & ைேர்ப்புற விவோரங்ேள் அநமச்சேம் 

ஈ) உணவு ப ப்படுத்தும் த ாழிற்துநற அநமச்சேம் 

✓ நிதி அநமச்சேமானது தபாது தோள்மு ல் மற்றும் திட்ட நிர்வாேத்தில் 

சீர்திருத் ங்ேநளத் த ாடங்கியுள்ளது. இது திட்டங்ேநளச் தசயல்படுத்  

-வும், சிறு, குறு மற்றும் ைடுத் ர நிறுவனங்ேளுக்கு (MSME) சரியான 

கைரத்தில் பணஞ்தசலுத் வும் கைாக்ேம் தோண்டது. 

✓ இப்புதிய வழிோட்டு ல்ேள் ஒப்பந்  ாரர்ேநளத் க ர்ந்த டுப்ப ற்ோன 

மாற்று வழிமுநறேநளத்  ருகிறது. பநைய முநற குநறந்  வணிே 

ஏைத்திற்கு அதிே ஆ ரவளிக்கிறது. 

 

4. தற்பகாடைகள் குறித்த NCRB’இன் தரவுகளின்படி, நிகழ்ந்த 

பமாத்த தற்பகாடைகளில், பின்ேரும் எந்தத் துடறசார்ந்வதார் அதிக 

பங்கிடனக் பகாண்டுள்ளனர்? 

அ) தினக்கூலிேள்  

ஆ) இல்ைத் ரசிேள் 

இ) கவநையற்கறார் 

ஈ) உைவர் தபருமக்ேள் 

✓ க சிய குற்ற ஆவணக் ோப்பேத்தின் (NCRB)  ரவுேளின்படி, 2020ஆம் 

ஆண்டில் தமாத் ம் 37,666 தினக்கூலிேள்  ற்தோநை தசய்துதோண்டு 

இறந்துள்ளனர். இந்  எண்ணிக்நே தமாத்   ற்தோநைேளில் மிேப் 

தபரிய பங்நேக் தோண்டுள்ளது. அவர்ேநளப் பின்த ாடர்ந்து இல்ைத்  

-ரசிேளும் உைவர் தபருமக்ேளும் உள்ளனர். இவ்வறிக்நேயின்படி, 

ேடந்  பத்து ஆண்டுேளில் இல்ைா  அளவுக்கு ேடந்  ஆண்டு 1.53 

இைட்சத்திற்கும் அதிேமான  ற்தோநைேள் பதிவாகியுள்ளன. 

✓ 2020ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் தினமும் சராசரியாே 31 குைந்ந ேள் 

 ற்தோநை தசய்துதோள்வ ாேவும் அது கமற்கோளிட்டுள்ளது. 2019ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து 18 ச வீ ம் அதிேரித்து 2020’இல் 11,396 குைந்ந ேள் 

 ற்தோநை தசய்துதோண்டுள்ளனர். 

 

5. வதசபக்தி கீதம் இயற்றுேதற்கான வபாட்டிகடள அறிவித்துள்ள 

மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ) தவளியுறவு அநமச்சேம் 

ஆ) ேைாச்சார அநமச்சேம்  

இ) ஊரே வளர்ச்சி அநமச்சேம் 

ஈ) மின்னணு மற்றும்  ேவல் த ாழில்நுட்ப அநமச்சேம் 

✓ ஆசாதி ோ அம்ரித் மகோத்சவத்தின்கீழ் மூன்று கபாட்டிேநள ேைாச்சார 

அநமச்சேம் அறிவித்துள்ளது. அநவ க சபக்தி கீ ம் இயற்று ல், இரங் 

-கோலி வரைதல் மற்றும் கைாரி எழுது ல் ஆகும். இந் ப் கபாட்டிேள் 

 ாலுோ மட்டத்திலிருந்து க சிய அளவில் த ாடங்ேப்பட்டுள்ளன. இந்  

முயற்சிநய பிர மர் கமாடி மான்கிபாத் நிேழ்ச்சியில் அறிவித் ார். இந் ப் 

கபாட்டி ஓரிரு மா ங்ேளுக்கு ைடத் ப்பட்டு தவற்றியாளர்ேளுக்கு பரிசுேள் 

வைங்ேப்படும். 

 

6. அண்டமயில் பதாைங்கப்பட்ை ‘டையரி சகாகர்’ திட்ைத்டதச் பசய 

-ல்படுத்துகிற நடுேண் அடமச்சகம் எது? 

அ) உைவு மற்றும் குடும்பைை அநமச்சேம் 

ஆ) ஊரே வளர்ச்சி அநமச்சேம் 

இ) கூட்டுறவு அநமச்சேம்  

ஈ) உணவு ப ப்படுத்தும் த ாழிற்துநற அநமச்சேம் 

✓ அமுலின் 75ஆவது நிறுவன ஆண்டு தோண்டாட்டத்தின்கபாது, குஜராத் 

மாநிைம் ஆனந்த் என்ற இடத்தில், மத்திய அநமச்சர் அமித் ஷா, “நடயரி 

சோேர்” திட்டத்ந  த ாடங்கி நவத் ார். கூட்டுறவு அநமச்சேத்தின்கீழ், 

தமாத் ம் `5000 கோடி மு லீட்டில், என்சிடிசியால் நடயரி சோேர் 

திட்டம் தசயல்படுத் ப்படும். 

✓ இந் த்திட்டத்தின்கீழ், பால் தோள்மு ல், ப ப்படுத்து ல்,  ர உத் ரவா ம், 

மதிப்புக்கூட்டல், பிராண்டிங், கபக்கேஜிங், சந்ந ப்படுத் ல், தபாருட்ேள் 

மற்றும் ஏற்றுமதிேளின் கபாக்குவரத்து மற்றும் கசமிப்பு கபான்ற 

பல்கவறு ைடவடிக்நேேட்கு  குதியுள்ள கூட்டுறவு நிறுவனங்ேளுக்கு 

நிதியு வி வைங்ேப்படும். 

 

7. முதன்முடறயாக தும்பியினங்கடள ஆேணப்படுத்தியுள்ள 

மாநிைம் எது? 

அ)  மிழ்ைாடு 

ஆ) கேரளா  

இ) ஆந்திர பிரக சம் 

ஈ) ேர்ைாடோ 

✓ பூச்சியியல் வல்லுைர்ேள் குழு மு ன்முநறயாே கேரள மாநிைத்தில் 

தும்பியினங்ேநள ஆவணப்படுத்தியுள்ளது. கேரளாவில் 181 வநேயான 

தும்பியினங்ேள் உள்ளன. இது கமற்குத் த ாடர்ச்சி மநைேளுக்குச் 

தசாந் மான 68 இனங்ேநளயும் உள்ளடக்கிய எண்ணிக்நேயாகும். 

இந்  ஆய்வின்படி, கமற்குத்த ாடர்ச்சி மநையின் தும்பியினங்ேள் 207 

ஆே உள்ளன; அவற்றுள் 80 இனங்ேள் உள்ளூர் இனங்ேளாம். 

 

8. வதசிய நிறுேன சட்ை வமல்முடறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT) 

புதிய தடைேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) அகசாக் பூஷன்  

ஆ) AK சிக்ரி 

இ) ரஞ்சன் கோகோய் 

ஈ) J முகோபா யா 

✓ ஓய்வுதபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதியைசைான அகசாக் பூஷன், க சிய 

நிறுவன சட்ட கமல்முநறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் புதிய  நைவராே 4 

ஆண்டுேள் / அவர் 70 வயது வநர எட்டும் வநர நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ 2020 மார்ச்சில் அப்கபாந ய  நைவராே இருந்  நீதியரசர் S J 

முகோபா யா ஓய்வுதபற்ற ால், அப்ப வி ோலியாே இருந் து. மணிப்பூர் 

உயர்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வுதபற்ற  நைநம நீதியரசர் இராமலிங்ேம் 

சு ாேநர, க சிய நிறுவன சட்டத்தீர்ப்பாயத்தின் (NCLT)  நைவராேவும் 

அரசாங்ேம் நியமித்துள்ளது. 

 

9. ‘சர்தார் பவைல் தடைடமத்துே டமயம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள இைம் 

எது? 

அ) நைனிடால் 

ஆ) முகசாரி  

இ) வாரணாசி 

ஈ) ைாக்பூர் 

✓ முகசாரியில் உள்ள ைால் பேதூர் சாஸ்திரி க சிய நிர்வாே அோடமியில் 

(LBSNAA) ‘சர் ார் பகடல்  நைநமத்துவ நமயத்ந ’ ைாட்டிற்கு அர்ப்ப 

-ணித் ார் மத்திய மாநிை பணியாளர்ேள், தபாது குநறேள், ஓய்வூதியங் 

-ேள், டாக்டர் ஜிக ந்திர சிங். சர் ார் வல்ைபாய் பகடலின் பிறந் ைாநளக் 

குறிக்கும் ராஷ்டிரிய ஏக் ா திவாஸ் விைாவில் இது திறக்ேப்பட்டது. 

 

10. 2021 - வதசிய ஆயுர்வேத நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Ayurveda for Poshan  

ஆ) Ayurveda for COVID 

இ) Aatmanirbhar Ayurveda 

ஈ) Amrut Ayurveda 

✓ க சிய ஆயுர்கவ  ைாளானது ேடந்  2016ஆம் ஆண்டு மு ல்  ன்வந்திரி 

தஜயந்தி அன்று தோண்டாடப்படுகிறது. “Ayurveda for Poshan” என்பது 

இந்  ஆண்டு (2021), க சிய ஆயுர்கவ  ைாளுக்ோனக் ேருப்தபாருள் 

ஆகும். இமாச்சை பிரக ச மாநிைத்தில் உள்ள பஞ்சகுைாவில் உள்ள 

க சிய ஆயுர்கவ  நிறுவனத்தின் துநண நமயத்தின் உட்ேட்டநமப் 

-நப விரிவுபடுத்துவ ற்ோே மத்திய ஆயுஷ் அநமச்சர் சர்பானந் ா 

கசாகனாவால் `260 கோடி நிதியு வி அறிவித் ார். ைல்ை ஆகராக்கியம் 

மற்றும் தசல்வத்திற்ோே  ன்வந்திரி பேவான் வழிபடப்படுகிறார். 

 


1. 2021ஆம் ஆண்டுக்ோன பத்ம விருதுேள்: குடியரசுத் நைவர் 

வைங்கினார் 

2021ஆம் ஆண்டுக்ோன பத்ம விருதுேநள தில்லியில் 

தசவ்வாய்க்கிைநம ைநடதபற்ற விைாவில் குடியரசுத்  நைவர் ராம்ைாத் 

கோவிந்த் வைங்கினார். 

 மிைேத்திலிருந்து மநறந்  பாடேர் எஸ் பி பாைசுப்பிரமணியம் சார்பில் 

அவரின் மேன், கபராசிரியர் சாைமன் பாப்நபயா, வடதசன்நன 

மருத்துவர் மநறந்  திருகவங்ேடம் சார்பில் அவரின் குடும்பத்தினர், 106 

வயது பாப்பம்மாள் உள்ளிட்கடார் பத்ம விருதுேநளப் தபற்றுக் 

தோண்டனர். 

ேகரானா கைாய்த்த ாற்றின் ோரணமாே 2020ஆம் ஆண்டுக்ோன பத்ம 

விருதுேள் ோை ாம மாே ேடந்  திங்ேள்கிைநம வைங்ேப்பட்டது. 

நிேைாண்டு குடியரசு தினத்ந  முன்னிட்டு அறிவிக்ேப்பட்ட 2021ஆம் 

ஆண்டுக்ோன பத்ம விருதுேள் வைங்கும் விைா குடியரசுத்  நைவர் 

மாளிநே  ர்பார் மண்டபத்தில் தசவ்வாய்க்கிைநம ைநடதபற்றது. 

விருது தபற்றவர்ேள் விவரம் வருமாறு: 

பத்ம விபூஷண்: 15 தமாழிேளில் 40,000 பாடல்ேநளப் பாடிய மநறந்  

பின்னணிப் பாடேர் எஸ்.பி. பாைசுப்பிரமணியத்துக்கு அறிவிக்ேப்பட்ட 

பத்மவிபூஷண் விருந  அவரின் மேன் எஸ்.பி.பி. சரண் குடியரசுத் 

 நைவரிடமிருந்து தபற்றுக்தோண்டார். 

பிரபை மருத்துவர் பி எம் தஹக்கட, அேண்ட அநைவரிநசயில் ஃநபபர் 

ஆப்டிேல் த ாழில்நுட்பத்தின்  ந்ந  என்று அநைக்ேப்படும் மநறந்  

அதமரிக்ேவாழ் இந்திய விஞ்ஞானி ைகரந்திர சிங் ேபானி, சர்வக ச 

அளவில் முன்னிநையில் இருக்கும் ஒடியா சிற்பக் ேநைஞர் சு ர்சன் 

சாகு, மநறந்  இஸ்ைாமிய அறிஞர் தமௌைானா வஹிதுதீன் ோன், 

த ால்லியல் வல்லுைர் பிபி ைால் உள்ளிட்ட ஏழு கபருக்கு பத்ம விபூஷண் 

விருது வைங்ேப்பட்டது. 

பத்ம பூஷண் விருது: பத்ம பூஷண் விருது 10 கபருக்கு வைங்ேப்பட்டது. 

பின்னணிப் பாடகி கே எஸ் சித்ரா, ஓய்வு தபற்ற ஐஏஎஸ் அதிோரியும், 

பிர மர் அலுவைே மு ன்நமச் தசயைாளராே இருந் வருமான 

நிருகபந் ர மிஸ்ரா, முன்னாள் மக்ேளநவத்  நைவர் சுமித்ரா மோஜன் 

உள்ளிட்கடார் பத்ம பூஷண் விருந ப் தபற்றனர். 

அரசியல், தபாதுவாழ்க்நேயில் சா நன பநடத்  மநறந்   ருண் 

கோகோய் (அஸ்ைாம் முன்னாள் மு ல்வர்), மநறந்  ராம்விைாஸ் 

பாஸ்வான் (முன்னாள் மத்திய அநமச்சர்) ஆகிகயாருக்கு வைங்ேப்பட்ட 

பத்ம பூஷண் விருந  அவர்ேளின் குடும்பத்தினர் தபற்றனர். 

பத்மஸ்ரீ: 102 கபருக்கு பத்மஸ்ரீ வைங்ேப்பட்டது.  மிைேத்ந ச் கசர்ந்  

க சிய கூநடப்பந்து வீராங்ேநன பி அனி ா, வில்லுப்பாட்டு ேநைஞர் 

சுப்பு ஆறுமுேம், கபராசிரியர் சாைமன் பாப்நபயா, இயற்நே 

விவசாயத்தில் புேழ்தபற்ற பாப்பம்மாள், ேர்ைாடே இநசப் பாடகி பாம்கப 

தஜயஸ்ரீ ராம்ைாத், ைட்சக்ேணக்ோன மீனவக் குடும்பங்ேளுக்கு குநறந்  

தசைவில் ேழிப்பநறேநள நிறுவி சுோ ாரத்ந  நிநைைாட்டிய 

திருச்சிநயச் கசர்ந்  சமூே கசவேர் மராச்சி சுப்புராமன், ஐடி துநற 

த ாழில்முநனகவாராகி, 5 கோடி கபர் பயன்படுத்தி வரும் தமன்தபாரு 

-ள்ேநளத்  யாரித்  ஸ்ரீ ர் கவம்பு ஆகிகயார் குடியரசுத்  நைவரிடம் 

பத்மஸ்ரீ விருதுேநளப் தபற்றனர். 

வடதசன்நனயில் ஐந்து ரூபாய்க்கு மருத்துவம் புரிந்து சாமானிய 

மக்ேளுக்கு த ாண்டாற்றி மநறந்  மருத்துவர் திருகவங்ேடம் 

வீரராேவன், ‘சந் மாமா’ பத்திரிநேயின் ோர்ட்டூன் ேநைஞரான 

மநறந்  கே சி சிவசங்ேர், கியர்  யாரிப்பில் புேழ்தபற்று ‘கியர்கமன்’ என 

அநைக்ேப்பட்ட கோநவநயச் கசர்ந்  மநறந்  த ாழிைதிபர் பி 

சுப்பிரமணியன் ஆகிகயாருக்ோன பத்மஸ்ரீ விருதுேநள அவர்ேளின் 

குடும்பத்தினர் தபற்றனர். 

40 ஆண்டுேளாே சமூே, ேல்வி கைாக்ேங்ேளுக்ோே தபாம்மைாட்ட 

நிேழ்ச்சிேநள ைடத்திய புதுச்கசரி கேசவசாமியும் பத்மஸ்ரீ விருந ப் 

தபற்றார். தபங்ேளூநரச் கசர்ந்  பாரா  டேள வீரர் கே ஒய் தவங்ேகடஷ் 

கபான்கறார் பத்ம விருது தபற்றவர்ேளில் குறிப்பிடத் க்ேவர்ேள். 

 

2.  ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிலில் ைவ.13-ல் ராஜராஜ கசாைனின் 1036வது 

ச ய விைா 

 ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிலில் ராஜராஜ கசாைனின் 1036-வது ச ய விைா 

ைவ.13-ம் க தி ைநடதபற உள்ளது. 

உைேகம வியக்கும் வநேயில்  ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிநைக் ேட்டி 

 மிைேத்துக்கு தபருநம கசர்த்  மாமன்னன் ராஜராஜ கசாைனின் பிறந்  

ைாளான ஐப்பசி ச யைட்சத்திரம் அன்று, ச ய விைாவாே ஆண்டுக ாறும் 

தோண்டாடப்படுகிறது. 

அ ன்படி, மாமன்னன் ராஜராஜ கசாைனின் 1036-வது ச ய விைா 

ைவ.13-ம் க தி தோண்டாடப்பட உள்ளது. 

 

3. ைம்பிக்நே  ரும் ேகரானா மாத்திநரேள் 

ேகரானாவுக்கு எதிரான கபாரில், உைே ைாடுேள்  டுப்பூசிேநளப் 

கபராயு மாேப் பயன்படுத்திக்தோண்டிருக்கும் கவநளயில், இரண்டு 

வநே மாத்திநரேள் புதிய ஆயு ங்ேளாே வந்திருப்பது ேகரானா 

சிகிச்நசயில் ஒரு முக்கிய நமல்ேல்ைாேக் ேரு ப்படுகிறது. 

அதமரிக்ோநவத்  நைநமயேமாேக் தோண்டு இயங்கும் தமர்க் 

நிறுவனம், ரிட்ஜ்கபக் பகயாத ரபியூடிக்ஸ் நிறுவனத்துடன் இநணந்து 

 யாரித்துள்ள ‘EIDD 2801’ மாத்திநரக்கு பிரிட்டன் அரசு அவசரோைப் 

பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. இது அட்ைாண்டாவில் உள்ள 

எகமாரி பல்ேநைக்ேைே ஆய்வாளர்ேளால் உருவாக்ேப்பட்டது. 

 ற்கபாது ேகரானா த ாற்றாளர்ேளுக்கு வைங்ேப்படும் தரம்தடசிவிர், 

தடக்சாதமத் கசான், ‘ஒற்நறப் படியாக்ே எதிரணு மருந்து’ (Monoclonal 

antibody) ஆகியவற்றின் வரிநசயில் புதி ாே இந்  மாத்திநரயும் 

கசர்ந்திருக்கிறது. ‘கமால்னுபிரவிர்’ (Molnupiravir) என்பது இ ன் 

வணிேப் தபயர். பிரிட்டனில் இது ‘கைகேவ்ரிகயா’ (Lagevrio) எனும் 

தபயரில் சந்ந ப்படுத் ப்படுகிறது. மு ன்மு லில் ேகரானாவுக்கு 

எதிராே வைங்ேப்படும் வாய்வழி நவரஸ் மாத்திநர என்பது இ ன் 

 னித்துவம். 

ேகரானா  டுப்பூசிக்கு மு ன்மு லில் அனுமதி அளித்  ைாடு பிரிட்டன். 

ஆனாலும், அங்கு ேகரானா தபருந்த ாற்றுப் பரவல் இன்னமும் 

 

 



         

    

நீடிக்கிறது. அந க் ேட்டுப்படுத்  கவண்டிய அவசியம் அந்  ைாட்டுக்கு 

இருக்கிறது. அ னால், இந் ப் புதிய மருந்துக்கு அனுமதி 

அளித்திருக்கிறது. இந்  வநேயில் ேகரானா த ாற்றுப் பரவல் 

ஏறுமுேத்தில் இருக்கும் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ைாடுேள் உள்ளிட்ட உைே 

ைாடுேளிடத்திலும் இது முக்கியத்துவம் தபற்றுவருகிறது. இந்தியாவில் 

இந த்  யாரிக்ேவும் ஒப்பந் ங்ேள் நேதயழுத் ாகின்றன. 

கமால்னுபிரவிர் மாத்திநர ேகரானா த ாற்நறத் த ாடக்ேத்திகைகய 

ேட்டுப்படுத்திவிடுவ ால், த ாற்றாளர்ேநள மருத்துவமநனயில் 

அனுமதித்து சிகிச்நச அளிக்ேப்பட கவண்டிய அவசியத்ந க் 

குநறப்பதிலும், அவர்ேளின் உயிநரக் ோப்பதிலும் தபரும் பங்கு 

வகிக்கும் என்று வல்லுைர்ேள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இ ன் மூன்று ேட்ட 

ஆய்வுேளின்கபாது, மி மான மற்றும் ைடுத் ர பாதிப்பு ஏற்பட்ட ேகரானா 

த ாற்றாளர்ேளுக்கு இந்  மாத்திநர வைங்ேப்பட்டது. 60 வயதுக்கு 

கமற்பட்டவர்ேளுக்கும், உடற்பருமன், இ யகைாய், நீரிழிவு கபான்ற 

துநண கைாய்ேளில் ஏ ாவது ஒன்று ோணப்பட்ட ேகரானா 

த ாற்றாளர்ேளிடமும் ஆய்வு தசய்யப்பட்டதில், இந்  மாத்திநர 

த ாற்றாளர்ேளின் இறப்பு விகி த்ந  50% குநறத்திருக்கிறது. 29 

ைாட்ேள் அவர்ேநளத் த ாடர்ந்து ேவனித்  அளவில் இந்  மாத்திநர 

வைங்ேப்பட்டவர்ேளில் யாரும் மரணமநடயவில்நை எனவும், தபாய் 

மாத்திநர (Placebo) வைங்ேப்பட்டவர்ேளில் 8 கபர் 

மரணமநடந்துள்ளனர் எனவும்  ரவுேள் த ரிவிக்கின்றன. இந்  

வநேயில் கமால்னுபிரவிர் மாத்திநரயின் பாதுோப்புத்  ன்நமயும் 

உறுதிதசய்யப்பட்டுள்ளது. கமலும், ேகரானா  டுப்பூசி 

தசலுத்திக்தோள்ளா  த ாற்றாளர்ேளிடம் இது ஆய்வு தசய்யப்பட்ட ால், 

இ ன் ைம்பேத் ன்நமயும் உறுதியாகியுள்ளது. இது ேர்ப்பிணிேளிடம் 

ஆய்வு தசய்யப்படவில்நை என்பது மட்டுகம குநற. 

எப்படி கவநை தசய்கிறது? 

வைக்ேத்தில், த ாற்றாளரின் தசல்ேளில் ேகரானா நவரஸ் 

கவேகவேமாே ைேதைடுத்துப் தபருகி வளரும் குணமுநடயது. 

கமால்னுபிரவிர் மாத்திநர ேகரானா நவரஸின் மரபணு வரிநசயில் 

ைேதைடுக்ே உ வுகிற முக்கியமான தைாதிேநள மாற்றியநமத்துப் 

பல்கவறு பிநைேநள உண்டாக்கிவிடுவ ால், எப்கபாதும்கபால் 

ைேதைடுப்பதில் ேகரானா நவரைுக்குத்  டுமாற்றம் ஏற்படுகிறது. இ ன் 

ைேதைடுப்பு கவேம் குநறந்துவிடுகிறது. உடலில் நவரஸ் 

எண்ணிக்நே ேட்டுப்படுத் ப்படுகிறது. இப்படி, ேகரானா த ாற்று 

ஆரம்பத்திகைகய அடங்கிவிடுகிறது. 

ேகரானா நவரஸிடம் இதுவநர ோணப்பட்ட ோமா, தடல்டா, தடல்டா 

பிளஸ், மியூ என எல்ைா வநே கவற்றுருவங்ேளின் த ாற்நறயும் 

ேட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் கமால்னுபிரவிர் மாத்திநரக்கு உள்ளது என்பது 

கூடு ல் ைன்நம. உைே அளவில் 53 ைட்சம் கபநர பலிவாங்கியிருக்கும் 

ேகரானா த ாற்நற முடிவுக்குக் தோண்டுவர இது ஓர் அருமருந் ாே 

அநமயும் என்று வல்லுைர்ேள் எதிர்பார்க்கின்றனர். 

18 வயதுக்கு கமற்பட்ட, ஏக னும் ஒரு துநணகைாயுள்ள ேகரானா 

த ாற்றாளருக்கு அறிகுறிேள் த ாடங்கிய 5 ைாட்ேளுக்குள் த ாற்நற 

உறுதிதசய்து, இந்  மாத்திநரநயக் தோடுத்துவிட கவண்டும். ஒரு 

கவநளக்கு 800 மி.கி. வீ ம் தினமும் இரண்டு கவநளேளுக்கு 

தமாத் ம் 5 ைாட்ேளுக்கு இந  எடுத்துக்தோள்ள கவண்டும். 

மருத்துவரின் கமற்பார்நவயில், வீட்டில் இருந்துதோண்கட இந் ச் 

சிகிச்நசநய கமற்தோள்ளைாம் என்பது மற்தறாரு ைன்நம. 

நபசர் மாத்திநர 

தமர்க் நிறுவனத்ந ப்கபாைகவ நபசர் நிறுவனமும் ‘PF-

07321332/Ritonavir’ எனும் ேகரானா மாத்திநரநயத்  யாரித்துள்ளது. 

