 













1. கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஏழு மாவட்டங்களள உள்ளடக்கிய

5. கனிமச்ைலுளக விதிகள், 2021’இல் மமற்பகாள்ளப்ைட்ட ைமீைத்திய

அ) கல்யாண-கர்நாடகா

திருத்தங்களின்ைடி, பைாந்த சுரங்கங்களில் உற்ைத்தி பைய்யப்ைடும்
கனிமத்தில் எவ்வளவு ைதவீதம் வரை விற்க முடியும்?

ஆ) கித்தூர்-கர்நாடகா 

அ) 25

இ) பெலகாவி-கர்நாடகா

ஆ) 50 

ஈ) ராணி-கர்நாடகா

இ) 75

மும்ளை-கர்நாடக ைகுதியின் புதிய பையர் என்ன?

✓
✓

7 மாவட்டங்களை உள்ைடக்கிய மும்ளெ-கர்நாடகா ெகுதிக்கு ‘கித்தூர்
கர்நாடகா’ எனப் பெயர் மாற்ற கர்நாடக மாநில அரசு முடிவு பெய்துள்ைது.

ஈ) 100

மும்ளெ-கர்நாடக ெகுதி உத்தர கன்னடா, பெலகாவி, தார்வாட், விஜய
புரா, ொகல்ககாட், கடக் மற்றும் ஹாகவரி மாவட்டங்களைக்பகாண்டுள்
-ைது. கித்தூர் என்ெது பெலகாவி மாவட்டத்தில் உள்ை ஒரு வரலாற்று
சிறப்புமிக்க தாலுக்கா ஆகும். இது ராணி பென்னம்மாவால் ஆைப்ெட்டது.
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ளஹதராொத்-கர்நாடகா ெகுதி “கல்யாண்கர்நாடகா” என மறுபெயரிடப்ெட்டது.

கனிம விதிகளில் திருத்தம் பெய்து புதிய விதிமுளறகளை மத்திய
கனிமங்கள் அளமச்ெகம் பவளியிட்டுள்ைது. பொந்த குத்தளகயிலிருந்து
உற்ெத்தி பெய்யப்ெடும் 50% கனிமத்ளத விற்ெளன பெய்யும் நளட
முளற புதிய விதிகளில் கெர்க்கப்ெட்டுள்ைது. சுரங்கங்களை எந்தவித
கட்டணமும் இன்றி இடமாற்றம் பெய்வதற்கு இது உதவுகிறது. சுரங்க
குத்தளக வைங்குவதற்கான குளறந்தெட்ெ ெகுதி 5 பஹக்கடரில்
இருந்து 4 பஹக்கடராக திருத்தப்ெட்டுள்ைது.

2. முதல் உலகளாவிய மருந்துக் பகாள்ளகக் குறியீடு – 2021‘இல்

6. எத்தளன ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற மதசிய ைாதளன ஆய்வு

✓

இந்தியாவின் தரநிளல என்ன?

நடத்தப்ைடுகிறது?

அ) 10

அ) இரண்டு ஆண்டுகள்

ஆ) 18 

ஆ) மூன்று ஆண்டுகள் 

இ) 25

இ) ஐந்து ஆண்டுகள்
ஈ) ஆறு ஆண்டுகள்

ஈ) 30

✓

✓

✓

கதசிய ொதளன ஆய்வானது (NAS) மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற
நடத்தப்ெடுகிறது. களடசியாக 2017’இல் இது நடத்தப்ெட்டது. 2020’இல்
நடத்த திட்டமிடப்ெட்டிருந்தது. COVID-19 நிளலளம காரணமாக, அது
இந்த ஆண்டு வளர ஒத்திளவக்கப்ெட்டது.

✓

பிகரசில், உகாண்டா, இந்கதாகனசியா, பகன்யா மற்றும் பமக்சிககா
ஆகியளவ களடசி ஐந்து இடங்களில் உள்ைன. இந்தக்குறியீடு மருந்துக்
பகாள்ளகயின் 75 குறிகாட்டிகளைக் பகாண்டுள்ைது.

36 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதெங்களில் உள்ை 1,23,000
ெள்ளிகளைச் கெர்ந்த சுமார் 3.8 மில்லியன் மாணவர்கள் கதசிய
ொதளன ஆய்வு - 2021’இல் ெங்ககற்ொர்கள். 3, 5 மற்றும் 8ஆம் வகுப்பு
மாணவர்களின் திறன்களை இது மதிப்பிடுகிறது. தனியார் ெள்ளிகள்
இந்த ஆய்வில் கெர்க்கப்ெட்டுள்ைது இதுகவ முதல் முளறயாகும்.

3. ஒவ்பவாரு நவம்ைரிலும் நிகழும் புகழ்பைற்ற எரிகல் பைாழிவின்

7. 5 மாவட்டங்களில் பமட்மரா வைதிகள்பகாண்ட ஒமர மாநிலம் /

தீங்கு குளறப்பு கூட்டளமப்பினால் முதல் உலகைாவிய மருந்துக்
பகாள்ளகக் குறியீடு ெமீெத்தில் பவளியிடப்ெட்டது. நார்கவ, நியூசிலாந்து,
கொர்ச்சுகல், இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திகரலியா ஆகியளவ மனிதாபி
-மான மற்றும் ஆகராக்கியம் ொர்ந்த மருந்துக் பகாள்ளககளில் முதல் 5
இடங்களில் உள்ைன. 74/100 மதிப்பெண்களுடன் 30 நாடுகளில்
இந்தியா 18ஆவது இடத்தில் உள்ைது.

பையர் என்ன?

யூனியன் பிரமதைம் எது?

அ) லிகயானிட்ஸ் விண்கல் மளை 

அ) கமற்கு வங்கம்

ஆ) பெர்சீட் விண்கல் மளை

ஆ) புது தில்லி

இ) ஓரியானிட்ஸ் விண்கல் மளை

இ) உத்தர பிரகதெம் 

ஈ) படம்ெல் விண்கல் மளை

ஈ) ககரைா

✓

முதலில் 1833’இல் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட லிகயானிட்ஸ் எரிகல் பொழிவு,
ஒவ்பவாரு நவம்ெர் மாதமும் நிகழ்கிறது. இந்த எரிகல் பொழிவு, இந்த
ஆண்டு நவ.6ஆம் கததி பதாடங்கியது. நவ.30 வளர இது நிகழும்.
இதளன பவறுங்கண்ணால் ொர்க்க முடியும்.

✓

பூமியின் வளிமண்டலத்தில் நுளையும் 55P/Tempel-Tuttle வால்மீன்
விட்டுச்பென்ற குப்ளெகளை இந்த எரிகல் பொழிவு பகாண்டுள்ைது. இக்
குப்ளெ பொருட்கள் விண்கற்கள் என்று அளைக்கப்ெடுகின்றன.

✓

உத்தர பிரகதெ மாநில முதல்வர் கயாகி ஆதித்யநாத் ெமீெத்தில் கான்பூர்
பமட்கரா இரயிலின் கொதளன ஓட்டத்ளத பகாடியளெத்து பதாடங்கி
ளவத்தார். கான்பூர் பமட்கராவின் ெணி நவம்ெர் 15, 2019 அன்று
பதாடங்கியது. உத்தர பிரகதெ மாநிலத்தில் தற்கொது காசியாொத்,
பநாய்டா, கிகரட்டர் பநாய்டா மற்றும் லக்கனாவில் பமட்கரா இரயில்
கெளவ பெயல்ெட்டு வருகிறது.

✓

கான்பூர் பமட்கரா இரயில் பதாடங்கப்ெட்ட பிறகு, ஐந்து மாவட்டங்களில்
பமட்கரா வெதிகள் உள்ை ஒகர மாநிலமாக உத்தர பிரகதெம் இருக்கும்.

4. COVID’க்கு சிகிச்ளையளிப்ைதற்கான உலகின் முதல் பிளாஸ்மிட்

8. ைமீைத்தில் எந்த நாட்டின் இராணுவ தளைதிக்கு இந்திய இராணு

DNA தடுப்பூசியின் பையர் என்ன?

-வத்தின் பகளரவ பெனரல் ைதவி வழங்கப்ைட்டது?

அ) ZyCoV-D 

அ) கநொைம் 

ஆ) மாடர்னா

ஆ) இலங்ளக

இ) ஸ்புட்னிக் வி

இ) வங்காைகதெம்

ஈ) ககாவாக்சின்
✓



ளெடஸ் ககடில்லாவின் ZyCoV-D என்ெது உலகின் முதல் பிைாஸ்மிட்
DNA தடுப்பூசியாகும். ஊசி இல்லாத அப்ளிககட்டளரப் ெயன்ெடுத்தி
பெலுத்தக்கூடிய முதல் COVID தடுப்பூசி இதுவாகும். 12 வயது மற்றும்
அதற்கு கமற்ெட்ட பெரியவர்கள் மற்றும் குைந்ளதகளின் அவெரகால
ெயன்ொட்டிற்காக இந்திய தளலளம மருந்துக் கட்டுப்ொட்டாைரால்
(DCGI) இதன் 3-கடாஸ் ஷாட் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ைது.









ஈ) பூடான்
✓

கநொை இராணுவ தைெதி பஜனரல் பிரபு ராம் ெர்மாவுக்கு குடியரசுத்
தளலவர் ராம்நாத் ககாவிந்த் இந்திய ராணுவத்தின் பகைரவ பஜனரல்
ெதவிளய வைங்கினார். இருநாடுகளும் ெரஸ்ெர இராணுவ தைெதிகளு
-க்கு பஜனரல் ெதவிளய வைங்குவது வைக்கமாகும். பஜனரல் ஷர்மா,
2021 பெப்டம்ெரில் இராணுவத் தைெதியாகப் பொறுப்கெற்றார். அவர்
இந்தியாவில் உள்ை கதசிய ொதுகாப்புக் கல்லூரியில் ெட்டம் பெற்றவர்.



 













9. பின்வரும் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ‘தூய்ளமயான ைசுளம கிராம

2. ககரானா காலத்துக்கும் கநருவின் அறிவியல்

வாரம்’ அனுைரிக்கப்ைட்டது?

உலகப் கெரிடராக ககரானா பதாற்று மாறியிருக்கும் சூைலில்,
ஜவாஹர்லால் கநருவின் அன்ளறய அறிவியல்பூர்வமான ொர்ளவயும்
ஒரு அறிவியல் ெமுதாயத்ளத உருவாக்குவதில் அவர் கமற்பகாண்ட
முயற்சிகள் பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் பொருத்தமாகவும்
இருக்கின்றன. கநருவின் கூற்றுப்ெடி, அறிவியல் என்ெது மனித
மனதின் முக்கியமான பவற்றியாகும். இது, மனித குலத்ளத கநாய்,
கதளவ, துயரம் கொன்றவற்றிலிருந்து விடுவிக்கும்.

அ) DDU-GKY
ஆ) MGNREGS 
இ) DAY-NRLM
ஈ) DAY-NULM
✓



ஆொதி கா அம்ரித் மககாத்ெவின் ஒருெகுதியாக, மாநிலங்கள்/யூனியன்
பிரகதெங்கள் MGNREG திட்டத்தின்கீழ், 2021 அக்.29 முதல் நவ.4 வளர
ஒருவாரகால ‘தூய்ளம ெசுளம கிராம’ பெயல்ொடுகளை கமற்பகாண்டு
உள்ைன. தூய்ளம ெசுளம கிராம வாரத்தின்கொது, கழிவு நீர்ப்கொக்குக்
குழிகளை அளடயாைங்கண்டு நிர்மாணிப்ெதில் கவனஞ்பெலுத்தப்ெட்ட
-து. மண்புழு உரம்/NADEP குழி மற்றும் புழு உரமாக்கல், கழிவுப்பொரு
-ட்களின் மறுெயன்ொடு, மக்காத குப்ளெகளை மறுசுைற்சி பெய்தல்
கொன்ற முயற்சிகளும் கமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைன.

10.“சில்லளற விற்ைளன மநரடித்திட்டம்” மற்றும் “ஒருங்கிளைந்த
குளறதீர்க்கும் திட்டம்” ஆகியவற்ளற பதாடங்கிய அளமப்பு எது?
அ) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 
ஆ) ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுளற & கமம்ொட்டு ஆளணயம்
இ) காப்பீட்டு ஒழுங்குமுளற & கமம்ொட்டு ஆளணயம்
ஈ) ெத்திரங்கள் மற்றும் ெரிவர்த்தளன வாரியம்

✓

இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் “சில்லளற விற்ெளன கநரடித்திட்டம்” மற்றும்
“ஒருங்கிளணந்த குளறதீர்க்கும் திட்டம்” ஆகியளவ பிரதமர் நகரந்திர
கமாடியால் பதாடங்கப்ெட்டு நாட்டுக்கு அர்ப்ெணிக்கப்ெட்டுள்ைன.

✓

சில்லளற கநரடித்திட்டத்தின்கீழ், சில்லளற முதலீட்டாைர்கள் அரொங்கப்
ெத்திரங்களை இளணயத்தில் வாங்கலாம் மற்றும் விற்கலாம். ஒருங்கி
-ளணந்த ஒம்புட்ஸ்கமன் திட்டமானது வாடிக்ளகயாைர் புகார்களில்
குளறதீர்க்கும் பொறிமுளறளய கமம்ெடுத்த உதவுகிறது.

கதெத்ளதக் கட்டிபயழுப்புவதில் அறிவியலின் ெங்களிப்ளெ கநரு
புரிந்துபகாண்டிருந்தார்.
இது
குறித்து
கநரு
எழுதும்கொது,
உண்ளமளயயும் புதிய அறிளவயும் கதடுதல், கொதளனயின்றி
எளதயும் ஏற்க மறுத்தல், புதிய ொன்றுகளின் அடிப்ெளடயில் முந்ளதய
முடிவுகளை மாற்றும் திறன், உண்ளமகளை நம்புதல், முந்ளதய
ககாட்ொட்ளடத் பதாடராமல் இருத்தல், கடினமான ஒழுக்கம் பகாண்ட
மனம் இருத்தல் அவசியம் என்கிறார். ககம்ப்ரிட்ஜ் ெயின்ஸ் டிரிகொஸ்,
கஜம்ஸ் ஜீன்ஸ், ஆர்தர் எடிங்டன் மற்றும் பிரிட்டனின் முன்னணி
அறிவியலர்களுடன் பதாடர்பில் இருந்ததன் மூலம் கநருவின் அறிவியல்
மற்றும் பதாழில்நுட்ெ ஆர்வத்ளத அறியலாம்.
இந்தியாவில் உயர் தரமான கல்வி நிறுவனங்களை அளமக்க
கவண்டும் என்ெகத கநருவின் திட்டமாக இருந்தது. அபமரிக்கப்
ெயணத்தின்கொது, அபமரிக்கப் ெல்களலக்கைகங்கள் நாட்டுக்குத்
பதாழில்நுட்ெ,
அறிவியல்
முன்கனற்றத்ளத
வைங்குவளதப்
புரிந்துபகாண்டார். 1949-ல் மாெசூசிட்ஸ் பதாழில்நுட்ெக் கைகத்துக்கு
அவர் பென்றதுதான் 1950-ல் காரக்பூரிலும், 1958-ல் ெம்ொயிலும், 1959ல் பென்ளன, படல்லியிலும் ஐஐடி எனப்ெடும் இந்தியத் பதாழில்நுட்ெக்
கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்க வழிவகுத்தது.
அறிவியல் கற்றலுக்கும் ஆராய்ச்சிக்குமான நிறுவனங்களை நடத்திய
விக்ரம் ொராொய், ெர் சி.வி.ராமன், கஹாமி கஜ.ொொ, ெதீஷ் தவான்,
எஸ்.எஸ்.ெட்நாகர்
கொன்ற
ெல
அறிவியலர்களைப்
ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ளும் திறளமளய கநரு பெற்றிருந்தார்.

1. ‘முதல்வரின் முகவரி’: தமிைக அரசு அரொளண பவளியீடு

அறிவியலுக்குச் ெமூகத்தின் ஏற்பும் அரசின் ஆதரவும் நிளலத்திருக்க
கவண்டும் என்ற உண்ளமளய கநரு முழுளமயாக அறிந்திருந்தார்.
இதனால்தான் 1954-ல் அணுெக்தித் துளற, ொொ அணு ஆராய்ச்சி
ளமயம், 1949-ல் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகம், 1952-ல் இந்திய
விண்பவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துளற
ஆராய்ச்சி
கவுன்சில்
ஆகியவற்ளறத்
பதாடங்கி,
அறிவியல்
முன்கனற்றத்தின் அதிகாரத்துவ இயந்திரங்கைாக மாற்றினார்.

முதல்-அளமச்ெரின் குளறதீர்ப்பு துளறகள் ஒருங்கிளணக்கப்ெட்டு,
முதல்வரின் முகவரி என்ற புதிய துளற உருவாக்கப்ெட்டு அரொளண
பவளியிடப்ெட்டுள்ைது. உங்கள் பதாகுதியில் முதல்-அளமச்ெர், முதல்அளமச்ெர் உதவி ளமயம், குளறதீர்ப்பு கமலாண்ளம அளமப்பு
ஒருங்கிளணப்பு ஆகிய துளறகள் ஒன்றிளணந்து ‘முதல்வரின் முகவரி’
என்ற புதிய துளற ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது.

கநருவுக்கு எதிரிகள் அன்றும் இருந்தார்கள், இன்றும் இருக்கிறார்கள்.
அவரது அறிவியல் ெணிளயத் தடுக்கப் கொலி கதசியவாதம்
தூண்டப்ெட்டது. அறிவியலுக்கு எல்ளலகள் இல்ளல. ஆங்கில அறிவியல்,
பிபரஞ்சு அறிவியல் என்பறல்லாம் கெெ முடியாது. கதெத்ளதக்
கட்டிபயழுப்புவதில் அறிவியலின் ெங்கு முக்கியமானது என்ெளத கநரு
புரிந்து ளவத்திருந்தார்.

கமலும் முதல்வரின் முகவரி என்ற புதிய துளற சிறப்பு அலுவலராக
ஷில்ொ பிரொகர் ெதீஷ் அவர்கள் நியமனம் பெய்யப்ெட்டுள்ைதாகவும்
தமிைக அரசு பதரிவித்துள்ைது. முதல்வரின் முகவரி துளறயில் மனுக்கல்
தீர்வுக்காண ஒற்ளற இளணயதை முகப்பு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் என்று
பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.

சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு, நாட்டின் மக்கள்பதாளகயில் ொதிப் கெருக்கு
மகலரியா ொதிப்பு ஏற்ெட்டது. 1953-ல் மகலரியா பெரிய அைவில்
கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டது. 1951-ல் பெரியம்ளம ொதிப்ொல் இறந்தவர்கள்
எண்ணிக்ளக 1 லட்ெத்து 48 ஆயிரமாக இருந்தது. அடுத்த 10
ஆண்டுகளில் இந்த எண்ணிக்ளக 12 ஆயிரத்து 300 ஆகக்
குளறக்கப்ெட்டது. மக்களைப் ொதிக்கும் இது கொன்ற கநாய்களிடம்
கொராட ஒவ்பவாரு 5 ஆண்டுக்கும் திட்டம் வகுக்கப்ெட்டது.



இதுபதாடாா்ொக தளலளமச் பெயலாைாா் இளறயன்பு பவளியிட்ட
அரொளணயில், முதல்-அளமச்ெரின் தனிப்பிரிவு, முதல்-அளமச்ெரின்
உதவி
ளமயம்
மற்றும்
ஒருங்கிளணக்கப்ெட்ட
குளறதீாா்ப்பு
கமலாண்ளம அளமப்பு (ஐஐபிஜிசிஎம்எஸ்), உங்கள் பதாகுதியில் முதல்அளமச்ெர் துளற ஆகியளவ ஒருங்கிளணக்கப்ெட்டு, ‘முதல்வரின்
முகவரி’ என்ற புதிய துளற உருவாக்கப்ெடுகிறது.
முதல்-அளமச்ெர் முகவரி துளறயின் மனுக்களுக்குத் தீாா்வு காண
முதல்வரின் உதவி ளமயம் மற்றும் ஒருங்கிளணக்கப்ெட்ட குளறதீாா்ப்பு
கமலாண்ளம அளமப்பின் உதவி எண் மாநிலம் முழுவதும் ஒற்ளற
இளணயதை முகப்ொகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். இது முதல்வரின் முகவரி
துளறயின் கட்டுப்ொட்டில் இருக்கும். உங்கள் பதாகுதியில் முதல்அளமச்ெர் துளறயின் சிறப்பு அலுவலாா் ஷில்ொ பிரொகாா் ெதிஷ்,
முதல்வரின் முகவரி துளறயின் சிறப்பு அலுவலராக நியமிக்கப்ெடுகிறாாா்”
என்று அதில் பதரிவிக்கப்ெட்டிருந்தது.









1950-களில் ொலியல் கநாய்கள், பதாழுகநாய், ளடஃொய்டு, கக்குவான்
இருமல்,
நிகமானியா,
மூளைக்காய்ச்ெல்
கொன்றவற்ளறக்
கட்டுப்ெடுத்தத் தீவிர முயற்சிகள் எடுக்கப்ெட்டன. மருத்துவம், ெரவலான
தடுப்பூசித் திட்டங்கள் மூலம் இந்த கநாய்கள் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டன.
1940-களில் ெரவிய பிகைக் கநாயால், நாட்டு மக்கள்பதாளகயில் 3%
கெர் இறந்துகொனார்கள். கடுளமயாகப் கொராடி 1950-களில் பிகைக்
கநாய் முற்றிலும் அழிக்கப்ெட்டது.
பதாற்றுகநாய்களை எதிர்த்துப் கொராடுவதற்குப் பெருமைவு நிதி
ஒதுக்கீடுகளுடன், அதிக எண்ணிக்ளகயிலான மருத்துவர்களுக்குப்
ெயிற்சி அளிக்கப்ெட்டன. அதற்காகப் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டும்
ெணியும், இருக்கும் மருத்துவக் கல்லூரிகளை கமம்ெடுத்தும் ெணியும்
நளடபெற்றன. 1946-ல் 15 மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருந்தன. இந்த
எண்ணிக்ளக 1965-ல் 81 ஆக உயர்ந்தது. 1951-ல் மருத்துவக்
கல்லூரிகளில் கெர்ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ளக 1,200. இது 1961ல் 10 ஆயிரமாக உயர்ந்தது.



 















ககரானா என்ற பகாடிய பதாற்றுகநாளய எதிர்த்துப் கொராடும்கொது,
கடந்த கால கநாய்களுக்கு எதிரான கநருவின் கொராட்டத்ளத
நிளனவில்பகாள்வது அவசியம். சீனா, ளதவான், வியட்நாம், சிங்கப்பூர்,
கியூொ கொன்ற நாடுகளில் மலிவாக மருத்துவம் கிளடப்ெதால்தான், மற்ற
பெரிய ெணக்கார நாடுகளைவிட ககரானா பதாற்ளற இந்த நாடுகள்
எளிதாக எதிர்பகாள்ை முடிந்தது.

விநிகயாகிக்கும்
ெணி
பதரிவித்துள்ைனர்.

பிகைக், காலரா கநாய்களை அறிவியல்பூர்வமாக முறியடித்தளதக்
குறிப்பிட்டு, மகள் இந்திராவுக்கு கநரு எழுதிய கடிதத்தில் சுகாதாரம்,
ஆகராக்கியம், சில கநாய்களின் மீதான பவற்றி கொன்றளவ
அறிவியளலப் பொறுத்தது என்று சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.

கடந்த 2019-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கொது, 2020-ல் சிறார்களுக்கு
எதிரான
இளணயவழி
குற்றங்கள்
400%
அதிகரித்துள்ைது
பதரியவந்துள்ைது.

தான் கட்டளமத்த நிறுவனங்கள் மூலம் ககரானா ெரவல் காலத்திலும்
கநரு வாழ்ந்துபகாண்டிருக்கிறார். 1952-கலகய பூனாவில் நிறுவப்ெட்ட
கநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ளவராலஜி நிறுவனம், ககரானா
காலத்தில் பெருமைவில் ெயன்ெடுவளத மறக்க முடியாது.
மனிதர்களின் அறிவியல் கதடல் குறித்த கநருவின் நம்பிக்ளக, ககரானா
ெரவல் இருக்கும் இந்தக் காலத்திலும் பொருந்தும். அறிவியலின் மீது
கநரு ளவத்திருந்த இந்த நம்பிக்ளகயும், மனிதர்களின் திறளமயுடன்
அவர்
உருவாக்கிய
அறிவியல்
நிறுவனங்களும்தான்,
இந்த
அழிவுகரமான
உலகப்
கெரிடரிலிருந்து
நம்ளமப்
ொதுகாத்துக்பகாண்டிருக்கிறது.
3. உரம் தயாரிக்க ெசுவின் ொணம் வாங்க முடிவு: மத்திய பிரகதெ
முதல்வர் ெவுகான் அறிவிப்பு
மத்திய பிரகதெ தளலநகர் கொொலில் கநற்று இந்திய கால்நளட
மருத்துவ ெங்கம் ஏற்ொடு பெய்திருந்த பெண் கால் நளட மருத்துவர்கள்
மாநாட்டில் முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் ெவுகான் கலந்துபகாண்டார். விைாவில்
அவர் கெசியதாவது:
ெசுக்கள், மாடுகள் இல்லாமல் ெல கவளலகள் நடப்ெதில்ளல. எனகவ,
அளவ மிகவும் முக்கிய மானளவ. முளறயான அளமப்ளெ
ஏற்ெடுத்தினால், ெசுக்கள் மற்றும் அவற்றின் ொணம், சிறுநீர் ஆகியளவ,
மாநிலம் மற்றும் நாட்டின் பொருைாதாரத்ளத வலுப்ெடுத்த உதவும். இந்த
துளறயில் பெண்களின் ெங்களிப் புடன் நாம் பவற்றி பெறுகவாம் என்று
நம்புகிகறன்.
ெசுவின்
ொணம்
மற்றும்
சிறுநீரில்
இருந்து,
பூச்சிக்பகால்லிகள் முதல் மருந் துகள் வளர ெல முக்கிய பொருட் களை
தயாரிக்கலாம்.
மத்தியபிரகதெ மாநிலத்தில் பெருமைவில் உரம் தயாரிப்ெதற்கு ெசுவின்
ொணம் கதளவப்ெடுகிறது. எனகவ அந்த ெசுவின் ொணத்ளத விளல
பகாடுத்து வாங்க அரசு முடிவு பெய்துள்ைது. இதுபதாடர்ொன பூர்வாங்க
கவளலகளில் அரசு ஈடுெட்டுள் ைது. விளரவில் இதுபதாடர்ொன
அறிவிப்ளெ பவளியிடுகவாம்.
பொதுமக்களின் அவெர மருத்துவ உதவிக்காக 108 என்ற ஆம்புலன்ஸ்
கெளவ உள்ைது. அளதப் கொலகவ, கால்நளடகளைப் ொதுகாக்கவும்,
அவற்றுக்கு அவெர மருத்துவ சிகிச்ளெ அளிக்கவும் 109 என்ற
பஹல்ப்ளலன் கெளவளய பதாடங்க அரசு ெரிசீலித்து வருகிறது. அவெர
சிகிச்ளெ கதளவப்ெடும் கால்நளடகள் பதாடர்ொக 109 என்ற பதாளல
கெசி எண்ணுக்கு கொன் பெய் தால் கால்நளடகள் இருக்கும் இடத்துக்கக
மருத்துவர்கள் வந்து சிகிச்ளெ வைங்குவர்.
இவ்வாறு அவர் கெசினார்.
ொஜக ஆளும் ம.பி.யில், ெசுக்களின் ொதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்ெடுகிறது. ெசுக்களைப் ொதுகாப்ெதற்கும், ெசுஉற்ெத்திளய
கமம்ெடுத்துவதற்கும் 6 துளறகளின் அளமச்ெர்களைக் பகாண்ட ெசு
அளமச்ெரளவ உருவாக்கப்ெட்டது குறிப்பிடத் தக்கது.
4. எஸ்.400 ஏவுகளண அளமப்புகளை இந்தியாவுக்கு விநிகயாகிக்க
பதாடங்கியது ரஷ்யா
ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் 400 ஏவுகளணகள் வாங்க இந்தியா
ஒப்ெந்தம் கமற்பகாண்டது. 5.5 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் 2019-ல் இந்த
ஒப்ெந்தம் பெய்யப்ெட்டது. இந்த எஸ் 400 ஏவுகளணகள், தளரயிலிருந்து
வானில் வரும் இலக்குகளைக்கூட மிகத் துல்லியமாகத் தாக்கி அழிக்கும்
திறன் பகாண்டது.
இதனால் முதல் கட்டமாக 800 -மில்லியன் டாலளர இந்தியா
ரஷ்யாவிடம் 2019-கலகய பகாடுத்துவிட்டது. ஆனால் இன்னும்
ஏவுகளணகள் இந்தியாவிடம் ஒப்ெளடக்கப்ெடவில்ளல. இந்த நிளலயில்,
திட்டமிட்டெடி இந்தியாவுக்கு எஸ் 400- ஏவுகளண அளமப்புகளை









பதாடங்கியதாக

ரஷ்ய

அதிகாரிகள்

5. 2019-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கொது - 2020-ல் சிறார்களுக்கு
எதிரான இளணயவழி குற்றம் 400% உயர்வு :

இதுகுறித்து கதசிய குற்ற ஆவணக் காப்ெகத்தில் உள்ை தரவுகளில்
கூறியிருப்ெதாவது:
நாட்டில்
இதுவளர
இல்லாத
அைவுக்கு,
கடந்த
2020-ம்
ஆண்டுசிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி குற்றங்கள் ெல மடங்கு
அதிகரித்திருக்கிறது. சிறார்களை ளவத்து எடுக்கப்ெடும் ஆொெப்
ெடங்களை பவளியிடுதல், ஆன்ளலன் மூலம் ொலியல் பதால்ளல
பகாடுத்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்கள் இதில் அடங்கும்.
கடந்த 2019-ம் ஆண்டு சிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி
குற்றங்கள் பதாடர்ொக 164 வைக்குகள் ெதிவாகின. இதுகவ 2018,
2017-ம் ஆண்டுகளில் முளறகய 117, 79 ஆக இருந்தது. ஆனால்,
2020-ம் ஆண்டில் சிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி குற்றம்
பதாடர்ொக 842 வைக்குகள் ெதிவு பெய்யப்ெட்டுள்ைன. இது 2019-ம்
ஆண்டில் ெதிவான வைக்குகளை விட 400 ெதவீதம் அதிகம் ஆகும்.
இவற்றில் 738 வைக்குகள் சிறார் ஆொெப் ெடங்களை பவளியிடுதல்
பதாடர்ொனளவ.
ககரானா ெரவல்..
இதுகுறித்து குைந்ளதகள் உரிளம அளமப்பின் (க்ளர) தளலவர் பூஜா
மர்வாஹா கூறும்கொது, “ககரானா ெரவளல தடுப்ெதற்காக நாடு
முழுவதும் ெள்ளி, கல்லூரிகள் மூடப்ெட்டன. ஆன்ளலன் மூலமாக
வகுப்புகள் நளடபெற்றன. இதனால் கிட்டத்தட்ட பெரும்ொலான
சிறார்களுக்கு ஸ்மார்ட் கொன்கள் கிளடத்துவிட்டன. அதிக கநரம்
ஆன்ளலனில்
பெலவிடுவதால்,
சில
ெமயங்களில்
ஆொெ
இளணயதைங்கைால் அவர்கள் கவரப்ெட வாய்ப்பு உருவானது. இதுகவ
இதுபதாடர்ொன இளணயவழி குற்றங்களுக்கு ஆரம்ெப் புள்ளி ஆகும்.
இதனால்தான், 2020-ம் ஆண்டு சிறார்களுக்கு எதிராக அதிக அைவில்
இளணயவழி குற்றங்கள் அரங்ககறியுள்ைன" என்றார். - பிடிஐ
6. பென்ளனயில் பவள்ை தடுப்புக்கு அறிவுளரக் குழு
பென்ளனயில் பவள்ைத் தடுப்புக்கான அறிவுளரக் குழு ஓய்வு பெற்ற
ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி திருப்புகழ் தளலளமயில் அளமக்கப்ெட்டுள்ைது.
இந்த குழுவில் தில்லி நகாா் மற்றும் ஊரளமப்பு நிறுவன தளலளம திட்ட
அலுவலாா், காலநிளல பின்னளடவு ெயிற்சி உலக வை நிறுவன
இயக்குநாா் நம்பி அப்ொதுளர, பென்ளன வைாா்ச்சி கல்வி நிறுவனப்
கெராசிரியாா் ஜானகிராமன், மும்ளெ ஐஐடி கட்டுமானப் பொறியியல்
துளற கெராசிரியாா் கபில் குப்தா, பென்ளன அண்ணா ெல்களலக்கைக
மனித குடியமாா்வு ளமய இயக்குநாா் பிரதீப் கமாெஸ், ளஹதராொத்
கதசிய ரிகமாட் பென்சிங் துளறயின் பிரதிநிதி , அண்ணா
ெல்களலக்கைக
ரிகமாட்
பென்சிங்
நிறுவன
கெராசிரியாா்
திருமளலவாென், ஐஐடி கட்டுமானப் பொறியியல் துளற தளலவாா்
ொலாஜி நரசிம்மன், பென்ளன பெருநகர வைாா்ச்சிக் குழும தளலளம
திட்ட அதிகாரி, பென்ளன மண்டல நீாா்வைத் துளற தளலளமப்
பொறியாைாா், பநடுஞ்ொளலத் துளற தளலளமப் பொறியாைாா்,
சுற்றுச்சூைல் துளற இயக்குநாா் ஆகிகயாாா் உறுப்பினாா்கைாக இருப்ொா்.
இந்தக் குழுவானது பவள்ைத்ளத தடுக்கும் வழிமுளறகளையும்,
பவள்ைத்தின்
ொதிப்ளெக்
குளறக்கும்
வளகயில்
மளைநீாா்
வடிகால்களை அளமக்கவும் உரிய அறிவுறுத்தல்களை அரசுக்கு
வைங்கும்.
7. நிாா்வாகத் திறளன
குழுக்கைாகப் பிரிப்பு

கமம்ெடுத்த

மத்திய

அளமச்ெரளவ
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மத்திய அரசின் நிாா்வாகத் திறளன கமம்ெடுத்தும் வளகயில் எடுக்கப்ெட
உள்ை நடவடிக்ளககளை கண்காணிக்க மத்திய அளமச்ெரளவ எட்டு
குழுக்கைாகப் பிரிக்கப்ெட்டுள்ைது.
பிரதமாா் கமாடி தளலளமயிலான அளமச்ெரளவயில் 77 அளமச்ொா்கள்
இடம்பெற்றுள்ைனாா்.
பதாழில்நுட்ெம்
ொாா்ந்த
வைங்களை
கமம்ெடுத்துவது,
பதாழில்
நிபுணாா்கள்
அடங்கிய
பதாகுப்ளெ



 











உருவாக்குவது ஆகியவற்றுக்காக அளமச்ொா்கள் எட்டு குழுக்கைாக
பிரிக்கப்ெட்டுள்ைனாா்.
நிாா்வாகத்தில்
பவளிப்ெளடத்தன்ளமளயக்
பகாண்டுவரவும், மத்திய அரசின் பெயல்திறளன கமம்ெடுத்தவும் இந்த
நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெட்டுள்ைது.
இந்த நடவடிக்ளகக்கு முன்ொக பிரதமாா் நகரந்திர கமாடி தளலளமயில்
ஐந்து ஆகலாெளனக் கூட்டங்கள் நடத்தப்ெட்டன. ஒவ்பவாரு கூட்டமும்
சுமாாா் 5 மணி கநரம் நளடபெற்றது.
தனிப்ெட்ட திறன், கவனத்துடன் கூடிய அமலாக்கம், அளமச்ெரளவ
பெயல்ொடு, ெணிகளில் ஒத்துளைப்பு மற்றும் திறன்வாய்ந்த தகவல்
பதாடாா்பு, நாடாளுமன்ற நடவடிக்ளககள் ஆகிய 5 தளலப்புகளில் இந்தக்
கூட்டங்கள் நடத்தப்ெட்டன. நாடாளுமன்ற நடவடிக்ளககள் பதாடாா்ொன
ஆகலாெளனக் கூட்டத்தில் மக்கைளவத் தளலவாா் ஓம் பிாா்லாவும்,
மாநிலங்கைளவத் தளலவாா் எம்.பவங்ளகயா நாயுடுவும் ெங்ககற்றனாா்.
இந்தக் கூட்டங்கள் அளனத்தும் மத்திய அரசின் நிாா்வாகத் திறளன
கமம்ெடுத்தும் கநாக்கில் நடத்தப்ெட்டன. இந்த கநாக்கில் அடுத்தகட்ட
நடவடிக்ளகயாககவ அளமச்ெரளவக் குழுக்கள் அளமக்கப்ெட்டுள்ைதாக
மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் பதரிவித்தன.





கால்நளடகளுக்கும் உடனடியாக சிகிச்ளெ அளிப்ெதற்காக, ‘109
ஆம்புலன்ஸ்’ கெளவ திட்டத்ளத அமல்ெடுத்த, மத்திய பிரகதெ அரசு
திட்டமிட்டுள்ைது.
இம்மாநில தளலநகர் கொொலில், ‘இந்திய கால்நளட ெங்கம்’ ொர்ொக
பெண் கால்நளட மருத்துவர்களுக்கான, ‘ெக்தி-2021’ என்ற தளலப்பில்
மாநாடு நளடபெற்றது.
இதில், இம்மாநில முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் ெவுகான் ெங்ககற்று
கெசுளகயில்,
‘109
என்ற
உதவி
ளமய
எண்
மூலமாக
கால்நளடகளுக்கு மருத்துவ சிகிச்ளெ வைங்குவதற்கான ஆம்புலன்ஸ்
கெளவ பதாடங்குவது குறித்து அரசு ஆகலாசித்து வருகிறது. இதன்
மூலம், கால்நளடகளை மருத்துவமளனக்கு அளைத்து பெல்ல
கவண்டிய அவசியமில்ளல. மாட்டு ொணம், ககாமியத்தில் இருந்து
உரங்கள், பூச்சிக்பகால்லி, மருந்துகள் உட்ெட ெல்கவறு பொருட்களை
தயாரிக்கப்ெடுகிறது. எனகவ, இந்த தயாரிப்புகளுக்காக மாட்டு
ொணத்ளத அரகெ பகாள்முதல் பெய்யவும் திட்டமிட்டுள்ைது. மாட்டு
ொணம், ககாமியத்தால் நாட்டின் பொருைாதாரகம உயரும்,” என்றார்.

இந்தக் குழுக்கள் ஒவ்பவான்றிலும் 9 முதல் 10 அளமச்ொா்கள்
இருப்ொாா்கள். ஓாா் அளமச்ொா் குழுவின் ஒருங்கிளணப்ொைராக
இருப்ொாா்.
ஒவ்பவாரு அளமச்ெரின் அலுவலகத்துக்கும் ஒரு இளணயதைம்
உருவாக்கப்ெடும். அதில் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும்
பகாள்ளககள் பதாடாா்ொன அமலாக்கம் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெறும்.
ெம்ெந்தப்ெட்ட அளமச்ொா்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் பதாடாா்ொக தகவல்
ெலளக உருவாக்கப்ெடும். கூட்டங்களை நடத்துதல் கடிதத் பதாடாா்ளெ
நிாா்வகிப்ெது ஆகியளவயும் கமற்பகாள்ைப்ெடும். இவற்ளற இந்த எட்டு
குழுக்களும் கமற்பகாள்ை கவண்டியிருக்கும்.
நாட்டில் உள்ை அளனத்து மாவட்டங்கள், மாநிலங்கள் மற்றும் மாநில
அளமச்ெகங்களுடன் இந்தக் குழுக்கள் இளணந்து பெயல்ெடும்.
இந்தக் குழுக்களில் ஒரு குழுவானது, ஆராய்ச்சி, தகவல் பதாடாா்பு
ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்ற குளறந்தெட்ெம் மூன்று பதாழில்
நிபுணாா்களைக் பகாண்ட குழுளவ உருவாக்க கவண்டும்.
அகதகொல் ஓய்வு பெற்ற ஊழியாா்களின் பின்னூட்டங்கள் மற்றும்
அனுெவங்களை ெராமரிக்க ஓாா் இளணயதைத்ளத உருவாக்கும்
பொறுப்பு ஒரு குழுவிடம் ஒப்ெளடக்கப்ெட உள்ைது.
எட்டு குழுக்களின் ஒருங்கிளணப்ொைாா்கைாக மத்திய அளமச்ொா்கள்
ஹாா்தீப் சிங் புரி, நகரந்திர சிங் கதாமாா், பியூஷ் ககாயல், தாா்கமந்திர
பிரதான், ஸ்மிருதி இரானி, அனுராத் தாக்குாா் உள்ளிட்கடாாா்
இருப்ொாா்கள்.
இந்த அளமச்ொா்கள் தங்கள் அலுவலகங்களின் சிறந்த நளடமுளறகள்
பதாடாா்ொக
தங்கள்
அளமச்ெரளவ
ெகாக்களுடன்
ெகிாா்ந்து
பகாள்வாாா்கள்.

8. பநக்ஸ்ட் பஜன் ஏடிபி ஃளெனல்ஸ்: ககாப்ளெ பவன்றார் கார்கலாஸ்
இத்தாலியில் நளடபெற்ற பநக்ஸ்ட் பஜன் ஏடிபி ஃளெனல்ஸ் படன்னிஸ்
கொட்டியில் ஸ்பெயின் வீரர் கார்கலாஸ் அல்கராஸ் கார்ஃபியா ொம்பியன்
ஆனார்.
உலகின் 32-ஆம் நிளல வீரராக இருக்கும் கார்கலாஸ் இறுதிச்சுற்றில்
4-3 (7/5), 4-2, 4-2 என்ற கநர் பெட்களில் அபமரிக்கரும், உலகின்
39-ஆம் நிளல வீரருமான பெொஸ்டியன் ககார்டாளவ கதாற்கடித்தார்.
இந்த ஆட்டத்தில் முதல் இரு பெட்களில் மட்டும் ெற்று தடுமாற்றம் காட்டிய
கார்கலாஸ், அதன் பிறகு ஆட்டத்ளத முற்றிலுமாக தனது கட்டுப்ொட்டில்
பகாண்டு வந்தார்.
9. நவ.15 – பழங்குடியினர் க ௌரவ தினம்.
10. மனிதர்களுக்கு 108 இருப்ெதுகொல்
ஆம்புலன்ஸ்’: மபி அரசு புதுளம திட்டம்

கால்நளடகளுக்கு
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கநாய் ொதிப்புகள், விெத்தில் காயமளடவது கொன்றவற்றால்
ொதிக்கப்ெடும் மக்களுக்கு சிகிச்ளெ அளிக்க, ‘108 ஆம்புலன்ஸ்’ கெளவ
நாடு முழுவதும் அமல்ெடுத்தப்ெட்டு உள்ைது. ஒன்றிய அரசின் நிதியில்,
மாநில அரசுகள் இந்த கெளவளய அமல்ெடுத்தி வருகின்றன.
இந்நிளலயில், மனிதர்ககை கொலகவ கநாய்கைால் அவதிப்ெடும்











 











1. தேசிய புற்றுத ோய் விழிப்புணர்வு ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி


✓

நவ.14ஆம் தேதி உலக நீரழிவு தநாய் நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இது உலக சுகாோர அயமப்பு மற்றும் சர்வதேச நீரழிவு கூட்டயமப்பு
ஆகியவற்றால் கூட்டாக ஏற்பாடு தசய்யப்படுகிறது. உலக நீரழிவு
நாளின் சின்னமானது ஒரு நீல வட்டத்தினால் குறிக்கப்படுகிறது. அது,
வாழ்க்யக மற்றும் நலத்யேக் குறிக்கிறது. நவம்பர்.14, இன்சுலியனக்
கண்டுபிடித்ேவரான பிரதடரிக் பான்டிங்கின் பிறந்ேநாயளக் குறிக்கிறது.

✓

“Access to Diabetes Care - If Not Now, When?” என்பது 2021-2023
வயரயிலான உலக நீரிழிவு நாளிற்கான கருப்தபாருளாகும்.

எது?
அ) நவம்பர் 7 
ஆ) நவம்பர் 8
இ) நவம்பர் 10
ஈ) நவம்பர் 12

✓

இந்தியாவில், தேசிய புற்றுதநாய் விழிப்புணர்வு நாளானது ஒவ்தவார்
ஆண்டும் நவ.7 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. புற்றுதநாயய முன்கூட்டி
-தய கண்டறிந்து குணப்படுத்துவது குறித்து மக்களுக்குக் கற்பிப்பதே
இச்சிறப்பு நாளின் முக்கிய குறிக்தகாளாகும். நாட்டில் சுமார் 2.9 மில்லிய
-ன் தபர் புற்றுதநாயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்போக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் 1.1 மில்லியன் புதிய பாதிப்புகள் பதிவாகின்றன.

6. தேசிய குழந்வேகள் ோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 12
ஆ) நவம்பர் 13
இ) நவம்பர் 14 
ஈ) நவம்பர் 15

2. தேசிய சட்ட தசவைகள் ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி எது?

✓

அ) நவம்பர் 7
ஆ) நவம்பர் 9 
இ) நவம்பர் 11
ஈ) நவம்பர் 13

✓

✓



‘தேசிய சட்ட தசயவகள் நாளானது’ ஆண்டுதோறும் நவ.9 அன்று நாடு
முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது சட்ட தசயவகள் ஆயணயச்சட்டம்
இயற்றப்பட்டயே நியனவுகூருவதோடு சட்டம் தோடர்பான விதிகள்
பற்றிய விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்துவயே தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

இந்தியாவில் குழந்யேகள் நாள் நவ.14 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது.
இந்ே நாள் குழந்யேகளின் உரியமகள், பராமரிப்பு மற்றும் கல்விபற்றிய
விழிப்புணர்யவ மக்களியடதய அதிகரிக்கிறது. குழந்யேகள் நாட்டின்
எதிர்காலம். இந்ே நாள், இந்தியாவின் முேல் பிரேமர் ஜவஹர்லால்
தநருவின் பிறந்ேநாயளக் தகாண்டாடும் விேமாக உள்ளது.

7. உலக சகிப்புத்ேன்வ

ோள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது?

அ) நவம்பர் 16 
ஆ) நவம்பர் 14

இந்தியாவில், 1987ஆம் ஆண்டில் சட்ட தசயவகள் ஆயணயச் சட்டம்
இயற்றப்பட்டது. இந்ேச் சட்டம் 1995 நவ.9’இல் நயடமுயறக்கு வந்ேது.

இ) நவம்பர் 12
ஈ) நவம்பர் 10

✓

3. உலக நித ோனியோ ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி எது?
அ) நவம்பர் 10
ஆ) நவம்பர் 12 
இ) நவம்பர் 14
ஈ) நவம்பர் 16

✓

✓

உலக நிதமானியா நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர் 12 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்தநாய் குறித்ே விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்துவே
-ற்காக, 2009ஆம் ஆண்டில் ‘ஸ்டாப் நிதமானியா’ முன்முயற்சியால்
இந்ே நாள் நிறுவப்பட்டது. உலதகங்கிலும், குழந்யேகளில் இறப்புகயள
ஏற்படுத்தும் முக்கிய தநாயாக நிதமானியா கருேப்படுகிறது.

8. தேசிய கால்-கக ைலிப்பு த ோய் ோள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி
எது?
அ) நவம்பர் 17 
ஆ) நவம்பர் 16

‘Stop Pneumonia’ முயற்சி மற்றும் ‘Every Breath Counts’ கூட்டணி
ஆகியவை இயணந்து இந்தநாயயக் யகயாள்வது குறித்து மக்கயள
அணிதிரட்டுகின்றன.

இ) நவம்பர் 13
ஈ) நவம்பர் 14
✓

இந்தியாவில், கால்-யக வலிப்பு ந ோய் பற்றிய விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்
-துவேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர்.17ஆம் தேதி தேசிய கால்யக வலிப்புதநாய் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கால்-யக வலிப்பு என்பது
மூயளயில் ஏற்படும் ஒரு நாள்பட்ட தகாளாறு ஆகும்.

✓

வலிப்புகள் நியூரான்களில் (மூயள தசல்கள்) திடீர், அதிகப்படியான மின்
தவளிதயற்றங்களின் வியளவாக ஏற்படுகின்றன. இந்ே நியல எந்ே
வயதினயரயும் பாதிக்கலாம்.

4. உலக கருவண ோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 13 
ஆ) நவம்பர் 14
இ) நவம்பர் 15
ஈ) நவம்பர் 16
✓

உலக கருயண நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர் 13 அன்று
தகாண்டாடப்படுகிறது. இது சமூகத்தில் நற்தசயல்கயள முன்னியலப்ப
-டுத்துகிறது. இது தநர்மயறயான ஆற்றல் மற்றும் நம்யம பியணக்கும்
கருயணயின் தபாதுவான இயழயில் கவனம் தசலுத்துகிறது. இனம்,
அரசியல், பாலினம் உள்ளிட்ட பிளவுகயள இயணக்கும் மனிேத்தின்
அடிப்பயடப் பகுதியாக கருயண உள்ளது. கடந்ே 1998ஆம் ஆண்டில்,
பல்தவறு நாடுகளின் கருயண ேன்னார்வ தோண்டு நிறுவனங்களான
உலக கருயண இயக்கத்ோல் இந்ே நாள் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது.

5. உலக நீரழிவு த ோய் ோள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 10
ஆ) நவம்பர் 12
இ) நவம்பர் 14 

சமுோயத்தில் சகிப்புத்ேன்யமயின் அவசியத்யேப்பற்றி மக்களுக்குக்
கற்பிப்பேற்கும், சகிப்புத்ேன்யமயின் எதிர்மயறயான வியளவுகயளப்
புரிந்துதகாள்ள அவர்களுக்கு உேவுவேற்குமாக ஐநா அயவயின் உலக
சகிப்புத்ேன்யம நாள் ஆண்டுதோறும் நவ.16 அன்று கயடப்பிடிக்கப்படு
-கிறது. இந்நாள் உலகளாவிய சகிப்புத்ேன்யமயின் முக்கியத்துவத்யே
பற்றி மக்களுக்குக் கற்பிக்கிறது.

9. அண்வ யில் பணிக்கு தசர்க்கப்பட்ட ‘ICGS சர்ேக்’ என்ற புதிய
உள் ோட்டுக்கப்பல், எந்ே ோநிலத்தில் பணிய ர்த்ேப்படவுள்ளது?
அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) தகரளா
இ) குஜராத் 
ஈ) மகாராஷ்டிரா
✓

தகாவாவில் ‘சர்ேக்’ என்ற தபயரிலான புதிய உள்நாட்டுக்கப்பல்
அண்யமயில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. ‘ICGS சர்ேக்’, குஜராத்தில்
உள்ள தபார்பந்ேயர யமயமாகக் தகாண்டு இந்தியாவின் தமற்குக்
கடற்பரப்பில் பணியாற்றும். இது கடதலார காவல்பயட பிராந்தியத்தின்
(வடதமற்கு) ேளபதியின் தசயல்பாட்டு மற்றும் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின்
கீழ் இயக்கப்படும்.

ஈ) நவம்பர் 16











 
✓













இந்திய கடதலார காவல்பயடக்காக தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிதடட்மூலம்
உள்நாட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் ஐந்து கடற்புற தராந்து கப்பல்களின்
வரியசயில் ‘ICGS சர்ேக்’ நான்காவோக உள்ளது.

3. தவளிநாடுகளில் படிக்க விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் முேல்
தேர்வு அதமரிக்கா

10. எதிர்வரும் 2022’இல் ஐ ோ கோலநிவல ோற்ற ோ ோடு-COP27’ஐ

இந்ே ஆண்டு சர்வதேச கல்வி நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள
ஆய்வறிக்யகயின்படி, இந்தியா உட்பட 200-க்கும் தமற்பட்ட
நாடுகயளச் தசர்ந்ே 9 லட்சத்து 14 ஆயிரம் மாணவர்கள் அதமரிக்காவில்
உயர் கல்வி பயில்கின்றனர். இதில் இந்திய மாணவர்களின்
எண்ணிக்யக தோராயமாக 20 சேவீேம். 2020-2021-ம் கல்வி
ஆண்டில் மட்டும் 1 லட்சத்து 67,582 இந்திய மாணவர்கள் அதமரிக்க
கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கிறார்கள். தவளிநாடுகளில் தமற்படிப்பு
படிக்க விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் முேல் தேர்வாக அதமரிக்கா
இருக்கிறது.