அதமரிக்ோவின் உணவு மற்றும் மருந்து ஒழுங்ோற்றுக் ேைேத்தின் 

(FDA) அனுமதிக்ோே இந்  நிறுவனம் ோத்திருக்கிறது. ‘கபக்ஸ்கைாவிட்’ 

(Paxlovid) எனும் வணிேப் தபயரில் இது சந்ந க்கு வர இருக்கிறது; 

ேகரானா த ாற்நற ஆரம்பநிநையிகைகய  டுத்து, த ாற்றாளருக்கு 

இறப்பு ஏற்படுவந  89%  விர்த்துவிடும் ஆற்றல் தோண்டது. இந க் 

ேர்ப்பிணிேளுக்கும் வைங்ேைாம் என்பது கூடு ல் ைன்நம. 

இதுவும் ேகரானா த ாற்றின் அறிகுறிேள் த ாடங்கிய 5 ைாட்ேளுக்குள் 

எடுக்ேப்பட கவண்டிய மாத்திநர ான். ஒரு கவநளக்கு 2 மாத்திநரேள் 

வீ ம் தினமும் இரண்டு கவநளேளுக்கு தமாத் ம் 5 ைாட்ேளுக்கு 

எடுக்ேப்பட கவண்டும். இது, ேகரானா நவரஸ் ைேதைடுக்ேத் 

க நவயான ‘புகராட்டிகயஸ்’ தைாதியின் உற்பத்திநயத் 

 டுத்துவிடுவ ால், த ாற்றாளரிடம் இ ன் எண்ணிக்நே ேட்டுப்படுகிறது. 

த ாற்று தீவிரமாவது மட்டுப்படுகிறது. 

பக்ேவிநளவுேள் அதிேம் இல்ைா  இந்  இரண்டு வநே மாத்திநரேள் 

வைங்ேப்படுவது ைநடமுநறக்கு வரும்கபாது, த ாற்றாளர்ேளுக்குச் 

சளிப் பரிகசா நனேநள உடனடியாே கமற்தோள்ள கவண்டியதும், 

பரிகசா நனேநள அதிேப்படுத்  கவண்டியதும், அறிகுறிேநள 

அைட்சியம் தசய்யாமல் உடகன சிகிச்நச தபறகவண்டியதும் 

முக்கியமாகின்றன. அ ற்கு அரசுேளும் சமூேமும்  யாராே கவண்டும் 

என்கின்றனர் வல்லுைர்ேள். இது எல்ைா ைாடுேளுக்கும் தபாருந்தும். 

அடுத்  ாே,  டுப்பூசிேள் தசலுத்திக்தோண்டவர்ேளுக்கும் ேகரானா 

த ாற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ள ால், தபருந்த ாற்நறக் ேட்டுப்படுத்  

ேகரானா மாத்திநரேளின் பயன்பாடு அவசரமாேத் க நவப்படுகிறது 

எனவும்,  டுப்பூசிேள் மிேக் குநறவான அளவில் தசலுத் ப்பட்டுள்ள 

ஏநை மற்றும் ைடுத் ர ைாடுேளில் ேகரானா த ாற்றாளர்ேளுக்கு இந்  

மாத்திநரேநளப் பயன்படுத்தித் த ாற்நறக் ேட்டுப்படுத் ைாம் எனவும் 

வல்லுைர்ேள் கயாசநன கூறியுள்ளனர். ஆே தமாத் த்தில், 

 டுப்பூசியுடன் இந்  மாத்திநரேளும் பயனுக்கு வந்துவிட்டால், 

அடுத் டுத்  ேகரானா அநைேள் எத் நன வந் ாலும், உயிராபத்து 

இல்ைாமல் அவற்நற எதிர்தோள்ள முடியும் எனும் ைம்பிக்நே 

பிறந்துள்ளது. 

 

4. அதிேரிக்கும்  னிைபர் ேடன்ேள்: தபாருளா ார நிநை கமாசமாவ ன் 

அறிகுறி 

வங்கிேளால் அளிக்ேப்பட்டுவரும் பல்கவறு வநேயான ேடன்ேளில் 

 னிைபர் ேடன்ேளின் அளவு மட்டும் அதிேரிக்ேத் த ாடங்கியுள்ளது 

ைாட்டின் தபாருளா ார நிநைக்கு ைல்ை அறிகுறியாேத் க ான்றவில்நை. 

ைடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாம் ோைாண்டில் (ஜூநை-தசப்டம்பர்) 

மற்ற ேடன்ேநளக் ோட்டிலும்  னிைபர் ேடன்ேகள அதிேமாே உள்ளன. 

இ ற்கு முன் எப்கபாதும் இப்படி  னிைபர் ேடன்ேளின் அளவு, த ாழில் 

துநறக் ேடன்ேள் உள்ளிட்ட மற்ற ேடன்ேளின் அளநவக் 

ேடந் தில்நை. 

ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் தவளியிட்டுள்ள அறிக்நேயின்படி, இரண்டாம் 

ோைாண்டு வநரயிலும் வங்கிேளிடமிருந்து அளிக்ேப்பட்ட தமாத் க் 

ேடன் த ாநே ரூ.109.5 ைட்சம் கோடி எனத் த ரியவந்துள்ளது. ேடந்  

ஆண்டின் இக  ோைாண்டுடன் ஒப்பிடுநேயில், த ாழில் துநறக்கு 

வைங்ேப்பட்ட இதுவநரயிலுமான தமாத் க் ேடன் ரூ.28.3 ைட்சம் 

கோடியாேக் குநறந்துள்ளது; விகி ாச்சாரக் ேணக்கில், தமாத் க் 

ேடனளவில் 27%-லிருந்து 26%- ஆேக் குநறந்துள்ளது. அக  

கைரத்தில், தமாத் த்  னிைபர் ேடன்ேள் ரூ.29.2 ைட்சம் கோடி 

உயர்ந்தும் 25%-லிருந்து 27%-ஆே அதிேரித்தும் உள்ளன. 

த ாழில் துநறயினருக்கு அளிக்ேப்பட்ட ேடனளவு குநறந்திருப்ப ற்கு, 

அடிப்பநடத் த ாழில்ேநள ைடத்துகவார்  ாம் வைக்ேமாே வாங்கும் 

ேடன்ேளின் அளநவக் குநறத்துக்தோண்டிருப்பது ஒரு முக்கியமான 

ோரணம். இரும்பு மற்றும் எஃகு, உரங்ேள் மற்றும் மருந்துப் தபாருட்ேள் 

உள்ளிட்ட ரசாயனங்ேள் ஆகிய அடிப்பநடத் த ாழில் துநறயினர் 

வாங்கும் ேடன்ேளின் அளவு குநறந்துள்ளது. சாநைேள், 

துநறமுேங்ேள், மின்சக்தி ஆகிய துநறேள் வாங்கும் ேடனளவு 

அதிேரித்துள்ளது என்றாலுகமகூட அதுவும்கூட உள்ேட்டநமப்புத் 

துநறயில் கைர்மநறயான ேடன் வளர்ச்சியாே பார்க்ேப்படவில்நை. 

வைக்ேமாே ஜூநை த ாடங்கி தசப்டம்பரில் முடியும் ோைாண்டில் 

வங்கிேளின் ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் அதிேரிப்பது கைர்மநறயாே 

மதிப்பிடப்படும். அடுத்  ோைாண்டு, பண்டிநேக் ோைம் என்ப ால் 

த ாழில் துநறயில் தசய்யப்படும் புதிய மு லீடுேள் 

கவநைவாய்ப்புேநள அதிேப்படுத்தும் என்ற அடிப்பநடயில் 

வரகவற்ேப்படும். ஆனால், ைடப்பு நிதியாண்டின் மு ல் அநரயாண்டில், 

தபருந்த ாழில் துநறயினர் வாங்கிய ேடன்ேள் வைக்ேத்ந க் ோட்டிலும் 

5% குநறந்துள்ளது. த ாழில் துநறயின் ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் 2.3% 

குநறந்துள்ளது. அ ற்கு மாறாே, இந்  ஆறு மா ங்ேளில் வீட்டுக் 

ேடன்ேள், வாேனக் ேடன்ேள், ைநேக் ேடன்ேள் உள்ளிட்ட  னிைபர் 

ேடன்ேளின் அளவு வைக்ேத்ந க் ோட்டிலும் ரூ.73,000 கோடி 

வநரயில் அதிேரித்துள்ளது. வங்கிேளால் இதுவநர வைங்ேப்பட்டுள்ள 

 னிைபர் ேடன்ேள் தமாத் ம் ரூ.29.2 ைட்சம் கோடியாே 

அதிேரித்திருப்ப ற்கும் அதுகவ ோரணம். 

ேடன் வளர்ச்சி, த ாழில் துநற உற்பத்தியில் கைரடி விநளநவ 

ஏற்படுத்துவது. ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் நிநையாே இருந் ால் ான் 

வட்டியும் நிநையாே இருக்கும். கசமிப்புக்ோன சூைநையும் அது 

உருவாக்கும்.  விர,  னிைபர் ேடனளநவ அதிேரிப்ப ால் குறுகிய ோை 

அளவுக்குப் பணப் புைக்ேத்ந  ஏற்படுத் ைாகமதயாழிய, அ னாகைகய 

தபாருளா ார நிநைநய மீட்தடடுத்துவிட இயைாது. 



         

    

5. கசதி த ரியுமா? 

அக்.29: ஃகபஸ்புக் நிறுவனத்தின் தபயர் ‘தமட்டா’ என்று மாற்றப்பட்டுள் 

-ள ாே அந்நிறுவனத்தின்  நைநம நிர்வாகி மார்க் ைேர்பர்க் 

அறிவித்துள்ளார். 

ைவ.1: வன்னியர்ேளுக்கு 10.5% உள் இடஒதுக்கீடு வைங்கும்  மிைே 

அரசின் சட்டத்ந  ரத்து தசய்து தசன்நன உயர் நீதிமன்ற மதுநர 

கிநள உத் ரவிட்டது. 

ைவ.1: இந்தியாவின் கோகவக்சின்  டுப்பூசிநய அங்கீேரித்து, அவசர 

பயன்பாட்டுப் பட்டியலில் உைே சுோ ார அநமப்பு கசர்த் து. 

ைவ.3:  ற்கபாது விதிக்ேப்பட்டுவரும் ேைால் வரியிலிருந்து ஒரு லிட்டர் 

தபட்கராலுக்கு ரூ.5, டீசலுக்கு ரூ.10 குநறக்ேப்படுவ ாே மத்திய அரசு 

அறிவித் து. 

ைவ.3: இந்திய கிரிக்தேட் அணியின்  நைநமப் பயிற்சியாளராே 

முன்னாள் கேப்டன் ராகுல் டிராவிட் நியமிக்ேப்பட்டார். 2023 உைேக் 

கோப்நப வநர இப்தபாறுப்பில் அவர் இருப்பார் என்று இந்திய கிரிக்தேட் 

ேட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அறிவித் து. 

ைவ.4: விங் ேமாண்டர் அபிைந் ன் வர் மானுக்கு இந்திய விமானப் 

பநட குரூப் கேப்டனாேப் ப வி உயர்வு வைங்ேப்பட்டுள்ளது. 

ைவ.5:  ாம்பரம் பகுதி மாைேராட்சியாே  ரம் உயர்த் ப்பட்ட ற்ோன 

அவசரச் சட்டத்ந த்  மிைே அரசு பிறப்பித் து. 

ைவ.6: சர்வக ச ஒலிம்பிக் ேமிட்டிக்ோன (ஐஓசி) உறுப்பினர்ேள் க ர் ல் 

ஆநணயத்தின் க ர்வுக் குழுவில் இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் 

அபினவ் பிந்த்ரா இடம்தபற்றார். 

 

6. ஆப்ேன் சூைல் குறித்து ஆகைாசநன: 7 ைாடுேளின் பாதுோப்பு 

ஆகைாசேர்ேள் தில்லி வருநே 

ஆப்ோனிஸ் ான்  லிபான்ேளின் ேட்டுப்பாட்டில் தசன்ற பின்னர் 

ஏற்பட்டுள்ள பாதுோப்பு சூைல் குறித்து ஆகைாசநன ைடத்  இந்தியா 

ஏற்பாடு தசய்துள்ள கூட்டத்தில் பங்கேற்ே ரஷியா, ஈரான் மற்றும் ஐந்து 

மத்திய ஆசிய ைாடுேளின் பாதுோப்பு ஆகைாசோா்ேள் தசவ்வாய்க்கிைநம 

தில்லி வருகின்றனர். 

அவர்ேள் அநனவரும் க சிய பாதுோப்பு ஆகைாசேர் அஜித் க ாவல் 

 நைநமயில் ைநடதபறும் மாைாட்டில் பங்கேற்று ஆப்ேன் நிைவரம் 

குறித்து ஆகைாசிக்ே உள்ளனர். இந்  மாைாட்டில் பங்கேற்ே சீனா, 

பாகிஸ் ானுக்கும் அநைப்பு விடுக்ேப்பட்டது. ஆனால், முன்கூட்டிகய 

திட்டமிட்ட கூட்டங்ேள் உள்ள ால் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ே முடியவில் 

-நை என சீனாவும், இந் க்கூட்டத்ந  புறக்ேணிப்ப ாே பாகிஸ் ானும் 

அறிவித் ன. 

எனினும், இந் க் கூட்டத்தில் ேஜேஸ் ான், கிர்கிஸ் ான்,  ஜிகிஸ் ான், 

துர்க்கமனிஸ் ான், உஸ்தபகிஸ் ான் உள்பட தமாத் ம் 8 ைாடுேளின் 

க சிய பாதுோப்பு ஆகைாசேர்ேள் பங்கேற்ே உள்ள ாேத்  ேவல்ேள் 

த ரிவிக்கின்றன. ஆப்ேனில் அண்நமயில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்ேளால் 

உருவாகியுள்ள பாதுோப்பு அச்சுறுத் ல், பாதுோப்பு சவால்ேள், ஆப்ேன் 

மக்ேளுக்கு அநமதியும், ஸ்திரத் ன்நமயும் ஏற்படுத்து ல் ஆகியநவ 

குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆகைாசிக்ேப்படும் என இந்திய த ரிவித்துள்ளது. 

இந் க் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் அநனத்து ைாடுேளும்  லிபான்ேநள 

அங்கீேரிக்ோ  ைாடுேள் என்றும், ஆப்ேன் நிநைநமயில் ஒருமித்  

ேருத்துேநள இந்  ைாடுேள் தோண்டுள்ளன என்றும் அதிோரிேள் 

த ரிவித் னர். 

 

7. ைவ.11-இல் தில்லியில் ஆளுைர்ேள் மாைாடு 

குடியரசுத்  நைவர் ராம்ைாத் கோவிந்த்  நைநமயில் ைவ.11ஆம் க தி 

ஆளுைர்ேள் மற்றும் துநணநிநை ஆளுைர்ேளின் 51ஆவது மாைாடு 

தில்லியில் உள்ள அவரது மாளிநேயில் ைநடதபறுகிறது. 

இதில், குடியரசு துநணத் நைவர் M தவங்நேயா, பிர மர் கமாடி, 

மத்திய உள்துநற அநமச்சர் அமித் ஷா உள்பட அநனத்து மாநிைங்ேள் 

மற்றும் யூனியன் பிரக சங்ேளின் ஆளுைர்ேள் மற்றும் துநணநிநை 

ஆளுைர்ேள் ேைந்துதோள்கின்றனர். ராம்ைாத் கோவிந்த்  நைநமயில் 

ைடக்கும் ைான்ோவது மாைாடு இதுவாகும். 

 

 

8. சர்வக ச கடபிள் தடன்னிஸ்: இந்தியாவின் மனிோ-அர்ச்சனா கஜாடி 

‘சாம்பியன்’ 

உைே கடபிள் தடன்னிஸ் வாய்ப்புக்ோன சர்வக ச கபாட்டி 

சுகைாதவனியா ைாட்டின் ைாஸ்கோ ைேரில் ைடந் து. இதில் தபண்ேள் 

ஒற்நறயர் அநரஇறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் மனிோ பத்ரா, 11-ம் 

நிநை வீராங்ேநனயான சீனாவின் வாங் யிடியிடம் கமாதினார். 

விறுவிறுப்பான இந்  கமா லில் வாங் யிடி 11-7, 7-11, 13-11, 10-12, 11-7, 

11-5 என்ற தசட் ேணக்கில் மனிோநவ க ாற்ேடித்து இறுதிப்கபாட்டிக்கு 

முன்கனறினார். க ால்வி அநடந்  மனிோ தவண்ேைப்ப க்ேத்துடன் 

திருப்தி அநடய கவண்டிய ாயிற்று. 

இந த் த ாடர்ந்து கைற்று ைடந்  தபண்ேள் இரட்நடயர் இறுதி 

ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் மனிோ பத்ரா, அர்ச்சனா ேமாத் கஜாடியினர் 11-

3, 11-8, 12-10 என்ற கைர் தசட் ேணக்கில் சகோ ரிேளான தமைானி 

நடயாஸ்- அட்ரினா நடயாஸ் (பியுர்கடா ரிகோ) இநணநய வீழ்த்தி 

சாம்பியன் கோப்நபநய  ட்டிச் தசன்றனர். 

 

9. விண்தவளியில் ைடந்  மு ல் சீனப் தபண்! 

சீன விமானப் பநட தபண் விமானியான வாங் யாபிங் (41), விண்தவளி 

நிநைய ேட்டநமப்புப் பணிக்ோே விண்தவளியில் ைடந்து சா நன 

புரிந் ாாா். இ ன்மூைம் விண்தவளியில் ைடந்  மு ல் சீனப் தபண் என்ற 

வரைாற்நற அவாா் பநடத்துள்ளாாா். 

சீனா ‘தியாங்ோங்’ என்ற விண்தவளி நிநையத்ந க் ேட்டநமத்து 

வருகிறது. பூமியிலிருந்து 340 கி.மீ. மு ல் 450 கி.மீ. உயரத்தில் இந்  

விண்தவளி நிநையம் அநமக்ேப்பட்டு வருகிறது. இ ற்ோன 

பாேங்ேநள விண்ேைங்ேள் மூைம் பைேட்டங்ேளாே சீனா தோண்டு 

தசன்றுள்ளது. அ ன் நமயத் த ாகுதியான ‘தியான்கஹ’ ஏற்தேனகவ 

விண்தவளி நிநையத்தில் தபாருத் ப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிநையில், தசன்கஷா-13 என்ற விண்ேைம் மூைம் வாங் யாபிங் 

உள்ளிட்ட மூன்று விண்தவளி வீராா்ேள் ேடந்  அக். 16-ஆம் க தி 

விண்தவளி நிநையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டனாா். அவாா்ேளில் வாங் யாபிங், 

ஷாய் ஷிோங் ஆகிகயாாா் விண்தவளி நிநையத்தின் நமயத் 

த ாகுதியான தியான்கஹயிலிருந்து தவளிகய வந்து ேட்டநமப்புப் 

பணியில் ஈடுபட்டனாா். 

பூமியின் வளிமண்டைத்துக்கு அப்பால் உள்ள விண்ேைம் அல்ைது 

விண்தவளி நிநையத்திலிருந்து அ ன் பராமரிப்பு, ேட்டநமப்புப் 

பணிக்ோே வீராா்ேள் தவளிகய வருவது ‘விண்தவளி ைநட’ 

எனப்படுகிறது. 

‘அந்  வநேயில் இருவரும் திங்ேள்கிைநம சுமாாா் 6.30 மணி கைரம் 

விண்தவளியில் ைடந்து  மது பணிேநள முடித்துவிட்டு நமயத் 

த ாகுதிக்குத் திரும்பிய ாே’ சீன அரசு தசய்தி நிறுவனமான 

ஷின்ஹுவா த ரிவித்துள்ளது. அப்கபாது மூன்றாவது விண்தவளி 

வீரரான யீ குவாங்ஃபு நமயத் த ாகுதியின் உள்கள இருந்து 

அவாா்ேளுக்கு உ வி புரிந்  ாேவும் அச்தசய்தி நிறுவனம் 

த ரிவித்துள்ளது. 

இதுவநர... இ ற்கு முன்ன ாே, 1984-ஆம் ஆண்டுமு ல் 2019, 

அக்கடாபாா் வநர தமாத் ம் 15 தபண்ேள் 42 முநற விண்தவளி 

ைநடயில் பங்கேற்றுள்ளனாா். ரஷியாநவ கசாா்ந்  ஸ்தவட்ைானா 

சாவிட்ஸ்ேயா என்பவாா் ான் விண்தவளியில் ைடந்  மு ல் தபண் 

ஆவாாா். 

சா நனப் தபண்: ஷான்டாங் மாோணத்ந ச் கசாா்ந்  வாங் யாபிங், 5 

வயது தபண் குைந்ந க்குத்  ாய் ஆவாாா். 1997-இல் சீன ராணுவத்தின் 

விமானப் பநடயில் விமானியாே கசாா்ந் ாாா். பின்னாா், சீன 

ராணுவத்தின் விண்தவளிப் பிரிவில் 2010-இல் இநணந் ாாா். 

இப்கபாந ய விண்தவளிப் பயணத்துக்ோே அவாா் 2019, டிசம்பரில் 

க ாா்வு தசய்யப்பட்டாாா். 

தசன்கஷா விண்ேைம் மூைம் விண்தவளி நிநையத்துக்குச் தசன்ற 

அவாா், ஏற்தேனகவ நமயத் த ாகுதிக்குள் இருந் வாறு 

மாணவாா்ேளுக்கு விரிவுநர நிேழ்த்தினாாா். இந  ைாடு முழுவதும் 

உள்ள 80,000 பள்ளிேநளச் கசாா்ந்  6 கோடி மாணவாா்ேள் ேண்டு 

பயனநடந் னாா் என்பது குறிப்பிடத் க்ேது. 

‘விண்தவளி ைநடயில் தபண்ேள் பங்கேற்பது விண்தவளித் திட்டத்தின் 

ஒருங்கிநணந்  பகுதி ான் என்றாலும் வாங் யாபிங்கின் துணிச்சலுக்கு 

ைன்றி த ரிவித்துக் தோள்கிகறாம்’ என சாா்வக ச விண்தவளி வீராா்ேள் 

கூட்டநமப்புக்ோன கபாக்குவரத்துக் குழுவின் துநணத்  நைவாா் யாங் 



         

    

யுகுவாங் குறிப்பிட்டுள்ள ாே குகளாபல் நடம்ஸ் ைாளி ழ் 

த ரிவித்துள்ளது. 

 

10. பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் தடன்னிஸ் 6வது முநறயாே கஜாகோவிச் 

சாம்பியன் 

பிரான்சில் ைடந்  பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஓபன் தடன்னிஸ் த ாடரின் 

ஆண்ேள் ஒற்நறயர் பிரிவில், ைம்பர் 1 வீரர் கைாவாக் கஜாகோவிச் 6 

முநறயாே சாம்பியன் பட்டம் தவன்று அசத்தினார். இறுதிப் கபாட்டியில் 

ரஷ்யாவின் ைடப்பு சாம்பியன் டானியல் தமட்வக வுடன் (25 வயது, 

2வது கரங்க்) கமாதிய கஜாகோவிச் (34வயது) 4-6, 6-3, 6-3 என்ற 

தசட் ேணக்கில் 2 மணி, 15 நிமிடம் கபாராடி தவன்று பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் 

பட்டத்ந  6வது முநறயாே நேப்பற்றினார். ஏற்ேனகவ 2009, 2013, 

2014, 2015, 2019ல் அவர் இங்கு பட்டம் தவன்றிருந் ார். சமீபத்தில் 

ைடந்  யுஎஸ் ஓபன் நபனலில்  ன்நன க ாற்ேடித்  தமட்வக வுக்கு 

கைற்நறய ஆட்டத்தின் மூைம் பதிைடி தோடுத் ார். 

கமலும், ஏடிபி மாஸ்டர்ஸ் 1000 அந் ஸ்து த ாடர்ேளில் இது கஜாகோவிச் 

தவல்லும் 37வது பட்டமாகும். இந்  வரிநசயில் ஸ்தபயின் ைட்சத்திரம் 

ரகபல் ைடால் (36 பட்டம்) 2வது இடத்துக்கு  ள்ளப்பட்டார். அடுத்  ாே, 

இத் ாலியின் டுரின் ைேரில் வரும் 14ம் க தி த ாடங்கும் நிட்கடா ஏடிபி 

நபனல்ஸ் த ாடரில் கஜாகோவிச் ேளமிறங்குகிறார். இந்  த ாடரில் 

பங்கேற்ே  குதி தபற்றுள்ள, சீசன் முடிவு  ரவரிநசயில் டாப் 8 

இடங்ேநளப் பிடித்  வீரர்ேள்: 1. கஜாகோவிச், 2. தமட்வக வ் (ைடப்பு 

சாம்பியன்), 3. அதைக்சாண்டர் ஸ்தவரவ் (தஜர்மனி), 4. ஸ்தடபகனாஸ் 

சிட்சிபாஸ் (கிரீஸ்), 5. ஆந்த்கர ருப்கைவ் (ரஷ்யா), 6. கமட்டிகயா 

தபரட்டினி, 7. ஹூபர்ட் ஹர்ோக்ஸ் (கபாைந்து), கேஸ்பர் ரூட் (ைார்கவ). 

 



         

    

1. ‘உலக நகரங்கள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) அக்ட ோபர் 29 

ஆ) அக்ட ோபர் 31  

இ) நவம்பர் 1 

ஈ) நவம்பர் 3 

✓ உலகளோவிய நகரமயமோக்கலில் பன்னோட்டுச் சமூகத்தின் ஆர்வத்தை 

ஊக்குவிப்பைற்கோக ஒவ்டவோர் ஆண்டும் அக்.31 அன்று உலக நகரங்கள் 

நோள் கத பிடிக்கப்படுகிறது. க ந்ை 2013ஆம் ஆண்டு, ஐநோ பபோதுச்சதப 

தீர்மோனத்தில் இந்ை நோள் நிறுவப்பட் து. க ந்ை 2014ஆம் ஆண்டில் 

முைன்முைலோக இந்நோள் பகோண் ோ ப்பட் து. 

✓ “Adapting Cities for Climate Resilience” என்பது ந ப்போண்டில் (2021) 

வரும் உலக நகரங்கள் நோளுக்கோனக் கருப்பபோருளோகும். 

 

2. 2020-21’க்கான ஊழியர்களின் வருங்கால வவப்பு நிதி (EPF) 

வவப்புத்தோவகக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டி விகிேம் என்ன? 

அ) 7.0% 

ஆ) 7.5% 

இ) 8.0% 

ஈ) 8.5%  

✓ 2020-21ஆம் ஆண்டிற்கோன ஊழியர்களின் வருங்கோல தவப்பு நிதி 

தவப்புத்பைோதகயில் 8.5% வருமோனத்தை வழங்க நிதி அதமச்சகம் 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இந்ை ந வடிக்தக 6.4 டகோடி சந்ைோைோரர்கதள 

பசன்றத யும். 2019-20 இத ப்பட்  கோலத்திலும் இடை விகிைம்ைோன் 

இருந்ைது. EPFO, ைனிப்பட்  கணக்குகளில் வட்டிதய வரவு தவப்பைற்கு 

முன்னைோக, பைோழிலோளர் அதமச்சகம் வட்டி விகிைத்தை அறிவிக்கும். 

 

3. சிறந்ே தபாதுப்தபாக்குவரத்து அவைப்புதகாண்ட நகரத்திற்கான 

நகர்ப்புற விவகார அவைச்சகத்தின் விருவே தவன்ற நகரம் எது? 

அ) மும்தப 

ஆ) சூரத்  

இ) கோந்திநகர் 

ஈ) லக்டனோ 

✓ மத்திய வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அதமச்சகமோனது 2021 

ஆம் ஆண்டின் நகர்ப்புற நகர்வு இந்தியோ மோநோட்டின் 14ஆவது பதிப்தப 

ந த்தியது. சிறந்ை பபோதுப்டபோக்குவரத்து அதமப்புபகோண்  நகரத்திற்கோ 

-ன விருதை சூரத் நகரம் பவன்றது. பகோச்சி நகரம் மிகவும் நிதலயோன 

டபோக்குவரத்து அதமப்புபகோண்  நகரமோக மதிப்பி ப்பட் து. 

✓ அர்பன் பமோபிலிட்டி இந்தியோ மோநோட்டில் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற 

விவகோர அதமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி விருதுகதள வழங்கினோர். பமட்டரோ 

இரயிலு ன் கூடிய நோக்பூரின் பன்முகட்டு ஒருங்கிதணப்பு, தில்லியின் 

பமட்டரோ ஆகியதவயும் விருதுகதள பவன்றன. 

 

4. தைாட்டார் வாகன வரிகள் ைற்றும் மின்சார வாகனங்கள் (EVகள்) 

மீோன பதிவுக்கட்டணங்களில் முழு விலக்களிப்போக அறிவித்துள்ள 

இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸோ  

ஆ) ஆந்திர பிரடைசம் 

இ) பைலுங்கோனோ 

ஈ) பஞ்சோப் 

✓ ஒடிஸோ மோநிலத்தில் மின்சோர வோகனங்களுக்கோன (EVகள்) டமோட் ோர் 

வோகன வரிகள் & பதிவுக்கட் ணங்களுக்கு முழு விலக்கு அளிப்பைோக 

ஒடிஸோ மோநில அரசு அறிவித்துள்ளது. ஒடிசோ டமோட் ோர் வோகனங்கள் வரி 

விதிப்புச் சட் த்தின்கீழ் வழங்கப்பட்  விலக்கு, 2025 வதர பபோருந்தும்.  

✓ மின்சோர வோகனங்கதள வோங்குபவர்கள், உற்பத்தியோளர்கள், மின் 

கலங்கள் மற்றும் மின்டனற்ற நிதலயங்கள் ஆகியவற்றுக்கோன ஊக்க 

-த்பைோதக ஒடிஸோ மின் வோகனக் பகோள்தகயின் கீழ் நீட்டிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. 

 

5. ஐநா’இன் FAO ைாநாட்டில் பங்தகற்க அவைக்கப்பட்ட இந்திய 

ைாநிலம் எது? 

அ) ைமிழ்நோடு 

ஆ) பைலுங்கோனோ  

இ) மகோரோஷ்டிரோ 

ஈ) அஸ்ஸோம் 

✓ ஐநோ உணவு மற்றும் உழவு அதமப்பின் (FAO) பமய்நிகர் மோநோட்டில் 

பங்டகற்க FAO’ஆல் பைலுங்கோனோ அரசோங்கம் அதழக்கப்பட்டுள்ளது. 

இத்ைோலியின் டரோம் நகரத்தில் இருந்து இந்ை மோநோடு ந த்ைப்படுகிறது. 

‘ைரமோன விதை உற்பத்தி முதற: இந்தியோவின் பவற்றிக்கதை: விதை 

தமயமோக பைலுங்கோனோ’ என்ற ைதலப்பில் உதரயோற்ற பைலுங்கோனோ 

மோநிலத்திற்கு அதழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. தோழில்துவற உறவு விதிகள், 2021’ஐ அங்கீகரித்துள்ள ைாநிலம் 

எது? 

அ) அஸ்ஸோம்  

ஆ) கர்நோ கோ 

இ) டமற்கு வங்கம் 

ஈ) டகரளோ 

✓ பணியமர்த்துநர் மற்றும் ஊழியர்களின் உரிதமகதளப் போதுகோப்பதை 

டநோக்கமோகக்பகோண்  பைோழில்துதற உறவு விதிகள், 2021’க்கு அசோம் 

அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. COVID-19 பைோற்றுடநோய்களின் 

டபோது துன்பங்கதள எதிர்பகோண்  புலம்பபயர்ந்ை பைோழிலோளர்களுக்கு 

டரஷன் வழங்கும் திட் த்திற்கு அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது.  

✓ பைோழில்துதற உறவுகள் பைோ ர்போன மூன்று மத்திய பைோழிலோளர் 

குறியீடுகளின் விதிகதள எளிதமப்படுத்ை விதிகள் உருவோக்கப்பட்டு 

உள்ளன. 

 

7. இந்தியாவில் தேசிய டிதரான் தோழில்நுட்ப ைாநாட்வடத் 

தோடங்க முன்தைாழிந்துள்ள நடுவண் அவைச்சகம் எது? 

அ) சிவில் விமோன டபோக்குவரத்து அதமச்சகம் 

ஆ) அறிவியல் மற்றும் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம் 

இ) மின்னணு & ைகவல் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம்  

ஈ) கல்வி அதமச்சகம் 

✓ இந்தியோவில் டைசிய அளவிலோன டிடரோன் பைோழில்நுட்ப மோநோட்த  

ந த்ை மத்திய மின்னணு மற்றும் ைகவல் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம் 

முன்பமோழிந்துள்ளது. இது ஒரு வரு ோந்திர நிகழ்வோக இருக்கும் என்று 

அவ்வதமச்சகம் பைரிவித்துள்ளது. இது பயனர்கள் மற்றும் பைோழில்நுட்ப 

வழங்குநர்களுக்கு ஒரு ைளத்தை உருவோக்கும். சமீபத்தில், இந்திய அரசு 

புதிய டிடரோன் விதிகள், 2021’ஐ பவளியிட் து. 

 

8. ‘Capricorn Energy PLC’ எனத் ேனது தபயவர ைாற்றிக்தகாண்ட 

உலகளாவிய நிறுவனம் எது? 

அ) BP எண்பணய் மற்றும் எரிவோயு 

ஆ) பகய்ர்ன் எனர்ஜி PLC  

இ) ONGC விடைஷ் 

ஈ) ரிதலயன்ஸ் எனர்ஜி 

✓ பிரித்ைோனியோதவச் டசர்ந்ை எண்பணய் மற்றும் எரிவோயு நிறுவனமான 

பகய்ர்ன் எனர்ஜி PLC ைனது பபயதர ‘Capricorn Energy PLC’ என 

மோற்றியுள்ளைோகவும், 2021 டிசம்பர் முைல் இப்பெயர் நத முதறக்கு 

வரலோம் என்றும் கூறியுள்ளது. இந்நிறுவனம் இந்திய அரசோங்கத்து ன் 

$1 பில்லியன்  ோலர் முன்டைதியிட்  வரி ைகரோறில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்ை 

வழக்கு முடியும் ைருவோயில் உள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. “பத்திரிவகயாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு ேண்டவன 

விதிக்கப்படுவவே முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவேற்கான பன்னாட்டு 

நாள்” அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) நவம்பர் 1 

ஆ) நவம்பர் 2  

இ) நவம்பர் 10 

ஈ) நவம்பர் 12 

✓ ஒவ்டவோர் ஆண்டும், ஐநோ அதவ நவ.2ஆம் டைதிதய “பத்திரிதகயோளர் 

-களுக்கு எதிரோன குற்றங்களுக்கு ைண் தன விதிக்கப்படுவதை 

முடிவுக்குக் பகோண்டுவருவைற்கோன பன்னோட்டு நோள்” அனுசரிக்கிறது.  

✓ விசோரதண மற்றும் வழக்குத்பைோடுப்பதில் பத்திரிதகயோளர்களின் 

போத்திரத்தை இது எடுத்துக்கூறுகிறது. ஐநோ சதபயின் அறிக்தகயின்படி, 

2006 மற்றும் 2020’க்கு இத யில் 1,200’க்கும் டமற்பட்  ஊ கவியலோ 

-ளர்கள் பசய்திகதளத் ைந்ைதமக்கோகவும், பபோதுமக்களுக்கு ைகவல்க 

-தளக் பகோண்டு பசன்றைற்கோகவும் பகோல்லப்பட்டுள்ளனர். 

 

10. வாங் யாப்பிங் என்பவர் பின்வரும் எந்ே நாட்டின் விண்தவளி 

வீராங்கவன ஆவார்? 

அ) இஸ்டரல் 

ஆ) சீனோ  

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) ஜப்போன் 

✓ வோங் யோப்பிங், விண்பவளியில் ந ந்ை முைல் சீனப் பபண்மணி ஆனோர். 

அவரது குழு, தியோங்டகோங் விண்பவளி நிதலயத்திற்கு பவளிடய ஆறு 

மணிடநரப்பயணத்தை நிதறவு பசய்ைது. “விண்ணுலக அரண்மதன” 

என்று பபோருள்படும் தியோங்டகோங், பசவ்வோய் கிரகத்தில் டரோவதர 

ைதரயிறக்கியுள்ளடைோடு, நிலவுக்கு ஆய்வுக்கலங்கதளயும் அனுப்பி 

உள்ளது. அைன் தமயத்பைோகுதியோனது ஏற்கனடவ விண்பவளி 

நிதலயத்தில் பபோருத்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்விண்பவளி நிதலயம் 2022 

ஆம் ஆண்டில் பசயல்படும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

 


1. 200 போரம்பரிய விதைகதள போதுகோக்கும் விதைத் ைோய் 

சுமோர் 200-க்கும் டமற்பட்  போரம்பரிய விதைகதள மகோரோஷ்டிரோதவ 

டசர்ந்ை ரஹிபோய் டசோமோபூடபடர போதுகோத்து வருகிறோர். விதைத் ைோய் 

என்றதழக்கப்படும் அவருக்கு குடியரசுத் ைதலவர் ரோம்நோத் டகோவிந்த் 

பத்மஸ்ரீ விருதிதன வழங்கி கவுரவித்துள்ளோர். 

மகோரோஷ்டிர மக்கள் அவதர ‘விதைத்ைோய்’ என்று அதழக்கின்றனர். 

 

2. ஆப்கன் விவகோரம் குறித்ை ஆடலோசதன - ரஷ்யோ உள்ளிட்  ஏழு 

நோடுகளின் ைதலவர்கள் இந்தியோ வருதக: 

ஆப்கோனிஸ்ைோன் விவகோரம் குறித்து ஆடலோசதன ந த்துவைற்கோக 

ரஷ்யோ, ஈரோன் உள்ளிட்  7 நோடுகளின் ைதலவர்கள் டநற்று இந்தியோ 

வந்ைனர். 

ஆப்கோனிஸ்ைோனில் இருந்து க ந்ை ஆகஸ்ட் மோைம் அபமரிக்கப் பத கள் 

பவளிடயறின. இதையடுத்து, ைலிபோன்கள், அங்கு ஆட்சிப் பபோறுப்டபற்று 

உள்ளனர். ைலிபோன் ஆட்சியோளர்களுக்கு சீனோ, போகிஸ்ைோன் உள்ளிட்  

ஒருசில நோடுகடள ஆைரவு பைரிவித்துள்ளன. இந்தியோ, அபமரிக்கோ 

உள்ளிட்  பபரும்போலோன நோடுகள் ைலிபோன்களுக்கு ஆைரவு ைரவில்தல. 

இந்ை சூழலில், ஆப்கோனிஸ்ைோனில் ஆட்சி அதமத்துள்ள ைலிபோன்களோல் 

ஆசிய கண் த்தில் தீவிரவோை அச்சுறுத்ைல் எழுந்துள்ளைோக பரவலோக 

கருத்து எழுந்துள்ளது. இந்நிதலயில், இந்ை விவகோரம் குறித்து இந்தியோ 

ைதலதமயில் ப ல்லியில் இன்றுஆடலோசதனக் கூட் ம் 

நத பபறவுள்ளது. டைசிய போதுகோப்பு ஆடலோசகர் அஜித் டைோவல் 

ைதலதமயில் நத பபறும் இந்ை ஆடலோசதனக் கூட் த்தில் ரஷ்யோ, 

ஈரோன், கஜகஸ்ைோன், ைஜிகிஸ்ைோன், உஸ்பபகிஸ்ைோன், கிர்கிஸ்ைோன், 

துர்க்டமனிஸ்ைோன் ஆகிய 7 நோடுகளின் போதுகோப்புத் துதற ைதலவர்கள் 

பங்டகற்கவுள்ளனர். 

 

3. அருணோச்சல பிரடைச எல்தலக்குள் சீனோ உருவோக்கிய கிரோமம் 

1959-ல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்  பகுதி: இந்திய ரோணுவம் ைகவல் 

அருணோச்சல பிரடைச எல்தலக்குள் சீன ரோணுவம் ஊடுருவியைோக 

பபன் கன் அறிக்தக குறிப்பிட்  நிதலயில், சர்ச்தசக்குரிய கிரோமத்தை 

1959-ம் ஆண்டு சீனோ ஆக்கிரமித்ைது என்று இந்திய ரோணுவ 

அதிகோரிகள் பைரிவித்துள்ளனர். 

அருணோச்சலபிரடைசத்துக்கு சீனோ அடிக்கடி உரிதம பகோண் ோடி 

வருகிறது. அைற்கு இந்தியோ ைகுந்ை பதிலடி பகோடுத்து வருகிறது. 

இைனித டய, அபமரிக்க ரோணுவ ைதலதமயகமோன பபன் கன் க ந்ை 

வோரம் அந்நோட்டு நோ ோளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்ை ஆண்டு அறிக்தகயில், 

அருணோச்சல பிரடைசத்தில் சர்ச்தசக்குரிய பகுதியில் சுமோர் 100 

வீடுகதளக் பகோண்  கிரோமத்தை சீனோ உருவோக்கி உள்ளைோகவும் 

இந்திய பகுதிக்குள் 4.5 கி.மீ. தூரம் வதர சீனோ ஊடுருவியுள்ளைோகவும் 

பைரிவித்ைது. 

இதுகுறித்து இந்திய ரோணுவஅதிகோரிகள் கூறும்டபோது, “அருணோச்சல 

பிரடைசத்தில் டமல்சுபன்சிரி மோவட் த்தில் பபன் கன் அறிக்தகயில் 

குறிப்பிட்டுள்ளசர்ச்தசக்குரிய பகுதி 1959-ம்ஆண்டு சீன ரோணுவத்ைோல் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்  பகுதியோகும். பல ஆண்டுகளோகடவ அந்ைப் பகுதிதய 

ரோணுவ முகோமோக சீனோ பயன்படுத்தி வருவடைோடு பல்டவறு 

கட்டுமோனங்கதளயும் கட்டி வருகிறது. இதவ குறுகிய கோலத்தில் 

கட் ப்பட்  கட்டி ங்கள் இல்தல” என்று பைரிவித்ைனர். 

 

4. திருப்பதியில் பைன்மண் ல முைல்வர்கள் மோநோடு 

திருப்பதியில் வரும் 14-ம் டைதி மத்திய உள்துதற அதமச்சர் அமித் ஷோ 

ைதலதமயில் பைன் மண் ல முைல்வர்கள் மோநோடு நத பபற உள்ளது. 

திருப்பதியில் உள்ள ைோஜ் நட்சத்திர ஓட் லில் இம்மோைம் 14-ம் டைதி, 

மத்திய உள்துதற அதமச்சர் அமித் ஷோ ைதலதமயில், பைன் மண் ல 

வளர்ச்சிகுறித்து முைல்வர்கள் மோநோடு நத பபறவுள்ளது. இதில், ஆந்திரோ, 

பைலங்கோனோ, ைமிழ்நோடு, கர்நோ கோ, டகரளோ மோநில முைல்வர்கள் மற்றும் 

புதுச்டசரி, அந்ைமோன், நிக்டகோபோர், லட்சத்தீவு டபோன்ற யூனியன் 

பிரடைசங்களின் ஆளுநர்களும் பங்டகற்கின்றனர். 

இதில் பைன்னிந்தியோவின் வளர்ச்சி, பிரச்தனகள் குறித்து ஆடலோசதன 

ந த்ைப்படும். 

 

5. சோதலயில் பழம் விற்ற பணத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட்டிய பபரியவர்: 

பத்மஸ்ரீ விருது பபற்றவருக்கு குவியும் போரோட்டுகள் 

கர்நோ கோவில் சோதலயில் பழம்விற்ற பணத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட்டிய 

ஹடரகலோ ஹோஜப்போவுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

கர்நோ க மோநிலம் ைக்ஷின கன்ன  மோவட் ம் மங்களூரு அருடகயுள்ள 

நியூப ப்பு கிரோமத்தைச் டசர்ந்ைவர் ஹடரகலோ ஹோஜப்போ (68). இவர் 

மங்களூரு டபருந்து நிதலயத்தில் ஆரஞ்சு, பகோய்யோ உள்ளிட்  

பழங்கதள விற்று வந்ைோர். இைன்மூலம் நோபளோன்றுக்கு `150 வதர 

சம்போதித்ைோர். 

சுமோர் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் 2 பவளிநோட்டு சுற்றுலோ பயணிகள் 

இவரி ம் ஆரஞ்சு பழத்தின் விதலதயக்டகட் னர். அவருக்கு ஆங்கிலம் 

பைரியோைைோல் அவர்களு ன் டபச முடியவில்தல. இைனோல் வருத்ைம் 

அத ந்ை ஹோஜப்போ, ைன்தனப் டபோன்று கல்வி கற்க முடியோமல் 

இருக்கும் ைன் கிரோம மக்களுக்கோக பள்ளிக்கூ ம் பைோ ங்க டவண்டும் 

என நிதனத்ைோர். இது பைோ ர்போக அரசு அதிகோரிகளி ம் பல முதற மனு 

அளித்ைோர். நீண்  கோலம் கோத்திருந்தும் எவ்விை பலனும் 

கித க்கவில்தல. இதையடுத்து மை அதமப்புகள், பைோழிலதிபர்கள் 

உள்ளிட்ட ோரி ம் பள்ளி பைோ ங்க உைவுமோறு ஹோஜப்போ டகோரினோர். 

ஆனோல் யோரும் அவரது டகோரிக்தகதய நிதறடவற்றவில்தல. 

இைனோல், ைோன் பழம் விற்ற பணத்தை சிறிது சிறிைோக டசமித்து ைனது 

கிரோமத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட்  முடிபவடுத்ைோர். அைன்படி, 2001-ம் 

ஆண்டு ைன் டசமிப்பு பணத்தில், பள்ளிக்கூ ம் கட்  நிலம் வோங்கினோர். 

பின்னர் வங்கியில் க ன் வோங்கி நியூப ப்பு கிரோமத்தில் பைோ க்கப் 

பள்ளிதய நிறுவினோர். 27 மோணவர்களு ன் பைோ ங்கப்பட்  அந்ை 

பள்ளியில் ைற்டபோது 178 மோணவர்கள் படிக்கின்றனர். 

ஹோஜப்போவுக்கு பள்ளிதயத் பைோ ர்ந்து ந த்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட் ைோல், 

2014ஆம் ஆண்டு ஜூம்மோ மைரோஸோவின் முஸ்லீம் கல்வி 

நிறுவனத்து ன் பள்ளி இதணக்கப்பட் து. பின்னர் பைோ க்கப்பள்ளி 

உயர்நிதல பள்ளியோக ைரம் உயர்த்ைப்பட் து. 

 

 



         

    

ஹடரகலோ ஹோஜப்போவின் இச்டசதவதயப்போரோட்டி குடியரசுத்ைதலவர் 

ரோம்நோத் டகோவிந்த் அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கவுரவித்ைோர். 

 

6. முக்கிய வழக்குகதள சிபிஐ விசோரிக்க அனுமதி ைர மறுக்கும் 8 

மோநிலங்கள்: உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி 

வங்கி டமோசடி உள்ளிட்  முக்கியவழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு 

அனுமதி மறுக்கும் 8 மோநிலங்கள் குறித்து உச்சநீதிமன்றம் அதிருப்தி 

பைரிவித்துள்ளது. 

தில்லி சிறப்பு டபோலீஸ் எஸ் ோபிளிஷ்பமன்ட் சட் த்தின் 6-வது பிரிவு, 

பல்டவறு மோநிலங்களில் நத பபறும் ஊழல், வங்கி முதறடகடு 

உள்ளிட்  முக்கிய வழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு அதிகோரம் வழங்கி 

உள்ளது. இைற்கு அதனத்து மோநிலங்களும் பபோது ஒப்புைல் வழங்குவது 

வழக்கம். இந்நிதலயில், டமற்கு வங்கம், மகோரோஷ்டிரோ, டகரளோ, பஞ்சோப், 

ரோஜஸ்ைோன், ஜோர்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிடசோரம் ஆகிய 8 

மோநிலங்கள் இத்ைதகய பபோது ஒப்புைதல க ந்ை 2018-ம் ஆண்டு 

திரும்பப் பபற்றன. இைனோல் குறிப்பிட்  வழக்கு பைோ ர்போக சிபிஐ 

விசோரிக்க டவண்டுமோனோல் சம்பந்ைப்பட்  மோநில அரசின் ஒப்புைதல 

பபற டவண்டும். 

இது பைோ ர்போக சிபிஐ ைோக்கல் பசய்ை மனுதவ உச்ச நீதிமன்றம் 

விசோரித்து வருகிறது. வழக்கு விசோரதணயில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் 

குறித்து பதில் அளிக்குமோறு சிபிஐ-க்கு உச்ச நீதிமன்றம் க ந்ை மோைம் 

உத்ைரவிட் து. இது பைோ ர்போக உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ ைோக்கல் 

பசய்ை பிரமோண பத்திரத்தில், “வழக்கு விசோரதணக்கோன பபோது 

ஒப்புைதல 8 மோநிலங்கள் திரும்பப் பபற்றுக் பகோண் ைோல், ஒவ்பவோரு 

வழக்குக்கும் ைனித் ைனியோக அனுமதி டகோர டவண்டி உள்ளது. 

இைன்படி, க ந்ை 2018 முைல் 2021 ஜூன் மோைம் வதரயிலோன கோலத்தில் 

150-க்கும் டமற்பட்  வழக்குகதள விசோரிக்க ஒப்புைல் வழங்குமோறு 

அம்மோநில அரசுகளி ம் டகோரி உள்டளோம். 

இதில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மீைோன ஊழல் புகோர் உள்ளிட்  18 

சைவீை வழக்குகதள விசோரிக்க மட்டுடம அம்மோநிலங்கள் அனுமதி 

வழங்கி உள்ளன. டமலும் சிபிஐ ந த்தும் 12 ஆயிரத்துக்கும் டமற்பட்  

வழக்குகளுக்கு விசோரதண, உயர் நீதிமன்றங்கள் இத க்கோல ைத  

விதித்துள்ளைோல் கோலைோமைம் ஏற்படுகிறது” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

இந்ை வழக்கு நீதிபதி சஞ்சய் கிஷண் கவுல் ைதலதமயிலோன அமர்வு 

முன்பு டநற்று முன்தினம் விசோரதணக்கு வந்ைது. அப்டபோது, 

“முக்கியமோன வழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு ஒப்புைல் வழங்க 

மறுக்கும் மோநில அரசுகளின் பசயல் அதிருப்தி அளிக்கிறது. சிபிஐ 

வழக்குகளில் நீதிமன்றங்கள் இத க்கோல ைத  விதித்திருப்பதும் 

கவதல அளிப்பைோகஉள்ளது. இந்ைப் பிரச்சிதனகளுக்கு தீர்வு கோண 

டவண்டும்” என நீதிபதிகள் பைரிவித்ைனர். 

 

7. ல ோக் கிரோமத்தில் ஜல் ஜீவன் திட் த்தின் கீழ் குழோய் மூலம் ைண்ணீர் 

விநிடயோகம் 

ல ோக் யூனியன் பிரடைசத்தில் அதமந்துள்ளது டல மோவட் ம். க ல் 

மட் த்திலிருந்து 3,524 மீட் ர் (11,562 அடி) உயரத்தில் அதமந்துள்ள 

இந்ை டல நகரமோனது ஆண்டு முழுவதும் கடும் குளிதரச் சந்தித்து 

வருகிறது. இந்நிதலயில் நோடு முழுவதும் உள்ள கிரோமங்களில் உள்ள 

வீடுகளுக்கு ைனித்ைனி குடிநீர் குழோய் இதணப்தப வழங்கும் ஜல் 

ஜீவன் திட் த்தை மத்திய அரசு பசயல்படுத்தி வருகிறது. 