டத்ேவுள்ள ோடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) சீனா
இ) அதமரிக்கா
ஈ) எகிப்து 

✓



ஐநா காலநியல மாற்ற மாநாடு - COP27’ஐ எகிப்து 2022’இல் நடத்தும்
மற்றும் COP28’ஐ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) 2023’இல் நடத்தும். COP
என்பது காலநியல மாற்றம் தோடர்பான ஐநா கட்டயமப்பின் முடிதவடுக்
-கும் அயமப்பாகும். இந்ேக் கட்டயமப்பில் 197 நாடுகள் உள்ளன. கால
நியல மாற்றம் குறித்ே 2015 பாரிஸ் ஒப்பந்ேத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
இலக்குகயள அயடய அந்நாடுகள் பாடுபடுகின்றன.


1. தசன்யன உயர் நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி
தமகாலயாவுக்கு மாற்றம்: குடியரசுத் ேயலவர் உத்ேரவு
தகால்கத்ோ உயர் நீதிமன்றத்தில் மூத்ே நீதிபதியாகப் பேவி வகித்ே
சஞ்ஜிப் பானர்ஜி, கடந்ே ஜன.4-ம் தேதி தசன்யன உயர்
நீதிமன்றத்தின் 50-வது ேயலயம நீதிபதியாகப் தபாறுப்தபற்றார்.
இந்நியலயில், இவயர தமகாலயா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ேயலயம
நீதிபதியாக இடமாற்றம் தசய்ய, உச்ச நீதிமன்ற ேயலயமநீதிபதி
அடங்கிய தகாலீஜியம் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துயர தசய்ேது.
இேற்கியடதய, 75 நீதிபதிகள் தகாண்ட தசன்யன உயர்
நீதிமன்றத்தின் ேயலயம நீதிபதியான சஞ்ஜிப் பானர்ஜியய, 3
நீதிபதிகள் தகாண்ட தமகாலயா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இடமாற்றம்
தசய்ய எதிர்ப்பு தேரிவித்தும், இடமாற்றத்யே மறுபரிசீலயன தசய்யவும்
தகாரி,
தசன்யன
உயர்
நீதிமன்றமூத்ே
வழக்கறிஞர்கள்,
வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர், உச்ச நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதிக்கும்,
உச்ச நீதிமன்ற தகாலீஜியத்துக்கும் கடிேம் அனுப்பியிருந்ேனர்.
இதே தகாரிக்யகயய வலியுறுத்தி தசன்யன உயர்நீதிமன்ற
வழக்கறிஞர்கள் தநற்று மவுன ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.
இந்நியலயில், உச்ச நீதிமன்ற தகாலீஜியத்தின் பரிந்துயரயய ஏற்று,
ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜியய தமகாலயா உயர்
நீதிமன்றத்துக்கு
இடமாற்றம்
தசய்து
குடியரசுத்
ேயலவர்
ராம்நாத்தகாவிந்த், தநற்று உத்ேரவிட்டார்.
2. நவ.15 பழங்குடியினர் தபருயம தினம் - பிரேமருக்கு ஆளுநர் நன்றி :
பகவான் பிர்சா முண்டாவின் பிறந்ே தினமான நவ.15-ம் தேதியய
பழங்குடியினர் தபருயம தினமாக அறிவித்ேயமக்காக பிரேமர் நதரந்திர
தமாடிக்கு, ேமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நன்றி தேரிவித்துள்ளார்.
இது தோடர்பாக ஆளுநர் மாளியக தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில்
கூறியிருப்போவது:
இந்திய விடுேயலப் தபாரில் அதிமான பங்களிப்யப பழங்குடியினர்
வழங்கியுள்ளனர். நாட்டின் அயனத்துப் பகுதிகளிலும் பரவி வாழும்
அவர்கள், ஆங்கிதலயர் ஆட்சிக் காலத்தில் கடும் துயரங்கயள
அனுபவித்ேனர். பகவான் மிர்சா முண்டா, இந்திய சுேந்திரப் தபாராட்ட
வீரர்களில் முக்கியமானவர். துணிச்சலுடன் தபாராடிய ேயலவரான
அவர், ஆங்கிதலதயருடன் ஏற்பட்ட தபாராட்டத்தில் இளம் வயதிதலதய
மரணத்யேத் ேழுவினார். இந்நியலயில், பகவான் மிர்சா முண்டாவின்
பிறந்ே தினமான நவம்பர் 15-ம் தேதியய பழங்குடியினர் தபருயம
தினமாக பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அறிவித்துள்ளார்.
பழங்குடியினரின் தியாகங்கயளப் தபாற்றும் வயகயில் இந்ே
அறிவிப்யப தவளியிட்டயமக்காக, பிரேமர் தமாடிக்கு ேமிழகம் சார்பில்
ஆளுநர்
ஆர்.என்.ரவி
நன்றி
தேரிவித்துள்ளார்.
இவ்வாறு
தசய்திக்குறிப்பில் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.









தசன்யனயில்
தசய்திக்குறிப்பு:

உள்ள

அதமரிக்க

தூேரகம்

தவளியிட்டுள்ள

கடந்ே ஆண்டு கதரானா தபருந்தோற்று சூழலில் தவளிநாட்டு
மாணவர்களின் கல்வி நலயன பாதுகாக்கும் தபாருட்டு அதமரிக்க
அரசும்
அதமரிக்க
உயர்கல்வி
நிறுவனங்களும்
பல்தவறு
நடவடிக்யககயள தமற்தகாண்டன. எந்ே வயகயிலும் படிப்பு
பாதிக்காமல் இருக்க இயணயவழி உள்ளிட்ட மாற்று ஏற்பாடுகள் மூலம்
வகுப்புகள் நடத்ேப்பட்டன.
அதமரிக்காவில் உயர்கல்வி பயில விரும்பும் தவளிநாட்டு மாணவர்கள்
அதுதோடர்பான
அயனத்து
ேகவல்கயளயும்
உேவிகயளயும்
தபறுவேற்கு Education USA India என்ற தமாயபல் தசயலியய
இலவசமாக பதிவிறக்கம் தசய்துதகாள்ளலாம். இந்ே தசயலி மூலம்
அதமரிக்க கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவர் தசர்க்யக நயடமுயற
குறித்ே அயனத்து ேகவல்கயளயும் அறிந்துதகாள்ளலாம். இவ்வாறு
அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
4. பணிக்காலத்தின்தபாது உயிரிழக்கும் பத்திரியகயாளர்களுக்கான
குடும்ப நல நிதியய ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தி அரசாயண தவளியீடு:
பணிபுரிந்ே ஆண்டுகள் அடிப்பயடயில் நிதி வழங்கப்படும்
பணிக் காலத்தின்தபாது உயிரிழக்கும் பத்திரியகயாளர் குடும்ப
நலநிதியய ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தி அரசாயண தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுதோடர்பாக ேமிழக அரசு தவளியிட்ட அரசாயண:
ேமிழகத்தில் உள்ள பத்திரியகதுயறயில் தோடர்ந்து பணியாற்றிய
ஆசிரியர்கள், துயண ஆசிரியர்கள், தசய்தியாளர்கள், புயகப்படக்
கயலஞர்கள்,
பியழ
திருத்துபவர்கள்
ஆகிதயார்
பணியில்
இருக்கும்தபாது இயற்யக எய்தினால், அவர்களது குடும்பத்துக்கு
முேல்வர் தபாது நிவாரண நிதியில் இருந்து கடந்ே 2018-ம்
ஆண்டுமுேல் குடும்ப நிதியுேவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
பத்திரியகயாளர் 20 ஆண்டுகள் பணியாற்றி வரும் நியலயில்
இறந்ோல் ரூ.3 லட்சம், 15 ஆண்டுகள் எனில்ரூ.2.25 லட்சம், 10
ஆண்டுகளுக்கு ரூ.1.50 லட்சம், 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.75 ஆயிரம்
வழங்கப்படுகிறது.
இந்நியலயில், சட்டப்தபரயவயில் 2021-22 ஆண்டுக்கான மானியக்
தகாரிக்யகயின்தபாது
தசய்தித்துயற
அயமச்சர்
மு.தப.சாமிநாேன்,‘‘பத்திரியக துயறயில் ஆசிரியர்,உேவி ஆசிரியர்,
நிருபர், புயகப்படக் கயலஞர், பியழ திருத்துபவர் ஆகிதயார் பணிக்
காலத்தில் இயற்யக எய்தினால், அவர்களது குடும்பத்துக்கு முேல்வர்
தபாது நிவாரண நிதியில் இருந்து ேற்தபாது ரூ.3 லட்சம் வயர
வழங்கப்படும் குடும்ப நிதியுேவி ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்ேப்படும்’ ’
என்று அறிவித்ோர்.
அரசின் கவனமான பரிசீலயனக்குப் பிறகு, பத்திரியகயாளர் 20
ஆண்டுகள் பணியாற்றி இறந்ோல் ரூ.5 லட்சம், 15 ஆண்டுகள் எனில்
ரூ.3.75 லட்சம், 10 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.2.50 லட்சம், 5 ஆண்டுகளுக்கு
ரூ.1.25 லட்சம்என, நயடமுயறயில் உள்ள விதிகளின்படி குடும்ப
நிதியுேவி உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
இந்ே உேவியய தபற, உரிய சான்றிேழ்களுடன் சம்பந்ேப்பட்ட மாவட்ட
மக்கள் தோடர்பு அலுவலர் வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிந்துயர
தபற்று, தசய்தித் துயற இயக்குநருக்கு விண்ணப்பிக்க தவண்டும்.
ஓய்வூதிய பரிசீலயனக் குழு இந்ேவிண்ணப்பங்கயள பரிசீலித்து,
பரிந்துயர அடிப்பயடயில் உத்ேரவு தவளியிடப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



 









5. இந்தியாவிதலதய முேன்முயறயாக ேஞ்சாவூரில் ரூ.1.1 தகாடியில்
உணவு அருங்காட்சியகம்: மத்திய அயமச்சர் பியூஷ்தகாயல் காதணாலி
மூலம் திறந்து யவத்ோர்
இந்தியாவிதலதய முேன்முயறயாக இந்திய உணவுக் கழகம்சார்பில்
ேஞ்சாவூரில் ரூ.1.1 தகாடி மதிப்பீட்டில் உணவு அருங்காட்சியகம்
அயமக்கப்பட்டுள்ளது. இயே மத்திய அயமச்சர் பியூஷ் தகாயல்
காதணாலி மூலம் தநற்று திறந்து யவத்ோர்.
இந்திய
உணவுக்
கழகம்
ேஞ்சாவூரில்
1965-ம்
ஆண்டு
தோடங்கப்பட்டது. ேஞ்சாவூர் நிர்மலா நகரில் உள்ள இந்நிறுவனத்தின்
மண்டல அலுவலகத்தில் உணவு அருங்காட்சியகம் அயமக்க
திட்டமிடப்பட்டது. அேன்படி, 2,500 சதுரஅடி பரப்பளவில் உணவு
அருங்காட்சியகம் அயமக்கப்பட்டது.
தபங்களூருவில்
உள்ளவிஸ்தவஸ்வரய்யா
தோழில்நுட்பஅருங்காட்சியகத்தின்
உேவியுடன்,
13
ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிேன் உணவுக்காக எப்படி தவட்யடயாட
தோடங்கினான் என்பதில் தோடங்கி, உழவு கருவிகள், விவசாயம்,
உலகில் உள்ள ோனிய களஞ்சியங்கள், உலகளவில் உணவு
உற்பத்தியின் சவால்கள், பருப்பு வயககள், காய்கறிகள், பழங்கள்,
இந்தியாவில் உள்ள உணவு முயறகள், தபாதுவிநிதயாகத் திட்டம்,
விவசாயத்தில் உழவுப்பணி, நாற்றங்கால், நடவு, கயள எடுப்பு,
அறுவயட, தகாள்முேல், அயரயவ, மக்களுக்கு அரிசிவிநிதயாகம் வயர
உள்ள
பணிகள்
தமழுகு
தபாம்யமகளாகேத்ரூபமாக
காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன.
இந்ே அருங்காட்சியகத்யே தநற்று தபாதுமக்கள் பார்யவக்காக மத்திய
உணவு மற்றும் தபாதுவிநிதயாகத் துயற அயமச்சர் பியூஸ்தகாயல்
மும்யபயில் இருந்ேவாறு காதணாலிக் காட்சி மூலம் திறந்து யவத்ோர்.
பின்னர் அவர் தபசும்தபாது, "இந்தியாவின் 75-வது ஆண்டு சுேந்திர
தின
தகாண்டாட்டங்களின்
ஒருபகுதியாக,
இந்தியாவிதலதய
முேன்முயறயாக
ேஞ்சாவூரில்
உணவு
அருங்காட்சியகம்
அயமக்கஏற்பாடுகயள தசய்ே இந்திய உணவுக் கழகத்தினருக்கு
பாராட்டுகள். இறக்குமதியாளர் முேல் ஏற்றுமதியாளர் வயர உணவுப்
பாதுகாப்பின் மூலம் தேசத்தில் விவசாயப் புரட்சியய இந்திய உணவு
கழகம் ஏற்படுத்தி வருகிறது. சமூகத்தில் ஏயழகள் மற்றும் சலுயககள்
கியடக்காே பிற பிரிவினருக்கு இந்திய உணவுக் கழகம் தோடர்ந்து
தசயவ தசய்ய தவண்டும்" என தேரிவித்ோர்.
இயேயடுத்து, ேஞ்சாவூரில் நயடதபற்ற நிகழ்ச்சியில், தேன்மண்டல
தசயல் இயக்குநர் டல்ஜித்சிங், முேன்யமப் தபாது தமலாளர்
சஞ்சீவ்குமார் கவுேம், ேமிழக தபாது தமலாளர் பி.என்.சிங், ேஞ்சாவூர்
மண்டல தமலாளர் தேதவந்திர சிங் மார்தடாலியா உட்பட பலர்
கலந்துதகாண்டனர்.
இந்ே அருங்காட்சியகத்யே அலுவலக தவயல நாட்களில் காயல 11
மணி முேல் மாயல 5மணி வயர தபாதுமக்கள் இலவசமாக
பார்யவயிடலாம். இந்ே அருங்காட்சியகம் ப்தராதஜக்ஷன் தமப்பிங், டச்
ஸ்கிரீன் கிதயாஸ்க், ப்ராக்ஸிமிட்டி தசன்சார்கள் தபான்ற நவீன
தோழில்நுட்பங்கயள தகாண்டுள்ளது. தமலும், இந்திய உணவுக்
கழகத்தின்
தசயல்பாடுகள்
குறித்தும்
அருங்காட்சியகத்தில்
காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.







உேவியாளர்களும் இருப்பார்கள். அயழப்பு வந்ே சுமார்
நிமிடங்களுக்குள் தசயவ கியடக்கும்’’ எனத் தேரிவித்ோர்.
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இதுதபான்ற கால்நயடகளுக்கான தசயவ தவறு எந்ே மாநிலங்களிலும்
இல்யல எனக் கருேப்படுகிறது. இத்துடன் இலவசமாக உயரிய வயகப்
பசு மாடுகளுக்கான இன உற்பத்தி நியலயமும், அயனத்து
பசுக்கயளயும் அதிகபால் ேருவோக மாற்றும் தோழில்நுட்பமும்
துவக்கப்படுவோகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இயவ துவக்கக் கட்டமாகதசாேயன அடிப்பயடயில் மதுரா உள்ளிட்ட
உத்ேர
பிரதேச
மாநிலத்தின்
எட்டு
மாவட்
டங்களில்
துவக்கப்படுவோகவும் அயமச்சர் நாராயண் சவுத்ரி தேரிவித்துள்ளார்.
7. தசதி தேரியுமா?
நவ.7: இந்திய கடற்பயட ேளபதி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் நவம்பர் 30-ஆம்
தேதியுடன் ஓய்வு தபறுவயேதயாட்டி, புதிய ேளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார்
நியமிக்கப்பட்டார்.
நவ.8: விண்தவளியில் நடந்ே முேல் சீனப் தபண் என்ற வரலாற்யற
வாங் யாபிங் (41) பயடத்ோர். விண்தவளி நியலய கட்டயமப்புப்
பணிக்காக விண்தவளியில் நடந்து இச்சாேயனயயப் புரிந்ோர்.
நவ.8: யுதனஸ்தகா அயமப்பின் பயடப்பாற்றல் தகாண்ட நகரங்களின்
பட்டியலில் காஷ்மீரில் உள்ள ஸ்ரீ நகர் இயணந்ேது. உலகம் முழுவதும்
49 நகரங்கள் இப்பட்டியலில் உள்ளன.
நவ.9: குளிர்பேன தபட்டியில் யவக்க அவசியமில்லாே புதிய கதரானா
ேடுப்பூசியய
அதமரிக்காவின்
பாஸ்டன்
நகர்
குழந்யேகள்
மருத்துவமயன ஆராய்ச்சி குழுவினர் உருவாக்கியுள்ளனர். அயற
தவப்பநியலயில் 7 நாட்கள் வயர யவத்து இயேப் பயன்படுத்ேலாம்.
நவ.9: தசன்யன உயர் நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப்
பானர்ஜியய தமகாலயாவுக்கு இடமாற்றம் தசய்ய உச்ச நீதிமன்ற
தகாலிஜியம் பரிந்துயர தசய்ேது.
நவ.9: ஈஃபிள் தகாபுரம் அளவிலான ‘4660 தநரியஸ்’ என்று
தபயரிடப்பட்ட குறுங்தகாள் டிசம்பர் மாேத்தில் புவியய தநாக்கி நகரும்
என்று அதமரிக்காவின் நாசா அறிவித்ேது.
நவ.10: இந்திய டி20 கிரிக்தகட் அணியின் ேயலவராக தராஹித் சர்மா
நியமிக்கப்பட்டார். டி20 தகப்டன் பேவியிலிருந்து விராட் தகாலி
விலகியயே அடுத்து இப்தபாறுப்புக்கு அவர் நியமிக்கப்பட்டார்.
நவ.10,11: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நயடதபற்ற டி20 உலகக் தகாப்யப
அயரயிறுதிப் தபாட்டியில் இங்கிலாந்யே வீழ்த்தி நியூசிலாந்தும்,
பாகிஸ்ோயன வீழ்த்தி ஆஸ்திதரலியாவும் இறுதிப் தபாட்டிக்கு ேகுதி
தபற்றன. ஆஸ்திதரலியா தகாப்யபயய தவன்றது.
நவ.11: வங்கக் கடலில் உருவான குயறந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு
மண்டலம் தசன்யன அருதக கயரயயக் கடந்ேது. இேன் காரணமாக
தபய்ே மயழயால் தசன்யன மாநகரம் தவள்ளக்காடானது.
நவ. 12: சர்வதேச துப்பாக்கிச் சுடும் வியளயாட்டு கூட்டயமப்பு சார்பில்
தபாலந்தில் நயடதபற்ற பிரசிதடண்ட்ஸ் தகாப்யபக்கான தபாட்டியில்
இந்திய அணி 2 ேங்கம், 2 தவள்ளி, 1 தவண்கலம் என 5 பேக்கங்கயள
தவன்றது.

6. உ.பி.யில் மாடுகளுக்காக ஆம்புலன்ஸ், அயழப்பு யமயங்கள்: மாநில
அயமச்சர் அறிவிப்பு
உத்ேர பிரதேசத்தில் மாடுகளுக் காக ஆம்புலன்ஸ் தசயவ
மற்றும்உேவிகளுக்கான அயழப்பு யமயங்களின் தசயவ துவக்கப்பட
உள்ளது.
பாஜக ஆளும் உ.பி.யின் முேல்வர் ஆதித்யநாத் ஆட்சியில் மாடுகளுக்கு
அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. இேற்கு இந்துக்கள் இயடதய
பசுமாடுகள்
புனிேமாகக்
கருேப்படுவது
காரணம்.
இேனால்,
மனிேர்களுக்கானயே தபால், மாடுகளுக்கும் சிகிச்யச வசதிகள் அளிக்க
ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் அயழப்பு யமயங்கள் தசயவ உ.பி.யில் டிசம்பர்
முேல் துவக்கப்படுகிறது.
இது குறித்து மதுராவில் தசய்தியாளர்களிடம் ேனது அறிவிப்யப
தவளியிட்ட அயமச்சர் நாராயண் சவுத்ரி, ‘‘24 மணி தநரங்களுக்கான
இந்ே ஆம்புலன்ஸ் தசயவக்கானஎண் 115 மற்றும் உேவிகளுக்கான
அயழப்பு யமயங்கள் எண் 112ஆகும். மாநில அளவில் ஒருங்கியணந்ே
அயழப்பு யமயம் ேயலநகர் லக்தனாவில் அயமக்கப்படும். ஒவ்தவாரு
ஆம்புலன்ஸிலும்
ஒரு
கால்நயட
மருத்துவரும்,
இரண்டு











 















இன்றுவபர 43 நாடுகள் பகபயழுத்திட்டுள்ை

1. “மாநில ப ாது நிர்வாக நிறுவனங்களை வலுப் டுத்துதல்” என்ற

.

தளலப்பில் 2 நாள் மண்டல மாநாடு நளடப ற்ற இடம் எது?

5. ெர்வடதெ அணுெக்தி முகளமயின் பவளியக தணிக்ளகயாைராக

அ) மும்பை

டதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட இந்தியர் யார்?

ஆ) தில்லி

அ) வின

இ) அகமதாைாத்
ஈ) லக்ன

✓

ா

இந்திய அரசின் நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் பைாதுமக்கள் குபை
தீர்ப்பு துபையும், உத்தர பிரனதச மாநில அரசும் இபைந்து லக்ன ாவில்
“மாநில பைாது நிர்வாக நிறுவ ங்கபை வலுப்ைடுத்துதல்” என்ை
தபலப்பில் இரண்டு நாள் மண்டல மாநாட்பட ஏற்ைாடு பசய்தது.
நிர்வாக மற்றும் நிர்வாகப் ையிற்சியில் சிைந்த நபடமுபைகள் மற்றும்
னதபவகபைப் ைகிர்ந்து பகாள்ை ைல்னவறு ையிற்சி நிறுவ ங்கபை
ஒனர தைத்தில் பகாண்டு வருவது இம்மாநாட்டின் னநாக்கமாகும்.

இ) ராஜீவ் பமஹ்ரிஷி
ஈ) ஜி சி முர்மு 
✓

2. அண்ளமச் பெய்திகளில் இடம்ப ற்ற “வரலாற்றுத் தீர்மானம்”
என் துடன் பதாடர்புளடய நாடு எது?

மத்திய அளமச்ெகம் எது?

ஆ) ஜப்ைான்

அ) MSME அபமச்சகம்

ா

ஆ) நிதி அபமச்சகம்

ஈ) நியூசிலாந்து

✓

✓

இந்தியாவின் கன்ட்னராலர் மற்றும் ஆடிட்டர் பஜ ரலா ஜி சி முர்மு
ைன் ாட்டு அணுசக்தி முகபமயின் (IAEA) பவளியக தணிக்பகயாைராக
பதரிவு பசய்யப்ைட்டுள்ைார். IAEA என்ைது ஒரு மதிப்புமிக்க ைன் ாட்டு
நிறுவ மாகும். இது அபமதியா அணுவாற்ைல் ையன்ைாட்பட ஊக்கு
-விக்கிைது. மத்திய பவளியுைவு அபமச்சகத்தின்ைடி, அவரது னவட்புமனு
IAEA பைாது மாநாட்டின் பைரும்ைான்பம ஆதரபவப் பைற்ைது. அவரது
ைதவிக்காலம் 2022 முதல் 2027 வபர ஆறு ஆண்டுகள் இருக்கும்.

6.ெமீ பெய்திகளில் இடம்ப ற்ற டிஜிெக்ஷம் திட்டத்ளதத் பதாடங்கிய

அ) அபமரிக்கா
இ) சீ

ாத் ராய்

ஆ) சஷி காந்த் சர்மா

சீ ப் பைாதுவுபடபம கட்சி பைாதுவாக “வரலாற்றுத் தீர்மா ம்” என்று
அபைக்கப்ைடும் ஒரு முக்கிய தீர்மா த்பத ஏற்றுக்பகாண்டது. இது,
ஆளும் அதிைர் ஜி ஜின்பிங்பக அடுத்த ஆண்டில் முன்ப ப்னைாதும்
இல்லாத வபகயில் மூன்ைாவது முபையாக ைதவியில் அமர்த்தவும்
மற்றும் அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் சீ ாபவ ஆட்சி பசய்யவும் உதவும்.

இ) பதாழிலாைர் & னவபலவாய்ப்பு அபமச்சகம் 
ஈ) ஜவுளி அபமச்சகம்

✓

இந்தத் தீர்மா த்பத ஏற்றுக்பகாள்வதன் மூலம், அவர் மானவா னசதுங்
மற்றும் படங் சினயாபிங் ஆகினயாருக்கு இபையாக பவக்கப்ைடுவார்.
னமலும், ஒரு வரலாற்றுத் தீர்மா த்பதக் பகாண்ட மூன்ைாவது சீ த்
தபலவராகவும் ஆ ார்.

3. ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்டடா ர் குடைா ல் ஸ்னாப்ஷாட்’ டி, ளகட சி

மத்திய பதாழிலாைர் & னவபலவாய்ப்பு அபமச்சரா பூனைந்திர யாதவ்,
பமக்னராசாப்ட் இந்தியாவுடன் இபைந்து ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்பத
அறிமுகப்ைடுத்தி ார். ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்தின்மூலம், ைதிவுபசய்யப்ைட்ட
10 மில்லியன் னவபலனதடுனவார், னதசிய பதாழில் னசபவ வபலதைத்
-தில் கணினி மற்றும் கணினி அறிவியல் ையிற்சி உள்ளிட்ட ையிற்சிபய
பைைமுடியும். நிரலாக்க பமாழிகள், தரவு ைகுப்ைாய்வு, பமன்பைாருள் வைர்
-ச்சினைான்ை ைாடங்களில் ையிற்சி அளிப்ைதன்மூலம் முதலாம் ஆண்டில்
3,00,000 னவபல னதடுனவாபர இது ையிற்றுவிக்கும்.