அைன்படி டல மோவட் த்திலுள்ள 60 கிரோமங்களில் ைற்டபோது 12 

கிரோமங்களில் உள்ள அதனத்து வீடுகளுக்கும் ைனித்ைனி குடிநீர் குழோய் 

இதணப்தப வழங்கி ஜல் ஜீவன் திட் ம் பவற்றி கண்டுள்ளது. இந்ைப் 

பகுதியில் ஜீடரோ டிகிரிக்கும் குதறவோன பவப்பநிதல நிலவுகிறது. இந்ை 

கடும் குளிரிலும் வீடுகளுக்கு பவற்றிகரமோக குடிநீர் விநிடயோகம் 

நத பபற்று வருவதை ஜல் ஜீவன் திட் ம் உறுதி பசய்துள்ளது. 

இந்நிதலயில், டல மோவட் த்திலுள்ள உம்லோ கிரோமத்தில் ஒரு போட்டியும், 

அவரது டபத்தியும் மிகுந்ை மகிழ்ச்சியில் குடிநீதர குழோயிலிருந்து 

பிடிக்கும் புதகப்ப த்தை மத்திய அரசு பவளியிட்டுள்ளது. ைற்டபோது இந்ை 

புதகப்ப த்தை பலரும் பகிர்ந்து வருவைோல் இது இதணயத்தில் 

தவரலோகியுள்ளது. 

இதுகுறித்து ஜல் ஜீவன் திட் த்தின் கூடுைல் பசயலரும், இயக்குநருமோன 

பரத் லோல் கூறும்டபோது, “மக்களின் வோழ்க் தகதய மோற்றி வருகிறது ஜல் 

ஜீவன் திட் ம். ைற்டபோது ஒவ்பவோரு வீட்டுக்கும் ைனித்ைனியோக குடிநீர் 

இதணப்தப வழங்குவடை எங்களது திட் ம். டல மோவட் த்தில் 12 

கிரோமங்களில் உள்ள அதனத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இதணப்தபக் 

பகோடுத்து பவற்றி கண்டுள்டளோம். ட்விட் ரில் பவளியிட்டுள்ள 

புதகப்ப த்தில் குடிநீதரப் பிடிக்கும் அந்ைபோட்டி, டபத்தியின் மகிழ்ச்சிதய 

வோர்த்தைகளோல் பசோல்ல முடியோது. இதுைோன் உண்தமயோன திருப்தி. 

இந்ை உம்லோ கிரோமத்தில் முதறயோன சோதல வசதி இல்தல. 

குக்கிரோமமோன இந்ை உம்லோவில் டபோதிய அடிப்பத  வசதிகள் இல்தல. 

மிகுந்ை சிரமத்துக்கு இத டய இந்ைத் திட் த்தில் பவற்றி கண்டுள்டளோம்” 

என்றோர். 

 



         

    

1. COP26 உச்சிமாநாட்டைக் குறிக்கும் வடையில், எந்தப் பகுதியில் 

அடமந்துள்ள பனிப்பாடைக்கு, ‘கிளாஸ்கைா பனிப்பாடை’ என்று 

பபயரிைப்பட்டுள்ளது? 

அ) கனடா 

ஆ) அண்டார்டிகா  

இ) அலாஸ்கா 

ஈ) ஐஸ்லாந்து 

✓ அண்டார்டிகாவிலுள்ள ஒரு பனிப்பாறைக்கு ‘கிளாஸ்ககா பனிப்பாறை’ 

என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. அது, ஐநா காலநிறல உச்சிமாநாட்றட (COP 

26) நடத்தும் நகரத்தின் நிறனவாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. லீட்ஸ் 

பல்கறல ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுவினால், COP26 நிறனவாக இந்தப் 

பபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

2. ைாசி, டைந்தியா மற்றும் ைக ாஸ் ஆகியவை எந்த மாநிலத்தின் 

பழங்குடியினமாகும்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

இ) ககரளா 

ஈ) கமகாலயா  

✓ காசி, றைந்தியா மற்றும் ககராஸ் ஆகிகயார் கமகாலயா மாநிலத்தின் 

முதன்றமயான பழங்குடியினங்களாகும். அவர்கள், குடும்பத்தில் உள்ள 

இறளய மகள் குடும்ப பசாத்தின் பாதுகாவலராக மாறுகின்ை ஒரு தாய் 

வழி பரம்பறர முறைறயப் பின்பற்றுகிைார்கள். சமீபத்தில் காசி ஹில்ஸ் 

தன்னாட்சி மாவட்ட கவுன்சில் ஒரு மகசாதாறவ முன்பமாழிந்துள்ளது. 

அது, உடன்பிைப்புகளுக்கிறடகய பபற்கைாரின் பூர்வீக பசாத்துக்கறள 

சமமாக பங்கிடுவறத கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

3. இங்கிலாந்தில் நைத்தப்பட்ை புதிய ஆ ாய்ச்சியின்படி, எத்தடுப்பூசி, 

புற்றுகநாடய உருவாக்கும் அபாயத்டத 62% குடைத்துள்ளது? 

அ) மனித பாப்பிகலாமா றவரஸ் (HPV) தடுப்பூசி  

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

இ) பவரிபசல்லா 

ஈ) தட்டம்றம, தாளம்றம, ரூபபல்லா (MMR) 

✓ ககன்சர் ரிசர்ச் யுககவால் நிதியுதவி பசய்யப்பட்ட ஒரு புதிய ஆராய்ச்சி, 

மனித பாப்பிகலாமா றவரஸ் தடுப்பூசி, 14-16 வயதுக்குட்பட்ட பபண்களி 

-ல் புற்றுகநாறய உருவாகும் அபாயத்றத 62% குறைத்துள்ளதாக 

கண்டறிந்துள்ளது. பபண்கறள கர்ப்பப்றப வாய்ப்புற்றுகநாயிலிருந்து 

பாதுகாப்பதற்காக மனித பாப்கலாமா றவரஸ் தடுப்பூசி வழங்கப்படுகிைது. 

 

4. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் திருத்தப்பட்ை PCA ைட்ைடமப்பானது 

எந்தத் கததியிலிருந்து நடைமுடைக்கு வ வுள்ளது? 

அ) ைனவரி 1, 2022  

ஆ) 1 மார்ச் 2022 

இ) ஏப்ரல் 1, 2022 

ஈ) ைூன் 1, 2022 

✓ திட்டமிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட உடனடி திருத்த 

நடவடிக்றக (PCA) கட்டறமப்றப ரிசர்வ் வங்கி பவளியிட்டுள்ளது. இது 

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

மற்றும் அந்நியச் பசலாவணி ஆகிய மூன்று முக்கிய பகுதிகறள ரிசர்வ் 

வங்கி கண்காணிக்கும் எனக் கூறியுள்ளது. 

 

5. பவப்ப அடலைளால் பவளப்பாடைைள் அதிை பவப்பமுறும்கபாது 

அடவ நிைத்டத இழக்கும் பசயல்முடைக்கு பபயர் என்ன? 

அ) பவள அழுத்தம் 

ஆ) பவள பவளுப்பு  

இ) பவள நிைமாற்ைம் 

ஈ) பவள அழுத்தம் 

✓ பவள பவளுப்பு என்பது பவப்ப அறலகளின்கபாது அதிக பவப்பமுற்ை 

பவளப்பாறைகளில் ஏற்படும் ஓர் எதிர்விறனயாகும். இதன்சமயம் அங்கு 

அறவ அவற்றின் நிைத்றத இழந்து உயிர்வாழ கபாராடுகின்ைன. ஒரு 

புதிய ஆய்வின்படி, 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து எண்பது சதவீத பவளப் 

பாறைகள் ஒருமுறையாவது கடுறமயாக பவளுத்துள்ளன. 

 

6. ஆப்ைானிஸ்தான் பதாைர்பான பி ாந்திய பாதுைாப்பு உட யாை 

-டல நைத்தவுள்ள இந்திய நை ம் எது? 

அ) புது தில்லி  

ஆ) மும்றப 

இ) கடராடூன் 

ஈ) சண்டிகர் 

✓ நவ.10 அன்று ஆப்கானிஸ்தான் பதாடர்பான தில்லி பிராந்திய பாதுகாப்பு 

உறரயாடறல இந்தியா நடத்தவுள்ளது. இதில் 7 நாடுகள் பங்ககற்கின் 

-ைன. இதற்கு கதசிய பாதுகாப்பு ஆகலாசகர் அஜித் கதாவல் தறலறம 

தாங்குவார். கதசிய பாதுகாப்பு ஆகலாசகர்கள் / பாதுகாப்பு கவுன்சில் 

பசயலாளர்கள் மட்டத்தில் கபச்சுவார்த்றத நடத்தப்படும். 

✓ சமீபத்திய ஊடக அறிக்றகயின்படி, சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய 

இரண்டும் கூட்டத்தில் கலந்து பகாள்ளவில்றல. ஈரான், கைகஸ்தான், 

கிர்கிஸ்தான் குடியரசு, ரஷ்யா, தஜிகிஸ்தான், துர்க்பமனிஸ்தான் மற்றும் 

உஸ்பபகிஸ்தான் ஆகிய ஏழு நாடுகள் பங்ககற்பறத உறுதி பசய்தன. 

 

7. சமீபத்தில் ைருத்துக்கைட்புக்ைாை டவக்ைப்பட்ை, ‘வட வு மத்திய 

-ஸ்த மகசாதா, 2021’ உைன் பதாைர்புடைய அடமச்சைம் எது? 

அ) பாதுகாப்பு அறமச்சகம் 

ஆ) பவளியுைவு அறமச்சகம் 

இ) சட்டம் மற்றும் நீதி அறமச்சகம்  

ஈ) உள்துறை அறமச்சகம் 

✓ சட்டம் மற்றும் நீதி அறமச்சகமானது வறரவு மத்தியஸ்த மகசாதா – 

2021’ஐ கருத்துக்ககட்புக்காக பபாதுக்களத்தில் றவத்துள்ளது.  

✓ உள்நாட்டு மற்றும் சர்வகதச மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான பிரச்சிறனகளில் 

மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான ஒரு தனியான சட்டத்றத பகாண்டுவர இம் 

மகசாதா முன்பமாழிகிைது. மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான சிங்கப்பூர் 

ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா றகபயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த மகசாதா ‘சமரசம்’ 

மற்றும் ‘மத்தியஸ்தம்’ ஆகிய பசாற்கறள ஒன்றுக்பகான்று மாற்ைாகப் 

பயன்படுத்தவும் எண்ணுகிைது. 

 

8. 2021’இல் தனது ஆைாவது பாரிஸ் மாஸ்ைர்ஸ் பட்ைத்டத பவன்ை 

பைன்னிஸ் வீ ர் யார்? 

அ) கநாவக் கைாககாவிச்  

ஆ) கடனியல் பமட்பவகடவ் 

இ) கராைர் பபடரர் 

ஈ) ரகபல் நடால் 

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

ரஷ்ய வீரர் கடனியல் பமட்பவகடறவ கதாற்கடித்து தனது ஆைாவது 

பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் பட்டத்றத பவன்ைார். பசர்பிய வீரர் கைாககாவிச், 

ஆண்டு இறுதியில் ஏழாவது முறையாக உலக நம்பர் ஒன் இடத்றதப் 

பபறுவது உறுதியாகி உள்ளது. 

 

9. Dr ைமல்  ணதிகவவுடன் பதாைர்புடைய துடை எது? 

அ) கதிரியக்க பபாருட்கள் 

ஆ) கனரக பபாறியியல் 

இ) பசல் உயிரியல்  

ஈ) ஆயுர்கவதம் 

✓ டாக்டர் கமல் ரணதிகவ, ஓர் இந்திய பசல் உயிரியலாளராவார். அவர் 

புற்றுகநாய் துறையில் வியத்தகு ஆராய்ச்சிறய கமற்பகாண்டார்.  

✓ இந்திய புற்றுகநாய் ஆராய்ச்சி றமயத்தில் நாட்டின் முதல் திசு வளர்ப்பு 

ஆய்வகத்றத நிறுவுவதில் முக்கிய பங்காற்றினார். இந்தியப் பபண் 

விஞ்ஞானிகள் சங்கத்றத நிறுவுவதில் முக்கியப் பங்காற்றினார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சமீபத்தில், Dr கமல் ரணதிகவவின் 104ஆவது பிைந்தநாறள நிறனவு 

கூரும் வறகயில், கூகுள் ஒரு டூடுறல அவருக்கு அர்ப்பணித்தது. 

 

10. உள்நாட்டு மத சுற்றுலாடவ கமம்படுத்துவதற்ைாை IRCTCஆல் 

சமீபத்தில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ை சுற்றுலா இ யிலின் பபயர் என்ன? 

அ) ஸ்ரீ இராமாயண யாத்திறர இரயில் 

ஆ) மகாபாரத யாத்திறர இரயில்  

இ) கவளாங்கண்ணி யாத்திறர இரயில் 

ஈ) தர்கா யாத்திறர இரயில் 

✓ இந்திய இரயில்கவ ககட்டரிங் & டூரிசம் கார்ப்பகரஷன் (IRCTC) ஆனது 

தில்லியிலிருந்து ‘ஸ்ரீ இராமாயண யாத்திறர’ ரயிறல பதாடங்கியுள்ளது. 

தில்லி சப்தர்ைங் இரயில் நிறலயத்திலிருந்து இந்த இரயில் புைப்பட்டது.  

✓ IRCTC’இன் கூற்றுப்படி, மதச்சுற்றுலாறவ கமம்படுத்துவதற்காக இது 

கபான்ை பல இரயில்கள் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் 17 நாட்களில் ராமரின் 

வாழ்க்றகயுடன் பதாடர்புறடய அறனத்து முக்கிய தலங்கறளயும் 

உள்ளடக்கும். சுமார் 7500 கிமீ நீளப்பயணமாகும் இது. 

 


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

புகார்களுக்கு தீர்வு: 

பசன்றன காப்பீட்டு குறைதீர்ப்பாளர் அலுவலகம் 

பவளியிட்டபசய்திக்குறிப்பு: 

காப்பீடு பதாடர்பான புகார்கறள விறரந்து விசாரித்து 

தீர்வுகாண்பதற்காக, காப்பீட்டு குறைதீர்ப்பாளர் (இன்சூரன்ஸ் 

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

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

கலாக்பால் தினம் என்ை பபயரில் பகாண்டாடப்பட்டு வரப்படுகிைது. 

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

பசன்றன உட்பட நாடுமுழுவதும் 17 காப்பீட்டு குறைதீர்ப்பாளர் 

அலுவலகங்கள் உள்ளன.தமிழ்நாடு, புதுச்கசரி மற்றும் காறரக்காலின் 

ஒரு பகுதி ஆகியறவ பசன்றன அலுவலகத்தின்கீழ் வருகிைது. 

ஆயுள், பபாது மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு பதாடர்பான புகார்கறள இந்த 

அலுவலகம் விசாரித்துதீர்வு வழங்குகிைது. இங்கு புகார்கறள அளிக்க 

எவ்விதக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுவதில்றல. 

கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் பசன்றன அலுவலகம் மூலம், காப்பீடு 

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

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

காப்பீடு, 46% மருத்துவக் காப்பீடு பதாடர்பானறவ. 

ககரானா காலத்திலும் காப்பீட்டுதாரர்களின் புகார்கள் காபணாலி மூலம் 

விசாரித்து தீர்வு காணப்பட்டது. இதற்காக, கடந்த பிப்ரவரிமாதம் 

ஆன்றலன் மூலம் புகார்கறள பதிவு பசய்யும் வசதி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

2. உச்சநீதிமன்ைத்தில் மத்தியஸ்த றமயம்: தறலறம நீதிபதி 

திைந்துறவத்தாாாா் 

உச்சநீதிமன்ை வளாகத்தில் மத்தியஸ்த றமயம், கதசிய சட்டப் பணிகள் 

ஆறணய அலுவலகம் ஆகியறவ அறமக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை 

உச்சநீதிமன்ை தறலறம நீதிபதி என்.வி.ரமணா பசவ்வாய்க்கிழறம 

திைந்துறவத்தாாாா். 

உச்சநீதிமன்ை சட்டப் பணிகள் குழு (எஸ்எஸ்எல்எஸ்சி), மத்தியஸ்தம் 

மற்றும் சமரச திட்டக் குழு (எம்சிபிசி) ஆகியவற்றின் வழிகாட்டுதலில் 

உச்சநீதிமன்ை மத்தியஸ்த றமயம் பசயல்படுகிைது. உச்சநீதிமன்ைம் 

பரிந்துறரக்கும் வழக்குகள் அந்த றமயத்தில் விசாரிக்கப்படும். இதற்காக 

அந்த றமயத்தில் பயிற்சி பபற்ை 79 மத்தியஸ்தாாா்கள் உள்ளனாாா். 

இந்நிறலயில், உச்சநீதிமன்ைத்தின் கூடுதல் கட்டட வளாகத்தில் புதிதாக 

மத்தியஸ்த றமயம், கதசிய சட்டப் பணிகள் ஆறணய அலுவலகம் 

ஆகியறவ அறமக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை உச்சநீதிமன்ை தறலறம 

நீதிபதி என்.வி.ரமணா திைந்துறவத்தாாாா். 

இந்த நிகழ்ச்சியில் உச்சநீதிமன்ை நீதிபதிகள் ஏ.எம்.கான்வில்காாா், சஞ்சய் 

கிஷண் பகளல், உதய் உகமஷ் லலித் உள்ளிட்கடாாாா் பங்ககற்ைனாாா். 

இவாாா்களில் ஏ.எம்.கான்வில்காாா் எஸ்எஸ்எல்எஸ்சி தறலவராகவும், 

சஞ்சய் கிஷண் பகளல் எம்சிபிசி உறுப்பினராகவும் உள்ளனாாா். உதய் 

உகமஷ் லலித் கதசிய சட்டப் பணிகள் ஆறணயத்தின் நிாாா்வாகத் 

தறலவராக பதவி வகிக்கிைாாாா். 

 

3. ஸ்கார்ப்பியன் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கவலா: கடற்பறடயிடம் ஒப்பறடப்பு 

நான்காவது ஸ்கார்ப்பியன் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கவலா இந்திய 

கடற்பறடயிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டது. 

ப்ராைக்ட்-75 திட்டத்தின் நான்காவது நீர்மூழ்கிக் கப்பலான யார்டு 11878 

இந்திய கடற்பறடயிடம் இன்று (09.11.2021) ஒப்பறடக்கப்பட்டது. 

ஸ்கார்ப்பியன் வறகறயச் கசர்ந்த ஆறு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கறள 

கட்டுவது ப்ராைக்ட்-75 திட்டத்தில் அடங்கும். இந்த வறக நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கள், பிரான்ஸ் நாட்டின், திருவாளர்கள் கநவல் குரூப் 

ஒத்துறழப்புடன், மும்றப மசகான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில் 

தாயரிக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

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

அன்று தனது கசறவறயத் பதாடங்கி, பகாவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளுக்கு 

இறடகயயும், அறனத்து பபரிய துறைமுகங்கள் மற்றும் ஆயுதம், 

பசன்சார் ஒத்திறக உள்ளிட்ட அறனத்துக் கடல்வழி ஒத்திறககறளயும் 

நிறைவு பசய்துள்ளது. இந்த வறகறயச் கசர்ந்த மூன்று நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கள் ஏற்கனகவ இந்திய கடற்பறடப் பணியில் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கட்டுமானம் மிகவும் சிக்கலானது என்பகதாடு, 

அறனத்து சாதனங்கறளயும் சிறிய அளவுறடயதாக மாற்றி 

கடுறமயான தரப்பரிகசாதறனகளுக்கு உட்படுத்த கவண்டியிருப்பதால், 

இது மிகவும் சிரமமான பணியாகும். 

இந்தியாவில் உள்ள கப்பல் கட்டும் தளத்தில் இத்தறகய நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கள் கட்டப்பட்டிருப்பது ‘தற்சார்பு இந்தியாறவ’  கநாக்கிய 

மற்பைாரு நடவடிக்றகயாக கருதப்படுகிைது. 

இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பல், இந்திய கடற்பறடயில் உடனடியாக பணியில் 

ஈடுபடுத்தப்படுவது, இந்தியக் கடற்பறடயின் திைறன கமம்படுத்தும் என 

பாதுகாப்பு அறமச்சகம் பதரிவித்துள்ளது. 

 

4. இந்திய கடற்பறட தளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார் நியமனம்! 

இந்திய கடற்பறட தளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார் பதவிகயற்கவுள்ளார். 

கரம்பீர் சிங் ஓய்வு பபறும் நிறலயில் ஹரிகுமார் பதவிகயற்கிைார். 

ஹரிகுமார் 1983 ைனவரியில் கடற்பறடயில் கசர்ந்தார். மும்றப 

பல்கறலக்கழகம் மற்றும் யு.எஸ். அவர் கடற்பறட கபார் கல்லூரி மற்றும் 

லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரியில் படித்தார். இவர் கதசிய பாதுகாப்பு 

அகாடமியில் பட்டம் பபற்ைவர். 

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

ஹரிகுமார் பல்கவறு பதக்கங்கறள பபற்றுள்ளார். 

 

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

நடப்பு காரீப் சந்றதப் பருவத்தில் 209 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல் 

பசய்துள்ளதாக மத்திய அரசு பசவ்வாய்க்கிழறம பதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து கமலும் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: 

நடப்பு காரீப் சந்றதப் பருவத்தில் நவம்பாாா் 8-ஆம் கததி வறரயிலுமாக, 

209.52 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல் பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பு 

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

பலனறடந்துள்ளனாாா். 

கடந்தாண்றடப் கபாலகவ இந்தாண்டும் பநல் பகாள்முதல் சீராக 

நறடபபற்று வருகிைது. 

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

காஷ்மீாாா், பஞ்சாப், உத்தர பிரகதசம், உத்தரகண்ட், பதலங்கானா, 

ராைஸ்தான், ககரளம், தமிழ்நாடு மற்றும் பிகாாாா் மாநிலங்களிலிருந்து 

அதிக அளவில் பநல் பகாள்முதல் பசய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு 

பதரிவித்துள்ளது. 

காரீப் சந்றதப் பருவம் என்பது 2021-22 அக்கடாபாாா் முதல் பசப்டம்பாாா் 

வறரயிலானதாகும். 

 



         

    

6. இலங்றகக்கு சுற்றுலா பசல்வதில் இந்தியாாா்கள் முதலிடம் 

இலங்றகக்கு சுற்றுலா பசல்வதில் இந்தியாாா்கள் முதலிடத்தில் 

உள்ளனாாா். இலங்றக சுற்றுலா பதாடாாா்பாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் 

பவளியிட்ட தகவலில் இந்த விவரம் பதரியவந்துள்ளது. 

அதன்படி இலங்றகக்கு கடந்த அக்கடாபாாா் மாதத்தில் 22,771 சாாா்வகதச 

சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்துள்ளனாாா். இதன் மூலம் ககரானாவுக்குப் பிைகு 

இலங்றகயின் சுற்றுலாத் துறையில் கமம்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. 

இந்தியா, பிரிட்டன், பாகிஸ்தான், ரஷியா, பைாாா்மனி ஆகிய நாடுகளில் 

இருந்து அதிக சுற்றுலாப் பயணிகள் இலங்றகக்கு வருறக 

தந்துள்ளனாாா். பமாத்த சுற்றுலாப் பயணிகளில் 37 சதவீதம் கபாாா் 

இந்தியாறவச் கசாாா்ந்தவாாா்கள். இதன் மூலம் இலங்றகக்கு சுற்றுலா 

வருபவாாா்களில் இந்தியாாா்கள் முதலிடம் பிடித்துள்ளனாாா். பிரிட்டன், 

பாகிஸ்தான் பயணிகள் முறைகய 10 மற்றும் 9 சதவீதம் உள்ளனாாா். 

அபமரிக்கா, கமற்கு, கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஐகராப்பிய நாடுகளில் 

இருந்து இலங்றகக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவதும் இப்கபாது 

கமம்பட்டு வருகிைது. 

இந்த ஆண்டில் அக்கடாபாாா் மாதம் வறர 60,695 சுற்றுலாப் பயணிகள் 

இலங்றகக்கு வந்துள்ளனாாா். வழக்கமாக இலங்றகக்கு வரும் சுற்றுலாப் 

பயணிகளுடன் ஒப்பிடும்கபாது இது 88 சதவீதம் குறைவாகும். 

சுற்றுலா வருவாய் இலங்றகயின் பபாருளாதாரத்தில் முக்கியப் பங்கு 

வகித்து வருகிைது. ககரானா பிரச்றன காரணமாக சுற்றுலா வருவாய் 

அடிகயாடு சரிந்ததால் அந்நாடு மிகப்பபரிய பபாருளாதாரச் சிக்கறல 

எதிாாா்பகாண்டு வருகிைது. 

 

7. கதசிய அளவில் பள்ளிக் கல்வியில் சாதறனக்கான ஆய்வுகள் நாறள 

பதாடக்கம் 

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

பள்ளிக் கல்வியில் சாதறனக்கான ஆய்வுகள் திட்டம் பவள்ளிக்கிழறம 

(நவம்பாாா் -12 ஆம் கததி) பதாடங்குகிைது. 

கதசிய சாதறனக்கான ஆய்வு மத்திய அரசின் கல்வித்துறை 

அறமச்சகத்தால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சுழற்சி முறையில் 

கமற்பகாள்ளப்பட்டு வரப்படுகிைது. இது மாணவாாா்களின் கற்ைல் குறித்த 

கதசிய அளவிலான மிகப் பபரிய கணக்பகடுப்பாகும். பள்ளிக் கல்வியின் 

நிறல, அறமப்பு, பசயல்திைனுக்கான பிரதிபலிப்றப இந்த ஆய்வு 

வழங்குகிைது. 

குறிப்பாக பள்ளிக்குழந்றதகளின் திைன்கறள மதிப்பீடு பசய்து அதில் 

கமம்பாடுகளுக்கான திறசறயக் கண்டறிய இந்த ஆய்வுகள் 

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

மட்டும் மத்திய அரசால் இந்த ஆய்வு கமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

தற்கபாது கூடுதலாக 10 ஆம் வகுப்பும் இறணக்கப்பட்டு இந்த திட்டம் 

பவள்ளிக்கிழறம (நவம்பாாா் 12-ஆம் கததி) நாடு முழுவதும் 

பதாடங்கப்படுகிைது. 