7. உலக ெகிப்புத்தன்ளம நாள் களடப்பிடிக்கப் டுகிற டததி எது?

யன் டுத்துடவாரின் ெதவீதம் எவ்வைவு?
அ) 45

அ) நவம்ைர் 16 

ஆ) 65 

ஆ) நவம்ைர் 14

இ) 75

இ) நவம்ைர் 12

ஈ) 80

ஈ) நவம்ைர் 10

✓

‘We Are Social’ என்ை ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்னடாைர்
குனைாைல் ஸ் ாப்ஷாட்’ என்ை தபலப்பிலா
ஓர் அறிக்பகபய
பவளியிட்டது. இவ்வறிக்பகயின்ைடி, உலக மக்கள்பதாபகயில் 65%’
க்கும் அதிகமான ார் பகனைசிபயப் ையன்ைடுத்தி வருகின்ை ர்.

✓

உலகைாவிய பகனைசி ைய ர்கள் எண்ணிக்பக அக்னடாைரில் 5.29
பில்லியப எட்டியுள்ைது. 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் ைாதியில் உலக
மக்கள்பதாபகயில் 60% னைர் சமூக ஊடக ைய ர்கைாக வாய்ப்புள்ைது
எ இவ்வறிக்பக கூறுகிைது.

✓

சமுதாயத்தில் சகிப்புத்தன்பமயின் அவசியத்பதப்ைற்றி மக்களுக்குக்
கற்பிப்ைதற்கும், சகிப்புத்தன்பமயின் எதிர்மபையா
விபைவுகபைப்
புரிந்துபகாள்ை அவர்களுக்கு உதவுவதற்குமாக ஐநா அபவயின் உலக
சகிப்புத்தன்பம நாள் ஆண்டுனதாறும் நவ.16 அன்று கபடப்பிடிக்கப்ைடு
-கிைது. இந்நாள் உலகைாவிய சகிப்புத்தன்பமயின் முக்கியத்துவத்பத
ைற்றி மக்களுக்குக் கற்பிக்கிைது.

8. “ஊட்டச்ெத்து ஸ்மார்ட் கிராமம்” திட்டத்ளத பதாடங்கவுள்ை
மத்திய அளமச்ெகம் எது?

4. நியூயார்க்கில் நளடப ற்ற தகவல் மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான

அ) னவைாண்பம & விவசாயிகள் நல அபமச்சகம் 

உச்சிமாநாட்டில் இந்தியாளவ பிரதிநிதித்துவப் டுத்தியவர் யார்?

ஆ) ஊரக வைர்ச்சி அபமச்சகம்

அ) நனரந்திர னமாடி

இ) பைண்கள் & குைந்பதகள் னமம்ைாட்டு அபமச்சகம்

ஆ) அனுராக் தாக்கூர் 

ஈ) உைவு ைதப்ைடுத்தும் பதாழில் அபமச்சகம்

இ) பியூஷ் னகாயல்

✓

விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நல அபமச்சகம், னைாஷன் அபியாப
வலுப்ைடுத்த, “ஊட்டச்சத்து ஸ்மார்ட் கிராமம்” என்ை திட்டத்பத பதாடங்க
உள்ைது. இந்த திட்டம் ஆசாதி கா அம்ரித் மனகாத்சவின் ஒருைகுதியாகும்.
இந்த முயற்சி இந்தியா முழுவதும் உள்ை 75 கிராமங்கபைச்
பசன்ைபடவபத னநாக்கமாகக் பகாண்டது.

✓

கிராமப்புைங்களில் ஊட்டச்சத்து விழிப்புைர்வு, கல்வி மற்றும் நடத்பத
மாற்ைத்பத ஊக்குவித்தல், ஊட்டச்சத்து குபைைாட்பட சமாளிக்க
உள்ளூர் பசய்முபைபயப் ையன்ைடுத்துதல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து உைர்
திைன்பகாண்ட விவசாயத்பத பசயல்ைடுத்துதல் ஆகியவற்பை இது
னநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.

ஈ) நிர்மலா சீதாராமன்
✓

ஐநா பைாதுச்சபை கூட்டத்பதபயாட்டி நியூயார்க்கில் உள்ை பிரான்ஸ்
தூதரகத்தில் ஏற்ைாடு பசய்யப்ைட்ட தகவல் மற்றும் ஜ நாயகத்திற்கா
உச்சிமாநாட்டில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிைரப்பு அபமச்சர் அனுராக்
தாக்கூர் உபரயாற்றி ார். ‘தகவல் மற்றும் ஜ நாயகத்திற்கா
சர்வனதச கூட்டணி’ நியூயார்க்கில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பசப்.26
அன்று பதாடங்கப்ைட்டது. இது கருத்து மற்றும் கருத்து சுதந்திரம் மற்றும்
இலவச, ைன்பம மற்றும் நம்ைகமா
தகவல்களுக்கா
அணுகபல
ஊக்குவிப்ைபத னநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இக்கூட்டாண்பமயில்











 











9. அண்ளமயில் எந்த நாடு, இந்தியாவுடன் நாடாளுமன்ற நட்புறவு





2. நவ.16 – ததசிய பத்திரிககயாளர் தினம்

ெங்கத்ளத உருவாக்கியது?
அ) இலங்பக 

3. தமிைகத்தில் மாவட்டம்னதாறும் - சூரியசக்தி மின்சார பூங்கா: இடம்
னதர்வுப் ைணியில் மின்வாரியம் தீவிரம்

ஆ) னநைாைம்
இ) ைங்கைானதஷ்
ஈ) ஜப்ைான்
✓

✓

இந்தியாவுட ா
இருதரப்பு உைவுகபை னமம்ைடுத்துவதற்காக
இலங்பக நாடாளுமன்ைத்தின் மூத்த உறுப்பி ர்கபைக்பகாண்ட
இந்தியா-இலங்பக நாடாளுமன்ை நட்புைவுக் குழுபவ இலங்பக
உருவாக்கியது. சீ ாவின் உரச் சரக்குகபை நிராகரித்தபதயடுத்து,
இந்தியாவிடமிருந்து உரத்பத வாங்குவதற்கு இலங்பக முன் ர்
தீர்மானித்திருந்தது.
இலங்பகயின் 9ஆவது நாடாளுமன்ைத்திற்கா இந்திய - இலங்பக
நாடாளுமன்ை நட்புைவு சங்கம் அண்பமயில் நிறுவப்ைட்டது.

10. பின்வரும் எக்கண்டத்தில் அளமந்துள்ை ெடகல் பிராந்தியத்தில்
ஏற் ட்டுள்ை பநருக்கடி குறித்து ஐநா அளமதி காக்கும் தளலவர்
எச்ெரித்துள்ைார்?
அ) ஆப்பிரிக்கா 
ஆ) ஆசியா

இபதயடுத்து,
மாவட்டம்னதாறும்
பூங்காஅபமப்ைதற்கா
இடங்கபை
மின்வாரியம் னமற்பகாண்டுள்ைது.

ஈ) ஆஸ்தினரலியா

✓

ஐநா அபமதிகாக்கும் தபலவரா வர் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் சனகல்
பிராந்தியத்தில் ஏற்ைட்டுள்ை பநருக்கடி குறித்து எச்சரித்துள்ைார்.

✓

இலட்சக்கைக்கா மக்கள் இடம்பையர்ந்துள்ைதாக அவர் சுட்டிக்காட்டி
உள்ைார். னமலும், குைந்பதகளுக்கு ைள்ளி பசல்ல முடியாத நிபல,
மக்களுக்கு ஆரம்ை சுகாதார வசதி இல்லாதது குறித்தும் எச்சரித்தார். ஜி5
சனகல் ைபட பதாடர்ைா ஐநா ைாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் அவர்
னைசி ார். சாட், மாலி, புர்கி ா ைானசா, பநஜர் மற்றும் பமாரிடானியா
ஆகிய ஐந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகைால் 2017’இல் சனகல் பிராந்தியத்தில்
ையங்கரவாத அச்சுறுத்தபல எதிர்த்துப் னைாராடுவதற்காக இது
அபமக்கப்ைட்டது.


1. உயர்தர ஸ்டீல் அலாய் கண்டுபிடிப்பு: ஐஐடி பமட்ராஸ்
வாக ங்களின்
எபடபய
குபைக்க
ஆட்னடாபமாபைல்
பதாழிற்சாபலகளில் ையன்ைடுத்தக் கூடிய உயர்தர ஸ்டீல் அலாபய,
ஐஐடி பமட்ராஸ் கண்டுபிடித்துள்ைது.
வாக ங்களின் எரிபைாருள் நுகர்வு, அதன் எபடபய பைாறுத்து
அபமகிைது என்ைதால், விஞ்ஞானிகள் இலகு ரக உனலாகத்பத
கண்டுபிடிக்கத் பதாடர்ந்து முயற்சி பசய்து வருகின்ை ர். பைாதுவாக
கார் உள்ளிட்ட வாக ங்கபை ஸ்டீலில் தயாரித்து வருகின்ை ர்.
விைத்துச் ம்ைவங்களில் அதிக ைாதிப்பை ஏற்ைடுத்தாமல் இருப்ைதற்காக,
ஸ்டீலில் தயாரிக்கப்ைட்டு வருகிைது. இதன் காரைமாக எரிபைாருளும்
அதிகமாகத் னதபவப்ைடுகிைது.
பைட்னரால், டீசல் விபலகள் இப்னைாது அதிகரித்து வரும் நிபலயில்,
எபடகுபைவா
இலகு ரக உனலாகம் கண்டுபிடிக்கப்ைட்டால்,
மக்களுக்கு அது ைைத்பத மிச்சப்ைடுத்த உதவும். இபதயடுத்து கடந்த
சில வருடங்கைாக அதற்கா முயற்சிகளில் விஞ்ஞானிகள் பதாடர்ந்து
ஈடுைட்டு வருகின்ை ர்,
இந்நிபலயில், பமட்ராஸ் ஐஐடி-யின் உனலாகவியல் துபை னைராசிரியர்
சுப்பிரமணிய சர்மா வட்லமணி மற்றும் அவர் குழுவி ர் ஆட்னடா
பமாபைல் பதாழிற்சாபலகளில் ையன்ைடுத்தக் கூடிய உயர்தர ஸ்டீல்
அலாபய கண்டுபிடித்துள்ை ர். மாங்கனீஸ், கார்ைன், அலுமினியம்,
சிலிகான், நிக்கல், நினயாபியம் ஆகியவற்பை ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில்
எஃகுடன் கலந்து இந்த ஸ்டீல் அலாபய கண்டுபிடித்துள்ை ர். தங்கள்
ஆராய்ச்சி முடிவுகளின் ைடி, இபத வணிகப் ையன்ைாட்டுக்கு பகாண்டு
வர இந்தக் குழு முடிவு பசய்துள்ைது. இதற்காக எஃகு மற்றும் வாக த்
பதாழில்துபையி ருடன் னைசி வருவதாகக் கூைப்ைடுகிைது.







சூரியசக்தி
னதர்வு பசய்யும்

மின்சார
ைணிபய

ஒரு பமகாவாட் சூரியசக்தி மின்நிபலயம் அபமக்க குபைந்தைட்சம் 5
ஏக்கர் நிலம் னதபவ. மாநகராட்சி, நகராட்சி இல்லாத மாவட்டங்களில் 75
முதல் 100 பமகாவாட் திைனில் பூங்கா அபமக்க திட்டமிடப்ைட்டுள்ைது.
எ னவ, துபைமின் நிபலயங்களுக்கு அருகில் உள்ை அரசு
நிலங்கபை பகயப்ைடுத்த முடிவு பசய்யப்ைட்டுள்ைது. இதற்கா
ைணி
விபரவில் பதாடங்கும்.
முதலாவது பூங்கா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அபமக்கப்ைட உள்ைது எ
மின்வாரிய அதிகாரிகள் பதரிவித்த ர்.
3. இந்திய சாதப
சிறுவன்

இ) ஐனராப்ைா



மாவட்டம்னதாறும்
சூரிய
மின்சக்திபூங்கா
அபமக்கப்ைடும்.
முதல்கட்டமாக 4 ஆயிரம் பமகாவாட் திைனுள்ை சூரியசக்தி
மின்நிபலயம் அபமக்கப்ைடும் எ
சட்டப் னைரபவயில் மின்துபை
அபமச்சர் பசந்தில் ைாலாஜி பதரிவித்திருந்தார்.

ப் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த இரண்டபர வயது தமிைக

பசன்ப
எண்ணூபரச் னசர்ந்த திபின் - திவ்யா தம்ைதியரின்
இரண்டபர வயது மகன் ரித்தின்கலினகாட், ‘இந்தியா புக் ஆஃப்
பரக்கார்ட்ஸ்’ புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ைான்.
பைங்களூருவில் வசித்து வரும் இந்த தம்ைதியரின் மகன் ரித்தின்
கலினகாட்,
சிறுவர்களுக்கா
கபதபுத்தகங்கள்,
கார்ட்டூன்
திபரப்ைடங்களில் வரும் கதாைாத்திரங்களின் பையர்கள், அபவ பசய்யும்
பதாழில்கள் ஆகியவற்பை ம ப்ைாடமாக கூறியிருக்கிைான்.
இபதயடுத்து, ைல்னவறு நாடுகளின் னதசியக் பகாடிகள், கிரகங்கள்,
காட்டு விலங்குகள், வடிவங்கள், நிைங்கள் உள்ளிட்டவற்பை பைற்னைார்
பசால்லிக் பகாடுத்த ர்.
இந்த ையிற்சியின் காரைமாக தற்னைாது சிறுவன் ரித்தின், ஒன்று முதல்
முப்ைது வபரயிலா
எண்கள், 10 வபக நிைங்கள், 20 நாடுகளின்
னதசியக் பகாடிகள், 9 கிரகங்கள், 40 வீட்டு உைனயாகப் பைாருட்கள், 18
உடல் ைாகங்கள், 20 வ விலங்குகள், 10 வீட்டு விலங்குகள், 18
வடிவங்கள், 20 மலர்கள், 24 காய்கறிகள், 18 பதாழில்கள்,
20வாக ங்கள் ஆகியவற்பை துல்லியமாக அபடயாைம் கண்டு
பசால்கிைான். அதுமட்டுமின்றி, 4 குைந்பதப் ைாடல்கள், ஆங்கில உயிர்
எழுத்துகள் ஆகியவற்பையும் ம ப்ைாடமாக கூறுகிைான்.
இந்நிபலயில், இதுகுறித்து அறிந்த ‘இந்தியா புக் ஆஃப் பரக்கார்ட்ஸ்’
நிர்வாகிகள், ரித்தினின்இந்த திைபமகபை ஆய்வு பசய்த ர். அப்னைாது,
இந்தியாவினலனய இரண்டபர வயதில் இவ்வைவு விஷயங்கபை
இதுவபர யாரும் கூறியதில்பல என்ைபத அவர்கள் உறுதி பசய்த ர்.
இதன்பதாடர்ச்சியாக, இந்திய சாதப ப் புத்தகத்தில் சிறுவன்
ரித்தினின் பையர் இடம்பைற்றுள்ைது.
4. படல்லி வர்த்தக பைாருட்காட்சியில் தமிழ்நாடு நாள் விைா: தமிைக
பசய்தித் துபை அபமச்சர் சாமிநாதன் பதாடங்கி பவத்தார்
படல்லியில் நபடபைறும் இந்திய ைன் ாட்டு வர்த்தக பைாருட்காட்சியில்
தமிழ்நாடு நாள் விைாபவ பசய்தித்துபை அபமச்சர் மு.பை.சாமிநாதன்
பதாடங்கி பவத்தார்.
படல்லியில் உள்ை பிரகதி பமதா த்தில், ஆண்டுனதாறும் இந்தியப்
ைன் ாட்டு வர்த்தகப் பைாருட்காட்சி நவ. 14முதல் 27-ம் னததி வபர 14
நாட்கள் நபடபைறுகிைது. இந்த ஆண்டு ‘சுயசார்புஇந்தியா’ என்ை
கருப்பைாருளில் நபடபைறும் 40-வது இந்தியப் ைன் ாட்டுவர்த்தகப்
பைாருட்காட்சிபய மத்தியஅபமச்சர் பியூஷ்னகாயல் கடந்த 14-ம்னததி
பதாடங்கி பவத்தார்.
இதில், தமிைக அரசால் அபமக்கப்ைட்டுள்ை அரங்கில், பசய்தி, சுற்றுலா,
னவைாண்பம, னதாட்டக்கபல, பதாழில்,மகளிர் னமம்ைாட்டு நிறுவ ம்,
பதாழில்வைர்ச்சி நிறுவ ம், பகத்தறி துபை, பதாழில் முன்ன ற்ை
நிறுவ ம், சிறுபதாழில் வைர்ச்சி நிறுவ ம் உள்ளிட்ட அரசு, அரசு சார்பு
துபைகள்
ைங்னகற்று,தங்கள்
வைர்ச்சித்
திட்டங்கபை



 











காட்சிப்ைடுத்தியுள்ை . பசய்தித் துபை சார்பில்அரசின் வைர்ச்சித்
திட்டங்கள், சாதப கள் குறித்த புபகப்ைடங்கள், உற்ைத்திப் பைாருட்கள்
காட்சிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ை . கீைடி அகழ்வாராய்ச்சி குறித்த மாதிரி வடிவம்
மக்கபை மிகவும் கவர்ந்தது.
இந்த வர்த்தகப் பைாருட்காட்சியின் தமிழ்நாடு அரங்கில் விடுதபலப்
னைாரில்ஈடுைட்ட தமிைக பைண் தியாகிகளின்புபகப்ைடங்கள், முக்கிய
தியாக சீலர்களின் புபகப்ைடங்கள் காட்சிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ை .
கண்காட்சிபய ைார்பவயிட்ட அபமச்சர் சாமிநாதன், ‘‘தமிைக
முதல்வரால் எடுக்கப்ைட்ட ைல்னவறு நடவடிக்பககள் மூலம் தமிழ்நாட்டில்
புதிய பதாழில் பதாடங்கும் சூழ்நிபல ஏற்ைட்டுள்ைது. இத ால்,
இபைஞர்களுக்கு னவபலவாய்ப்பு உருவாக்கப்ைடுகிைது. இதன் மூலம்
தமிைகம் ைல்னவறு வபகயில் முன்ன றிக் பகாண்டிருக்கிைது. இந்தியப்
ைன் ாட்டு வர்த்தகப் பைாருட்காட்சி பைாதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல
வரனவற்பு பைற்றுள்ைது”என்ைார்.





இல் ைாகிஸ்தான் வந்த இலங்பக கிரிக்பகட் அணி மீது நிகழ்த்தப்ைட்ட
ையங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிைகு அந்த நாட்டில் ஐசிசியின் சாாா்வனதச
னைாட்டிகள் நபடபைைவில்பல என்ைது நிப வுகூரத்தக்கது.
சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டியா து கபடசியாக கடந்த 2017-இல்
இங்கிலாந்தில் நபடபைற்ைது. 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு மீண்டும்
நடத்தப்ைடும் இந்தப் னைாட்டி, முதல் முபையாக ைாகிஸ்தானில்
நபடபைறுகிைது.
ஐசிசியில் தற்னைாது இருக்கும் 14 உறுப்பு நாடுகள், வரும் 2023 முதல்
2031 வபர ஆடவருக்கா ஐசிசி னைாட்டிகபை நடத்தவுள்ை . இதில்
அபமரிக்கா மற்றும் நமீபியாவுக்கு ஐசிசி னைாட்டிகபை நடத்தும் வாய்ப்பு
முதல் முபையாக வைங்கப்ைடுகிைது.

இப்பைாருட்காட்சியில் ைங்னகற்கும் அப த்து மாநிலங்களும் தங்கள்
மாநில நாள் விைாபவ பகாண்டாடி வருகின்ை . அந்த வபகயில்,
தமிழ்நாடு நாள் விைா னநற்று பிரகதி பமதா த்தில் உள்ை லால்சவுக்
அரங்கத்தில் நபடபைற்ைது. இவ்விைாபவ அபமச்சர் சாமிநாதன்
குத்துவிைக்னகற்றி பதாடங்கி பவத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், படல்லி சிைப்புபிரதிநிதி ஏனகஎஸ் விஜயன், பசய்தித்
துபை பசயலர் மனகசன் காசிராஜன், உள்ளுபை ஆபையர் ஆசிஷ்
சட்டர்ஜி, பசய்தித் துபை இயக்கு ர் வீ.ை.பஜயசீலன் உள்ளிட்னடார்
ைங்னகற்ை ர்.
5. மபைந்த கன்
விருது அறிவிப்பு

ட நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருக்கு ‘கர்நாடக ரத்

ா’

கன் ட
திபரயுலகின்
ைவர்
ஸ்டார்
என்று
ரசிகர்கைால்
அபைக்கப்ைட்டவர் புனித் ராஜ்குமார். 46 வயதா இவர் கடந்த மாதம்
(அக்னடாைர்) 29-ந்னததி மாரபடப்ைால் உயிரிைந்தார். அவரது மபைவு
குடும்ைத்தி பர மட்டுமின்றி ரசிகர்கள் மற்றும் கன் ட மக்கள்
மத்தியில் பைரும் னசாகத்பத ஏற்ைடுத்தியுள்ைது.
புனித்
ராஜ்குமார்
ஆதரவற்னைாருக்கும்,
ஏபை-எளினயாருக்கும்
ஏராைமா உதவிகள் மற்றும் ைல்னவறு நலத்திட்ட உதவிகபை பசய்து
வந்துள்ைார். இத ால் அவர் மபைந்தாலும் மக்கள் ம தில் நீங்கா இடம்
பிடித்துள்ைார். அவரது நிப விடம் அபமந்துள்ை கன்டீரவா
ஸ்டூடினயாவுக்கு கடந்த 16 நாட்கைாக ரசிகர்கள் கூட்டம், கூட்டமாக வந்து
அஞ்சலி பசலுத்து வருகிைார்கள்.
இந்த நிபலயில் கன் ட திபரப்ைட வர்த்தக சபை சார்பில் மபைந்த
நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருக்கு புகைஞ்சலி கூட்டம் பைங்களூரு
அரண்மப
பமதா த்தில் னநற்று நபடபைற்ைது. இந்த விைாவில்
முதல்-மந்திரி ைசவராஜ் பைாம்பம கலந்துபகாண்டு புனித் ராஜ்குமாரின்
உருவ ைடத்திற்கு மலர் தூவி மரியாபத பசலுத்தி ார். பின் ர்
நிகழ்ச்சியில் னைசிய முதல்-மந்திரி ைசவராஜ் பைாம்பம புனித்
ராஜ்குமாருக்கு
கர்நாடக
ரத் ா
விருது
வைங்க
முடிவு
பசய்யப்ைட்டுள்ைதாக அறிவித்தார்.
6. 2025-இல் ைாகிஸ்தானில் சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டி
2025-ஆம் ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டிபய நடத்தும்
வாய்ப்பை ைாகிஸ்தானுக்கு வைங்கியுள்ைது ஐசிசி. இபதயடுத்து சுமாாாா்
20 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு அந்நாட்டில் ஐசிசியின் கிரிக்பகட் னைாட்டி
நபடபைைவுள்ைது.
ஐசிசி
பசவ்வாய்க்கிைபம
பவளியிட்ட
அறிவிப்பின்ைடி,
ஐசிசி
னைாட்டிகளுக்கா அடுத்த பசக்கிளில் இந்தியாவுக்கு 3 னைாட்டிகபை
நடத்துவதற்கா வாய்ப்பு வைங்கப்ைட்டுள்ைது. 2026-இல் டி20 உலகக்
னகாப்பை னைாட்டிபயயும், 2029-இல் சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை
னைாட்டிபயயும் நடத்த இருக்கும் இந்தியா, 2031-இல் 50 ஓவாாா் உலகக்
னகாப்பை னைாட்டிபய இலங்பக மற்றும் வங்கனதசத்துடன் இபைந்து
நடத்துகிைது.
2024-ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் னகாப்பை னைாட்டிபய அபமரிக்கா
மற்றும்
னமற்கிந்தியத்
தீவுகள்
இபைந்து
நடத்த
முடிவு
பசய்யப்ைட்டுள்ைது. வட அபமரிக்காவில் நடத்தப்ைட இருக்கும் முதல்
சாாா்வனதச னைாட்டி இதுவாகும்.
ைாகிஸ்தான் கபடசியாக 1996-இல் உலகக் னகாப்பை னைாட்டிபய
இந்தியா மற்றும் இலங்பகயுடன் இபைந்து நடத்தியிருந்தது. 2009-
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1. உலக நிம ோனியோ நோள் அனுசரிக்கப்படுகிற மேதி எது?

5. ‘Shuttler’s Flick: Making every match count’ என்பது யோரின் சுய

அ) நவம்பர் 12 

சரிமே ஆகும்?

ஆ) நவம்பர் 14

அ) மகோபி சந்த் 

இ) நவம்பர் 16

ஆ) P V சிந்து

ஈ) நவம்பர் 18

இ) கமரோலினோ ரின்

உலக நிம ோனியோ நோளோனது ஒவ்மவோர் ஆண்டும் நவம்பர்.12 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. முதல் உலக நிம ோனியோ நோளள நடத்துதற்கோக
100’க்கும் ம ற்பட்ட குழந்ளதகள் அள ப்புகள் குழந்ளதகளில் ஏற்படும்
நிம ோனியோவுக்கு எதிரோன உலகளோவிய கூட்டணியில் இளைந்தன.

ஈ) சோய்னோ மநவோல்
✓

உலகளோவிய மநோய்த்தடுப்புத் திட்டத்தின்கீழ், நிம ோகோக்கல் கோஞ்சுமகட்
தடுப்பூசி (PCV) திட்டம் இந்தியோவில் ததோடங்கப்பட்டது. நிம ோனியோவோல்
குழந்ளதகளிளடமய ஏற்படும் இறப்பு ற்றும் மநோயுற்ற தன்ள ளயக்
குளறப்பது ற்றும் அந்மநோய் குறித்த விழிப்புைர்ளவ பரப்புவது இந்தத்
திட்டத்தின் மநோக்க ோகும். இந்தியோவில், 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் 1.2
மில்லியன் குழந்ளதகள் இறந்ததோகவும், அதில் 15.9% இறப்புகள்
நிம ோனியோவோல் ஏற்பட்டதோகவும் திப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்திய தளலள மதசிய மபட்மிண்டன் பயிற்சியோளரோன பி மகோபி சந்த்
தனது சுயசரிளதயோன ‘Shuttler’s Flick: Making every match count’ஐ
முளறப்படி தவளியிட்டோர். இந்நூளல பிரியோ கு ோருடன் இளைந்து
அவர் எழுதியுள்ளோர். மபட்மிண்டனில் ஒரு வீரரோக, பயிற்சியோளரோக
அவர் ம ற்தகோண்ட பயைத்ளதயும், ஒலிம்பிக் பதக்கம் தவன்ற சோய்னோ
மநவோல், P V சிந்து உட்பட சிறந்த வீரர்களள உருவோக்குவதில் அவர்
எதிர்தகோண்ட சவோல்களளயும் இந்நூல் விவரிக்கிறது.

6. இறுதி கிளோஸ்மகோ COP 26 ஒப்பந்ேம் புவி பவப்ப மடேமல
__டிகிரி பசல்சியஸில் கட்டுப்படுத்துவமே மநோக்க ோகக் பகோண்டது.
அ) 1

2. ‘பழங்குடியினர் பபரும தின கோசம்ம ளனத்மே’ நடத்ேவுள்ள

ஆ) 1.5 

இந்திய ோநிலம் எது?

இ) 2.0

அ) குஜரோத்

ஈ) 3.0

ஆ) த்திய பிரமதசம் 

✓

இ) சிக்கிம்
ஈ) அருைோச்சல பிரமதசம்

✓



பழங்குடியினர் தபருள தின கோசம்ம ளன ோனது நவ.15ஆம் மததி
அன்று த்தியபிரமதச ோநிலம் ஜம்பூரி ள தோனம் மபோபோலில் நடந்தது.
பிர்சோ முண்டோ பிரபுவின் பிறந்தநோளில் இம் கோசம்ம ளனுக்கு ஏற்போடு
தசய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த ஆண்டு (2021), பழங்குடியின தபருள தின
கோசம்ம ளனத்தில் பிரத ர் நமரந்திர ம ோடி உளரயோற்றினோர்.

ஸ்கோட்லோந்தின் கிளோஸ்மகோவில் நளடதபற்ற ஐநோ கோலநிளல உச்சி
ோநோடு, புவி தவப்ப ளடதளல 1.5° தசல்சியஸோகக் கட்டுப்படுத்துவளத
மநோக்க ோகக்தகோண்ட ஓர் உலகளோவிய ஒப்பந்தத்துடன் முடிவளடந்து
உள்ளது. இந்த கிளோஸ்மகோ ஒப்பந்தம், ளபங்குடில் வோயுக்களள மிக
ம ோச ோன அளவில் தவளியிடும் புளதபடிவ எரிதபோருளோன நிலக்கரி
பயன்போட்ளடக் குளறப்பதற்கு தவளிப்பளடயோகத் திட்டமிடும் முதல்
கோலநிளல ஒப்பந்த ோகும்.

7.‘ஆசோதிகோ அம்ரித் மகோத்சவ்’ நிகழ்வுகளுக்கோக ஒருங்கிமணந்ே
3.‘HARBINGER-2021’ என்பது பின்வரும் எந்ே இந்திய அம ப்போல்

திறன்மபசி பசயலிமய பவளியிட்டுள்ள த்திய அம ச்சகம் எது?

அறிவிக்கப்பட்ட ஓர் உலகளோவிய மேக்கத்ேோன் ஆகும்?

அ) தவளியுறவு அள ச்சகம்

அ) NITI ஆமயோக்

ஆ) கலோச்சோர அள ச்சகம் 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ) உள்துளற அள ச்சகம்

இ) இந்திய உச்ச நீதி ன்றம்

ஈ) சுற்றுலோ அள ச்சகம்

ஈ) இந்திய மதர்தல் ஆளையம்

✓

✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தனது முதல் ‘HARBINGER 2021 – Innovation
for Transformation’ என்ற ஹேக்கத்தானை ‘ஸ் ோர்ட்டர் டிஜிட்டல்
மபத ண்ட்ஸ்’ என்ற கருப்தபோருளின் கீழ் அறிவித்தது.

✓

மேக்கத்தோனுக்கோன பதிவு நவ.15 முதல் ததோடங்குகிறது. அளனவரும்
டிஜிட்டல் மபத ண்ட்டுகளள அணுகும் வளகயிலோன தீர்வுகளள
உருவோக்குதற்கு பங்மகற்போளர்களள இந்த மேகத்தோன் அளழக்கிறது.

8. ‘DAVINCI’ என்பது பவள்ளிக்மகோமள ஆரோய்வேற்கோன எந்ே

4. வளரும் நோடுகளின் ஒத்ே எண்ணம் பகோண்ட குழுவில் (LMDCs)

விண்பவளி நிறுவனத்தின் திட்ட ோகும்?

எத்ேமன நோடுகள் உறுப்பினர்களோக உள்ளன?

அ) NASA 

அ) 12

ஆ) ISRO

ஆ) 18

இ) JAXA

இ) 24 

ஈ) ESA

ஈ) 36
✓

✓

24 நோடுகள், ஒத்த எண்ைம் தகோண்ட வளரும் நோடுகளின் குழுவில்
(LMDCs) உறுப்பினர்களோக உள்ளன. அவர்கள் ஐக்கிய நோடுகள் சளப
ற்றும் உலக வர்த்தக அள ப்பு மபோன்ற சர்வமதச நிறுவனங்களில்
மபச்சுவோர்த்ளதயோளர்களோக பணியோற்றுகின்றனர். இதில் சீனோ,
இந்தியோ, இலங்ளக ற்றும் மலசியோ உள்ளிட்டளவ அடங்கும்.
சமீபத்தில் LMDC’களும் ஆப்பிரிக்க நோடுகளும், 2030 - COP 26 உச்சி
ோநோட்டில் ததோடங்கி, கோலநிளல நிதியோக உலக தசல்வந்த நோடுகள்
ஆண்டுக்கு குளறந்தபட்சம் $1.3 டிரில்லியன் டோலர்கள் தரமவண்டும்
எனக் மகோரியுள்ளன.



தகோண்டோட்டங்கள் ததோடர்போன அளனத்து தகவல்களளயும் அணுகும்
வளகயில், கலோச்சோர அள ச்சகம் ‘ஆசோதிகோ அம்ரித்
மகோத்சவ்’
நிகழ்வுகளுக்கோக ஓர் ஒருங்கிளைந்த திறன்மபசி தசயலிளய அறிமுகம்
தசய்துள்ளது. ‘ஆசோதிகோ அம்ரித் மகோத்சவ்’ என்பது இந்தியோ விடுதளல
அளடந்த 75ஆவது ஆண்டோகும். இந்தச் தசயலியில் ‘டிஜிட்டல் ோவட்ட
களஞ்சியம்’ ற்றும் ‘ஹிஸ்டரி கோர்னர்’ கீழ் ‘போடப்படோத நோயகர்கள்’
மபோன்ற பிரிவுகளுக்கோன இளைப்புகள் உள்ளன.







✓

2030’களின் முற்பகுதியில் VERITAS, (மகோளளச் சுற்றி வர) ற்றும்
DAVINCI — Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases,
Chemistry, and Imaging ஆகிய இரண்டு திட்டங்களள ததோடங்குவதன்
மூலம் தவள்ளிக்மகோளள ஆரோய NASA திட்டமிட்டுள்ளது.

✓

NASA, வரும் 2029’இல் ததோடங்கப்படவுள்ள ‘DAVINCI’ திட்டம் பற்றிய
வீடிமயோளவ அண்ள யில் தவளியிட்டது. அது, நீர் உள்ளதோ என்பது
உட்பட பல்மவறு அளவுருக்களள கண்கோணிப்பளத மநோக்க ோகக்
தகோண்டுள்ளது. இது தவள்ளிக் மகோளின் மதோற்றம், பரிைோ ம் ற்றும்
கலளவ பற்றிய அடிப்பளட மகள்விகளுக்கோன பதில்களளயும்
கண்டறியும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.



 
9. ‘மகசர்-இ-ஹிந்த்’ஐ









ோநில பட்டோம்பூச்சியோக அங்கீகரித்துள்ள

ோநிலம் எது?
அ) அஸ்ஸோம்
ஆ) சிக்கிம்
இ) அருைோச்சல பிரமதசம் 
ஈ) ஒடிசோ
✓

முதல்வர் மப ோ கந்து தளலள யிலோன அருைோச்சல பிரமதச ோநில
அள ச்சரளவ, தபரியதும், பிரகோச ோன நிறமுள்ளது ோன ‘ளகசர்-இஹிந்ளத’ ோநில வண்ைத்துப்பூச்சியோக அங்கீகரித்தது.

✓

முதல்முளறயோக போக்மக புலிகள் கோப்பகத்தில் அள ச்சரளவக் கூட்டம்
நளடதபற்றது. ‘ளகசர்-இ-ஹிந்த்’ (Teinopalpus imperialis) என்றோல்
‘இந்தியோவின் மபரரசர்’ என்று தபோருள். 90-120 மிமீ இறக்ளககள்
தகோண்ட இந்த வண்ைத்துப்பூச்சி ஆறு ோநிலங்களில் கோைப்படுகிறது.

10. ஞோயிறு, புவி ற்றும் திங்கள் ஆகியமவ ஒரு சரியோன மநர்க்

மகோட்டில் நின்று, திங்கள் புவியின் நிழலில் நகரும் நிகழ்வுக்குப்
பபயர் என்ன?
அ) சூரிய கிரகைம்
இ) மகோளடகோல சங்கிரோந்தி
ஈ) குளிர்கோல சங்கிரோந்தி
ஞோயிறு, புவி ற்றும் திங்கள் ஆகியளவ ஒரு சரியோன மநர்க்மகோட்டில்
நின்று, திங்கள் புவியின் நிழலில் நகரும் நிகழ்வு ‘சந்திர கிரகைம்’
என்று அளழக்கப்படுகிறது. NASA’இன் கூற்றுப்படி, 580 ஆண்டுகளில்
மிகநீள ோன பகுதி சந்திர கிரகைத்ளத 2021 நவ.17 அன்று அத ரிக்கோ
கோணும். இந்தக் கிரகைம் மூன்று ணி மநரம் 28 நிமிடங்கள் நீடிக்கும்
என NASA ததரிவித்துள்ளது.


1. சோளல விபத்தில் போதிப்பு: 48
அளிக்கும்

ணி மநர உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச

சோளல விபத்தில் போதிக்கப்படுமவோருக்கு முதல் 48 ணி மநரத்துக்கோன
உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச அளிக்கும் என்று முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின்
அறிவித்துள்ளோோா்.
சோளல போதுகோப்பு குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின்
தளலள யில் தளலள ச் தசயலகத்தில் வியோழக்கிழள நளடதபற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து அரசு தவளியிட்ட
தசய்தி:ஒரு லட்சம் க்கள் ததோளகயில் சோளல விபத்துகளின் இறப்பு விகிதம்
23.9 என்ற அளவில் உள்ளது. இது குளறக்கப்பட மவண்டும் என
முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின் அறிவுறுத்தினோோா். ம லும் பல்துளற
நிபுைோா்களள உள்ளடக்கிய சோளலப் போதுகோப்பு ஆளையம் என்ற
ஒருங்கிளைந்த அள ப்பு உருவோக்கப்படும். சோளலப் போதுகோப்பு
திட்டங்களளயும்,
வழிமுளறகளளயும்
நளடமுளறப்படுத்தத்
மதளவயோன நிோா்வோக, நிதி ஆதோரங்களுடன் அது தசயல்படும்.
48 ணி மநர சிகிச்ளச: சோளல விபத்தோல் போதிக்கப்பட்மடோருக்கு முதல்
48
ணி மநரத்துக்கோன அவசர
ருத்துவ கவனிப்ளப அரமச
ம ற்தகோள்ளும். இதற்கோக ‘நம்ள
கோக்கும் 48’ என்ற திட்டம்
தசயல்படுத்தப்படும். விபத்தில் போதித்மதோருக்கு முதல் 48 ணி மநர
அவசர உயிோா் கோக்கும் உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச இலவச ோக அளிக்கும்.
சோளலமயோரங்களில் உள்ள தனியோோா் ருத்துவ ளனகள், ோவட்ட
அரசு
தளலள
ருத்துவ ளனகள்
என
த ோத்தம்
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ருத்துவ ளனகள் இதற்தகன கண்டறியப்பட்டுள்ளன. முதல்வரின்
ருத்துவக் கோப்பீடு அட்ளட இல்லோமதோருக்கும் பிற
ோநிலத்தவோா்,
மவற்று நோட்டவருக்கும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ருத்துவம் தசய்யப்படும்.
இந்தத் திட்டத்துக்தகன ரூ.50 மகோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நபருக்கு ரூ.1
லட்சம் வரம்புக்குள் 81 மதோா்ந்ததடுக்கப்பட்ட
ருத்துவ முளறகள்
தசயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
அவசர
ருத்துவ மசளவகள் சட்டம்: விபத்து மநோா்ந்தவுடன்
ருத்துவ ளனக்கு அளழத்துச் தசல்வதில் ஏற்படும் தோ தத்ளதத்







தவிோா்க்கும் வளகயில் தமிழ்நோடு அவசர ருத்துவ மசளவகள் சட்டம்
இயற்றப்பட உள்ளது. அதன்படி, விளரவோக அணுகுதல், உயிோா் மீட்பு
சிகிச்ளச, போதிப்ளப கட்டுப்படுத்தும் அறுளவ சிகிச்ளசகள், இயல்பு
வோழ்க்ளகளய மீட்தடடுத்தல், றுவோழ்வு சிகிச்ளச ஆகிய கூறுகளள
அந்தச் சட்டம் தகோண்டிருக்கும்.
சோளலப் போதுகோப்பு
க்கள் இயக்க ோக
ோற பள்ளி, கல்லூரி
ோைவோா்கள், க்கள் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட அளனவருக்கும் பயிற்சி
ற்றும் விழிப்புைோா்வு உருவோக்கப்படும். சீரோன சோளலகள், நம்ள க்
கோக்கும் 48
ணி மநரம், அவசர
ருத்துவ மசளவகள் சட்டம்
ஆகியவற்ளற உள்ளடக்கி ‘இன்னுயிளர கோப்மபோம்’ என்ற திட்டம்
வகுக்கப்படும். சோளல விபத்தில் சிக்கிமயோளர மீட்டு உயிளரக் கோப்பமத
இன்னுயிோா் கோப்மபோம் திட்டத்தின் முக்கிய மநோக்க ோகும் என அரசின்
தசய்தியில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. அரசுப் பணியில் விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3% இட ஒதுக்கீட்டில்
சிலம்பம் மசர்ப்பு
தமிழக அரசு ற்றும் தபோதுத்துளற நிறுவனப் பணியிடங்களில் சிறந்த
விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் சிலம்பம்
விளளயோட்ளடச் மசர்த்து அரசோளை தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்துத் தமிழக அரசு இன்று தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்குறிப்பு:

ஆ) சந்திர கிரகைம் 
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''முதல்வரது ஆளையின்படி, தமிழக அரசு
ற்றும் தபோதுத்துளற
நிறுவனப் பணியிடங்களில் சிறந்த விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3
சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் சிலம்பம் விளளயோட்ளடச் மசர்த்து அரசோளை
தவளியிடப்பட்டுள்ளதோக சுற்றுச்சூழல் - கோலநிளல
ோற்றத்துளற
ற்றும் இளளஞர் நலன் ( ) விளளயோட்டு ம ம்போட்டுத்துளற அள ச்சர்
சிவ.வீ.த ய்யநோதன் ததரிவித்துள்ளோர்.
தமிழக அரசு
ற்றும் தபோதுத்துளற நிறுவனங்களில் உள்ள
பணியிடங்களில் சிறந்த விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3 சதவீத இட
ஒதுக்கீடு
தற்மபோது
நளடமுளறயில்
உள்ளது.
அதன்படி,
சி.ஏ.பவோனிமதவி (வோள் சண்ளட), எ.தருண் (தடகளம்), லஷ் ண்
மரோஹித் ரடோப்போ (படமகோட்டுதல்), தனலட்சுமி, (தடகளம்), வி.சுபோ
(தடகளம்)
ற்றும் டி. ோரியப்பன் ஆகிமயோருக்குத் தமிழக அரசின்
தபோதுத்துளற நிறுவனங்களில் மவளலவோய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிளலயில், ம ற்படி திட்டத்தின் கீழ் மரோலர் ஸ்மகட்டிங், ஸ்குவோஷ்,
கபடி உள்ளிட்ட விளளயோட்டுகளும் மசர்த்துக் தகோள்ளப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன், தமிழ்நோட்டின் போரம்பரிய ற்றும் வரலோற்றுக்கு முந்ளதய
இந்திய தற்கோப்புக் களலகளில் ஒன்றோன சிலம்பம் விளளயோட்டு 3
விழுக்கோடு விளளயோட்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மசர்க்கப்பட்டு, அதற்கோன
அரசோளை (நிளல) எண்.46, இளளஞர் நலன் ற்றும் விளளயோட்டு
ம ம்போட்டுத்
(எஸ்1)
துளற,
நோள்.29.10.2021-ன்
மூலம்
ஆளையிட்டுள்ளது.
ம லும், முதல்வரது சீரிய முயற்சியின் கீழ், த்திய அரசின் மகமலோ
இந்தியோ
திட்டத்தில்
சிலம்பம்
விளளயோட்டு
ஏற்தகனமவ
மசர்க்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன் மூலம் தமிழ்நோட்டில் உள்ள சிலம்ப விளளயோட்டு வீரர்கள் ற்றும்
வீரோங்களனகள் தபரு ளவில் பயன்தபறுவர். இதனோல் தமிழினத்தின்
பழங்கோலத்
தற்கோப்புக்
களலகளில்
சிறப்புமிக்க
சிலம்பம்
விளளயோட்டிற்கு ோதபரும் அங்கீகோரம் கிளடத்துள்ளது''.
இவ்வோறு தமிழக அரசு ததரிவித்துள்ளது.
3. அ லோக்கத் துளற இயக்குநரின் பதவிக் கோலம் ஓரோண்டு நீட்டிப்பு
அ லோக்கத் துளற இயக்குநோா் சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவின் பதவிக்
கோலத்ளத ம லும் ஓரோண்டுக்கு த்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.
சிபிஐ, அ லோக்கத் துளற இயக்குநோா் ஆகிமயோரின் பதவிக் கோலத்ளத
ஐந்து ஆண்டுகள் வளர நீட்டிக்க ஏதுவோன அவசரச் சட்டத்ளத த்திய
அரசு கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழள தகோண்டு வந்தது.
1984- பிரிளவச் மசோா்ந்த இந்திய வருவோய்ப் பணி அதிகோரியோன சஞ்சய்
கு ோோா் மிஸ்ரோவுக்கு ஏற்தகனமவ நீட்டிக்கப்பட்ட அ லோக்கத் துளற
இயக்குநருக்கோன பதவிக் கோலம் வியோழக்கிழள யுடன் முடிவளடகிறது.
இந்நிளலயில்,
த்திய நிதி அள ச்சகம் புதன்கிழள
தவளியிட்ட
அறிவிப்பில், ‘சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவின் பதிவிக் கோலத்ளத 2022,
நவம்போா் 11-ஆம் மததி வளர நீட்டிக்க குடியரசுத் தளலவோா் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளோோா்’ என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



 









61 வயதோகும் சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோ, அ லோக்கத் துளற இயக்குநரோக
முதல் முளறயோக 2018, நவம்போா் 19-ஆம் மததி இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டோோா். 2020-இல் அவரது முந்ளதய
இரண்டு ஆண்டுகள் பணி நிய ன உத்தரவு மூன்று ஆண்டுகளோக
நீட்டிக்கப்பட்டது.
இதற்கு எதிோா்ப்பு ததரிவித்து ததோடுக்கப்பட்ட வழக்ளக விசோரித்த
உச்சநீதி ன்றம், ‘சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவுக்கு ம லும் பணி நீட்டிப்பு
தசய்யக் கூடோது’ என்று கூறியது.
இந்நிளலயில், த்திய அரசு கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழள தகோண்டு வந்த
இரண்டு அவசரச் சட்டங்களில், சிபிஐ
ற்றும் அ லோக்கத் துளற
இயக்குநோா்களின் இரண்டு ஆண்டு பதவிக் கோலம் நீட்டிப்புக்கு பிறகு
மீண்டும்
மூன்று
ஆண்டுகள்
வளர
நீட்டிக்கலோம்
என்று
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு பணி நிய னக் குழுக்களின் ஒப்புதளலப் தபற மவண்டும்
என்றும் அவசரச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
த்திய அரசு தகோண்டு வந்த அவசரச் சட்டங்களுக்கு
உச்சநீதி ன்றத்தில் னு தோக்கல் தசய்யப்பட்டுள்ளது.

எதிரோக

4. ளகயூட்டு அபோயம்: தரவரிளசயில் 82-ஆவது இடத்தில் இந்தியோ!
நிறுவனங்கள் அரசு அதிகோரிகளுக்கு ளகயூட்டு அளிக்க மவண்டிய
அபோயம் குளறவோக உள்ள நோடுகளின் பட்டியலில் இந்தியோ 77-ஆவது
இடத்திலிருந்து 82-ஆவது இடத்துக்குச் தசன்றுள்ளது.
ஊழலுக்கு எதிரோன தர நிர்ைய அள ப்போன டிமரஸ், இதுகுறித்து
தவளியிட்டுள்ள
இந்த
ஆண்டுக்கோன
அறிக்ளகயில்
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோவது:
ததோழில்முளனமவோரும் நிறுவனங்களும் அரசு அதிகோரிகள் ற்றும்
பிறருக்கு ளகயூட்டு அளிக்க மவண்டிய அபோயத்துக்கோன தரவரிளசப்
பட்டியலில், கடந்த ஆண்டு இந்தியோ 77-ஆவது இடத்தில் இருந்தது.
இந்த நிளலயில், நடப்போண்டுக்கோன இந்தப் பட்டியலில் 44 புள்ளிகளளப்
தபற்று இந்தியோ 82-ஆவது இடத்துக்குச் தசன்றுள்ளது.
எனினும், அண்ளட நோடுகளோன போகிஸ்தோன், சீனோ, மநபோளம்,
வங்கமதசம் ஆகிய நோடுகளளவிட இந்தியோ அதிக புள்ளிகளளப்
தபற்றுள்ளது.
ற்மறோர் அண்ளட நோடோன பூடோன் இந்தத் தரவரிளசயில் 62-ஆவது
இடத்தில் உள்ளது.
சர்வமதச அளவில் வடதகோரியோ, துருக்த னிஸ்தோன், தவனிசூலோ,
எரித்ரியோ ஆகிய நோடுகளில் ததோழிலுக்கோக ளகயூட்டு தசலுத்த
மவண்டிய அபோயம் அதிக அளவில் உள்ளது.
ஆனோல், தடன் ோர்க், நோர்மவ, ஃபின்லோந்து, ஸ்வீடன், நியூஸிலோந்து
ஆகிய நோடுகளில் இந்த அபோயம் மிகக் குளறவோக உள்ளது என்று அந்த
அறிக்ளகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நிறுவனங்களுக்கும் அரசுக்கும் இளடயிலோன தகவல் பரி ோற்றங்கள்,
ஊழல் தடுப்பு அள ப்புகள் தசயலோற்றும் திறன், அரசு மசளவகளின்
தவளிப்பளடத்தன்ள , ஊடகம் உள்ளிட்ட சமூக அள ப்புகளின்
தசயலோற்றல் ஆகிய 4 அம்சங்களின் அடிப்பளடயில் இந்தப் பட்டியல்
தயோரிக்கப்படுகிறது.
5. ளசபோா் போதுகோப்பு: பரஸ்பர ஒத்துளழப்ளப வலுப்படுத்த இந்தியோநியூஸிலோந்து முடிவு
ளசபோா் போதுகோப்பு, ளசபோா் குற்றம்
ற்றும் திறன் கட்டள ப்ளப
ம ம்படுத்துவதில் இந்தியோவும், நியூஸிலோந்தும் பரஸ்பர ஒத்துளழப்ளப
வலுப்படுத்தி, இளைந்து தசயல்படுவது என முடிவு எடுத்திருப்பதோக
தவளியுறவு அள ச்சகம் ததரிவித்துள்ளது.







எனவும் முடிவு எடுக்கப்பட்டதோக
த்திய தவளியுறவு அள ச்சகம்
தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மபச்சுவோோா்த்ளதக்கு, இந்திய தரப்பில் தவளியுறவு அள ச்சக இளைச்
தசயலோா் அடுல்
ல்ேரி தளலள
வகித்தோோா். நியூஸிலோந்து
பிரதிநிதிகள் குழுவுக்கு அந்நோட்டின் மதசிய போதுகோப்புக் தகோள்ளக
இயக்குநோா் மடன் ஈட்டனும், போதுகோப்பு விவகோர தற்கோலிக ம லோளோா்
ஜோோா்ஜினியோ சோா்கிஷனும் தளலள வகித்தனோா்.
இரு நோடுகளளச் மசோா்ந்த பல்மவறு அள ச்சக, துளறகளின் மூத்த
அதிகோரிகள் இந்தப் மபச்சுவோோா்த்ளதயில் பங்மகற்றனோா்.