பகாறவட்-19 கநாய்த் பதாற்றின்கபாது கற்ைல்களின் பாதிப்பு மற்றும் 

புதிய கற்ைல் மதிப்பிட்டு தீாாா்வு காணும் நடவடிக்றககளுக்கு இந்த ஆய்வு 

உதவும் என மத்திய கல்வித்துறை புதன்கிழறம பதரிவித்துள்ளது. 

கற்ைல் மூலம் மாணவாாா்கள் அறடயும் திைன்கறள அளவிட்டு மதிப்பிட 

கதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (என்சிஇஆாாா்டி) 

இதற்கான கட்டறமப்றப உருவாக்கியுள்ளது. இந்த ஆய்வுக்கான முறை, 

கசாதறன, கதாாா்வுப் பபாருட்கள் கபான்ை மாதிரிகறள இதில் அடக்கம். 

இருப்பினும், மாதிரி பள்ளிகளில் கசாதறன அந்தந்த மாநிலங்கள், 

யூனியன் பிரகதச அரசுகளின் கல்வித்துறைகளுடன் மத்திய 

இறடநிறலக் கல்வி வாரியம் இறணந்து பசய்யப்படும் என்றும் மத்திய 

கல்வி அறமச்சகம் பவளியிட்ட அறிக்றகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2021-கதசிய சாதறனக்கான ஆய்வு, நாடு முழுவதும் உள்ள அரசுப் 

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

பள்ளிகள் மற்றும் தனியாாாா் பள்ளிகளின் ஆகியறவகறளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

36 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதசங்களில் உள்ள 733 

மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 1.23 லட்சம் பள்ளிகள், 38 லட்சம் 

மாணவாாா்கள் இந்தத் திட்டத்தில் இடம்பபறுவாாா் என்று 

எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிைது. 

பமாழி, கணிதம், சுற்றுச்சூழல் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் ஆங்கிலம் 

பாடங்களில் வகுப்புகளுக்கு தகுந்தவாறு ஆய்வு கமற்பகாள்ளப்படுகிைது. 

தமிழ், வங்கம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட 22 பமாழிகளில் இந்த 

ஆய்வுத் கதாாா்வு நடத்தப்படும் என மத்திய கல்வி அறமச்சம் 

பதரிவித்துள்ளது. 

 

8. ஆசிய பசயிலிங்: கணபதி/வருண் இறண சாம்பியன் 

ஓமனில் நறடபபற்ை ஆசிய 49 இஆாாா் பசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டியில் ஆடவாாா் பிரிவில் இந்தியாவின் வருண் 

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

இந்த இறணயின் 3-ஆவது பதக்கமாகும். 

4 நாள்கள் நறடபபற்ை இப்கபாட்டியின் முடிவில் வருண்/கணபதி 

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

இறண பவள்ளியும், அகத நாட்டின் அகமது அல் 

ஹசானி/அப்துல்ரஹ்மான் அல் மஷாரி கைாடி பவண்கலமும் பவன்ைது. 

இகத பிரிவில் கலந்துபகாண்ட மற்பைாரு இந்திய கைாடியான ஆனந்த் 

தாக்குாாா்/சத்யம் ரங்காட், 29-ஆவது இடம் பிடித்தனாாா். 

மகளிருக்கு 2-ஆம் இடம்: இகதகபாட்டியில் மகளிாாா் பிரிவில் 

இந்தியாவின் ஹாாா்ஷிதா கதாமாாா்/ஸ்கவதா பஷாாா்பவகாாாா் இறண 

பவள்ளிப் பதக்கம் பவன்ைது. 

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

கததி முதல் நறடபபை இருக்கும் உலக சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியிலும் 

கலந்துபகாள்கிைது. 

 

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

பகௌரவ் தினமாக அறிவிக்க மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல்: 

தீரமான பழங்குடியின சுதந்திர கபாராட்ட வீரர்கறள நிறனவு கூைவும், 

நாட்டுக்காக அவர்கள் பசய்த தியாகங்கறள வருங்கால 

தறலமுறையினர் அறியவும் நவம்பர் 15ம் கததிறய, ைன்ைாதிய 

பகௌரவ் தினமாக அறிவிக்க பிரதமர் திரு நகரந்திரகமாடி 

தறலறமயிலான மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

இந்தியாவின் சுதந்திர கபாராட்டம் சந்தால்கர்கள், தமார்கள், ககால் 

இனத்தவர், பில், காசி இனத்தவர் மற்றும் மிகசா இனத்தவர் உட்பட 

இன்னும் பல பழங்குடியின சமுதாயத்தினரால் வலுப்படுத்தப்பட்டது.   

இந்த பழங்குடி இனத்தவர்கள் நடத்திய புரட்சிகர இயக்கங்கள் மற்றும் 

கபாராட்டங்கள் அவர்களின் மகத்தான றதரியம் மற்றும் உன்னத 

தியாகத்தால் குறிக்கப்பட்டன.  ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிரான, நாட்டின் பல 

பகுதிகறளச் கசர்ந்த பழங்குடியின இயக்கங்கள், நாட்டின் சுதந்திர 

கபாராட்டத்துடன் இறணப்றப ஏற்படுத்தி பகாண்டு நாடு முழுவதும் 

இந்தியர்கறள ஊக்குவித்தன.  ஆனால், அந்த பழங்குடியின நாயகர்கள் 

பற்றி, பபாது மக்கள் பலருக்கு பதரியாது.  மாண்புமிகு பிரதமரின் 2016ம் 

ஆண்டு சுதந்திர தின உறரறய பதாடர்ந்து, நாடு முழுவதும் 10 

பழங்குடியின சுதந்திர கபாராட்ட வீரர்களின் அருங்காட்சியகம் அறமக்க 

மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. 

ைன்ைாதிய பகௌரவ் தினம் அறிவிக்கப்பட்ட கததி, திரு பிர்சா 

முண்டாவின் பிைந்த தினம். அவர் நாடு முழுவதும் உள்ள பழங்குடியின 

மக்களால் பகவான் என அறழக்கப்பட்டார்.  ஆங்கில காலனி முறையின் 

சுரண்டலுக்கு எதிராக பிர்சா முண்டா றதரியமாக கபாராடினார் மற்றும் 

ஆங்கிகலய அடக்குமுறைக்கு எதிராக புரட்சிக்கு அறழப்பு விடுத்தார்.  

இந்த அறிவிப்பு, பழங்குடியின சமுதாயத்தின் பபருறமயான வரலாறு 

மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்றத அங்கீகரிக்கிைது. இந்த நாள் 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பகாண்டாடப்படும் மற்றும் பழங்குடியின கலாச்சார 

பாரம்பரியத்றத பாதுகாக்கும் முயற்சிகள் அங்கீகரிக்கப்படும்.   

ராஞ்சியில் உள்ள பழங்குடியினர் சுதந்திர அருங்காட்சியகம் அறமக்கும் 

இடத்தில்தான் பிர்சா முண்டா இைந்தார். இந்த அருங்காட்சியகத்றத 

பிரதமர் திைந்து றவப்பார். பழங்குடியின மக்களில் 75 ஆண்டு 

வரலாறை நிறனவு கூறும் வறகயில் இந்தாண்டு நவம்பர் 15ம் கததி 

முதல் 22ம் கததி வறர ஒருவார கால பகாண்டாட்டத்துக்கு மத்திய அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, மாநில 

அரசுகளுடன் இறணந்து பல நடவடிக்றககறள கமற்பகாள்ள 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிகள், பழங்குடியினரின் 

தனித்துவமான கலாச்சார பாரம்பரியம், சுதந்திர கபாராட்டத்தில் 

அவர்களின் பங்களிப்பு ஆகியவற்றை பவளிப்படுத்தும். 

 

 

 



         

    

10. குமரிறயச் கசர்ந்த கதவசகாயத்துக்கு புனிதர் பட்டம் : வாடிகனில் கம 

15-ம் கததி வழங்கப்படுகிைது 

குமரி மாவட்டத்றதச் கசர்ந்த அருளாளர் மறை சாட்சி கதவசகாயத்துக்கு 

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

உள்ளது. 

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நட்டாலத்றத கசர்ந்தவர் கதவசகாயம். கடந்த 

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

ஆரல்வாய்பமாழி காற்ைாடிமறலயில் 1752-ம் ஆண்டு ைனவரி 14-ம் 

கததி சுட்டுக் பகால்லப்பட்டார். கத்கதாலிக்க கிறிஸ்தவ சறபயின் 

மறைசாட்சியாக கதவசகாயம் கபாற்ைப்படுகிைார். 

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

கதவசகாயத்றத `முக்திகபறு பபற்ைவர்’  என வாடிகன் கபராயம் 

அறிவித்தது. அன்றையதினம் இதற்கான விழா நாகர்ககாவில் கார்மல் 

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

`கதவசகாயத்துக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கலாம்’ என கபாப் ஆண்டவர் 

அறிவித்தார். 

கடந்த கம மாதம் வாடிகனில் நடந்த கர்தினால்கள் கூட்டத்தில், 

கதவசகாயத் துக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கும் இடமாக, வாடிகன் புனித 

பீட்டர் சதுக்கம் அறிவிக்கப்பட்டது. ககரானா பரவலால் இதற்கான நாள் 

அறிவிக்கப்படாமல் இருந்தது. 

இந்நிறலயில், அடுத்த ஆண்டு கம 15-ம் கததி வாடிகனில் பீட்டர் 

சதுக்கத்தில் நறடபபறும் விழாவில், மறைசாட்சி கதவசகாயத்துக்கு 

புனிதர் பட்டம் வழங்கப்படுகிைது. இதற்கான உத்தரவு கடிதம், 

நாகர்ககாவில் ககாட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயர் நசகரன் சூறச மற்றும் 

பபாறுப்பாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

வழக்கமாக சர்ச்சுடன் பதாடர்புறடய பாதிரியார்கள், பிஷப்கள், 

கார்டினல் களுக்குத்தான் அவர்களின் அற்புதங்கறளப் பபாறுத்து 

புனிதர் பட்டம் வழங்கப்படும். ஆனால், இந்தியாவில் தமிழகத்தில் பிைந்த 

சாதாரண மனிதர் ஒருவருக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்குவது இதுகவ 

முதல்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

11. அங்கன்வாடி பணியிடங்கள்: விதறவ-கணவனால் 

றகவிடப்பட்கடாருக்கு 25 சதவீத இடங்கள் 

அங்கன்வாடி, அங்கன்வாடி உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்களில் 25 

சதவீத இடங்கள் விதறவகள், கணவனால் றகவிடப்பட்கடாறரக் 

பகாண்டு நிரப்பப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இது பதாடாாா்பாக சமூக நலன் மற்றும் மகளிாாா் உரிறமத் துறை 

முதன்றமச் பசயலாளாாா் ஷம்பு கல்கலாலிகாாா், பசவ்வாய்க்கிழறம 

பவளியிட்ட உத்தரவு: 

அங்கன்வாடி பணியாளாாா்கள், குறு அங்கன்வாடிப் பணியாளாாா் மற்றும் 

அங்கன்வாடி உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்கறள நிரம்பும் கபாது, 

இனசுழற்சி முறையிலான இடஒதுக்கீட்டு முறைறயப் பின்பற்ை 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கமலும், இந்தப் பணிகளுக்கு பபண்கறள 

மட்டுகம பணியமாாா்த்த கவண்டுபமன உத்தரவு பிைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

திட்டத்தின் கீழ் சத்துணவு அறமப்பாளாாா், சறமயலாாா் மற்றும் சறமயல் 

உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்கறள நிரப்பும் கபாது 25 சதவீத 

இடங்கள் விதறவகள் மற்றும் கணவரால் றகவிடப்பட்கடாருக்கு 

ஒதுக்கப்படுகிைது. 

அங்கன்வாடி ஊழியாாா்கள் காலிப் பணியிடங்களில் ஆதரவற்ை 

விதறவகள், கணவனால் றகவிடப்பட்கடாருக்கு 25 சதவீத 

இடஒதுக்கீடு வழங்க உரிய திருத்தங்கறள பவளியிட கவண்டுபமன 

ஒருங்கிறணந்த குழந்றத வளாாா்ச்சிப் பணிகள் இயக்குநாாா் அரறசக் 

ககட்டுக் பகாண்டாாாா். அதன்படி, அங்கன்வாடிப் பணியாளாாா், குறு 

அங்கன்வாடி பணியாளாாா் மற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளாாா் 

பணியிடங்களுக்கான கநரடி நியமனங்களில் 25 சதவீத பணியிடங்கள், 

விதறவகள் அல்லது கணவரால் றகவிடப்பட்கடாறரக் பகாண்டு 

முன்னுரிறமயின் அடிப்பறடயில் நிரப்பப்படும். 

 

12. 5.5 ககாடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்பு: ஒன்றிய அறமச்சர் 

தகவல் 

படல்லியில் 5வது ஐஎஸ்சி -ஐஎப்சிசிஐ துப்புரவு விருதுகள் மற்றும் 

இந்திய துப்புரவு மாநாடு நறடபபற்ைது. இதில் ஒன்றிய ைல் சக்தி துறை 

அறமச்சர் ககைந்திர சிங் பஷகாவத் கலந்து பகாண்டு கபசியதாவது: 

கடந்த 70 ஆண்டுகளில் 17 சதவீதம் வீடுகள் மட்டுகம குடிநீர் குழாய் 

இறணப்றப பபற்ைன. ஆனால், பகாபரானா பதாற்று சூழல் காரணமாக 

சிக்கல்கள் இருந்த கபாதிலும் நாங்கள் கூடுதலாக 27 சதவீதம் 

வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்றப வழங்கி இருக்கிகைாம். 

தற்கபாது 8.5 ககாடி பபண்கள் வீடுகளில் குடிநீர் குழாய் இறணப்றப 

பபற்றுள்ளனர். ைல் ஜீவன் திட்டம் பதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து இதுவறர 

5.5 ககாடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது,” 

என்ைார். 

 



         

    

1. COVID தடுப்பூசிகளை வாங்குவதற்காக $2 பில்லியன் அமெரிக்க 

டாலர் கடனுக்கு, இந்தியா, எந்த நிறுவனங்களிடம் விண்ணப்பித்து 

உள்ைது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) ADB-AIIB  

இ) BRICS வங்கி 

ஈ) IMF 

✓ COVID தடுப்பூசிகளை வாங்குவதற்காக, ஆசிய உட்கட்டளைப்பு முதலீட்டு 

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

இந்தியா $2 பில்லியன் அமைரிக்க டாலர் கடளைப் மெற்றுள்ைது.  

✓ ைணிலாளவச் சார்ந்த ADB $1.5 பில்லியனும் ைற்றும் மெய்ஜிங்ளகச் 

சார்ந்த AIIB $500 மில்லியனும் வழங்க ெரிசீலித்து வருகின்றை. சுைார் 

667 மில்லியன் டடாஸ் டகாவிட் தடுப்பூசிகள், கடன்மூலம் வாங்கப்ெடும் 

எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 

2. இந்தியாவும் எந்த நாடும் பசுளை ளைட்ரஜளன ஆராயவும், 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி வழித்தடங்களை அளைக்கவும், இயற்ளக 

எரிவாயு துளையில் திட்டங்களை அளைக்கவும் ஒப்புக்ககாண்டன? 

அ) அமைரிக்கா 

ஆ) மெர்ைனி 

இ) இத்தாலி  

ஈ) ரஷ்யா 

✓ இந்தியாவும் இத்தாலியும் ெசுளை ளைட்ரெனின் வைர்ச்சி, புதுப்பிக்கத்த 

-க்க எரிசக்தி வழித்தடங்கள் ைற்றும் இயற்ளக எரிவாயு துளறயில் 

திட்டங்களை அளைக்க ஒப்புக்மகாண்டுள்ைை. டராமில் நளடமெற்ற ஜி 

20 உச்சிைாநாட்ளடமயாட்டி, பிரதைர் டைாடி, இத்தாலிய பிரதைர் ைரிடயா 

டிராகியுடன் டநரில் சந்தித்துப் டெசிய பிறகு, அதுகுறித்த கூட்டறிக்ளக 

மவளியிடப்ெட்டது. இந்தியா ைற்றும் இத்தாலி இளடடய (2020-2024) 

டைம்ெடுத்தப்ெட்ட கூட்டாண்ளைக்காை மசயல் திட்டம் கடந்த 2020’இல் 

ளகமயழுத்தாைது. 

 

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

கதாடங்கப்பட்ட ஒரு பரப்புளரயாகும்? 

அ) UNDP  

ஆ) UNEP 

இ) FAO 

ஈ) WWF 

✓ ஐநா வைர்ச்சித்திட்டைாைது (UNDP), சமீெத்தில் ‘அழிளவத் டதர்ந்மதடுக்க 

டவண்டாம்’ என்ற தளலப்பில் ஒரு காம ாலிப் ெரப்புளரளய 

மதாடங்கியது. ெருவநிளல ைாற்றத்திற்கு எதிராை உலகைாவிய 

நடவடிக்ளககளை எடுத்துளரக்க அளைவளரயும் வலியுறுத்துதற்காக, 

‘ஃபிரான்கி தி ளடடைா’ என்ற ளடடைாசளர அதன் சின்ைைாக 

அறிவித்தது. காம ாலிப் ெரப்புளரயுடன், இந்த முயற்சிக்கு ஆதரவாக 

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

அறிமுகப்ெடுத்தியது. டைலும், ஃபிரான்கிக்காக டுவிட்டர் க க்கு 

ஒன்றும் உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

4. பண்ளடய பபரரசுகைான தாதன் ைற்றும் லிஹ்யாளன தற்பபாது 

அகழாய்வு கசய்துவருகிை நாடு எது? 

அ) மசௌதி அடரபியா  

ஆ) டநொைம் 

இ) வங்காைடதசம் 

ஈ) இஸ்டரல் 

✓ மசௌதி அடரபியாவில் உள்ை மதால்மொருள் ஆராய்ச்சியாைர்கள் 

ெண்ளடயகால டெரரசுகைாை தாதன் ைற்றும் லிஹ்யான் குறித்த 

அகழ்வாராய்ச்சிகளை ஐந்து இடங்களில் டைற்மகாண்டு வருகின்றைர். 

இந்தப் டெரரசுகள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மசழித்து வைர்ந்த 

முக்கியைாை பிராந்திய ஆற்றல்கைாக இருந்தை. இந்தத் திட்டம் மசௌதி-

பிமரஞ்சு கூட்டாண்ளைத் திட்டைாகும்.

 

5. ‘பஞ்சாமிர்த கலளவ’யுடன் கதாடர்புளடயது எது? 

அ) ெருவநிளல ைாற்றம்  

ஆ) உட்கட்டளைப்பு டைம்ொடு 

இ) துளறமுக கட்டுைாைம் 

ஈ) இந்தியா ைற்றும் பூட்டான் இளடடய இருதரப்பு உறவுகள் 

✓ ‘ெஞ்சாமிர்த கலளவ’ என்ெது கிைாஸ்டகாவில் நளடமெற்ற CoP26 

மாநாட்டின்ப ாது இந்தியப் பிரதைரால் முன்மைாழியப்ெட்ட 5 ைடி உத்தி 

ஆகும். இந்த உத்தி, 2030ஆம் ஆண்டைவில் உலகம் நீடித்த வைர்ச்சி 

இலக்குகளை அளடய உதவுகிறது. 

✓ ெஞ்சாமிர்த கலளவயில் 2030’க்குள் 500 GW புளதெடிவைற்ற ஆற்றல் 

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

பில்லியன் டன் கரியமில உமிழ்ளவக் குளறத்தல், கார்ென் தீவிரத்ளத 

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

ஆகியளவ உள்ைடங்கும். 

 

6. 3 முக்கியைான இயற்ளக பாதுகாப்பு பணிகளை நிர்வகிப்பதற்கு 

SPV’ஐ முதன்முதலில் அளைத்த இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) டகரைா 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) குெராத் 

✓ மூன்று முக்கியைாை இயற்ளக ொதுகாப்பு ெணிகளை மதாழில்ரீதியாக 

நிர்வகிப்ெதற்காக, ‘தமிழ்நாடு ெசுளை காலநிளல நிறுவைம்’ என்ற 

மெயரில் முதன்முளறயாக சிறப்பு டநாக்கம் மகாண்ட நிறுவைத்ளத 

(SPV) தமிழ்நாடு அளைத்துள்ைது. 

✓ இந்நிறுவைம் தமிழ்நாடு ெருவநிளல ைாற்றம், தமிழ்நாடு ெசுளை ைற்றும் 

தமிழ்நாடு ஈரநிலப்ெணிகள் ஆகியவற்ளற நிர்வகிக்கும். இதன் அங்கீகரி 

-க்கப்ெட்ட மூலதைம் `5 டகாடி ஆகும். ைாநில சுற்றுச்சூழல் மசயலாைர் 

இந்த நிறுவைத்தின் தளலவர் ைற்றும் MDஆக உள்ளார். 

 

7. சமீபத்தில் திைந்து ளவக்கப்பட்ட கருட் சட்டி பாலம் அளைந்துள்ை 

ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) உத்தரகாண்ட்  

இ) ைத்திய பிரடதசம் 

ஈ) உத்தர பிரடதசம் 

✓ இந்தியப் பிரதைர் நடரந்திர டைாடி சமீெத்தில் `1 டகாடி ைதிப்பிலாை ெல 

திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிைார். ைந்தாகினி ஆற்றின் கருட் சட்டி 

ொலம் உட்ெட டகதார்நாத்தில் ெல்டவறு வைர்ச்சித் திட்டங்களை அவர் 

நாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்தார். அவர் ஸ்ரீ ஆதி சங்கராச்சாரியார் சைாதி 

ைற்றும் சிளலளய திறந்து ளவத்தார். 

 

8. ‘கபாது விவகாரங்கள்’ பிரிவின்கீழ், 2020ஆம் ஆண்டுக்கான 

‘பத்ை விபூஷன்’ விருளத கவன்ைவர் யார்? 

அ) ஷின்டசா அடெ  

ஆ) டகாத்தெய இராெெக்ச 

இ) டேக் ைசீைா 

ஈ) K P சர்ைா ஒலி 

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

மதாற்று கார ைாக விருது மெற்றவர்களைக் மகௌரவிக்கும் விழாளவ 

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

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

✓ இதில் 16 விருதுகள் ைர த்திற்குப்பின் வழங்கப்ெட்டுள்ைை. இவ்விருது 

மெற்றவர்களின் ெட்டியலில் 29 மெண்களும் 1 திருநங்ளகயும் அடங்குவ 

-ர். முன்ைாள் ெப்ொனிய பிரதைர் ஷின்டசா அடெவ், ‘மொது 

விவகாரங்கள்’ பிரிவின்கீழ் இவ்விருதுக்கு டதர்ந்மதடுக்கப்ெட்டார். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. PMJDY ைற்றும் குளைக்கப்பட்ட குற்ைங்கள் குறித்த ைதிப்பீட்ளட 

எந்த வங்கியின் ஆராய்ச்சித் துளை கவளியிட்டது? 

அ) RBI 

ஆ) SBI  

இ) PNB 

ஈ) கைரா வங்கி 

✓ ொரத ஸ்டடட் வங்கியின் மொருைாதார ஆராய்ச்சித் துளறயின்ெடி, அதிக 

பிரதைர் ென் தன் டயாெைா (PMJDY) க க்கு இருப்புகளைக் மகாண்ட 

ைாநிலங்களில் குற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அைவில் குளறந்துள்ைை. 

அத்தளகய ைாநிலங்களில் ைதுொைம் ைற்றும் புளகயிளலப் மொருட்கள் 

டொன்ற டொளதப்மொருட்களின் நுகர்வு புள்ளிவிவர ரீதியாகவும் 

மொருைாதார ரீதியாகவும் குறிப்பிடத்தக்க வீழ்ச்சிளயக் கண்டுள்ைை. 

 

10.“திசுவைர்ப்பு அடிப்பளடயிலான விளத உருளை விதிகள்”, எந்த 

இந்திய ைாநிலத்தின் அளைச்சரளவயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன? 

அ) டகரைா 

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) ைத்திய பிரடதசம் 

ஈ) ெஞ்சாப்  

✓ ெஞ்சாப் அளைச்சரளவ ‘ெஞ்சாப் திசுவைர்ப்பு அடிப்ெளடயிலாை விளத 

உருளைக்கிழங்கு விதிகள்-2021’க்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

இவ்விதிகள் ெஞ்சாப் ைாநிலத்ளத நிளலயாை உருளைக்கிழங்கு விளத 

ளையைாக டைம்ெடுத்துவளத டநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ைது. 

✓ இதன்மூலம் ெஞ்சாப் ைாநிலத்தில் உருளைக்கிழங்கு சாகுெடி அதிகரிக்கு 

-ம் எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இந்த விதிகளின் மூலம், திசு வைர்ப்பு 

அடிப்ெளடயிலாை சான்றிதழ் வசதிளயப் மெற்ற நாட்டின் முதல் ைாநிலம் 

ஆக ெஞ்சாப் ைாநிலம் இருக்கும். 

 


1. நிலநடுக்கத்ளத துல்லியைாக அறிய மசன்ளை ஐஐடி.யில் புதிய 

மதாழில்நுட்ெம் கண்டுபிடிப்பு 

மசன்ளை ஐஐடியில் நிலநடுக்கங்களைத் துல்லியைாக 

கண்டறிவதற்காை புதிய மதாழில் நுட்ெத்ளத உருவாக்கியுள்ைைாா். 

நிலநடுக்க சமிக்ளைகளில் முதல் அதிாா்வளலகளை துல்லியைாகக் 

கண்டறிந்து, மிகக் குளறந்த டநரத்தில் உயிாா்களைக் 

காப்ொற்றுவதற்காை நடவடிக்ளககளை எடுக்க இந்தத் மதாழில்நுட்ெம் 

ெயன்ெடும் எைவும் கண்டறிந்த வல்லுநாா்கள் கூறியுள்ைைாா். 