6. உருவோகிறது தசன்ளன ட்மரோன் கோவல் பிரிவு
தசன்ளனயில் தபோது க்கள் அதிக ோகக் கூடும் கடற்களர அல்லது
சந்ளதப் பகுதியில் ோநகரக் கோவல் துளறயின் ட்மரோன் கோவல் பிரிவு
அள க்கப்பட உள்ளது. இதற்கோக ரூ.3.60 மகோடி நிதி ஒதுக்கி தமிழக
அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சட்டப் மபரளவயில் கோவல் துளற ோனியக் மகோரிக்ளக மீது நடந்த
விவோதத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் தவளியிட்ட அறிவிப்பில்,
தசன்ளன தபருநகர கோவலில் கூட்ட ோன இடங்களளயும், நீண்ட தூர
சோளலகளளயும் கண்கோணிக்க ரூ.3.60 மகோடி தசலவில் நட ோடும்
ட்மரோன் கோவல் பிரிவு ஏற்படுத்தப்படும் என்று ததரிவித்தோர். இந்த
அறிவிப்ளபச் தசயல்படுத்தும் வளகயிலோன உத்தரளவ ோநில அரசு
பிறப்பித்துள்ளது.
ட்மரோன் கோவல் பிரிளவ உருவோக்குவதற்கோன கடிதத்ளத தபருநகர
தசன்ளன கோவல் ஆளையர் சோர்பில் அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அதில்,
தபோது க்கள் அதிக ோகக் கூடும் இடங்களில் பணியோற்றக் கூடிய
கோவல் அதிகோரிகளுக்கு உதவிட ட்மரோன் கோவல் பிரிளவ ஏற்படுத்தலோம்
எனத் ததரிவித்துள்ளோர். ம லும், முக்கிய பிரமுகர்கள் தசல்லும்
சோளலகள், குற்றச் தசயல்கள் அதிகம் நளடதபறும் இடங்கள், க்களளக்
கோப்போற்றக் கூடிய வளகயில் கடற்களரகள் மபோன்ற இடங்களில்
நட ோடும் ட்மரோன் பிரிளவ ஏற்படுத்தலோம் எனத் ததரிவித்துள்ளோர்.
ம லும், இந்தத் திட்டத்துக்தகன மூன்று வளகயோன ட்மரோன்கள்
அளடயோளம் கோைப்பட்டுள்ளன.
முதல் கட்ட ோக ட்மரோன் கோவல் பிரிவோனது, த ரீனோ கடற்களர
அருமகயுள்ள கோந்தி சிளல அல்லது எலியட்ஸ் கடற்களர அல்லது
போண்டிபஜோர் பகுதியில் அள த்திட முடிதவடுக்கப்பட்டுள்ளது. நட ோடும்
ட்மரோன் பிரிவோனது தற்கோலிக கன்தடய்னர் வடிவில் உருவோக்கப்படும்.
இது 40 அடி நீளமும், 10 அடி அகலமும் தகோண்டிருக்கும். இது தளர
ற்றும் முதல் தளம் என இரண்டு பிரிவோகப் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கும்.
தளர தளம் கட்டுப்போட்டு அளறயோகப் பயன்படுத்தப்படும். ம மல உள்ள
தளம் ட்மரோன் இயக்கத்துக்கோக உபமயோகப்படுத்தப்படும்.
மூன்று வளகயோன ட்மரோன்கள்: ஒவ்தவோரு நட ோடும் ட்மரோன் கோவல்
பிரிவும் ஒன்பது ட்மரோன்களளக் தகோண்டிருக்கும். எச்.டி. தரமுளடய
மகமிரோ, இரவிலும் படம் பிடிக்கும் வசதி, மநரளலயோக ஒளிபரப்பு
தசய்வது, தபோது அறிவிப்புக்கோன ஸ்பீக்கர் வசதி, 2 கிமலோமீட்டர் தூரம்
பறக்கக் கூடிய திறன், 30 நிமிடங்கள் விடோ ல் பறக்கும் திறன் என
தனித்துவம் வோய்ந்த 6 ட்மரோன்கள் வோங்கப்பட உள்ளன.
நீண்ட ததோளலவுக்குக் கண்கோணிக்கும் திறனுளடய ட்மரோன்கள் 2
வோங்கப்பட உள்ளன. இது உயர் ரக ோனது. 100 நிமிடங்கள் ற்றும் 30
கிமலோமீட்டர் தூரத்துக்கு ததோடர்ச்சியோகப் பறக்கும் திறன் பளடத்தது.
உயிர் கோக்கும் ட்மரோன் என்ற தபயரிலோன ட்மரோன் ஒன்று வோங்கப்பட
உள்ளது. அதிக எளடயுள்ள தபோருள்களளத் தூக்கும் திறளன இந்த
ட்மரோன் தபற்றுள்ளது. ஒரு கிமலோமீட்டர் தூரத்துக்கு பறக்கும்
திறனுளடய இந்த ட்மரோனின் த ோத்த எளட 12 கிமலோகிரோம்.
இந்த ட்மரோன் பிரிவுகளள உருவோக்குவதற்குத் மதளவயோன நிதியோன
ரூ.3.60 மகோடிளய ஒதுக்கீடு தசய்து உத்தரவிடப்படுகிறது.

இளையவழியில் இரு நோடுகளுக்கு இளடயிலோன ஒத்துளழப்ளப
வலுப்படுத்துவதற்கோன முடிவு புதன்கிழள யுடன் நிளறவளடந்த 2
நோள்கள் கோதைோலி மபச்சுவோோா்த்ளதயின்மபோது எடுக்கப்பட்டது.

7. தபங்களூரு ததோழில்நுட்ப ோநோட்டில் இன்று பிரத ர் நமரந்திர ம ோடி
உளர:

இந்தியோ- நியூஸிலோந்து இளடயிலோன 2-ஆம் கட்ட ளசபோா்
மபச்சுவோோா்த்ளதயின்மபோது, ளசபோா் தவளியில் நிலவும் ஒத்துளழப்பு
குறித்தும், அளத ம ற்தகோண்டு நீட்டிப்பது குறித்தும் விரிவோக
விவோதிக்கப்பட்டதோகவும், ளசபோா் போதுகோப்பு, ளசபோா் குற்றம் ற்றும் திறன்
கட்டள ப்பில் இரு நோடுகளும் பரஸ்பரம் தநருங்கி தசயல்படுவது

தபங்களூருவில் 24-வது ததோழில்நுட்ப ோநோட்ளட, குடியரசு துளைத்
தளலவர் தவங்ளகயோ நோயுடு மநற்று ததோடங்கி ளவத்தோர். இதில்
கர்நோடக ஆளுநர் தோவர்சந்த் தகலோட், முதல்வர் பசவரோஜ் தபோம்ள ,
ததோழிலதிபர் கிரண்
ஜூம்தர் ஷோ உள்ளிட்மடோர் பங்மகற்றனர்.
ஆஸ்திமரலிய பிரத ர் ஸ்கோட் ோரிசன், இஸ்மரல் பிரத ர் நஃப்தோலி
தபன்னட் உள்ளிட்மடோர் இளைய வழியில் பங்மகற்று உளரயோற்றினர்.











 











நோளள வளர 3 நோட்கள் நடக்கும் இந்த ோநோட்டில் 30-க்கும் ம ற்பட்ட
நோடுகளள
மசர்ந்த
300-க்கும்
ம ற்பட்ட
நிறுவனங்கள்
பங்மகற்கின்றன. 5 ஆயிரத்துக்கும் ம ற்பட்ட புதிய ததோழில்
முளனமவோர் பங்மகற்கும் அரங்க நிகழ்வுகளில், 300 ததோழில்நுட்ப
வல்லுநர்கள் உளரயோற்றுகின்றனர்.
ததோடக்க நிகழ்ச்சியில் தவங்ளகயோ நோயுடு மபசுளகயில், “நோட்டுக்கும்
க்களின் முன்மனற்றத்துக்கு பலன் தரும் பல புதிய திட்டங்கள் இந்த
ோநோட்டின் மூலம் ஆரம்ப ோக இருக்கிறது'' என்றோர்.
ோநோட்டின் 2-வது நோளோன இன்று, சிட்னி ோநோட்டில் பிரத ர் நமரந்திர
ம ோடி ஆற்றும் உளர இளைய வழியோக ஒளிபரப்போகிறது. இமத மபோல
இந்திய - அத ரிக்க புத்தோக்க கூட்டணி
ோநோட்டில் இடம்தபறும்
ம ோடியின் உளரயும் இந்த ோநோட்டிலும் ஒளிபரப்போகிறது.
8. ேரியோைோ ோநிலம் குருகிரோமில் நோட்டிமலமய முதல் முளறயோக
மீன்வளத் ததோழில் முளனமவோர் பயிற்சி நிளலயம்
நோட்டில் முதல் முளறயோக மீன்வளத் ததோழில் முளனமவோருக்கோனப்
பயிற்சி நிளலயம், ேரியோைோ
ோநிலம் குருகிரோமில் ததோடங்கப்
பட்டுள்ளது.
‘லினோக்-என்சிடிசி ஃபிஷ்ஷரிஸ் இன்குமபஷன் தசன்டர் (எல்ஐஎப்ஐசி)’
எனும் தபயரிலோன இந்தப் பயிற்சி நிளலயத்ளத த்திய மீன்வளம்,
கோல்நளட ற்றும் போல்வளத்துளற அள ச்சர் புருமஷோத்தம் ரூபோலோ
திறந்து ளவத்தோர். கடந்த ஆண்டு பிரத ர் ம ோடியோல் ததோடங்கி
ளவக்கப்பட்ட பிரத ர் மீன் வளத் திட்டத்தின் (பிஎம்எம்எஸ்ஒய்) கீழ்
ரூ.3.23 மகோடி தசலவில் இது அள க்கப்பட்டுள்ளது. த்திய கூட்டுறவு
அள ச்சகத்தின் கீழ் தசயல்படும் மதசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழகம்
(என்சிடிசி) இதளன நிர்வகிக்கிறது.
விழோவில் த்திய அள ச்சர் ரூபோலோ மபசும்மபோது, “மீன் வளர்ப்பு முதல்
அதன் விற்பளன வளர பயிற்சி, ஆமலோசளன, ததோழில் முதலீட்டுக் கடன்
உள்ளிட்ட அளனத்தும் எல்ஐஎப்ஐசி சோர்பில் வழங்கப்படும்” என்றோர்.
நிகழ்ச்சிக்கு த்திய மீன்வளம், கோல்நளட ற்றும் போல்வளத் துளற
இளை அள ச்சர் எல்.முருகன் தளலள வகித்தோர். அவர் மபசும்மபோது,
“மீன்வளத் துளற நம் நோட்டில் ஆண்டுக்கு 7 சதவீத வளர்ச்சி தபறுகிறது.
நம் நோட்டின் மீன் உற்பத்தி தற்மபோது 130 லட்சம் டன்னோகவும் அதன்
ஏற்று தி திப்பு ரூ.46,000 மகோடியோகவும் உள்ளது. 2025-ம் ஆண்டில்
மீன் உற்பத்திளய 22 மில்லியன் டன்களோகவும் ஏற்று தி திப்ளப ரூ.1
லட்சம் மகோடியோகவும் உயர்த்த பிரத ர் இலக்கு நிர்ையித்துள்ளோர்.
9. உலகின் சுத்த ோன ஆற்றில் ஒரு படகு பயைம்: ட்விட்டரில்
ளவரலோகும் புளகப்படம்
ஆற்றில் படகு தசல்வது மபோன்ற ஒரு புளகப்படத்ளத த்திய ஜல்சக்தி
அள ச்சகம் ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளது. இது மவக ோக பகிரப்பட்டு
வருகிறது. இதற்குக் கோரைம் ஆற்றில் பயணிக்கும் படகு வோனத்தில்
மிதப்பது மபோல மதோன்றுகிறது. அந்த அளவுக்கு அந்த ஆற்று நீர் அவ்வளவு
சுத்த ோக உள்ளது. ஆற்றின் அடியில் உள்ள தோவரங்கள், கற்கள்
ஆகியளவ கண்ைோடி மூலம் போர்ப்பது மபோல ததள்ளத் ததளிவோக
ததரிகின்றன.
இந்தப் படத்ளத ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ள த்திய ஜல் சக்தி அள ச்சகம்,
“ம கோலயோ ோநிலத்தில் ஓடும் உம்கோட் ஆற்றில்தோன் இந்தப் படகு
தசல்கிறது. தளலநகர் ஷில்லோங்கிலிருந்து 100 கி.மீ. ததோளலவில்
அள ந்துள்ள இந்த ஆறு, உலகிமலமய சுத்த ோன ஆறுகளில் ஒன்றோக
திகழ்கிறது. இளத சுத்த ோக ளவத்திருக்கும் அம் ோநில க்களுக்கு
நன்றி. நோட்டில் உள்ள அளனத்துஆறுகளும் இதுமபோல சுத்த ோகஇருக்க
மவண்டும் என விரும்புகிமறோம். ம கோலயோ
க்களுக்கு தளல
வைங்குகிமறோம்” என பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த புளகப்படத்ளத 19 ஆயிரத்துக்கும் ம ற்பட்மடோர்
தசய்துள்ளனர். 3 ஆயிரம் மபர் கருத்து ததரிவித்துள்ளனர்.

ளலக்

10. தமிழக தபண் ஐபிஎஸ் அதிகோரி சிபிஐ இளை இயக்குநரோக வித்யோ
தஜயந்த் நிய னம்
தமிழக தபண் ஐபிஎஸ் அதிகோரி வித்யோ தஜயந்த் குல்கர்னி உட்பட 3
ஐபிஎஸ் அதிகோரிகளள சிபிஐ இளை இயக்குநர்களோக நியமித்து
ஒன்றிய பணியோளர் நல அள ச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழக கோவல்
துளறயில் ஊழல் தடுப்பு
ற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துளற இளை
இயக்குநரோக இருப்பவர் வித்யோ தஜயந்த் குல்கர்னி. இவளர சிபிஐ













இளை இயக்குநரோக நியமித்து ஒன்றிய பணியோளர் நலத்துளற
அள ச்சகம் மநற்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 1998ம் ஆண்டு பிரிவு
ஐபிஎஸ் அதிகோரியோன வித்யோ தஜயந்த் 5 ஆண்டுகளுக்கு சிபிஐ இளை
இயக்குநரோக பணியோற்றுவோர். அதன் பின் அவர் மீண்டும் தமிழக கோவல்
துளறக்கு திரும்புவோர். ஒடிசோ ஐபிஎஸ் அதிகோரி ஞோன்ஷியோம்,்ா்
கோரோஷ்டிரோ நோவல் பஜோஜ் ஆகிமயோரும் இளை இயக்குநர்களோக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
11. யுதனஸ்மகோ தசயற்குழுவில் இந்தியோவுக்கு மீண்டும் இடம்
ஐ.நோ. கல்வி, அறிவியல், கலோசோர அள ப்பு யுதனஸ்மகோ ஆகும். இந்த
அள ப்பின்
தசயற்குழுவில்
இந்தியோ
மீண்டும்
இளைந்து
தசயல்படுவதற்கு
மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது
ததோடர்போன
ஓட்தடடுப்பில இந்தியோவுக்கு 164 ஓட்டுகள் கிளடத்தன. 2021-2025
ஆண்டுகள், பதவிக்கோலம் ஆகும்.
12. உலக தபண்கள் தடன்னிஸ்: ஸ்தபயின் வீரோங்களன முகுருஜோ
'சோம்பியன்'
டோப்-8 வீரோங்களனகள் பங்மகற்ற டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதி சுற்று எனப்படும்
உலக தபண்கள் தடன்னிஸ் சோம்பியன்ஷிப் மபோட்டி த க்சிமகோவில்
உள்ள குவோடலஜரோ நகரில் நடந்தது. இதில் மநற்று முன்தினம் இரவு
நடந்த இறுதிஆட்டத்தில் 2 கிரோண்ட்ஸ்லோம் தவன்றவரும், முன்னோள்
நம்பர் ஒன் வீரோங்களனயுயோன ஸ்தபயினின் கோர்பின் முகுருஜோ, 8-ம்
நிளல வீரோங்களனயோன அதனட் மகோன்டோதவய்ட்ளட (எஸ்மதோனியோ)
எதிர்தகோண்டோர்.
1 ணி 38 நிமிடம் நடந்த இந்த ஆட்டத்தில் முகுருஜோ 6-3, 7-5 என்ற
மநர்தசட்டில் மகோன்டோதவய்ட்ளட சோய்த்து சோம்பியன் பட்டத்ளத
வசப்படுத்தினோர். இதன் மூலம் 49 ஆண்டு கோல தபண்கள் தடன்னிஸ்
சோம்பியன்ஷிப்பில் வரலோற்றில்
குடம் சூடிய முதல் ஸ்தபயின்
வீரோங்களன என்ற தபருள ளய தபற்றோர். ஒட்டுத ோத்தத்தில் அவரது
10-வது சர்வமதச பட்டம் இதுவோகும்.

13. லக்மனோ: மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள் ோநோட்டில் ம ோடி பங்மகற்பு
ோநிலங்கள் ற்றும் யூனியன் பிமரதசங்களின் மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள்,
த்திய ஆயுதப்பளடகளின் இயக்குனர்கள்
ற்றும் உளவுத்துளற
அதிகோரிகள் உள்ளிட்ட உயர் மபோலீஸ் அதிகோரிகளின் 3 நோள் ோநோடு
உத்தரபிரமதச
தளலநகர்
லக்மனோவில்
மநற்று
முன்தினம்
ததோடங்கியது. இதில் மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள்
ற்றும்
த்திய
ஆயுதப்பளடகளின் இயக்குனர்கள் மநரடியோகவும், உளவுத்துளற
அதிகோரிகள் ற்றும் மூத்த மபோலீஸ் அதிகோரிகள் என 350-க்கும்
ம ற்பட்ட அதிகோரிகள் கோதைோலி முளறயிலும் பங்மகற்றனர்.
இந்த ோநோட்டின் 2-வது நோளோன மநற்று உள்நோட்டு போதுகோப்பு குறித்து
விவோதிக்கப்பட்டது. குறிப்போக ோமவோயிஸ்டு வன்முளற, பயங்கரவோத
எதிர்ப்பு நடவடிக்ளககள், ளசபர் குற்றங்கள் உள்ளிட்ட பிரச்சிளனகள்
குறித்து ஆமலோசிக்கப்பட்டது.
டி.ஜி.பி.க்கள்
ோநோட்டின் மநற்ளறய அ ர்வில் பிரத ர் ம ோடி
பங்மகற்றோர். இதில் தவறும் அளடயோள பங்மகற்ளப தவளிப்படுத்தோ ல்,
த ோத்த அ ர்விலும் பங்மகற்று நோட்டின் உள்நோட்டு போதுகோப்பில் தனக்கு
இருக்கும் அக்களறளய அவர் தவளிப்படுத்தினோர்.
கடந்த 2014-ம் ஆண்டு முதமல மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்களின் ோநோட்டில்
முழுள யோக பங்மகற்பளத பிரத ர் வழக்க ோக தகோண்டுள்ளோர்.
தவறும் பங்மகற்புடன் நில்லோ ல், மபோலீஸ் அதிகோரிகள் தன்னுடன்
மநரடியோக கலந்துளரயோடவும் வோய்ப்பு வழங்கி வருகிறோர்.
வழக்க ோக தடல்லியில் நளடதபறும் இந்த
ோநோடு, ம ோடியின்
அறிவுறுத்தலின்மபரில் கடந்த 2014-ம் ஆண்டுக்குப்பிறகு தடல்லிக்கு
தவளிமய நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தகோமரோனோ பரவல் கோரை ோக கடந்த
ஆண்டு
ட்டும
தடல்லியில் இருந்து கோதைோலி முளறயில்
நடத்தப்பட்டது. இளதப்மபோல 2014-ம் ஆண்டு முதல் ோநோட்டின் வடிவம்,
அ ர்வுகளுக்கோன தளலப்புகள் உள்ளிட்டவற்றிலும் அதிக ோன
ோற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
14. ஆசிய வில்வித்ளதயில் தங்கம் தவன்றோர் மஜோதி சுமரகோ
ஆசிய வில்வித்ளத சோம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியோவின் மஜோதி சுமரகோ
தங்கப் பதக்கம் தவன்றோர்.



 















வங்கமதசத்தின் டோக்கோ நகரில்ஆசிய வில்வித்ளத சோம்பியன்ஷிப்
நளடதபற்று வருகிறது. இதில் களிருக்கோன கோம்பவுண்ட் பிரிவு இறுதி
சுற்றில் இந்தியோவின் மஜோதிசுமரகோ, முன்னோள் உலக சோம்பியனோன
தகோரியோவின் ஓ யூஹ்யூளன எதிர்த்து விளளயோடினோர். இதில் மஜோதி
சுமரகோ 146-145 என்ற கைக்கில் தவற்றி தபற்று தங்கப் பதக்கம்
தவன்றோர்.
முன்னதோக நளடதபற்ற கோம்பவுண்ட் கலப்பு அணிகள் பிரிவில் ரிஷப்
யோதவுடன் இளைந்து தவள்ளிப் பதக்கம் ளகப்பற்றினோர் மஜோதி சுமரகோ.
இறுதி சுற்றில் இந்திய மஜோடி 154-155 என்ற கைக்கில் தகோரியோவின்
கிம் யுன்ஹீ, மசோய் மயோங்கி மஜோடியிடம் மதோல்வி கண்டது.
15. நவம்பர்.19 – உலக கழிவனை நாள்











 















டதாெங்கி ணவத்தார்.

1. ‘வறட்சிக்குத் தகவமைப்பதற்கான பிராந்திய நடவடிக்மகத்
திட்டம்’ என்பதுடன் ததாடர்புமடய நிறுவனம் எது?

5. சமீபத்தில் காலைான பாபாசாலகப் புரந்தலரவுடன் ததாடர்புமடய

அ) ஜி-20

ததாழில் எது?

ஆ) பிரிக்ஸ்

அ) விணளயாட்டு வீரர்

இ) ஆசியான் 

ஆ) வரலாற்றாசிரியர் 

ஈ) பிம்ஸ்டெக்

✓

✓

ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதிக்கான ஐநா டபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக
ஆணையம் (ESCAP) வறட்சிணய தழுவுவதற்கான ஆசியான் பிராந்திய
நெவடிக்ணக திட்ெத்ணத (ARPA-AD) அறிமுகப்படுத்தியது. டசயல்கள்
26 துணைச் டசயல்களாகவும், 2021-2025’ஐ உள்ளெக்கிய டசயல்படு
-த்தல் திட்ெமாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வறட்சிக்கு ஏற்ப டதாழில்நுட்ப
பணிக்குழுணவ உருவாக்குவது முக்கிய பரிந்துணரகளுள் ஒன்றாகும்.

இ) டதாழிலதிபர்
ஈ) அரசியல்வாதி
✓

வறட்சி மமலாண்ணம சுழற்சி மற்றும் பிராந்திய மற்றும் மதசிய அளவில்
ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்ணற உள்ளெக்கிய ஒன்பது குழுக்களின்
டசயல்திட்ெம் இத்திட்ெத்தில் உள்ளது.

புகழ்டபற்ற வரலாற்றாசிரியரும் எழுத்தாளருமான பாபாசாமகப் புரந்தமர
முதுணம மற்றும் நிமமானிடிஸ் டதாெர்பான மநாய்களால் தனது 99ஆம்
வயதில் காலமானார். புகழ்டபற்ற எழுத்தாளரும் நாெக ஆளுணமயுமான
புரந்தமர, சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜின் வரலாறு குறித்த தனது பணிக்காக
அறியப்பட்ெவர். அவர் சிவாஜி, அவரது நிர்வாக பாணி, அத்துென் அந்தக்
காலகட்ெத்தின் மகாட்ணெகள் குறித்தும் பல நூல்கணள எழுதியுள்ளார்.

6. 2021 T20 உலகக்லகாப்மபமய தவன்ற நாடு எது?

✓

✓

2. 2021 உலக நீரழிவு நாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன?

அ) நியூசிலாந்து

அ) Access to Diabetes Care 

ஆ) ஆஸ்திமரலியா 

ஆ) Leaving None behind

இ) இங்கிலாந்து

இ) Importance of Insulin sensitisers

ஈ) டதன்னாப்பிரிக்கா

ஈ) Respect to Sir Frederick Banting

✓

கெந்த 1922’இல் சார்லஸ் டெர்பர்ட் டபஸ்டுென் இணைந்து இன்சுலின்
ொர்மமாணனக் கண்டுபிடித்த சர் ஃபிரடெரிக் பான்டிங்கின் பிறந்த
நாணளக் குறிக்கும் வணகயில் ஒவ்டவாரு ஆண்டும் நவம்பர்.14 அன்று
உலக நீரழிவு நாள் டகாண்ொெப்படுகிறது.

14 ஆண்டு காத்திருப்புக்குப் பிறகு, ஆஸ்திமரலியா தனது முதல் T20
உலகக்மகாப்ணப மகாப்ணபணய அண்ணமயில் டவன்றது. நியூசிலாந்து
நிர்ையித்த 173 இரன்கள் இலக்ணக மகன் வில்லியம்சனின் 85
இரன்களால் ஆஸ்திமரலியா துரத்தியது.

✓

ஆஸ்திமரலியா, 2010’இல் இறுதிப்மபாட்டிணய எட்டியது; ஆனால் அதன்
பிறகு அந்த அணி இறுதிப்மபாட்டிணய எட்ெவில்ணல. ஆஸ்திமரலியா 7
பந்துகள் மீதமிருந்த நிணலயில் 173 ரன்கணள எட்டியதால், அதிகபட்ச
டவற்றிகரமான ‘ரன் மசஸ்’ என்ற புதிய சாதணனணயயும் பணெத்தது.

நிபுைர்களின் கூற்றுப்படி, உலகளவில் 463 மில்லியன் மக்கள் நீரழிவு
மநாயால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்; 90 சதவீதத்தினர் ணெப்-2 நீரிழிவு
மநாயால் (இன்சுலின்டகாண்டு சிகிச்ணசயளிக்கப்பெ மவண்டும்) பாதிக்
-கப்பட்டுள்ளனர். 2021-23 உலக நீரழிவு நாளுக்கானக் கருப்டபாருள்
“Access to Diabetes Care – If Not Now, When?” என்பதாகும்.

7. 2016’க்குப் பிறகு முதல் பழங்குடி நாடுகளின் உச்சிைாநாட்மட
நடத்தவுள்ள நாடு எது?

3.சாவ் பாலலா (பிலரசிலியன்) கிராண்ட் பிரிக்ஸ் லபாட்டியில் தவன்ற

அ) இந்தியா

பந்தய ஓட்டுநர் யார்?

ஆ) அடமரிக்கா 

அ) லூயிஸ் ொமில்ென் 

இ) ஜப்பான்

ஆ) மமக்ஸ் டவர்ஸ்ொப்பன்

ஈ) ரஷ்யா

இ) சார்லஸ் டலக்டலர்க்
ஈ) வால்மெரி மபாட்ொஸ்

✓

ஏழு முணற உலக சாம்பியனான லூயிஸ் ொமில்ென், பிமரசிலிய சாவ்
பாமலா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மபாட்டியில் மமக்ஸ் டவர்ஸ்ொப்பணன வீழ்த்தி
அசத்தலான டவற்றிணயப் டபற்றார். ொமில்ென் டபனால்டி காரைமாக
10ஆவது இெத்திலிருந்து டதாெங்கினாலும், அவர் பந்தயத்தில் முதலிெம்
பிடித்தார். இப்மபாட்டியில் வால்மெரி மபாட்ொஸ் மூன்றாவது இெத்ணதப்
பிடித்தார்.

✓

கெந்த 2016ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல் பழங்குடி நாடுகளின் உச்சி
மாநாட்ணெ அடமரிக்கா நெத்தவுள்ளது. இவ்வுச்சிமாநாட்டின்மபாது
பூர்வீக அடமரிக்கர்களுக்கான டபாது பாதுகாப்பு மற்றும் நீதிணய
மமம்படுத்துவதற்கான நெவடிக்ணககணள அதிபர் மஜாபிென் அறிவிப்பார்.

✓

அடமரிக்காவில் உள்ள 570’க்கும் மமற்பட்ெ பழங்குடியினத்ணதச்மசர்ந்த
தணலவர்கள் இந்த இரண்டு நாள் நிகழ்ச்சியில் பங்மகற்கவுள்ளனர்.
பூர்வீக அடமரிக்கர்கள் மற்றும் பூர்வீக அலாஸ்கா மக்கணள டபரிதும்
பாதித்துள்ள COVID-19 டதாற்றுமநாய் காரைமாக இந்த உச்சிமாநாடு
டமய்நிகராக நெத்தப்படுகிறது.

4. ‘பகவான் பிர்சா முண்டா ஸ்மிருதி உத்யன் ைற்றும் சுதந்திரப்

✓

லபாராளிகள் அருங்காட்சியகம்’ சமீபத்தில் எந்த இந்திய ைாநிலத்தில்
திறக்கப்பட்டது?

8. அண்மைச்தசய்திகளில் இடம்தபற்ற தசக்லைட் என்ற புதிய ரகசிய

அ) ஒடிசா

அ) அடமரிக்கா

ஆ) ஜார்கண்ட் 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) மமற்கு வங்கம்

இ) சீனா

ஈ) சத்தீஸ்கர்

ஈ) இஸ்மரல்

இராஞ்சியில் உள்ள பகவான் பிர்சா முண்ொ ஸ்மிருதி உத்யன் மற்றும்
சுதந்திரப் மபாராளிகள் அருங்காட்சியகத்ணத பிரதமர் நமரந்திர மமாடி
காடைாளிக் காட்சிமூலம் திறந்து ணவத்தார்., 2000 நவம்பர்.15 அன்று
19ஆம் நூற்றாண்டின் விடுதணலப் மபாராட்ெ வீரரும் பழங்குடியினத்
தணலவருமான பிர்சா முண்ொவின் பிறந்தநாளில் ஜார்கண்ட் மாநிலம்
பீகாரிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ெது. அம்மாநிலத்தின் நிறுவன நாணளக்
குறிக்கும் வணகயில், மாநிலத்தின் முதலணமச்சர் மெமந்த் மசாரன்,
விளிம்புநிணல மக்களுக்கான உலகளாவிய ஓய்வூதியத் திட்ெத்ணதத்









லபார் விைானம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிற நாடு எது?

✓

இரட்ணெ எஞ்சின்க ொண்ட Su-57 ஃடபமலானுக்குப்பிறகு ரஷ்யா தனது
இரண்ொவது இரகசிய மபார் விமானத்ணத உருவாக்கி வருகிறது. ‘Su75 Checkmate’, என்ற டபயரிலான இப்புதிய இரகசிய விமானம் இலகு
இரக உத்திசார் விமானம் என்றும் அணழக்கப்படுகிறது.

✓

இவ்விமானத்ணத யுணனடெட் ஏர்கிராப்ட் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது.
இது, மாநில பாதுகாப்பு மற்றும் டதாழில்நுட்ப நிறுவனமான மராஸ்டெக்
நிறுவனத்தின் ஒருபகுதியாகும். டசக்மமட் என்பது ஐந்தாம் தணலமுணற



 











2. மமாசமான காவல் துணறயில் முன்னிணல வகிக்கும் பிொர், உ.பி.
மாநிலங்கள்; டதன் மாநில மபாலீஸார் சிறப்பான டசயல்பாடு: இந்தியன்
மபாலீஸ் பவுண்மெஷன் ஆய்வில் தகவல்

9. 2023ஆம் ஆண்டிற்குள் படிக்கவும், பணியாற்றவும் ைற்றும் துளிர்

மமாசமான காவல்துணறயில் பிொர், உத்தரபிரமதச மாநிலங்கள்
முன்னிணல
வகிப்பதாகவும்,
டதன்
மாநிலங்கள்
சிறப்பாக
டசயல்படுவதாகவும் ஆய்வில் டதரியவந்துள்ளது.

அ) டஜர்மனி
ஆ) பின்லாந்து 
இ) ஆஸ்திமரலியா
ஈ) நார்மவ

✓



இலகுரக மபார்விமானமாகும். அது 2023ஆம் ஆண்டில் தனது முதல்
பணிணயத் டதாெங்கும்.

நிறுவனங்கமள நிறுவவும் உலகளவில் 30000 திறமையாளர்க
-மள ஈர்க்கும் திட்டத்மதத் ததாடங்கியுள்ள நாடு எது?

✓



பின்லாந்து அண்ணமயில் ‘ஃபியூச்சர் இஸ் மமட் இன் பின்லாந்து’ என்ற
திட்ெத்ணதத் டதாெங்கியுள்ளது. இதன்கீழ் வரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள்
படிக்கவும், பணி டசய்யவும் மற்றும் நாட்டில் துளிர் நிறுவனங்கணள
நிறுவவும் இந்தியா உட்பெ உலகளவில் 30,000 திறணமயாளர்கணள
ஈர்க்க அந்நாடு திட்ெமிட்டுள்ளது.
நான்காவது ஆண்ொக உலகின் மகிழ்ச்சியான நாொக பின்லாந்து இெம்
பிடித்துள்ளது. 2019-2023 பின்லாந்து அரசாங்கத் திட்ெத்தின் அடிப்ப
-ணெயில், ஆண்டுமதாறும் 10,000 திறணமயாளர்கணள பின்லாந்துக்கு
ஈர்ப்பணத அந்நாடு இலக்காகக் டகாண்டுள்ளது.

10. ‘ஸ்வவலம்பன் சவால் நிதியத்மதத்’ ததாடங்கியுள்ள நிறுவனம்
எது?

அந்த வணகயில் பிொர், உத்தர பிரமதச மாநில காவல்துணற யின்
டசயல்பாடுகள் மமாசமாக உள்ளதாகத் டதரியவந்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள ஒட்டுடமாத்த காவல்துணறயின் டசயல்பாடு 69
சதவீதம் திருப்தி கரமாக உள்ளதாக அந்த ஆய்வுகள் முடிவுகள்
டதரிவிக்கின்றன.
மமாசமான காவல்துணற டசயல் பாடுகள் உள்ள மாநிலங்களாக பிொர்,
உத்தரபிரமதசம், சத்தீஸ் கர், ஜார்க்கண்ட், பஞ்சாப் ஆகியமாநிலங்கள்
உள்ளன. இந்த மாநிலங்கள் மமாசமான காவல்துணற பட்டியலில்
கணெசி இெங்களில் உள்ளன.
அமத
மநரத்தில்
சிறப்பாக
டசயல்படும்
மாநிலங்களில்
டதன்இந்தியாணவச் மசர்ந்த 3 மாநிலங்கள் இெம்டபற்றுள்ளன. இந்த
வரிணசயில் முதலிெத்தில் ஆந்திராவும், 2-ம் இெத்தில் டதலங்கானாவும்,
3-ம் இெத்தில் அசாமும், 4-ம் இெத்தில் மகரளாவும், 5-ம் இெத்தில்
ஒடிஷாவும் உள்ளன.

அ) நபார்டு
ஆ) SIDBI 
இ) டசபி
ஈ) ஆர்பிஐ

✓

இந்திய சிறு டதாழில்கள் மமம்பாட்டு வங்கியானது (SIDBI) ஸ்வவலம்பன்
சவால் நிதியத்தின் இரண்ொவது சாளரத்ணத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிதியத்தின் கருப்டபாருள் ‘பசுணம பாரதம்’ ஆகும். பசுணம மற்றும்
தூய்ணமயான காலநிணல மாற்றத்ணத பூர்த்தி டசய்யும் புதுணமயான
திட்ெங்களில் இந்த நிதியத்தின் கவனம் உள்ளது.

✓

நிணலயான வாழ்வாதாரம், நிதி உள்ளெக்கம் மற்றும் நிதி மசணவகளுக்
-கான அணுகல் மற்றும் டதாழில்முணனமவார் கலாசாரத்ணத மமம்படுத்
தல் ஆகியன இதன் பிற கருப்டபாருள்களாம். ஒரு சவால் நிதி என்பது
நிறுவனங்களுக்கிணெயிலான மபாட்டிணயப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ெ
மநாக்கங்களுக்காக நிதிகணள ஒதுக்குவதற்கான ஒரு நிதியியல் டபாறி
முணறயாகும். ஸ்வவலம்பன் சவால் நிதியத்தின் முதல் சாளரம் இந்த
ஆண்டு (2021) ஆகஸ்ட் மாதம் டதாெங்கப்பட்ெது.


1. ஆதிச்சநல்லூரில் திறக்கப்பட்ெ - முதுமக்கள் தாழிக்குள் மனித
மண்ணெ ஓடு, எலும்பு:
தூத்துக்குடி மாவட்ெம் ஆதிச்சநல்லூரில் கனிடமாழி முன்னிணலயில்
திறக்கப்பட்ெ முதுமக்கள் தாழியில், மனிதனின் மண்ணெ ஓடு மற்றும்
எலும்புகள் இருந்தன.
ஆதிச்சநல்லூரில்
மத்திய
டதால்லியல்
துணற
சார்பில்
17
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் கெந்த அக்.10-ம் மததி மீண்டும் அகழாய்வுப்
பணிகள் டதாெங்கின. இந்த அகழாய்வில் ஏற்டகனமவ 12 முதுமக்கள்
தாழிகள் கண்டெடுக்கப்பட்ென. சுமார் 2,500 ஆண்டுகள் பழணமயான
முதுமக்கள் தாழி ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்ெணதத் டதாெர்ந்து, இந்த
தாழிணயத் திறந்து, உள்ளிருக்கும் டபாருட்கணள ஆய்வு டசய்ய
டதால்லியல் துணறயினர் ஏற்பாடு டசய்தனர்.
மநற்று அந்தத் தாழி திறக்கப்பட்ெது. அதற்குள் மனிதமண்ணெ ஓடு, கால்
எலும்பு, சிறுபாணனகள் இருந்தன. தாழிக்குள் இருந்த பாணனகளில்
தானியங்களும், ஆயுதங்களும் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக
மத்திய டதால்லியல் துணற திருச்சி மண்ெல இயக்குநர் டதரிவித்தார்.



நாடு முழுவதும் காவல் துணற யினரின் டசயல்பாடுகள் எவ்வாறு
உள்ளது என்பணத இந்தியன் மபாலீஸ் பவுண்மெஷன் (ஐபிஎஃப்)
அணமப்பு ஆய்வு டசய்துள்ளது. இதற்காக நாடு முழுவதும் உள்ள
மாநிலங்களின் காவல் துணற குறித்து ஒரு ஆய்ணவ அந்த அணமப்பு
நெத்தியுள்ளது. டபாதுமக்களின் பிரச்சிணனகணள அணுகுவது, குற்றங்
கணள ணகயாளும் முணற உட்பெ பல அம்சங்கள் ஆய்வில் இெம்
டபறுகின்றன.







இதுகுறித்து இந்தியன் மபாலீஸ் பவுண்மெஷன் அணமப்பின் மசர்மனும்,
முன்னாள் உ.பி. மபாலீஸ் டிஜிபியுமான பிரகாஷ் சிங் கூறும்மபாது,
"பிரதமரின் நவீன மபாலீஸ் முன்டனடுப்பு திட்ெத்தின் அடிப்பணெயில்
பல்மவறு மாநில மபாலீஸாரின் டசயல்பாட்ணெ ஆய்வு டசய்மதாம்.
நாட்டில் ஒட்டுடமாத்த மபாலீஸாரின் டசயல்பாடு 69 சதவீதம் திருப்தி
அளிப்பதாக மக்கள் டதரிவித்துள்ளனர்.
இந்தப்
பட்டியலில்
கணெசியில்உள்ள
மாநிலங்கள்
சிறப்பாக
டசயல்படுவதற்கான முயற்சிகணள நாங்கள் முன்டனடுத்து வருகிமறாம்.
அதற்குத் மதணவயான பயிற்சிகள் அந்த மாநில மபாலீஸாருக்கு
வழங்கப்படும்" என்றார்.
ஐபிஎஃப் தணலவரும், ஓய்வு டபற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரியுமான
என்.ராமச்சந்திரன் கூறும்மபாது, "நாடு முழுவதும் 1.61 லட்சம் மபரிெம்
இந்த ஆய்ணவ நெத்திமனாம். ஆன்-ணலன் மூலமாகவும், மநரடியாகச்
டசன்றும் கெந்த 5 மாதங்களில் ஆய்வுகள் மமற்டகாள்ளப்பட்ென"
என்றார். -பிடிஐ
நாட்டில் ஒட்டுடமாத்த மபாலீஸாரின் டசயல்பாடு 69 சதவீதம் திருப்தி
அளிப்பதாக மக்கள் டதரிவித்துள்ளனர்,
3. மரொணர டசயலிழக்க டசய்யும் நவீன கருவி கெற்பணெயிெம் பிரதமர்
மமாடி ஒப்பணெப்பு:
எதிரி நாட்டு மரொர்கணள துல்லியமாக கண்காணித்து அவற்ணற
டசயலிழக்க டசய்யும் வணகயிலான ‘சக்தி’ என்ற டபயரிலான
எலக்ட்ரானிக் மபார்முணறக் கருவிணய (எலக்ட்ரானிக் வார்ஃமபர்
சிஸ்ெம்) டிஆர்டிஓ நிறுவனம் அண்ணமயில் வடிவணமத்தது. இந்தக்
கருவிகணள பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.
ரூ.1,805 மகாடி டசலவில் 12 கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வந்த சூழலில்,
சமீபத்தில்
2
கருவிகளின்
வடிவணமப்பு
முழுவதுமாக
நிணறவணெந்துள்ளது.
இணதயடுத்து, இந்தக் கருவிகணள இந்தியக் கெற்பணெயிெம் பிரதமர்
நமரந்திர மமாடி மநற்று ஒப்பணெத்தார். உத்தரபிரமதச மாநிலம்
ஜான்சியில் உள்ள கெற்பணெ தளத்தில் நணெடபற்ற நிகழ்ச்சியில், இந்தக்
கருவிணய பிரதமர் மமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.



 









4. மவளாண் சட்ெங்கள் மபாராட்ெம்: ஒரு கண்மைாட்ெம்
மத்திய அரசு டகாண்டுவந்துள்ள 3 புதிய மவளாண் சட்ெங்கணள வாபஸ்
டபற முடிவு டசய்துள்ள தாகவும், இது டதாெர்பாக வரும்நாொளுமன்ற
கூட்ெத்டதாெரில் நெவடிக்ணககள் மமற்டகாள்ளப் படும் என்றும் பிரதமர்
மமாடி மநற்று அறிவித்துள்ளார்.
மவளாண் சட்ெங்கள் மபாராட்ெம் டதாெர்பான கண்மைாட்ெம் வருமாறு:
ஜூன் 5, 2020: 3 புதிய மவளாண் சட்ெங்கணளக் டகாண்டு வருவ
தற்கான அவசரச் சட்ெங்கணள மத்திய அரசு பிறப்பித்தது.
ஜூன் 6, 2020: அவசரச் சட்ெங்கணளஎதிர்த்து பஞ்சாபில் விவசாயிகள்
ஆர்ப்பாட்ெம் டதாெக்கம்.
டசப். 14, 2020: நாொளுமன்றத்தில் 3 புதிய மவளாண் அவசரச்
சட்ெங்கள் தாக்கல்.
டசப். 17, 2020: அவசரச் சட்ெங்கள் மக்களணவயில் நிணறமவற்றம்.
டசப். 20, 2020: குரல் வாக்டகடுப்பு மூலம் மாநிலங்களணவயில் அவசரச்
சட்ெங்கள் நிணற மவற்றம்.
டசப். 23, 2020: சட்ெங்களுக்கு எதிராக ஒன்றாக இணைந்து மபாராெ
31 விவசாய அணமப்பு கள் முடிவு.
டசப். 27, 2020: 3 விவசாய மமசாதாக்களுக்கு குடியரசுத் தணலவர்
ராம்நாத் மகாவிந்த் ஒப்புதல்.
அக். 8, 2020: விவசாயிகளுென் மபச்சு நெத்த 8 உறுப்பினர்கள்
டகாண்ெ குழுணவ மத்திய அரசு அறிவித்தது.
நவ. 23, 2020: டெல்லி சமலா மபாராட்ெத்ணத அறிவித்தது விவசாயிகள்
சங்கம்.
டிச. 3, 2020: விவசாய அணமப்புகள், மத்திய அரசுென் முதல் சுற்று
மபச்சுவார்த்ணத.
டிச. 8, 2020: நாடு தழுவிய பந்த் நெத்த விவசாயிகள் அணமப்பு அணழப்பு.
டிச. 9, 2020: மத்திய உள்துணற அணமச்சர் அமித் ஷாவுென் விவசாயத்
தணலவர்கள் சந்திப்பு.
டிச. 16, 2020: பிரச்சிணனணயத் தீர்க்க குழு அணமக்கலாம் என உச்ச
நீதிமன்றம் மயாசணன.
டிச. 21, 2020: 24 மணி மநர டதாெர் உண்ைாவிரதப் மபாராட்ெத்ணத
விவசாயிகள் அறிவித்தனர்.
ஜன. 7, 2021: குடியரசு தினத்தில் டெல்லியில் டிராக்ெர் மபரணி நெத்தப்
மபாவதாக விவசாயிகள் அறிவிப்பு.
ஜன. 11, 2021: விவசாயிகள் மபாராட்ெத்ணதத் தவறாக ணகயாள்வதாக
மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கண்ெனம்.
ஜன. 12, 2021: மவளாண் சட்ெங்களுக்கு காலவணரயற்ற தணெணய
உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்தது. மமலும் 4 மபர் டகாண்ெ உச்ச நீதிமன்றக்
குழுணவ அணமப்பதாகவும் அறிவித்தது.
ஜன. 22, 2021: மதால்வியில் முடிந்தது விவசாயிகள், மத்திய அரசு
இணெயிலான 11-வது சுற்று மபச்சுவார்த்ணத.
ஜன. 26, 2021: டெல்லியில் நுணழந்த விவசாயிகள் மபாலீஸாருென்
மமாதல், டசங்மகாட்ணெயில் டகாடிமயற்றி ஆர்ப்பாட்ெம்.
ஜன. 28, 2021: காஸிப்பூர் மபாராட்ெத்தின்மபாது பாரதீயகிஸான்
யூனியன் தணலவர் ராக்மகஷ் டிணகத் உைர்ச்சி கரமான வணகயில்
மபச்சு.
ஜன. 29, 2021: முஸாபர்நகரில் நணெடபற்ற
ஆயிரக்கைக்கான விவசாயி கள் பங்மகற்பு.

மகாபஞ்சாயத்தில்

பிப். 3, 2021: விவசாயிகள் மபாராட்ெத்துக்கு பருவநிணல மாறுபாட்டு
ஆர்வலர் கிமரட்ொ தன்பர்க் ஆதரவு, டூல் கிட்ணெயும் டவளியிட்ொர்.
பிப். 13, 2021: டூல்கிட் விவகாரத்தில் டபங்களூருணவச் மசர்ந்த திஷா
ரவிணய டெல்லி மபாலீஸார் ணகது டசய்தனர்.
பிப். 18, 2021: நாடு தழுவிய ரயில் மறியல் மபாராட்ெத்ணத அறிவித்தது
சம்யுக்தா கிஸான் மமார்ச்சா (எஸ்மகஎம்).
பிப். 23, 2021: திஷா ரவிக்கு டெல்லி டசஷன்ஸ் நீதிமன்றம் ஜாமீன்.
மார்ச் 5, 2021: நிபந்தணனயற்ற முணறயில் சட்ெங்கணள மத்திய அரசு
வாபஸ் டபறமவண்டும் என பஞ்சாப் சட்ெப் மபரணவயில் தீர்மானம்.
மார்ச் 6, 2021: டெல்லி எல்ணலயில் விவசாயிகள் மபாராட்ெம் 100-வது
நாணள எட்டியது.















மம 27, 2021: மபாராட்ெம் டதாெங்கி 6 மாதங்கள் நிணற
வணெந்தணதடயாட்டி கருப்பு தினத்ணத அனுஷ்டித்த விவசாயிகள்.
ஆக. 7, 2021: டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நணெடபறும் கிஸான்சன்சத்
(விவசாயிகள் நாொளு மன்றம்) நிகழ்ச்சியில் பங்மகற்க 14 எதிர்க்கட்சித்
தணலவர்கள் முடிவு.
நவ. 19, 2021: விவசாய சட்ெங்கணள வாபஸ் டபறுவதாக பிரதமர் மமாடி
அறிவிப்பு.
5. ஆசிய வில்வித்ணத: இறுதி நாளில் இந்தியாவுக்கு 3 பதக்கம்
ஆசிய வில்வித்ணத சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியின் இறுதி நாளான
டவள்ளிக்கிழணம இந்தியா 2 டவள்ளி, 1 டவண்கலம் என 3
பதக்கங்கணள டவன்றது.
வங்கமதச தணலநகாா் ொக்காவில் ஆசிய வில்வித்ணத சாம்பியன்
மபாட்டிகள் நணெடபற்று வந்தன. இறுதி நாளான டவள்ளிக்கிழணம
மகளிாா், ஆெவாா் டரக்காா்வ் பிரிவில் பலம் வாய்ந்த டகாரிய அணிணய
எதிாா்டகாண்ெது இந்தியா.
இறுதிச் சுற்றில் இந்திய அணிகள் மதால்வி கண்ென. ஆெவாா் பிரிவில்
ஒலிம்பியன் பிரவீன் ஜாதவ், மதசிய சாம்பியன் பரத் சலுன்மக, கபில்
ஆகிமயாாா் இெங்கிய இந்திய அணி 2-6 என்ற புள்ளிக் கைக்கில்
டகாரிய ஆெவரிெம் மதால்வி கண்டு டவள்ளிணய டவன்றது.
மகளிாா் பிரிவில் அங்கிதா பகத், மதுமவத்வான், ரிதி ஆகிமயாாா் டகாண்ெ
இந்திய அணி 0-6 என்ற புள்ளிக் கைக்கில் டகாரியாவிெம் மதாற்று
டவள்ளி டவன்றனாா்.
மமலும் கலப்பு டரக்காா்வ் பிரிவில் மூன்றாம் இெத்துக்கான ஆட்ெத்தில்
உஸ்டபகிஸ்தான் அணிணய 6-0 என்ற புள்ளிக் கைக்கில் அங்கிதா
பகத்-கபில் இணை வீழ்த்தி டவண்கலம் டவன்றது.
இப்மபாட்டியில் மஜாதி சுமரகா தங்கம் டவன்றாாா். 1 தங்கம், 4 டவள்ளி, 2
டவண்கலப் பதக்கங்கணள டவன்றது இந்தியா.
6. ‘பாெப் புத்தகங்களில் பள்ளிக் குழந்ணதகள் பாதுகாப்பு விழிப்புைாா்வு’
பாெப் புத்தகங்களிலும் பள்ளிக் குழந்ணதகளின் பாதுகாப்பு குறித்த
விழிப்புைாா்வு தகவல், டதாொா்பு எண் உள்ளிட்ெணவ இெம்டபறும்
என்றாாா் பள்ளிக் கல்வித் துணற அணமச்சாா் அன்பில் மமகஷ்
டபாய்யாடமாழி.
சாா்வமதச குழந்ணதகளுக்கு எதிரான வன்முணற தடுப்பு தினத்ணத
முன்னிட்டு திருச்சி பிஷப் ஹீபாா் பள்ளியில் டவள்ளிக்கிழணம
நணெடபற்ற குழந்ணதகளின் பாதுகாப்பு விழிப்புைாா்வுப் பயிற்சி
பணிமணனணய டதாெங்கி ணவத்த அணமச்சாா் மமலும் கூறியது:
தமிழகத்தில் முதல்கட்ெமாக திருச்சியில் இந்தப் பயிற்சி 316 மபருக்கு
அளிக்கப்படுகிறது. டதாொா்ந்து டசன்ணனயில் நாடளான்றுக்கு 400 மபாா்
பயன்டபறும் வணகயில் பயிலரங்கு நணெடபறும். பின்னாா், அணனத்து
மாவட்ெங்களிலும்
பயிற்சிகள்
அளிக்கப்பட்டு
ஆசிரியாா்கள்,
தணலணமயாசிரியாா்கள்,
ஆசிரியரல்லாத
பணியாளாா்கள், பள்ளி
நிாா்வாகக் குழுவினாா் முன்மாதிரி அலுவலாா்களாகச் டசயல்பட்டு
விழிப்புைாா்வு ஏற்படுத்துவாா்.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 2.87 லட்சம் வகுப்பணறகளிலும் குழந்ணதகள்
பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புைாா்வு சுவடராட்டி இெம்டபறச் டசய்யப்படும்.
மமலும், மபாக்மசா சட்ெம் குறித்த விழிப்புைாா்வு, குழந்ணதகள் உதவி
டபற
14417
என்ற
கட்ெைமில்லா
டதாணலமபசி
குறித்தும்
பாெப்புத்தகங்களில் முதல் பக்கத்திமலமய டவளியிட்டு விழிப்புைாா்வு
ஏற்படுத்தப்படும்.
மாைவாா்கள் அளிக்கும் புகாாா்களின் உண்ணம தன்ணம ஆராய்ந்து
நெவடிக்ணக எடுக்கப்படும். நிலுணவயில் உள்ள புகாாா்கள் மீதும்
நெவடிக்ணக எடுக்கப்படும்.
பள்ளிகளில் மாைவாா்கள் புகாாா் அளிப்பது டவளிமய டதரிந்தால்
பள்ளிக்கு அவப்டபயாா் ஏற்படுகிறது எனக் கருதி அணத மூடி மணறக்க
தனியாாா்
பள்ளி
நிாா்வாகங்கள்
முயற்சிக்கின்றன.
அதற்காக
பிரச்ணனகணள விசாரிக்காமல் விட்டு விெக் கூொது. மாைவாா்களின்
நலன் கருதி கண்டிப்பாக நெவடிக்ணக எடுக்க மவண்டும்.
பைம் டசலுத்தவில்ணல என்பதற்காக தனியாாா் பள்ளி ஆன்ணலன்
வகுப்புகளில் மாைவாா்கணளப் புறக்கணிப்பமதா, பள்ளித் மதாா்வு
வினாத்தாள், விணெத்தாள் வழங்காமமலா, இதர கல்விச் மசணவ
அளிக்காமமலா புறக்கணித்தால் நெவடிக்ணக எடுக்கப்படும்.