மசன்ளை ஐஐடியின் புதிய மதாழில் நுட்ெம், நிலநடுக்க 

அதிாா்வளலகளின் துல்லியைாை டநரத்ளத ைதிப்பிடுவது, ஒரு 

வலுவாை ஆரம்ெ எச்சரிக்ளக அளைப்ளெ உருவாக்குவதுடன், சுைாாா் 

30 விநாடிகள் முதல் 2 நிமிேங்கள் வளர தற்காத்துக் மகாள்வதற்குத் 

தயாாா் மசய்து மகாள்ை டநரத்ளதயும் வழங்குகிறது. 

பூமியின் டைற்ெரப்பு வளர அளலகள் தாக்குவதற்கு முன் கிளடக்கும் 

இந்த டநரம் மிகவும் ெயைளிக்கக்கூடியது. நிலநடுக்கத்ளதக் 

கண்டறிந்து மதரிவிப்ெதற்காை டநரம் குளறவாைதாகத் 

டதான்றிைாலும், அணு உளலகள், மைட்டரா டொன்ற டொக்குவரத்து, 

உயாா் கட்டடங்களில் உள்ை லிப்ட்கள் ஆகியவற்ளற நிறுத்தவும் 

எண் ற்ற உயிாா்களைக் காப்ொற்றவும் இந்த காலம் டொதுைாைது. 

மசன்ளை ஐஐடியின் மகமிக்கல் மொறியியல் துளற டெராசிரியாா் அருண் 

டக தங்கிராலா வழிகாட்டுதலில், ஆராய்ச்சி ைா வி காஞ்சன் அகாா்வால் 

இதற்காை ஆய்வுகளை டைற்மகாண்டாாா். இந்த ஆராய்ச்சியின் 

கண்டுபிடிப்புகள் புகழ்மெற்ற சக ைதிப்ொய்வு மசய்யப்ெட்ட அறிவியல் 

இதழாை ‘பிைாஸ் ஒன்’ -இல் மவளியிடப்ெட்டுள்ைை. இதுகுறித்து 

மசன்ளை ஐஐடி ஆராய்ச்சி ைா வி காஞ்சன் அகாா்வால் கூறியது: ‘பி-

அளல வருளக குறித்த தகவல், நிலநடுக்கத்தின் அைவு, ஆழம் ைற்றும் 

ளையப்புள்ளி, இடம் டொன்ற பிற மூல அைவு உருக்களைத் 

தீாா்ைானிப்ெதில் முக்கியைாைது. எைடவ, பி-அளல கண்டறிதல் 

சிக்கலுக்கு உறுதியாை, துல்லியைாை தீாா்வாக அளையும். நிலநடுக்க 

விவரங்களைச் சரியாக ைதிப்பிடுவதற்கும், நிலநடுக்கம் அல்லது பிற 

தூண்டப்ெட்ட நிகழ்வுகைால் ஏற்ெடும் டசதங்களைக் குளறப்ெதற்கும் 

அவசியம்’ எைத் மதரிவித்துள்ைாாா். 

நில அதிாா்வு சமிக்ளைகள்: முக்கியைாக கடலில் அளலகள், பூமியின் 

டைடலாட்டத்தில் ஏற்ெடும் ைாற்றங்கள், வளிைண்டல ைாறுொடுகள் 

ைற்றும் ைனிதச் மசயல்ொடுகள் கார ைாக நிலம் மதாடாா்ந்து 

அதிாா்வளடகிறது.நில அதிாா்வு சமிக்ளைகள் இயற்ளகயாை 

(நிலநடுக்கங்கள், எரிைளல மவடிப்புகள், சுைாமி டொன்றளவ) அல்லது 

ைனிதைால் உருவாக்கப்ெட்ட (அதிக டொக்குவரத்து, அணு மவடிப்புகள், 

சுரங்க நடவடிக்ளககள் டொன்றளவ) மூலங்களிலிருந்து 

உருவாக்கப்ெடலாம். 

அளைத்து நில அதிாா்வு நிகழ்வுகளும் அவற்றின் அைவிற்கு 

விகிதாசாரைாை ஆற்றளல மவளியிடுகின்றை. மவளியிடப்ெட்ட இந்த 

ஆற்றல், ஒரு அளலயாக அளைத்து திளசகளிலும் நகாா்ந்து, ஒரு நில 

அதிாா்வு அைவி மூலம் நில அதிாா்வு சமிக்ளையாகப் ெதிவு 

மசய்யப்ெடுகிறது. சீஸ்டைாகிராம்கள் என்ெது நில அதிாா்வு 

இயக்கத்திளை ெதிவு மசய்யும் வளரெடங்கைாகும். 

முக்கியப் ெயன்கள்: இந்த நில அதிாா்வு வளரெடங்களின் ெகுப்ொய்வு, 

பூமியின் மசயல்ொட்ளடப் புரிந்துமகாள்வதற்கும், நிலநடுக்கங்களுக்காை 

முன்கூட்டிய எச்சரிக்ளக அளைப்புகளை அளைப்ெதற்கும், மூல 

இடங்களைத் தீாா்ைானிப்ெதற்கும் , பிற நில அதிாா்வு நிகழ்வுகளின் 

மூலத்ளதக் கண்டறிவதற்கும் இன்றியளையாதது. நிலநடுக்கத்தின் 

டசதப் ெகுதிளயக் கண்டறிவது அல்லது கணிப்ெது உயிாா்களைப் 

ொதுகாப்ெதிலும் மசாத்து இழப்ளெத் தடுப்ெதிலும் மெரும் ெங்கு 

வகிக்கிறது. 

 

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

15 திளரப்ெடங்கள் 

டகாவாவில் இந்தைாத இறுதியில் நளடமெற உள்ை 52-ஆவது இந்திய 

சாா்வடதச திளரப்ெட விழாவில் தங்க ையில் உள்ளிட்ட விருதுகளுக்கு 

இரு ைராத்தி ெடங்கள் உள்ெட 15 சாா்வடதச ெடங்கள் டொட்டிக்கு டதாா்வு 

மசய்யப்ெட்டுள்ைது. இந்தப் ெட்டியளல ைத்திய தகவல், ஒலிெரப்புத் துளற 

அளைச்சகம் வியாழக்கிழளை மவளியிட்டுள்ைது. 

அதன் விவரம் வருைாறு: டதாா்வு மசய்யப்ெட்டுள்ை திளரப்ெடங்களில் 

பின்லாந்து நாட்டின் எனி டட நவ் , அமைரிக்கா - நியூமைக்சிடகா ெடைாை 

டலண்ட் ஆப் ட்ரிம்ஸ் , ெராகுடவயின் சாாா்லட், டராைானியாவின் 

இன்ட்ரடகால்ட், டொலந்து நாட்டின் லீடாா், ரஷியாவின் ைாஸ்டகா டஸ் 

நாட் டைென் ைற்றும் தி டாாா்ம், வங்கடதசத்தின் டநா கிரவுண்ட் பிைத் 

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

வாஸ் மடட், பிடரசிலின் தி ொா்ஸ்ட் ஃொலன் டொன்ற மவளிநாட்டு 

ெடங்களும், இந்திய அைவில் டகாதாவரி (ைராத்தி), டை வசந்த்ராவ் 

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

டொட்டிக்குத் டதாா்வாகியுள்ைை. 

தங்க ையில் விருது ரூ.40 லட்சம்: டதாா்வு மசய்யப்ெடும் சிறந்த 

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

சான்றிதழ் அடங்கும். சிறந்த இயக்குநருக்காை ெடத்திற்கு மவள்ளி ையில் 

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

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

மராக்கம், சான்றிதழ் அடங்கும். 

சிறப்பு நடுவாா் விருது: நடுவாா் டதாா்வு மசய்யும் ெடத்துக்கு, அந்தப் ெடத்தின் 

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

வழங்கப்ெடுகிறது. 52-ஆவது இந்திய சாா்வடதச திளரப்ெட விழா வரும் 

நவம்ொா் 20 முதல் 28-ஆம் டததி வளர நளடமெறுகிறது. இந்த 

விழாவில் உள்நாடு ைற்றும் சாா்வடதச ொாா்ளவயாைாா்களுக்கு 45 

திளரெடங்கள் திளரயிடப்ெட உள்ைை. 

 

3. கிராை சுற்றுலா: ைத்திய பிரடதசைாநிலத்துக்கு சாா்வடதச விருது 

ைத்திய பிரடதச சுற்றுலா வாரியத்தின் கிராப்புற சுற்றுலாத் திட்டத்துக்கு 

‘டவாா்ல்ட் டிராவல் ைாாா்ட்’  அளைப்பின் சிறந்த சுற்றுலாத் 

திட்டத்துக்காை விருது கிளடத்துள்ைது. 

கடராைாவுக்கு பின் சுற்றுலா டைம்ெடுத்தப்ெட்ட இடங்களைக் 

க க்கில்மகாண்டு இந்த விருது அளிக்கப்ெட்டது. இடத கிராை சுற்றுலா 

பிரிவில் பிராந்திய அைவிலாை ஸ்வாா்  புரஸ்காாா் விருதும் ைத்திய 

பிரடதச சுற்றுலாத் துளறக்கு கிளடத்துள்ைது. இது தவிர மெண்களுக்கு 

ொதுகாப்ொை சுற்றுலா தலங்கள் பிரிவிலும் ைத்திய பிரடதசத்துக்கு 

விருது கிளடத்துள்ைது. 

 

 



         

    

இது மதாடாா்ொக ைத்திய பிரடதச ைாநில சுற்றுலாத் துளற முதன்ளைச் 

மசயலாைாா் டசகாா் சுக்லா கூறுளகயில், ‘சாா்வடதச அைவில் சுற்றுலாத் 

துளறயில் ைத்திய பிரடதசத்துக்கு விருதுகள் கிளடத்துள்ைது 

ைாநிலத்துக்கு ைட்டுைல்ல நைது டதசத்துக்டக மெருளை டசாா்க்கும் 

விேயைாகும். ைத்திய பிரடதசத்ளத சுற்றுலாத் துளறயில் சிறப்பிடத்துக்கு 

மகாண்டு மசல்ல டவண்டும் என்று ைாநில முதல்வாா் சிவராஜ் சிங் 

மசௌைான் டைற்மகாண்ட முயற்சியும் இதற்கு முக்கியக் கார ம். 

லண்டனில் கடந்த வாரம் நளடமெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த விருளத 

ைாநில சுற்றுலாத் துளற அதிகாரிகள் மெற்றுக் மகாண்டைாா். 

கிராை சுற்றுலாத் திட்டத்தின்கீழ் ைத்திய பிரடதசத்தில் 100 கிராைங்கள் 

உள்ளாா் ைக்களின் ஒத்துளழப்புடன் டைம்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைை. 

கிராைப்புற ொரம்ெரிய உ வு, நாட்டுப் புற இளச, கிராைப்புற 

விளையாட்டு, உள்ளாா் களலகள், ளகவிளைப் மொருள்கள், 

இளைைாா்களின் திறன் டைம்ொடு ஆகிவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் 

அளித்ததன் மூலம் இந்த விருதுகள் சாத்தியைாகியுள்ைை’ என்றாாா். 

 

4. ரிசர்வ் வங்கியின் இரு திட்டங்கள் இன்று துவக்குகிறார் பிரதைர் 

டைாடி 

ரிசர்வ் வங்கியின் வாடிக்ளகயாைர் சார்ந்த இரு திட்டங்களை, பிரதைர் 

டைாடி இன்று 'வீடிடயா கான்ெரன்ஸ்' வாயிலாக துவக்கி ளவக்கிறார். 

இது குறித்து பிரதைர் அலுவலகம் மவளியிட்டுள்ை அறிக்ளகயில் 

கூறப்ெட்டுள்ைதாவது: 

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

குளறகள் அளைத்ளதயும் ஒடர குளடயின் கீழ் மகாண்டு வரும், 

'ைத்தியஸ்த தீர்ப்ொயம்' என்ற இரு திட்டங்களை பிரதைர் டைாடி இன்று 

துவக்கி ளவக்கிறார். 

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

வங்கியின் வாயிலாக, ைத்திய - ைாநில அரசுகள் மவளியிடும் கடன் 

ெத்திரங்களை தரகு கட்ட முன்றி வாங்கலாம். 

இதைால், சிறு முதலீட்டாைர்களும் சுலெைாக அரசு கடன் ெத்திரங்களில் 

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

தீர்ப்ொயம்' என்ற மகாள்ளகப்ெடி ஒடர வளலதைம், ஒடர மின்ைஞ்சல், 

ஒடர முகவரியில் வங்கி வாடிக்ளகயாைர்கள் புகார் மதரிவிக்கும் 

வசதிளய ஏற்ெடுத்தியுள்ைது. 

இதன்ெடி ைத்தியஸ்த தீர்ப்ொயம் என்ற டைம்ெடுத்தப்ெட்ட 

வாடிக்ளகயாைர் குளற தீர்க்கும் திட்டத்ளதயும் டைாடி துவக்கி 

ளவக்கிறார். இதைால், ரிசர்வ் வங்கியின் கீழ் உள்ை அளைத்து 

வங்கிகளைச் டசர்ந்த வாடிக்ளகயாைர்களும், தங்கள் குளறகளை 

ஒருங்கிள ந்த ஒடர வளலதைத்தில் மதரிவித்து, தீர்வு காணும் வசதி 

கிளடக்கும். 

டைலும், இரு மைாழிகளில் புகார் மதரிவிப்ெதற்காை உதவியும், குளற 

தீர்வு மதாடர்ொை அளைத்து விெரங்களையும் மெற, கட்ட மில்லா 

மதாளலடெசி எண்ள யும் டைாடி அறிமுகப்ெடுத்த உள்ைார். இவ்வாறு 

அதில் கூறப்ெட்டுள்ைது. 

 

5. ைல்யுத்தம்: நிோ சாம்பியன் 

டதசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் 65 கிடலா பிரிவில், ரயில்டவ 

வீராங்களை நிோ தாஹியா சாம்பியன் ஆைாாா். 

முன்ைதாக, ைரியா ா ைாநில ைல்யுத்த ெயிற்சி ளையத்தில் நிோ 

தாஹியா சுட்டுக் மகால்லப்ெட்டதாக புதன்கிழளை தகவல் மவளியாகி 

அளைவருக்கும் அதிாா்ச்சி ஏற்ெடுத்தியது. எனினும், சிறிது 

டநரத்திடலடய அது தாம் இல்ளல என்று கூறி நிோ ைறுப்பு விடிடயா 

மவளியிட்டாாா். பின்ைாா், மகால்லப்ெட்ட நிோ புதிதாக ைல்யுத்தத்தில் 

இள ந்த டவமறாரு வீராங்களை எைத் மதரியவந்தது. 

இத்தளகய நிகழ்வு புதன்கிழளை நிகழ்ந்த நிளலயில், வியாழக்கிழளை 

நளடமெற்ற இறுதிச்சுற்றில் நிோ 30 விநாடிகளில் தைது எதிராளியாை 

ெஞ்சாளெச் டசாா்ந்த ெஸ்பிரீத் மகௌளர வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆைாாா். 

 

6. மசயிலிங்: டநத்ரா சாம்பியன் 

ஸ்மெயினில் நளடமெற்ற மசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் டலசாா் 

டரடியல் பிரிவில் இந்தியாவின் டநத்ரா குை ன் தங்கப் ெதக்கம் 

மவன்றாாா். 

ஐடராப்பிய பிராந்திய ஓென் டொட்டியாக நளடமெற்ற இந்த கிரான் 

டகைாரியா சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் டநத்ரா, ஐஎல்சிஏ 6 பிரிவில் 

நளடமெற்ற 6 ெந்தயங்களில் 3-இல் முதலாவதாக வந்து 10 மநட் 

புள்ளிகளுடன் தங்கப் ெதக்கத்ளத ளகப்ெற்றிைாாா். அடத பிரிவில் 

ஸ்மெயிளைச் டசாா்ந்த மெனிடடா லாஞ்டசா, ைாாா்டிைா மரய்டைா 

காச்டசா முளறடய 2 ைற்றும் 3-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தைாா். இந்தப் 

டொட்டியில் 3 நாடுகளைச் டசாா்ந்த 20 டொட்டியாைாா்கள் ெங்டகற்றைாா். 

அதில் டநத்ரா உள்ெட 3 டொா் டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்கில் 

ெங்டகற்றவாா்கைாவாா். 

விஷ்ணுவுக்கு மவண்கலம்: இதனிளடடய, ஸ்மெயினின் ொாா்சிடலாைா 

நகரில் நளடமெற்ற ஐஎல்சிஏ உலக மசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் 

இந்தியாவின் விஷ்ணு 25-ஆவது இடம் பிடித்தாாா். ைற்மறாரு 

இந்தியராை டைாகித் 106-ஆவதாக வந்தாாா். இந்தப் டொட்டியில் 

மைாத்தம் 135 டொா் ெங்டகற்றைாா். டொட்டியாைாா்களிடலடய மிக இைம் 

வயது வீராா், உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் 25-ஆவது இடம் பிடித்த முதல் 

ஆசிய வீராா் என்ற மெருளைகளை விஷ்ணு மெற்றாாா். 

 

7. தமிழகத்தில் இயல்ளெ விட 54 சதவீதம் ைளழ அதிகம் 

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு ெருவைளழ காலம் மதாடங்கியதில் இருந்து 

அளைத்து ெகுதிகளிலும் ைளழ மெய்து வருகிறது. அந்த வளகயில் 

ெருவைளழ மதாடங்கிய அக்டடாெர் ைாதம் முதல் டநற்று வளர 

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

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

இருக்கிறது. இது இயல்ளெ விட 54 சதவீதம் அதிகம். இதில் 

அதிகெட்சைாக விழுப்புரம் ைாவட்டத்தில் 122 சதவீதம் அதிகைாக ைளழ 

ெதிவாகியுள்ைது. 

அதற்கடுத்தெடியாக திருவாரூர் ைாவட்டத்தில் 110 சதவீதமும், 

டகாளவயில் 103 சதவீதமும், அரியலூரில் 95 சதவீதமும் அதிகைாக 

ைளழ மெய்திருக்கிறது. 

மசன்ளைளய மொறுத்தவளரயில் இந்த ெருவைளழ காலத்தில் 77 

சதவீதம் அதிகைாக ைளழ ெதிவாகியுள்ைது. டைலும், கிருஷ் கிரி, 

ைதுளர, விருதுநகர் ைாவட்டங்களை தவிர ைற்ற அளைத்து 

ைாவட்டங்களிலும் இயல்ளெ விட அதிகைாகடவ ைளழ மெய்து 

இருக்கிறது என்று வானிளல ஆய்வு ளையத்தின் புள்ளி விவரங்கள் 

மதரிவிக்கின்றை. 

இந்த ைாதம் மதாடக்கத்தில் இருந்து தமிழகத்தில் ெரவலாக மதாடர் ைளழ 

மெய்து வருவதால், கடந்த 10 நாட்களில் ைட்டும் தமிழகத்தில் சராசரியாக 

18 மச.மீ. ைளழ ெதிவாகியுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 



         

    

1. ‘ப ோர் மற்றும் ஆயுத பமோதலில் சுற்றுச்சூழலைச் சுரண்டுவலதத் 

தடுப் தற்கோன  ன்னோட்டு நோள்’ அனுசரிக்கப் டுகிற பததி எது? 

அ) நவம்பர் 4 

ஆ) நவம்பர் 6  

இ) நவம்பர் 8 

ஈ) நவம்பர் 10 

✓ 2001ஆம் ஆண்டில், ஐநா பபாதுச்சபப ஒவ்வவார் ஆண்டும் நவ.6ஆம் 

வேதிபை ‘வபார் மற்றும் ஆயுேவமாேலில் சுற்றுச்சூழபை சுரண்டுவபே 

ேடுப்பேற்கான பன்னாட்டு நாளாக’ அறிவித்ேது. ஐநா சுற்றுச்சூழல் 

வபரபவ, 2016’இல் ஒரு தீர்மானத்பே ஏற்றுக்பகாண்டது; அது ஆயுே 

வமாேலின் நிகழ்ேகபவக் குபைப்பதில் ஆவராக்கிைமான சூழல் முக்கிை 

பங்கு வகிக்கிைது என்று அறிவித்ேது. சுற்றுச்சூழலில் வமாேல்கள் மற்றும் 

வபார்களின் விபளவுகபளக் குபைப்பவே இேன் வநாக்கமாகும். 

 

2. முதன்முதலில் ‘ஸ்டோர் கோபைஜ் மமன்டர்சிப் திட்டத்லத’ அறிவித்த 

மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ) கல்வி அபமச்சகம் 

ஆ) மின்னணு மற்றும் ேகவல் போழில்நுட்ப அபமச்சகம் 

இ) அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகம்  

ஈ) திைன் வமம்பாடு மற்றும் போழில் முபனவவார் அபமச்சகம் 

✓ இந்திை விடுேபையின் 75ஆவது ஆண்பட முன்னிட்டு இளம் 

கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கான முேல் வழிகாட்டல் திட்டத்பே மத்திை 

அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகம் போடங்கிைது. 

✓ ‘DBT-ஸ்டார் காவைஜ் பமன்டர்ஷிப் புவராகிராம்’ என்று பபைரிடப்பட்ட 

இது, அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகத்தின் கீழுள்ள உயிரித் 

போழில்நுட்பத்துபையின் (DBT) ஆேரவுடன் நாட்டின் ஒவ்பவாரு 

மாவட்டத்திலும் ஒரு ‘நட்சத்திரக்கல்லூரி’பை வேர்ந்பேடுப்பபே வநாக்க 

-மாகக் பகாண்டுள்ளது. இது ஒவ்பவாரு மாேமும் பயிைரங்குகள் மற்றும் 

கூட்டங்கபள ஏற்பாடு பசய்வபேயும், குறிப்பாக கிராமப்புைங்களில் 

கல்லூரிகபள நடத்துவது மற்றும் அரசுப் பள்ளிகளுடன் போடர்பு 

நடவடிக்பககபள வமற்பகாள்வபேயும் வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

3. இந்தியோவின் 27ஆம் மோநிைமோக நவ.9 அன்று உருவோக்கப் ட்ட 

மோநிைம் எது? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 

ஆ) உத்ேரகாண்ட்  

இ) சத்தீஸ்கர் 

ஈ) பேலுங்கானா 

✓ இந்திைாவின் 27ஆவது மாநிைம் உருவானபேக் பகாண்டாடும் வபக 

-யில் ஆண்டுவோறும் நவ.9ஆம் வேதி உத்ேரகாண்ட் நிறுவன நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. உத்ேரபிரவேச மாநிைத்தின் வடவமற்குப்பகுதியில் 

இருந்தும், இமைமபைத் போடரின் ஒருபகுதியிலிருந்தும் பை மாவட்டங் 

-கபள இபைத்து கடந்ே 2000ஆம் ஆண்டு உத்ேரகாண்ட் மாநிைம் 

உருவாக்கப்பட்டது. இது முன்னர் உத்ேராஞ்சல் என்று அபழக்கப்பட்டது. 

2007ஆம் ஆண்டில் உத்ேரகாண்ட் என மறுபபைரிடப்பட்டது. 

 

4. எந்தத் தலைவரின் நிலனவோக நவ.11ஆம் பததி பதசிய கல்வி 

நோள் அனுசரிக்கப் டுகிறது? 

அ) APJ அப்துல் கைாம் 

ஆ) வல்ைபாய் பவடல் 

இ) அன்பன பேரசா 

ஈ) பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத்  

✓ ஒவ்வவார் ஆண்டும், பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத்தின் பிைந்ேநாபள 

நிபனவுகூரும் வபகயில், இந்திைாவில் நவம்பர்.11ஆம் வேதி வேசிை 

கல்வி நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிைது. அவர் சுேந்திரப் வபாராட்ட வீரரும், 

சுேந்திர இந்திைாவின் முேல் கல்வி அபமச்சரும் ஆவார். அவர் கல்வி 

அபமச்சராக இருந்ே காைத்தில்ோன் UGC, AICTE, கரக்பூர் உைர்கல்வி 

நிறுவனம் வபான்ைபவ நிறுவப்பட்டன.

 

5. ‘ஒனபக ஒ வ்வோ மெயந்தி’லயக் மகோண்டோடுகிற மோநிைம் எது? 

அ) கர்நாடகா  

ஆ) ஒடிஸா 

இ) வமற்கு வங்கம் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ இந்ே ஆண்டு முேல் நவம்பர் 11ஆம் வேதி ‘ஒனவக ஒபவ்வா பஜைந்தி’ 

பகாண்டாட கர்நாடக அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 18ஆம் நூற்ைாண்டில் 

சித்ரதுர்காவில் பைேர் அலியின் பபடகளுக்கு எதிராகப் வபாரிட்ட 

புகழ்பபற்ை பபண்-சிப்பாய்ோன் ஒனவக ஒபவ்வா. அவரின் பிைந்ேநாபள 

ஆண்டுவோறும் பகாண்டாட கன்னட கைாசாரத்துபை முன்பமாழிந்ேது. 

 

6. இந்தியோவில் உள்ள வோனூர்தி நிலையங்கள் எந்தச் சட்டத்தின் 

விதிமுலறகளின் டி “முதன்லம வோனூர்தி நிலையங்கள்” என்று 

அறிவிக்கப் டுகின்றன? 

அ) இந்திை வானூர்தி நிபைை ஆபைைச் சட்டம் 

ஆ) வானூர்தி நிபைை ஒழுங்குமுபை சட்டம் 

இ) சிவில் வானூர்தி வபாக்குவரத்து சட்டம் 

ஈ) வானூர்தி நிபைை பபாருளாோர ஒழுங்குமுபை ஆபைை சட்டம்  

✓ வானூர்தி நிபைை பபாருளாோர ஒழுங்குமுபை ஆபைைச் சட்டம், 

2008’இன்கீழ், மகராஷ்டிராவில் உள்ள ஷீரடி வானூர்தி நிபைைத்பே 

ஒரு பபரிை வானூர்தி நிபைைமாக இந்திை அரசு அறிவித்துள்ளது. 

சட்டத்தின் 13ஆவது பிரிவின்கீழ், வானூர்தி நிபைைப் பபாருளாோர 

ஒழுங்குமுபை ஆபைைம் (AERA) வானூர்தி வசபவகள் போடர்பான 

கட்டைத்பே நிர்ையிக்கும். 

 

7. எந்த விண்மவளி முகலமயின் ஏவுகைம், விண்மவளிக்கு சென்ற 

600ஆவது ந லரத் தோங்கி மசன்றது? 

அ) ஜாக்ஸா 

ஆ) ESA 

இ) இஸ்வரா 

ஈ) ஸ்வபஸ் எக்ஸ்  

✓ அபமரிக்க ேனிைார் விண்பவளி நிறுவனமான ஸ்வபஸ் எக்ஸ் அேன் 

விண்கைமான குரூ டிராகன் என்டூரன்ஸில் 4 விண்பவளி வீரர்கபள 

பன்னாட்டு விண்பவளி நிபைைத்திற்கு ோங்கிபசன்ைது. கடந்ே 60 

ஆண்டுகளில் விண்பவளிபை அபடந்ே 600ஆம் நபரும் இதிைடக்கம்.  

✓ ஸ்வபஸ் எக்ஸ் ஃபால்கன் 9 ஏவுகைத்பேப் பைன்படுத்தி இவ்விண்கைம் 

ஏவப்பட்டது. ஸ்வபஸ் எக்ஸின் ேபைபமைகம் கலிவபார்னிைாவின் 

ைாவ்வோர்னில் அபமந்துள்ளது. கடந்ே 2002ஆம் ஆண்டில் எவைான் 

மஸ்க் என்பவரால் இது நிறுவப்பட்டது. 

 

8. இரோஜ்யச ோவின் ம ோதுச்மசயைோளரோக நியமிக்கப் ட்டவர் யோர்? 

அ) PC வமாடி  

ஆ) சஞ்சய் பஜய்ஸ்வால் 

இ) அமித் ஷா 

ஈ) ராஜ்நாத் சிங் 

✓ மத்திை வநரடி வரிகள் வாரிைத்தின் முன்னாள் ேபைவரும், இந்திை 

வருவாய் வசபவ அதிகாரியுமான PC வமாடி, மாநிைங்களபவயின் 

பபாதுச்பசைைாளராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐ ஆர் எஸ் அதிகாரி ஒருவர் 

பபாதுச்பசைைாளராக நிைமிக்கப்படுவோல், பாரம்பரிைமாக ஐ ஏ எஸ் 

அதிகாரிகள் பேவி வகித்து வந்ே இந்தப் பேவி அரிோன நிைமனங்களில் 

ஒன்ைாக பார்க்கப்படுகிைது. 

 

9. உயிரியல் ரீதியோக இறந்ததோக அறிவிக்கப் ட்ட உைகின் எந்தப் 

புகழ்ம ற்ற ஆற்றில் கடல் குதிலரகள், விைோங்குகள், கடல் நோய்கள் 

மற்றும் சுறோக்கள் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன? 

அ) கங்பக ஆ) ைமுபன 

இ) பநல் ஈ) வேம்ஸ்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ கடல் குதிபரகள், ஈல்கள், கடல் நாய்கள் மற்றும் சுைாக்கள் வபான்ை 

எதுவும் இல்ைாே காரைத்ோல், இைண்டனில் உள்ள வேம்ஸ் ஆறு, ஒரு 

காைத்தில் “உயிரிைல் ரீதிைாக இைந்ேோக” அறிவிக்கப்பட்டது.  

✓ இைண்டனின் விைங்கிைல் சங்கம் நடத்திை ஆய்வில், முவ்வபகைான 

சுைாக்கள் காைப்பட்டோகவும், 115 வபகைான மீன்கள் மற்றும் வனவுயி 

-ரிகள் காைப்பட்டோகவும் கூறிைது. 

 

10. ‘மரசோங் ைோ’ என்ற மலைப் ோலத அலமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) ைடாக்  

ஆ) ஜம்மு காஷ்மீர் 

இ) உத்ேரகாண்ட் 

ஈ) அருைாச்சை பிரவேசம் 

✓ பரசாங் ைா, கிழக்கு ைடாக்கில் அபமந்துள்ள எல்பைக் கட்டுப்பாட்டுக் 

வகாட்டில் உள்ள ஒரு மபைப்பாபேைாகும். 1962ஆம் ஆண்டு நடந்ே 

வபாரின் ஒருபகுதிைாக, இந்திை இராணுவத்தின் குமாவவான் பபடப் 

பிரிவின் 13 துருப்புக்கள் 16,000 அடி உைரத்தில் சீன இராணுவத்பே 

வோற்கடித்ே பரசாங் ைா வபாருக்காக இது அறிைப்படுகிைது. வபாரின் 

நிபனவாக பரசாங் ைாவில் புதுப்பிக்கப்பட்ட வபார் நிபனவிடத்பே 

பாதுகாப்பு அபமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் திைந்து பவக்கவுள்ளார். 

 


1. டாக்டர் சுோ வசஷய்ைனுக்கு பிரிட்டனின் கவுரவ பட்டம் 

ேமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேர் சுோ 

வசஷய்ைனுக்கு, பிரிட்டனின், 'ராைல் காவைஜ் ஆப் சர்ஜன்ஸ் ஆப் 

எடின்பவரா' சார்பில் கவுரவ பட்டம் வழங்கப்பட்டது. 

உைகிவைவை அறுபவ சிகிச்பச மருத்துவ கல்லுாரிகளில் 

போன்பமைானோகவும், முேன்பமைானோகவும், ராைல் காவைஜ் ஆப் 

சர்ஜன்ஸ் கருேப்படுகிைது. 500 ஆண்டுகள் பழபமைான அக்கல்லுாரி, 

'பபவைாஷிப் ஆப் ராைல் காவைஜ் ஆப் சர்ஜன்ஸ்' என்ை எப்.ஆர்.சி.எஸ்., 

பட்டத்பே, ேகுதிைானவர்களுக்கு வழங்குகிைது. 

இதில், மருத்துவ துபையில் ஆற்றிவரும் பணிகள், ஆராய்ச்சி 

நடவடிக்பககள், புதிை பங்களிப்புகள் மற்றும் அனுபவம் ஆகிைவற்றின் 

அடிப்பபடயில், 'பபவைாஷில் அட் பைாமிவனம்' என்ை கவுரவ பட்டத்பே, 

ராைல் கல்லுாரிவை விருப்பப்பட்டு ேகுதிைானவர்களுக்கு அளிக்கும்.அந்ே 

வபகயில், இம்முபை கவுரவ பட்டத்துக்கு, ேமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., 

மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேர் டாக்டர் சுோ வசஷய்ைனின் பபைர் 

முன்பமாழிைப்பட்டது. 

இபே ராைல் கல்லுாரியின் எப்.ஆர்.சி.எஸ்., வேர்வு குழுவின் கவுன்சில் 

உறுப்பினர்கள் ஒருமனோக ஏற்ைனர்.இேற்கு முன், ேமிழ்நாடு டாக்டர் 

எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேராக இருந்ே வகப்டன் 

ராஜாவுக்கு இந்ே கவுவரம் கிபடத்ேது. அேன்பின், ேற்வபாது சுோ 

வசஷய்ைனுக்கு அப்பட்டம் கிபடத்துள்ளது. 

இந்ே கவுரவ பட்டம், பிரிட்டனில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. பட்டமளிப்பு 

விழாவில் சிைப்பு விருந்திராக பங்வகற்று, சுோவசஷய்ைன் ேபைபம 

உபரைாற்றினார். இந்திைாவில் இருந்து எந்ே பபண்ணுக்கும் 

கிபடக்காே, இந்ே கவுரவம் சுோ வசஷய்ைனுக்கு கிபடத்துள்ளது. 

 

2. வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் பசைல்திைன் 77.8% 

கவரானா போற்றுக்கு எதிராக வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசி 77.8 சேவீே 

பசைல்திைன் பகாண்டுள்ளோக ைான்பசட் மருத்துவ இேழில் 

பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கவரானா போற்றுக்கு எதிராக முழுவதும் இந்திைாவிவைவை 

ேைாரிக்கப்பட்ட ேடுப்பூசி வகாவவக்ஸின். பைேராபாபேச் வசாோ்ந்ே பாரத் 

பவைாபடக் நிறுவனம் அத்ேடுப்பூசிபைத் ேைாரித்ேது. அத்ேடுப்பூசியின் 

அவசரகாை பைன்பாட்டுக்கு உைக சுகாோர அபமப்பு அண்பமயில் 

ஒப்புேல் வழங்கிைது. 

இந்நிபையில், வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் 3-ஆம் கட்ட ஆய்வு 

போடாோ்பான இபடக்காை முடிவுகள் ‘தி ைான்பசட்’ மருத்துவ இேழில் 

பவளியிடப்பட்டன. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளோவது: 

கவரானா போற்றுக்கு எதிரான வநாய்எதிாோ்பபாருபள வகாவவக்ஸின் 

ேடுப்பூசி தீவிர பக்கவிபளவுகள் ஏதுமின்றி உருவாக்குகிைது. 

அத்ேடுப்பூசிபை பசலுத்திக் பகாண்டு பரிவசாேபனயில் 

பங்வகற்ைவாோ்கள் எவருக்கும் தீவிர பக்கவிபளவுகள் ஏற்படவில்பை. 

ேபைவலி, காய்ச்சல், ேடுப்பூசி பசலுத்திை இடத்தில் வலி உள்ளிட்ட சிறிை 

அளவிைான பக்கவிபளவுகள் மட்டுவம ஏற்பட்டன. 

பரிவசாேபனயில் பங்வகற்ை எவரும் உயிரிழக்கவில்பை. கடந்ே 

ஆண்டு நவம்பாோ் 16-ஆம் வேதி முேல் கடந்ே வம 17-ஆம் வேதி வபர 

இந்ே ஆய்வுகள் நடத்ேப்பட்டன. கவரானா போற்றுக்கு எதிராக 

வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசி 77.8 சேவீே பசைல்திைன் பகாண்டுள்ளது. 

அோவது, நூற்றில் சுமாாோ் 78 வபருக்கு ேடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாண்ட 

பிைகு கவரானா போற்று பாதிப்பு ஏற்படவில்பை. 

போடாோ் ஆய்வுகள்: இந்ே ஆய்வு முடிவுகள் ஆரம்பநிபைபைச் 

வசாோ்ந்ேபவ. கவரானா போற்றின் தீவிர பாதிப்பு, மருத்துவமபனயில் 

சிகிச்பச பபைத் வேபவயில்ைாே வபகயிைான பாதுகாப்பு ஆகிைபவ 

குறித்து போடாோ்ந்து ஆய்வுகள் நடத்ேப்பட்டு வருகின்ைன. 

60 வைபேக் கடந்ே 2,750 வபரிடமும், இேை வநாய், நீரிழிவு, உடல் 

பருமன் உள்ளிட்ட இபைவநாய் பகாண்ட 5,724 வபரிடமும் இந்ே 

ஆய்வு வமற்பகாள்ளப்பட்டது. இந்திைாவின் பல்வவறு பகுதிகளில் உள்ள 

25 மருத்துவமபனகளில் இந்ே ஆய்வு நடத்ேப்பட்டது. 

பபரிை மாற்ைமில்பை: ேடுப்பூசியின் 2-ஆம் ேவபை பசலுத்திை ஒரு 

மாேத்துக்குப் பிைகு உடலில் வலுவான வநாய்எதிாோ்பபாருள் 

உருவாகிைது. ஆல்ஃபா வபக கவரானா போற்றுக்கு எதிராக 

வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் பசைல்திைன் குபைைவில்பை. படல்டா, 

காமா வபக கவரானா போற்றுக்கு எதிராக பசைல்திைன் சற்று 

குபைவாக (65 சேவீேம்) உள்ளது. 

பவவ்வவறு வைதினருக்கிபடவை வநாய்எதிாோ்பபாருள் உருவாவதில் 

பபரிை அளவிைான மாற்ைங்கள் காைப்படவில்பை என்று அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

உைகத் ேரத்திைானது: ஆய்வு முடிவு போடாோ்பாக பாரத் பவைாபடக் 

ேபைவாோ் கிருஷ்ைா எல்ைா பவளியிட்ட அறிக்பகயில், ‘வகாவவக்ஸின் 

ேடுப்பூசி உைகத் ேரம் வாய்ந்ேோக உள்ளபே ைான்பசட் ஆய்விேழ் 

உறுதி பசய்துள்ளது. வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் ஆய்வுகள், இதுவபர 

முக்கிைத்துவம் வாய்ந்ே 10 மருத்துவ இேழ்களில் பவளிைாகியுள்ளன’ 

என்று குறிப்பிட்டுள்ளாாோ். 

 

3. இபளஞபர மீட்ட காவல் ஆய்வாளருக்கு முேல்வாோ், நீதிபதி பாராட்டு 

இபளஞபர வோளில் சுமந்து மருத்துவமபனயில் அனுமதித்ே பபண் 

காவல் ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரிபை வநரில் அபழத்து முேல்வாோ் 

மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டி பவள்ளிக்கிழபம சான்றிேழ் வழங்கினாாோ். 

நீதிபதி பாராட்டு: காவல் ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரிபை பசன்பன 

உைாோ்நீதிமன்ைத்துக்கு நீதிபதி என்.ஆனந்த் பவங்கவடஷ் 

அபழத்து அவரின் பசைபைப் பாராட்டினாாோ். வமலும், நீதிபதி ேனது 

பாராட்டு கடிேத்பேயும் ஆய்வாளரிடம் வழங்கினாாோ். 

முேல்வாோ் ஸ்டாலின் அளித்ே சான்றிேழில் கூறியிருப்போவது: இது 

மக்களின் நைன் காக்கும் அரசு என்ை எண்ைத்பே மனதில் பதிை 

பவத்து, அரசு நிாோ்வாகத்பேச் வசாோ்ந்ே ஒவ்பவாருவரும் 

அாோ்ப்பணிப்புடன் பசைைாற்றி வரும் நிபையில், அேற்கு மகுடம் சூட்டுவது 

வபான்று பருவமபழக் காைத்துப் வபரிடாோ் வநரத்தில் மனிே உயிாோ் 

காக்கச் பசைல்பட்ட மகத்ோன பணிக்கு எனது மனமாாோ்ந்ே பாராட்டுகள்; 

வாழ்த்துகள். பசன்பன கீழ்ப்பாக்கம் கல்ைபையில் சுைநிபனவின்றிக் 

கிடந்ே உேைா என்ை இபளஞபர மீட்டு வோளில் சுமந்து பின்னாோ் 

ஆட்வடாவில் ஏற்றி மருத்துவமபனக்கு அனுப்பி பவத்துள்ளாோ்கள். 

ேங்களது அாோ்ப்பணிப்பு மிக்க கடபமயுைாோ்வும், சீருபடப் 

பணிைாளாோ்களுக்குரிை ஈர இேைத்தின் பவளிப்பாடும் வபாற்றுேலுக்கு 

உரிைபவ. 

ேடகளப் வபாட்டிகளில் சிைந்ே வீராங்கபனைாக சாேபனகள் பை புரிந்து, 

1992 கும்பவகாைம் மகாமகத்தில் ஏற்பட்ட பநரிசலின்வபாது ோங்கள் 

ஆற்றிை பணி எப்வபாதும் நிபனவுகூரத்ேக்கது. காவல் பணியில் எளிை 

மக்களின் துைாோ் துபடக்கும் கரங்களாக ேங்களுபடை பசைல்பாடு 

பைமுபை அபமந்துள்ளது. ேங்களது மனிோபிமான பசைல்பாடு, 

ேங்கபளப் வபான்ை மனிோபிமானம் பகாண்ட ேமிழ்நாடு காவல் 

துபையினாோ் அபனவருக்கும் பபருபம வசாோ்க்கும் வபகயில் 

அபமந்துள்ளது. 

 



         

    

காவல் துபைக்குப் பபாறுப்பு வகிக்கும் முேல்வாோ் என்ை முபையிலும், 

மபழக்காைப் வபரிடாோ் வநரத்தில் போடாோ்ச்சிைாகப் பபாதுமக்கபள 

வநரில் சந்தித்து அவாோ்களின் வேபவகபளக் வகட்டறிந்ேவன் என்ை 

முபையிலும் ேங்களது மனிோபிமானமிக்க உயிாோ்க் காப்புப் பணிக்கு 

எனது மனப்பூாோ்வமான வாழ்த்துகள். 

காவல் துபை உங்கள் நண்பன் என்பேற்வகற்ப கம்பீரமாகவும், 

கருபை உள்ளத்துடனும் ோங்கள் வமற்பகாண்ட பணி, காவல் 

துபையில் உள்ள அபனவருக்கும் பபருபமபையும் ஊக்கத்பேயும் 

அளிக்கக் கூடிைது. ேங்களது வசபவக்கு வாழ்த்துகள். சட்டத்பேயும், 

மக்கபளயும் காக்கின்ை பணி போடரட்டும் என வாழ்த்துச் பசய்தியில் 

கூறியுள்ளாாோ். 

இபளஞாோ் சாவு: பசன்பன டி.பி.சத்திரத்தில் பபண் காவல் ஆய்வாளாோ் 

வோளில் சுமந்து மீட்ட இபளஞாோ், மருத்துவமபனயில் பவள்ளிக்கிழபம 

உயிரிழந்ோாோ். 

பசன்பன டி.பி. சத்திரம் காவல் நிபைை ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரி. 

கீழ்ப்பாக்கம் கல்ைபைத் வோட்டத்தில் இபளஞாோ் ஒருவாோ் மரக்கிபள 

ஒடிந்து விழுந்து சடைமாக கிடக்கிைாாோ் என ராவஜஸ்வரிக்குத் ேகவல் 

கிபடத்ேது. அங்கு பசன்ை ராவஜஸ்வரி, கல்ைபைகளுக்கு நடுவவ 

அபசவற்றுக் கிடந்ே இபளஞருக்கு முேலுேவி சிகிச்பச அளித்ேவபாது, 

அவருக்கு உயிாோ் இருப்பது பேரிைவந்ேது. 

இபேப் பாாோ்த்ே ராவஜஸ்வரி, சற்றும் ோமதிக்காமல் இபளஞபர ேனது 

வோளில் தூக்கிச் பசன்று அந்ே வழிைாக வந்ே ஆட்வடாவில் ஏற்றி 

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமபனக்கு அனுப்பி பவத்ோாோ். வபாலீஸாரின் 

விசாரபையில், மைங்கிக் கிடந்ேவாோ் பசன்பன பஷனாய் நகபரச் 

வசாோ்ந்ே உேைா (25) என்பதும், அந்ேக் கல்ைபைத் வோட்டத்தில் 

ேங்கியிருந்து வவபை பசய்து வருவதும் பேரிைவந்ேது. 

வபாலீஸாரால் மீட்கப்பட்ட உேைாவுக்கு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு 

மருத்துவமபனயில் அவசர சிகிச்பசப் பிரிவில் தீவிர சிகிச்பச 

அளிக்கப்பட்டு வந்ேது. இந்ே சூழ்நிபையில், மருத்துவமபனயில் தீவிர 

சிகிச்பச பபற்று வந்ே உேைா, பவள்ளிக்கிழபம உயிரிழந்ோாோ். 

நீதிபதி பாராட்டு: ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரிபை பசன்பன 

உைாோ்நீதிமன்ைத்துக்கு அபழத்து நீதிபதி என்.ஆனந்த் பவங்கவடஷ், 

அவரது பசைபைப் பாராட்டினாாோ். வமலும், நீதிபதி ேனது பாராட்டு 

கடிேத்பேயும் ஆய்வாளரிடம் வழங்கினாாோ். 

 

4. திருப்பதியில் ேைவிருட்சமாக சம்பங்கி மரம் வேர்வு: வேவஸ்ோனம் 

அறிவிப்பு 

திருப்பதி ஏழுமபைைான் வகாயில் ேை விருட்சமாக சம்பங்கி மரத்பே 

வேர்வு பசய்து வேவஸ்ோனம் அறிவித்துள்ளது. திருப்பதி வேவஸ்ோனம் 

வநற்று பவளியிட்டுள்ள அறிக்பகயில் கூறியிருப்போவது:  

ஏழுமபைைானுக்கு நடத்ேப்படும் அபனத்து விேமான பூபஜகளில் 

பைன்படுத்ேப்படும் மைர்களின் அடிப்பபடயில் சம்பங்கி மரம் 

ஏழுமபைைான் வகாயில் ேைவிருட்சமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வேவஸ்ோன பசைல் அதிகாரி ஜவகர் உத்ேரவின்படி புராைங்களில் 

கூைப்பட்டுள்ள பல்வவறு வபகைான மைர் பசடிகபளக் பகாண்ட 

பூந்வோட்டம் திருமபையில் அபமக்கும் பணிகள் நபடபபற்று வருகிைது. 

அவற்றில் ஏழுமபைைானுக்கு தினமும் நடத்ேப்படும் பூபஜகளில் 

சம்பங்கி குறிப்பிடத்ேக்க இடத்பேப் பபற்று வருகிைது. 

பவிஷ்வைாத்ர புராைம் 13வது பாகம் 33 மற்றும் 34வது சுவைாகங்களில் 

அப்வபாபேை அரசர் போண்டமான் சக்கரவர்த்தியிடம் ேனக்கான 

வகாயிபை கட்டும்வபாது கட்டுமானத்திற்காக வேர்வு பசய்ைப்பட்ட 

பகுதியில் இருக்கும் சம்பங்கி வோட்டத்பே அகற்ை வவண்டாம் என்று 

கூறிைோக பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏழுமபைைான் வகாைலில் உள்ள 

ஒருபகுதி ேற்வபாதும் சம்பங்கி பிரகாரம் என்று அபழக்கப்படுகிைது. 

இதுவபான்ை காரைங்களால் சம்பங்கி மரம் ஏழுமபைைானின் 

ேைவிருட்சமாக ேற்வபாது வேர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அதில் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ‘முேல்வரின் முகவரி’ : ேமிழக அரசு அரசாபை பவளியீடு 

முேல்-அபமச்சரின் குபைதீர்ப்பு துபைகள் ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு, 

முேல்வரின் முகவரி என்ை புதிை துபை உருவாக்கப்பட்டு அரசாபை 

பவளியிடப்பட்டுள்ளது. உங்கள் போகுதியில் முேல்-அபமச்சர், முேல்-

அபமச்சர் உேவி பமைம், குபைதீர்ப்பு வமைாண்பம அபமப்பு 

ஒருங்கிபைப்பு ஆகிை துபைகள் ஒன்றிபைந்து ‘முேல்வரின் முகவரி’ 

என்ை புதிை துபை ஏற்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

வமலும் முேல்வரின் முகவரி என்ை புதிை துபை சிைப்பு அலுவைராக 

ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் அவர்கள் நிைமனம் பசய்ைப்பட்டுள்ளோகவும் 

ேமிழக அரசு பேரிவித்துள்ளது. முேல்வரின் முகவரி துபையில் மனுக்கல் 

தீர்வுக்காை ஒற்பை இபைைேள முகப்பு பைன்படுத்ேப்படும் என்று 

பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இதுபோடாோ்பாக ேபைபமச் பசைைாளாோ் இபைைன்பு பவளியிட்ட 

அரசாபையில், முேல்-அபமச்சரின் ேனிப்பிரிவு, முேல்-அபமச்சரின் 

உேவி பமைம் மற்றும் ஒருங்கிபைக்கப்பட்ட குபைதீாோ்ப்பு 

வமைாண்பம அபமப்பு (ஐஐபிஜிசிஎம்எஸ்), உங்கள் போகுதியில் முேல்-

அபமச்சர் துபை ஆகிைபவ ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு, ‘முேல்வரின் 

முகவரி’ என்ை புதிை துபை உருவாக்கப்படுகிைது. 

முேல்-அபமச்சர் முகவரி துபையின் மனுக்களுக்குத் தீாோ்வு காை 

முேல்வரின் உேவி பமைம் மற்றும் ஒருங்கிபைக்கப்பட்ட குபைதீாோ்ப்பு 

வமைாண்பம அபமப்பின் உேவி எண் மாநிைம் முழுவதும் ஒற்பை 

இபைைேள முகப்பாகப் பைன்படுத்ேப்படும். இது முேல்வரின் முகவரி 

துபையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். உங்கள் போகுதியில் முேல்-

அபமச்சர் துபையின் சிைப்பு அலுவைாோ் ஷில்பா பிரபாகாோ் சதிஷ், 

முேல்வரின் முகவரி துபையின் சிைப்பு அலுவைராக நிைமிக்கப்படுகிைாாோ்” 

என்று அதில் பேரிவிக்கப்பட்டிருந்ேது. 

 

6. ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி திருப்புகழ் ேபைபமயில் பபருநகர 

பவள்ள இடர் ேணிப்பு, வமைாண்பமக்கான குழு: ேமிழக அரசு ஆபை 

பிைப்பித்ேது 

பசன்பன பபருநகர பவள்ள இடர் ேணிப்பு மற்றும் வமைாண்பமக்கான 

அறிவுபரக் குழுபவ, ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ் 

ேபைபமயில் அபமத்து ேமிழக அரசு அரசாபை பிைப்பித்துள்ளது. 

இந்ே அரசாபையில் கூறியிருப்போவது: ேமிழக சட்டப்வபரபவயில் 

ஆளுநர் உபரைாற்றும்வபாது, ‘‘பசன்பனயில் ஏற்படும் பவள்ள 

பாதிப்புகபளக் குபைக்கும் வபகயில், பவள்ள கட்டுப்பாடு 

நடவடிக்பககள் மற்றும் மபழநீர் கால்வாய்கபள வடிவபமத்ேல் ஆகிை 

பணிகபள வமற்பகாள்வேற்காக சுற்றுச்சூழல், நகர்ப்புை திட்டமிடல், 

வபரிடர் வமைாண்பம வல்லுநர்கள் அடங்கிை பசன்பன பபருநகர 

பவள்ள வமைாண்பம குழு அபமக்கப்படும்’’ என்று அறிவித்ோர். 

இபேைடுத்து, மாநகராட்சி ஆபைைர் அரசுக்கு அனுப்பிை கடிேத்தில், 

‘`கடற்கபர நகரமான பசன்பன, புைல் மற்றும் பவள்ளம் வபான்ை 

இைற்பகப் வபரிடர்களால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும் பகுதிைாகவும், 

மிகுந்ே ஈரம் மற்றும் வைட்சிைான பருவநிபை பகாண்ட பகுதிைாகவும் 

உள்ளது. வமலும், பசன்பனயின் பபரும்பாைான பகுதிகள் 

கடல்மட்டத்தில் இருந்து 2 மீட்டர் உைரமாகவும், சிை பகுதிகள் கடல் 

மட்டத்பேவிட ோழ்வானோகவும் உள்ளன. பசன்பனபைச் சுற்றியுள்ள 

திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், பசங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் 2,500 ஏரிகள், 

குளங்கள் உள்ளன. 

இங்கிருந்து பவளிவைறும் நீர் முழுவதும் அபடைாறு, கூவம், வகாவளம், 

பகாசஸ்ேபை ஆறுகள்வழிைாகச் பசல்கிைது. 

இேனால்,மபழக்காைங்களில் ேண்ணீரால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

அதிகரிக்கின்ைன. எனவவ, ஆளுநர் அறிவித்ேபடி குழுபவ அபமக்க 

வவண்டும்’' என்று பேரிவித்திருந்ோர். 

இேன் முேல்கட்டமாக கடந்ே பசப்.14-ம் வேதி ஆவைாசபனக் கூட்டம் 

நடத்ேப்பட்டது. அதில். மாநகராட்சி ஆபைைர், பசன்பன குடிநீர் வாரிை 

வமைாண் இைக்குநர், சுற்றுச்சூழல் துபை இைக்குநர் மற்றும் வேசிை 

வபரிடர் வமைாண்பம ஆபைைத்தின் பகாள்பக மற்றும்திட்டப் பிரிவு 

கூடுேல் பசைைராக இருந்ே, ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ் 

ஆகிவைார் பங்வகற்ைனர். 

இதில், பசன்பன மாநகரில் பவள்ளப் பாதிப்பு ேடுப்பு மற்றும் 

வமைாண்பம போடர்பான பல்வவறு விஷைங்கள் ஆவைாசிக்கப்பட்டன. 

கூட்டத்பேத் போடர்ந்து, பசன்பன மாநகராட்சி ஆபைைர் அனுப்பிை 

பரிந்துபரயின் அடிப்பபடயில் `பசன்பன பபருநகர பவள்ள இடர் 

ேணிப்பு மற்றும் வமைாண்பமக்கான அறிவுபரக் குழுபவ' ேமிழக அரசு 

அபமத்துள்ளது. 

இடம்பபற்றுள்ள அதிகாரிகள் 

ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ் ேபைபமயிைான 

இக்குழுவில், படல்லி நகர் மற்றும் ஊரபமப்பு நிறுவன ேபைபம 

திட்டஅலுவைர், காைநிபை பின்னபடவு பயிற்சி உைக வள நிறுவன 



         

    

இைக்குநர் நம்பி அப்பாதுபர, பசன்பன வளர்ச்சி கல்வி நிறுவனப் 

வபராசிரிைர் ஜானகிராமன், மும்பப ஐஐடிகட்டுமானப் பபாறியிைல் துபை 

வபராசிரிைர் கபில் குப்ோ, பசன்பன அண்ைா பல்கபைக்கழக மனிே 

குடிைமர்வு பமை இைக்குநர் பிரதீப்வமாசஸ், ஐேராபாத்தில் உள்ள வேசிை 

ரிவமாட் பசன்சிங் துபையின் பிரதிநிதி, அண்ைா பல்கபைக்கழக 

ரிவமட் பசன்சிங் நிறுவனப் வபராசிரிைர் திருமபைவாசன், ஐஐடி 

கட்டுமானப் பபாறியிைல் துபை ேபைவர் பாைாஜி நரசிம்மன், பசன்பன 

பபருநகர வளர்ச்சிக் குழும ேபைபம திட்ட அதிகாரி, பசன்பன மண்டை 

நீர்வளத் துபைேபைபமப் பபாறிைாளர், பநடுஞ்சாபைத் துபை 

ேபைபமப் பபாறிைாளர், சுற்றுச்சூழல் துபை இைக்குநர் ஆகிவைார் 

உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். 

பசன்பன மாநகராட்சியின் மபழநீர் வடிகால் துபை ேபைபமப் 

பபாறிைாளர் இக்குழுவின் உறுப்பினர்-பசைைராக இருப்பார். இந்ே குழு, 

பசன்பனயில் பவள்ளப் பாதிப்பப குபைப்பேற்கான 

ஆவைாசபனகபள வழங்கும். 

இவ்வாறு அரசாபையில் பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ேபைபமச் பசைைரின் சவகாேரர் 

குஜராத் மாநிைப் பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரிைான பவ.திருப்புகழ், ேமிழக 

ேபைபமச் பசைைர் பவ.இபைைன்புவின் மூத்ே சவகாேரர். குஜராத் 

முேல்வராக நவரந்திர வமாடி இருந்ேவபாதும், அவர் பிரேமரானவபாதும் 

திருப்புகழ் அவரின் கீழ் பணிைாற்றினார். வமலும், வபரிடர் வமைாண்பம 

ஆபைைத்தில் இருந்ேவபாது, ேமிழகத்தில் புைல் பாதிப்பு மற்றும் 

வைட்சிப் பாதிப்புகபள பார்பவயிடும் குழுவின் ேபைவராக 

ேமிழகத்துக்கு வந்ேவர் என்பது குறிப் பிடத்ேக்கது. 

 

7. 5 முக்கிை வசபவகளின் அடிப்பபடயில் உைக சாேபன புத்ேகத்தில் 

இடம் பபற்ைது திருப்பதி வேவஸ்ோனம் 

‘வவர்ல்ட் புக் ஆஃப் பரக்கார்ட்ஸ்’  நிறுவனம் ைண்டபன 

ேபைபமைகமாகக் பகாண்டு பசைல்படுகிைது. இந்ேப் புத்ேகத்தில் 

திருமபை திருப்பதி வேவஸ்ோனம் இடம்பபற்றுள்ளது. 

இந்நிறுவனத்தின் இந்திை பிரிவு ேபைவர்சந்வோஷ் சுக்ைா சார்பில், 

அேன் துபைச் பசைைாளர் உல்ைா ஜிஇேற்கான சான்றிேபழ 

திருமபையில் வேவஸ்ோன அைங்காவைர் குழு ேபைவர் ஒய்.வி.சுப்பா 

பரட்டியிடம் வநற்று வழங்கினார். 

திருமபை திருப்பதியில் அதிகமாவனார் ேபை முடி காணிக்பக 

பசலுத்துவது, அதிக ைட்டு பிரசாேம் விநிவைாகம், தினமும் 

ஆயிரக்கைக்கான பக்ேர்களுக்கு இைவசமாக அன்ன பிரசாேம் 

வழங்கல்,பக்ேர்களுக்காக பநருக்கடி இல்ைாே வரிபசகபள ஏற்பாடு 

பசய்ேது, திருப்பதியிலிருந்து திருமபைக்கு அபமக்கப்பட்டிருக்கும் 

நபடபாபே மற்றும் பக்ேர்களுக்கு பசய்யும் வசபவ ஆகிைவற்ைால் 

வேவஸ்ோனம், இந்ே சாேபன புத்ேகத்தில் இடம்பபற்ைோக 

துபைபசைைர் உல்ைா ஜி பேரிவித் ோர். 

இபவபைல்ைாம் வேவஸ்ோன ஊழிைர்களின் கடின உபழப்பால் 

சாத்திைமானது என அைங்காவைர் குழு ேபைவர் ஒய்.வி. சுப்பாபரட்டி 

பேரிவித்ோர். 

 

8. நீரஜ் வசாப்ரா, ரவி குமாாோ், ைவ்லினா, பி.ஆாோ். ஸ்ரீவஜஷ் 

உள்ளிட்வடாருக்கு வேசிை விபளைாட்டு விருதுகபள வழங்கினார் 

குடிைரசுத் ேபைவர் 

குடிைரசுத் ேபைவர் மாளிபகயில் நபடபபற்ை விழாவில் வேசிை 

விபளைாட்டு விருதுகபள வீரர், வீராங்கபனகளுக்கு குடிைரசுத் 

ேபைவர் ராம்நாத் வகாவிந்த் வழங்கி கவுரவித்ோர். 

வேசிை விபளைாட்டு விருதுகள் ஒவ்பவாருஆண்டும் விபளைாட்டில் 

சிைந்து விளங்குபவர்கபள அங்கீகரித்து வழங்கப்பட்டு வருகிைது. அந்ே 

வபகயில் இந்ே ஆண்டுக்கான வேசிை விபளைாட்டு விருதுகள் 

வழங்கும் விழா படல்லியில் உள்ள குடிைரசுத் ேபைவர் மாளிபகயில் 

வநற்று நபடபபற்ைது. 

இதில் நீரஜ் வசாப்ரா (ேடகளம்), ரவி குமார் (மல்யுத்ேம்), ைவ்லினா 

வபார்வகாபைய்ன் (குத்துச்சண்பட), பி.ஆர்.ஸ்ரீவஜஷ் (ைாக்கி), அவனி 

பைகாரா (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), சுமித் அன்டில் (பாரா ேடகளம்), 

பிரவமாத் பகத் (பாரா பாட்மிண்டன்), கிருஷ்ைா நாகர் (பாரா 

பாட்மிண்டன்), மணீஷ் நர்வால் (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), மிோலி ராஜ் 

(கிரிக்பகட்), சுனில் வசத்ரி (கால்பந்து), மன்பிரீத் சிங் (ைாக்கி)ஆகிை 12 

வபருக்கு ேைான்சந்த் வகல் ரத்னா விருபே குடிைரசுத் ேபைவர் ராம்நாத் 

வகாவிந்த்வழங்கினார். 

விழாவில் அர்பிந்ேர் சிங் (ேடகளம்), சிம்ரன்ஜித் கவுர் (குத்துச்சண்பட), 

ஷிகர் ேவன் (கிரிக்பகட்), சி.ஏ.பவானி வேவி (வாள்வீச்சு), 

வமானிகா(ைாக்கி), வந்ேனா கட்டாரிைா (ைாக்கி), சந்தீப் நர்வால் (கபடி), 

ஹிமானி உத்ேம் (மல்ைர் கம்பம்), அபிவஷக் வர்மா (துப்பாக்கி சுடுேல்), 

அங்கிோ பரய்னா (படன்னிஸ்), தீபக்புனிைா (மல்யுத்ேம்), தில்பிரீத் சிங், 

ைர்மன்பிரீத் சிங், ரூபிந்ேர் பால் சிங், சுவரந்ேர் குமார், அமித் வராஹிோஸ், 

வீவரந்திர ைக்ரா, சுமித், நீைகண்ட சர்மா, ைார்திக் சிங், விவவக் சாகாோ் 

பிரசாத், குர்ஜந்த் சிங், மன்தீப் சிங், ஷம்வஷர் சிங், ைலித் குமாாோ் 

உபாத்ைாய் (ைாக்கி), வருண் குமாாோ், சிம்ரன்ஜித் சிங் (ைாக்கி), 

வைாவகஷ் கதுனிைா (பாரா ேடகளம்), நிஷாத் குமார் (பாரா ேடகளம்), 

பிரவீன் குமாாோ் (பாராேடகளம்), சுைாஸ் ைதிராஜ் (பாரா பாட்மிண்டன்), 

சிங்கராஜ் அோனா (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), பவினா பவடல் (பாரா வடபிள் 

படன்னிஸ்), ைர்விந்ேர் சிங் (பாரா வில்வித்பே), சரத் குமாாோ் (பாரா 

ேடகளம்) உள்ளிட்ட 35 வபருக்கு அர்ஜூனா விருது வழங்கப்பட்டது. 

வாழ்நாள் பிரிவில் துவராைாச்சார்ைா விருது டி.பி.உஷப், சர்கார் ேல்வார், 

சர்பால் சிங், அஷன் குமார், ேபன் குமார் ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

வழக்கமான பிரிவில் துவராைாச்சார்ைா விருது ராோகிருஷ்ைன் நாைர் 

பி, சந்திைா குருங், ப்ரீேம் சிவாச், பஜய் பிரகாஷ் பநௌடிைல் மற்றும் 

சுப்பிரமணிைன் ராமன் ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

வாழ்நாள் சாேபனக்கான ேைான் சந்த் விருது வைகா வக.சி., அபிஜீத் 

குந்த்வே, வடவிந்ேர் சிங் கார்ச்சா, விகாஸ் குமார் மற்றும் சஜ்ஜன் சிங் 

ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது. பஞ்சாப் பல்கபைக்கழகம் (சண்டிகர்) 

2021-ம்ஆண்டுக்கான பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத் வகாப்பபபை 

பபற்ைது. 

 

9. ‘படலி-ைா’ பசைலி: கிரண் ரிஜிஜு அறிமுகப்படுத்தினாாோ் 

மக்களுக்கான ‘படலி-ைா’ பகப்வபசி பசைலிபை மத்திை சட்டம்- நீதித் 

துபை அபமச்சாோ் கிரண் ரிஜிஜு சனிக்கிழபம அறிமுகப்படுத்தினாாோ். 

தில்லியில் நபடபபற்ை அறிமுக நிகழ்ச்சியில் அவாோ் வபசிைோவது: 

‘எண்ம இந்திைா’  என்ை பிரேமரின் போபைவநாக்குப் பாாோ்பவ 

மூைம் புதிை இந்திைா உருவாகிைது. எண்ம இந்திைா திட்டத்தின் கீழ் 

படலி-ைா பசைலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது வழக்கு விசாரபைக்கு முந்பேை பசைல்முபைபை 

வலுப்படுத்துவேற்கான ேளமாகும். இந்திை விடுேபையின் ‘அம்ருத் 

மவைாத்ஸவம்’  பகாண்டாடும் இவ்வவபளயில், பபாது மக்கள் 

சுைசாாோ்புபடைவாோ்களாகவும், நீதிபை எளிதில் அணுகக் 

கூடிைவாோ்களாகவும் இருக்கும் வபகயில் ஒன்றிபைை வவண்டும். 

இந்திைாவின் 75 ஆண்டுகாை சுேந்திர பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு 

பகுதிைாக அபனத்து மாநிைங்கள், யூனிைன் பிரவேசங்கபள 

உள்ளடக்கிை 75,000 கிராம ஊராட்சிகளில் படலி-ைா பசைலி 

விரிவாக்கம் பசய்ைப்படும். 

வழக்கறிஞாோ்கள் படலி-ைா இைக்கத்தில் வசாோ்ந்து சட்ட உேவி 

வசபவகளுக்கான சட்ட வழிகாட்டுேல் மற்றும் ஆவைாசபனகபள 

வழங்க வவண்டும் என்ைாாோ் அவாோ். 

நிகழ்ச்சியில் சட்டம் - நீதித்துபை இபை அபமச்சாோ் எஸ்.பி.சிங் பவகல் 

கைந்து பகாண்டாாோ். 

 

10. பருவநிபை மாற்ை மாநாடு இறுதி அறிக்பக: நாடுகளிபடவை போடாோ் 

வபச்சுவாாோ்த்பே 

பருவநிபை மாற்ை மாநாடு போடாோ்பான இறுதி அறிக்பகபைத் 

ேைாரிக்கும் விவகாரத்தில் நாடுகளிபடவை போடாோ் வபச்சுவாாோ்த்பே 

நபடபபற்று வருகிைது. 

ஸ்காட்ைாந்தில் உள்ள கிளாஸ்வகா நகரில் 26-ஆவது பருவநிபை 

மாற்ை மாநாடு நபடபபற்ைது. இரு வாரங்களாக நபடபபற்ை மாநாடு 

கடந்ே 12-ஆம் வேதி நிபைவபடந்ேது. எனினும், மாநாட்டின் இறுதி 

அறிக்பகபைத் ேைாரிப்பது போடாோ்பான வபச்சுவாாோ்த்பே போடாோ்ந்து 

நபடபபற்று வருகிைது. 

ஐ.நா.வின் அபனத்து உறுப்பு நாடுகளும் வபரவு அறிக்பகயில் 

இடம்பபற்றுள்ள அபனத்து விவகாரங்களுக்கும் ஒப்புேல் அளித்ோல் 

மட்டுவம அந்ே அறிக்பக இறுதி வடிவம் பபறும். அறிக்பகபை இறுதி 



         

    

பசய்வது போடாோ்பான வபச்சுவாாோ்த்பே கிளாஸ்வகா நகரில் 

சனிக்கிழபம நபடபபற்ைது. 

அபமரிக்கா, பிரிட்டன், சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் அந்ேப் 

வபச்சுவாாோ்த்பேயில் கைந்து பகாண்டனாோ். நிைக்கரி அடிப்பபடயிைான 

எரிசக்தி உற்பத்திபை நிரந்ேரமாக நிறுத்துவேற்கான இைக்பக 

நிாோ்ையிப்பது குறித்து வபச்சுவாாோ்த்பேயில் விவாதிக்கப்பட்டோகத் 

ேகவல்கள் பேரிவிக்கின்ைன. 

மரபுசாாோ் எரிசக்திக்கு நாடுகள் படிப்படிைாக முடிவுகட்ட வவண்டும் என்று 

வபரவு அறிக்பகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அேற்காக, வளாோ்ச்சிைபடந்ே 

நாடுகள் மற்ை நாடுகளுக்கு நிதிைளித்து உேவ வவண்டும் என்று 

வபரவு அறிக்பகயில் புதிோக வசாோ்க்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், இந்ே 

விவகாரத்தில் அபனத்து நாடுகளிபடவையும் கருத்போற்றுபம 

ஏற்படவில்பை. 

பாரீஸ் ஒப்பந்ேத்தின்படி பவப்பநிபை உைாோ்பவ 2100-க்குள் 1.5 டிகிரி 

பசல்சிைஸுக்குக் கீழ் கட்டுப்படுத்ே வவண்டுபமனில், கரிைமிை வாயு 

பவளிவைற்ைத்பே 2010-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுபகயில் 45 

சேவீேத்பே 2030-க்குள் குபைக்க வவண்டுபமன அறிக்பகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பருவநிபை மாற்ைத்பே எதிாோ்பகாள்வேற்கான திட்டங்கபள 

நபடமுபைப்படுத்துவேற்காக ஏபழ நாடுகளும், வளாோ்ந்து வரும் 

நாடுகளும் வளாோ்ச்சிைபடந்ே நாடுகளிடமிருந்து நிதியுேவிபைக் 

வகாரியுள்ளன. இந்ே விவகாரத்தில் அபமரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் 

உடன்படாேோல் ஒருமித்ே கருத்து இன்னும் எட்டப்படவில்பை. 

இறுதி அறிக்பகபைத் ேைாாோ்பசய்வது போடாோ்பான வபச்சுவாாோ்த்பேகள் 

போடாோ்ந்து நபடபபற்று வரும் நிபையில், வபரவு அறிக்பகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவகாரங்கள் பருவநிபை மாற்ைத்பே 

எதிாோ்பகாள்வேற்குப் வபாதுமானோக இல்பை என சுற்றுச்சூழல் 

ஆாோ்வைாோ்கள் குற்ைஞ்சாட்டியுள்ளனாோ். இன்னும் உறுதிைான 

நடவடிக்பககபள அபனத்து நாடுகளும் வமற்பகாள்ள வவண்டுபமன 

அவாோ்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனாோ். 

 

11. குரூஸ் பர்னாந்தீஸ்க்கு மணிமண்டபம் : 

`தூத்துக்குடி மாநகர மக்களின் ேந்பே’  என்று அபழக்கப்படும் 

ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸ்க்கு மணிமண்டபம் அபமக்கப்படும்’ 

என்று, ேமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து, அரசு பவளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு: தூத்துக்குடி மாநகர 

மக்களின் நைன் காக்க ேன்பனவை அர்ப்பணித்துக் பகாண்டவர் 

ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸ். ஏைத்ோழ 30 ஆண்டுகள் நகர்மன்ை 

உறுப்பினராகவும், 5 முபை நகர்மன்ை ேபைவராகவும் இருந்ே 

காைத்தில் ஜாதிமே வபேமின்றி தூத்துக்குடி மக்களின் அடிப்பபடக்கல்வி 

வமம்பாடு, குடிபச வீடுகள் வமம்பாடு, தீண்டாபம எதிர்ப்பு, கூட்டுைவு 

வங்கிக்கடனுேவி, சுகாோர பமைங்கள், சனிக்கிழபமச் சந்பே, 

அங்காடிகள், பபாதுவான கல்ைபைத் வோட்டம் என பை திட்டங்கபள 

பசைல்படுத்தி சாேபன பபடத்ோர். குறிப்பாக 1927-ம் ஆண்டு 

தூத்துக்குடி மாவட்டம் மிகக் கடுபமைான குடிநீர் பஞ்சத்தில் சிக்கித் 

ேவித்ே வபாது, மிகுந்ே போபைவநாக்குப் பார்பவயுடன் பநல்பை 

ோமிரபரணி ஆற்றில் இருந்து குழாய் மூைம் நீர் பகாண்டு வரும் 

திட்டத்பே பசைல்படுத்தி பவற்றி கண்டார். ேன்னைமற்ை ேனது 

திைாகத்ோல் அம்மாவட்ட மக்களின் மனங்களில் இன்றும் உைர்ந்து 

நிற்கும் ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸின் நிபனவிபன வபாற்றிடும் 

வபகயில், அவரின் பிைந்ே நாபள நவம்பர் 15-ம் வேதி அரசு விழாவாக 

பகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது. 

திமுக அரசு பபாறுப்வபற்ைதும் ராவ் பகதூர் பர்னாந்தீஸ்க்கு நிபனவு 

மண்டபம் கட்டப்படும் என்று வேர்ேல் அறிக்பகயில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

அேற்கிைங்க, அவருபடை பிைந்ே நாளில் அவரின் புகழுக்கு 

பமன்வமலும் பபருபம வசர்க்கும் வபகயில், தூத்துக்குடியில் 

மணிமண்டபம் அபமக்கப்படும் என்று ேமிழக அரசின்சார்பில் 

அறிவிக்கப்படுகிைது. இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

12. 163 நாடுகள் ஆேரித்து ஓட்டு உைக சட்ட ஆபைைம் உறுப்பினர் 

வேர்ேலில் பகாடி நாட்டிை இந்திைா: சீனாபவ பின்னுக்கு ேள்ளி பவற்றி 

ஐநா.வின் சர்வவேச சட்ட ஆபைைம் 1947ம் ஆண்டு 

உருவாக்கப்பட்டது. சர்வவேச சட்டங்கள் மற்றும் அேன் விதி 

போகுப்புகபள வமம்படுத்தி, பரிந்துபர வழங்குவதும், ஊக்குவிப்பதும் 

இேன் முக்கிை பணிைாகும். இேன் உறுப்பினர் பேவிக்கு  எப்வபாதும் 

கடும் வபாட்டி நிைவும். இந்நிபையில், இந்ே ஆபைைத்தின் உறுப்பினர் 

பேவிக்கு இந்திைாவின் ராஷ்டிரிை ரக்ஷா பல்கபைக் கழகத்தின் துபை 

வவந்ேரும், இந்திை வேசிை பாதுகாப்பு ஆவைாசபன குழுவின் 

உறுப்பினருமான பிமல் பவடல் வேர்வாகி உள்ளார். ஐநா.வின் 

பமாத்ேமுள்ள 192 உறுப்பினர் நாடுகள் வாக்களித்ே இந்ே வேர்ேலில், 

சீனா, பேன் பகாரிைா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட ஆசிைா-பசிபிக் குழுவில் இடம் 

பபற்றுள்ள 11 நாடுகள், 8 இடங்கபள குறி பவத்து வபாட்டியிட்டன. 

இேனால், கடும் வபாட்டிை நிைவிை நிபையில், பிமல் பவடல் 163 

வாக்குகபளப் பபற்று வேர்வு பசய்ைப்பட்டார். இவர் அடுத்ோண்டு 

ஜனவரி 1ம் வேதி பபாறுப்வபற்பார். இவரது பேவிக்காைம் 5 

ஆண்டுகளாகும். பவடபை போடர்ந்து ோய்ைாந்து 162, ஜப்பான் 154, 

விைட்நாம் 145, சீனா 142 வாக்குகள் பபற்ைன. இேற்கு முன்பு, பிமல் 

பவடல் பநேர்ைாந்தின் வைக் நகரில் பசைல்படும் ஐநா.வின் 

இபளஞர்கள் மற்றும் ரசாைன ஆயுேங்கள் ேபட அபமப்பில் 15 

ஆண்டுகளாக பணிைாற்றி உள்ளார். சர்வவேச சட்ட ஆபைைத்தின் 

உறுப்பினராக பிமல் பவடல் வேர்வானேற்கு ஐநா.வுக்கான இந்திைாவின் 

நிரந்ேர தூேர் டிஎஸ். திருமூர்த்தி டிவிட்டரில் வாழ்த்து பேரிவித்துள்ளார். 

 

பைம் வசர்க்கும் 

* ஆசிைா-பசிபிக் பகுதியில் பேன் சீன கடல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சீனா 

சட்ட விவராேமாக ஆதிக்கம் பசலுத்ே முைற்சிக்கும் நிபையில், சர்வவேச 

சட்ட ஆபைைத்துக்கு பிமல் பவடல் வேர்வாகி இருப்பது, இந்திைாவுக்கு 

பைம் வசர்த்துள்ளது. 

* சர்வவேச சட்ட ஆபைைத்தின் பமாத்ே உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்பக 

34. இேற்கு வேர்வு பசய்ைப்படுபவர்கள், சர்வவேச சட்டத்தில் 

நிபுைத்துவம் பபற்றிருக்க வவண்டும். 

* ஒவ்பவாரு நாட்டு அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்கவள, ஐநா.வில் 

நடக்கும் சர்வவேச சட்ட ஆபைை உறுப்பினர் வேர்ேலில் வபாட்டியிட 

முடியும். 

 

 