 









அரசு பள்ளிகளுக்கு வரும் மாைவாா்களின் எண்ணிக்ணக விகிதம்
டதாொா்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் 5
லட்சம் மாைவாா்கள் புதிதாக அரசுப் பள்ளிகளில் மசாா்ந்துள்ளனாா்.
இதன்மூலம் தற்மபாது ஏறத்தாழ 71 லட்சம் மாைவாா்கள் அரசுப்
பள்ளிகளில் பயில்கின்றனாா் என்றாாா்.
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி மாநிலத் திட்ெ இயக்குநாா் ஆாா். சுதன்
மபசுணகயில், பள்ளி ஆசிரியாா்கள், தணலணமயாசிரியாா்கள், முதல்வாா்கள்,
பள்ளி
நிாா்வாகத்தினாா்,
பள்ளி
மமலாண்ணமக்
குழுவினாா்,
ஆசிரியரல்லாத பணியாளாா்கள், டபற்மறாாா் என அணனத்துத் தரப்பும்
ஒன்றிணைந்து குழந்ணதகளின் பாதுகாப்ணப உறுதி டசய்ய மவண்டும்
என்றாாா்.
7. நிதி டதாழில்நுட்ப ஆட்சிமன்றக் குழு அணமப்பு: தமிழக அரசு உத்தரவு
வாா்த்தக
மமம்பாடு,
சந்ணதப்படுத்துதல்
மபான்ற
பணிகணள
மமற்டகாள்ளக் கூடிய நிதி டதாழில்நுட்பப் பணிகளுக்டகன தனி
ஆட்சிமன்றக் குழு அணமக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தணலவராக டதாழில்
துணற
அணமச்சாா்
இருப்பாாா்
என
அரசின்
உத்தரவில்
டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, டதாழில் துணற கூடுதல் தணலணமச்
டசயலாளாா் எஸ்.கிருஷ்ைன் டவளியிட்ெ உத்தரவு:நிதிடதாழில்நுட்பத்துக்கான ஆட்சிமன்றக் குழுவின் தணலவராக டதாழில்
துணற அணமச்சரும், துணைத் தணலவராக தணலணமச் டசயலாளரும்
டசயல்படுவாா். மமலும் டதாழில் துணற கூடுதல் தணலணமச் டசயலாளாா்,
நிதித் துணற முதன்ணமச் டசயலாளாா், தகவல் டதாழில்நுட்பவியல்
முதன்ணமச் டசயலாளாா், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் டதாழில்கள் துணற
டசயலாளாா், டதாழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் நிாா்வாக இயக்குநாா்
உள்ளிட்மொாா் உறுப்பினாா்களாக இருப்பாா். அவாா்களுென் நிதி சாாா்ந்த
துணறகளில் வல்லுநாா்களான பாலாஜி நூதலபாடி, சுந்தாா் கண்ைன்,
ராம்குமாாா் ராமமூாா்த்தி ஆகிமயாரும் உறுப்பினாா்களாகச் டசயல்படுவாா்.
நிதிடதாழில்நுட்பம்
மற்றும்
அதுசாாா்ந்த
துணறகளில்
ஏற்படும்
முன்மனற்றங்கள், முன்டனடுப்புகள் ஆகியவற்ணற இந்த ஆட்சிமன்றக்
குழு
தீவிரமாக
கண்காணிக்கும்.
சந்ணதப்படுத்துதல்
மற்றும்
முத்திணரப்படுத்துதல், வணிக மமம்பாடு, கூட்ொண்ணமகள், கல்வி,
முதலீடுகள் மபான்ற துணறகளில் டகாள்ணககணள வகுக்க துணைக்
குழுக்கணள ஏற்படுத்தும் பணிகணள ஆட்சிமன்றக் குழு டசய்யும். மமலும்,
துணறகளில் நிபுைத்துவம் டபற்மறாாா்களின் ஆமலாசணனகளும்
ஆட்சிமன்றக் குழுவால் மகாரப்படும். இந்தக் குழுவானது ஆறு
மாதங்களுக்கு ஒரு முணற கூடி விவாதிக்கும் என அரசின் உத்தரவில்
டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
8. 'தமிழ்நாடு குழந்ணதகளுக்கான டகாள்ணக 2021': முதல்வர் ஸ்ொலின்
டவளியிட்ொர்
தமிழக
முதல்வர்
மு.க.
ஸ்ொலின்,
"தமிழ்நாடு
மாநில
குழந்ணதகளுக்கான டகாள்ணக 2021”-ஐ இன்று டவளியிட்ொர்.
தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின் இன்று (20.11.2021) தணலணமச்
டசயலகத்தில், சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிணமத் துணற சார்பில்
தமிழகத்தில் குழந்ணதகள் பாதுகாப்புென் வாழவும், ஒருங்கிணைந்த
வளர்ச்சி மற்றும் உரிணமகள் டபறவும் தனித்துவம் வாய்ந்த “தமிழ்நாடு
மாநில குழந்ணதகளுக்கான டகாள்ணக 2021” டவளியிட்ொர். மமலும்,
நிதி ஆதரவு திட்ெத்தின் கீழ் 1,148 குழந்ணதகளுக்கு நிதியுதவியும்,
கருணை
அடிப்பணெயில்
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நபர்களுக்கு
பணிநியமன
ஆணைகணளயும் வழங்கினார்.







குழந்ணதகளுக்கு பல்மவறு உதவி திட்ெங்கணளயும் நிவாரை நிதி
உதவிகணளயும் வழங்குவதற்கு 29.05.2021 அன்று பல்மவறு
அறிவிப்புகணள டவளியிட்ொர்கள்.
அவ்வறிப்பிணன டதாெர்ந்து, இத்திட்ெத்தின் கீழ் இதுநாள்வணரயில்
மகாவிட்-19 மநாய் டபருந்டதாற்றால் பாதிக்கப்பட்டு டபற்மறார்கணள
இழந்த 256 குழந்ணதகளுக்கு ரூ.12.80 மகாடி மற்றும் ஒரு டபற்மறாணர
இழந்த 6,493 குழந்ணதகளுக்கு ரூ.194.79 மகாடி, என டமாத்தம் 6,749
குழந்ணதகளுக்கு ரூ.207.59 மகாடி தமிழ்நாடு அரசால் இதுவணர
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிணமத் துணறயின் 2021-22ஆம் ஆண்டு
மானியக் மகாரிக்ணகயில், டபற்மறார் இருந்தும் வறுணம நிணல
காரைமாக, பராமரிக்க இயலாது குழந்ணதகணள நிறுவனங்களில்
ணவத்து பராமரிப்பதற்கு மாற்றாக குடும்பங்களில் ணவத்து பராமரிப்பணத
ஊக்குவிக்கும் வண்ைம், மாவட்ெ குழந்ணதகள் பாதுகாப்பு அலகுகள்
மூலம் டசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிதி ஆதரவுத் திட்ெத்தின் காத்திருப்பு
பட்டியலில் உள்ள 1,148 குழந்ணதகளுக்கு மாதந்மதாறும் ரூ.2,000 வீதம்
3 ஆண்டுகளுக்கு மாநில அரசின் முழு பங்களிப்புென் நிதியுதவி
வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ெது.
அதன்படி, இத்திட்ெத்திற்காக நெப்பு நிதி ஆண்டில் ரூ.1,37,76,000/- நிதி
ஒப்பளிப்பு டசய்யப்பட்டு, நிதி ஆதரவு திட்ெத்தின் கீழ் 10 குழந்ணதகளுக்கு
தமிழக முதல்வர் ஸ்ொலின், நிதியுதவிக்கான காமசாணலகணள
வழங்கினார்.
சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிணமத்துணற சார்பில் சமூகநல
இயக்குநரக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்து
பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த 15 பணியாளர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு
இளநிணல உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர், இரவுக் காவலர் ஆகிய
பணியிெங்களுக்கு
கருணை
அடிப்பணெயில்
பணிநியமன
ஆணைகணள
வழங்கிடும்
அணெயாளமாக
ஸ்ொலின்,
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வாரிசுதாரர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகணள வழங்கினார்.
8. தூய்ணம நகரங்கள் பட்டியலில் டசன்ணன மாநகராட்சிக்கு 43-வது
இெம்
தூய்ணம நகரங்கள் பட்டியலில் இந்த ஆண்டு டசன்ணன மாநகராட்சிக்கு
43-வது இெம் கிணெத்துள்ளது. மாைவர்களுக்கு ‘சுகாதார தூதர்’
அட்ணெ வழங்கியணத பாராட்டி, மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகாரங்கள் அணமச்சகம் விருது வழங்கி கவுரவித்துள்ளது.
மத்திய அரசின் வீட்டுவசதி மற்றும்நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அணமச்சகம்
சார்பில், தூய்ணம இந்தியா இயக்கம்கெந்த 2014-ம் ஆண்டு
டதாெங்கப்பட்ெது. இதன்கீழ் கெந்த 2016-ம் ஆண்டுமுதல் மதசிய
அளவில் தூய்ணம நகர கைக்டகடுப்பு நெத்தி, தரவரிணசப் பட்டியல்
டவளியிெப்படுகிறது. தூய்ணமப் பணியில் சிறந்து விளங்கும் நகர்ப்புற
உள்ளாட்சிக்கு விருதுகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
2021-ம் ஆண்டுக்கான விருதுகள் வழங்கும் விழா டெல்லியில் மநற்று
நணெடபற்றது. குடியரசுத் தணலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் பங்மகற்று
தரவரிணசப் பட்டியணல டவளியிட்டு, நாட்டிமலமய தூய்ணமயான
நகரங்கள் பட்டியலில் முதலிெம் பிடித்த இந்தூர், 2-ம் இெம் பிடித்த சூரத்,
3-ம் இெம் பிடித்த விஜயவாொ ஆகிய நகரங்களுக்கு விருதுகணள
வழங்கினார்.

தமிழகத்தில் குழந்ணதகள் பாதுகாப்புென் வாழவும், அவர்களின்
அடிப்பணெத் மதணவகணள நிணறமவற்றி ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சிணய
டபறவும், குழந்ணதகளின் உரிணமகள் எவ்வித தணெயுமின்றி கிணெக்கப்
டபறுவணத உறுதி டசய்யவும் மாநில அளவில் குழந்ணதகளுக்கான
டகாள்ணகணய வடிவணமத்தல் இன்றியணமயாதது ஆகும்.

தூய்ணம நகரங்கள் பட்டியலில் டசன்ணன மாநகராட்சி 43-வது
இெத்ணதப் பிடித்துள்ளது. கெந்த ஆண்டில், டசன்ணன 45-வது இெத்தில்
இருந்தது குறிப்பிெத்தக்கது. இப்மபாட்டியில், 10 லட்சத்துக்கும் மமற்பட்ெ
மக்கள்டதாணக டகாண்ெ 48 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அணமப்புகள்
பங்மகற்றிருந்தன. இதில் டசன்ணன மாநகராட்சிக்கு 43-வது இெம்
கிணெத்துள்ளது. இத்தரவரிணசயில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பங்கு டபற்ற
டசன்ணன, மதுணர, மகாணவ ஆகிய நகரங்களில், டசன்ணன
முதலிெத்தில் உள்ளது.

இதணனக்
கருத்தில்
டகாண்டு
அவர்களின்
வளர்ச்சிப்
படிநிணலகளுக்கான இலக்கிணன அணெந்திெவும், குழந்ணதகளின்
ஊட்ெச்சத்து, கல்வி, மருத்துவம், பாலியல் பாகுபாடின்ணம, பாதுகாப்பு
இணவ அணனத்திற்குமான தனித்துவம் வாய்ந்த டகாள்ணகயாக
“தமிழ்நாடு
மாநில
குழந்ணதகளுக்கான
டகாள்ணக
2021”
வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டுக்கான ‘திெக்கழிவு மமலாண்ணமயில் புதுணம பணெத்தல்
மற்றும் சிறந்த நணெமுணறகணள பின்பற்றுதல்' என்ற பிரிவின்கீழ்
டசன்ணனமாநகராட்சிக்கு விருது கிணெத்துள்ளது. இந்த விருணத மத்திய
வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துணற டசயலர் துர்கா சங்கர்
மிஸ்ரா வழங்க, டசன்ணன மாநகராட்சி துணை ஆணையர் (சுகாதாரம்)
எஸ்.மனீஷ் டபற்றுக்டகாண்ொர்.

குழந்ணதகளின் மமல் மாறாத அன்பும் அவர்களின் நலனில் மிகுந்த
அக்கணறயும் டகாண்டுள்ள தமிழக முதல்வர், மகாவிட்-19 மநாய்
டபருந்டதாற்றால்
பாதிக்கப்பட்டு,
டபற்மறார்கணள
இழந்த

டசன்ணன
மாநகராட்சியின்
சுகாதாரக்
கல்வித்துணற
சார்பில்
திெக்கழிவுமமலாண்ணம, மக்கும் குப்ணபகள் மூலம் வீட்டிமலமய
இயற்ணக உரம் தயாரித்தல் உள்ளிட்ெணவ குறித்து பள்ளி மாைவ,











 











மாைவியர்களுக்கு
விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது.
ஒவ்டவாரு மாைவ, மாைவியும் மாநகராட்சியின் சுகாதாரத் தூதராக
டசயல்பட்டு, மாநகர தூய்ணமணய உறுதிப்படுத்த மவண்டும் என்று
மவண்டுமகாள் விடுத்து, உறுதிடமாழி எடுத்தல் மற்றும் “சுகாதார தூதர்”
அணெயாள அட்ணெகணள மாைவ, மாைவிகளுக்கு வழங்கி
கவுரவிக்கும் பணிகணளயும் மாநகராட்சி சுகாதாரக் கல்வித்துணற
மமற்டகாண்டு வருகிறது.
இப்பணிணய பாராட்டிமய இந்த ஆண்டு, மத்திய அரசு சார்பில் திெக்கழிவு
மமலாண்ணமயில் “புதுணம பணெத்தல் மற்றும் சிறந்த நணெமுணறகணள
பின்பற்றுதல்”
என்ற
விருது
டசன்ணன
மாநகராட்சிக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது.





குற்றச்
டசயல்களில்
ஈடுபடுமவாணர
கண்ெறிதல்,
இயற்ணக
மபரிெர்களால் உயிரிழந்தவர்கணள கண்ெறிதல் மபான்ற பணிகணள
எளிதாகவும், துரிதமாகவும் மமற்டகாள்ள முடியும்.
11. தமிழகத்தில் முதல்முணறயாக கரூரில் - கருத்தணெ டசய்யும்
ஆண்களுக்கு ‘தங்கத் தந்ணத’ விருது : மாவட்ெ ஆட்சியர் டதாெங்கி
ணவத்தார்
தமிழகத்திமலமய முதல்முணறயாக, கரூர் மாவட்ெத்தில் கருத்தணெ
டசய்துடகாள்ளும் ஆண்களுக்கு ரூ.5,000 ஊக்கத் டதாணகயுென்
‘தங்கத் தந்ணத’ விருது அல்லது இலவச வீட்டுமணனப் பட்ொ மபான்ற
ஏமதனும் ஒருஅரசுத் திட்ெங்களில் முன்னுரிணம வழங்கப்படும் என
மாவட்ெ ஆட்சியர் த.பிரபுசங்கர் டதரிவித்தார்.

9. இந்திய டதாழில் கூட்ெணமப்பின் ‘கடனக்ட் 2021' மாநாடு- நவ.26-ல்
முதல்வர் டதாெங்கி ணவக்கிறார்

கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்து டகாள்ளும் ஆண்களுக்கு அரசு
சார்பில் ரூ.1,100 ஊக்கத் டதாணக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழக அரசுென் இணைந்து இந்திய டதாழில் கூட்ெணமப்பு
(சிஐஐ)நெத்தும், தகவல் டதாெர்புத் துணற குறித்த ‘கடனக்ட் 2021’
சர்வமதச மாநாடு மற்றும் கண்காட்சிணய வரும் நவம்பர் 26-ம் மததி
முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின் டதாெங்கி ணவக்கிறார். இம்மாநாடு, ஒரு
நிணலயான ஆழமான டதாழில்நுட்ப சுற்றுச்சூழல் அணமப்ணப
உருவாக்குவணத கருப்டபாருளாக டகாண்டு நெத்தப்படுகிறது.

இந்நிணலயில், தமிழகத்திமலமய முதன்முணறயாக, கரூர் மாவட்ெத்தில்
கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்து டகாள்ள முன்வரும் ஆண்கணள
ஊக்குவித்து கவுரவிக்கும் வணகயில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள்
நல்வாழ்வுத்துணற சார்பில் ரூ.5,000 ஊக்கத் டதாணகயுென் தங்கத்
தந்ணத விருது வழங்கும் திட்ெ டதாெக்க விழா அரசு மருத்துவக் கல்லூரி
மருத்துவமணனயில் மநற்று நணெடபற்றது.

மாநாட்ணெ டதாெங்கிணவக்கும் முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின், கடனக்ட்2021
விருதுகணள வழங்கி, தமிழகஅரசின் தகவல் டதாழில்நுட்பத்துணறயின்
பல்மவறு டகாள்ணககணள அறிமுகப்படுத்துகிறார். இந்த மாநாடு
டதாெர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின் காடைாலி வாயிலாக மபசும்மபாது,
“தமிழக அரசும்இந்திய டதாழில் கூட்ெணமப்பும் இணைந்து கெந்த
2000-ம் ஆண்டுமுதல் நெத்தும் கடனக்ட் மாநாடு மூலம் தகவல்
டதாழில்நுட்பத் துணறயில் தமிழகம் முன்னணி மாநிலமாக மாறி
வருகிறது. இந்தமாநாடு மூலம் தகவல் டதாழில்நுட்பத்துணறயில் புதிய
முதலீடுகள் தமிழகத்துக்கு வரமவண்டும். 2030-க்குள் தமிழகம் ஒரு
ட்ரில்லியன் ொலர் அளவில் டபாருளாதார உற்பத்திணய அணெவதற்கு
இந்தமாநாடு உதவுவதாக அணமயமவண்டும்’’ என்றார்.
சிஐஐ தமிழ்நாடு தணலவர் ொக்ெர் எஸ். சந்திரகுமார் கூறும்மபாது, “கெந்த
20 ஆண்டுகளில் கடனக்ட் மாநாடு டதாழில்நுட்ப தளங்கள் உருவாக்கம்,
ஐசிடி அகாெமி, சிறப்பு டதாழில்நுட்ப பூங்காக்கள், விண்டவளி டதாழில்
பூங்காவில் புதிய மமம்பாடுகள், திறன் மமம்பாட்டிற்கான தகவல்
டதாழில்நுட்ப கூட்ெணமப்பு உள்ளிட்ெவற்றில் பல்மவறு சாதணன
முயற்சிகணள உருவாக்கி உள்ளது’’ என்றார்.
சிஐஐ கடனக்ட் 2021 தணலவர் மஜாஷ் பவுல்கர் மபசும்மபாது, ‘‘இந்த
மாநாடு
தற்மபாது
அணனத்துடதாழில்நுட்ப
வழங்குநர்கணளயும்
டதாழில்நுட்ப நுகர்வு டதாழில்கணளயும் இணைத்து, எலக்ட்ரானிக்ஸ்
உற்பத்தி மற்றும் ஒட்டுடமாத்த மசணவகள் துணறயில் சிறப்பு கவனம்
டசலுத்தும் விதமாக மாறி உள்ளது’’ என்றார்.

மாவட்ெ ஆட்சியர் த.பிரபு சங்கர் திட்ெத்ணத டதாெங்கி ணவத்து,
கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்துடகாண்ெ ஆண்களுக்கு தங்கத்
தந்ணத விருது வழங்கினார்.
பின்னர் ஆட்சியர் த.பிரபுசங்கர் மபசியது: ஆண்கள் கருத்தணெ டசய்து
டகாள்வணத ஊக்குவிக்கும் வணகயில் ரூ.5,000 ஊக்கத் டதாணகயுென்
தங்கத் தந்ணத விருது வழங்கப்படும். அல்லது இலவச வீட்டு
மணனப்பட்ொ, வீட்டில் உள்ள முதியவர் ஒருவருக்கு மாதாந்திர உதவித்
டதாணக, விணலயில்லா கறணவ மாடு, சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர டதாழில்
டதாெங்கரூ.10 லட்சம் வணர பிணையில்லா வங்கிக் கெனுதவி, சிறு, குறு
விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீத மானியத்தில் நுண்ணீர் பாசனம்
அணமத்து தருதல், மதாட்ெக்கணலத் துணறமூலமாக டதன்ணனயில் பல
அடுக்கு பயிர் திட்ெத்தின் மூலம்ஒரு டெக்மெருக்கு ரூ.40,000
வணரமானியம் வழங்குதல் மபான்ற ஏமதனும் ஒரு அரசுத் திட்ெத்தில்
முன்னுரிணம அளித்து நலத்திட்ெ உதவிகள் வழங்கப்படும் என்றார்.
முதல்நாளில் 21 மபர்
மநற்று நெந்த முகாமில் 21க்கும் மமற்பட்ெ ஆண்கள் பங்மகற்று
கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்துடகாண்ெனர். அவர்களுக்கு ஊக்கத்
டதாணகயுென், தங்கத் தந்ணத விருது வழங்கப்பட்ெது.
12. கமரானா அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கான ஆயுஷ்-64 மாத்திணர
தயாரிப்பு 46 நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி: மத்திய ஆயுஷ் அணமச்சகம்
ஒப்புதல்

10. ரூ.44.30 மகாடியில் காவல்துணற கட்டிெம் திறப்பு - தெய அறிவியல்
துணறக்காக ‘மரபணு மதெல் டமன்டபாருள்’ : முதல்வர் ஸ்ொலின்
டவளியிட்ொர்

கமரானா அறிகுறி உள்ளவர்கணள குைப்படுத்த உதவும் ஆயுஷ்-64
மாத்திணர தயாரிப்புக்கான டதாழில்நுட்பத்ணத 46 நிறுவனங்களுக்கு
அளிக்க மத்திய ஆயுஷ்அணமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு தெய அறிவியல் துணறயால் நாட்டில் முதல் முணறயாக
உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘தெய மரபணு மதெல் டமன்டபாருணள’ முதல்வர்
ஸ்ொலின்
டவளியிட்டு,
காவல்துணற
கட்டிெங்கணளயும்
திறந்துணவத்தார்.
தெய

கமரானா ணவரஸ் தடுப்பில் அதாவது ஏ சிம்ெம் மற்றும் குணறந்த அளவு
மநாய் டதாற்றுஅறிகுறி உள்ளவர்கணள குைப்படுத்துவதற்கு ஆயுஷ்-64
மாத்திணர மிகவும் உதவியாக உள்ளது. இதுவணர 7 நிறுவனங்கள்
மட்டுமம இந்த மாத்திணரணயத் தயாரிப்பதற்கான உரிமத்ணதப்
டபற்றிருந்தன. தற்மபாதுஇந்த மாத்திணரயின் மதணவணயக் கருத்தில்
டகாண்டு அதிகஅளவிலான நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்க முடிவு
டசய்யப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம் இத்டதாழில்நுட்பத்ணத நாட்டில் அறிமுகப்படுத்துவதில்
முதல் மாநிலமாக தமிழகம்திகழ்கிறது. இந்த மதெல் டமன்டபாருணள
முதல்வர்
மு.க.ஸ்ொலின்
மநற்று
தணலணமச்
டசயலகத்தில்
பயன்பாட்டுக்கு டகாண்டு வந்தார்.

டதாெக்கத்தில் மமலரியா மநாய்க்கான மாத்திணரயாக ஆயுஷ்-64
பரிந்துணரக்கப்பட்டு வந்தது. நாட்டில் கமரானா ணவரஸ்பரவியமபாது
குணறந்த அளவிலான பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு இது மிகச் சிறந்த
தீர்வாக இருந்தது. கமரானா ணவரஸ் டதாற்றில் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில்
சிகிச்ணச டபற்றுவந்த 63 ஆயிரம் மபர் இந்த மாத்திணரணய சாப்பிட்டு
விணரவாக குைமணெந் துள்ளனர்.

இதுகுறித்து தமிழக அரசு மநற்று டவளியிட்ெ டசய்திக்குறிப்பு:
தமிழ்நாடு தெய அறிவியல் துணறயின் டிஎன்ஏ
மரபணுமதெல் டமன்டபாருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவில்

நாட்டிமலமய முதல் மாநிலம்

இப்புதிய தெய மரபணு மதெல் டமன்டபாருள் மூலமாக, கெத்தப்பட்ெ
குழந்ணதகள் மற்றும் காைாமல் மபான குழந்ணதகணள மரபணு ஒப்பீடு
ஆய்வு மூலம் உரிய டபற்மறாருென் ஒப்பணெத்தல், மாநிலங்களுக்கு
இணெயில் டசயல்படும் குற்றவாளிகளின் டதாெர்ணப கண்ெறிதல்,
கணரமயாரம் ஒதுங்கும் அணெயாளம் டதரியாத உெல்கள் மற்றும் மனித
எலும்புகணள மரபணு ஆய்வு மூலம் அணெயாளம் காணுதல், டதாெர்









இணதத் டதாெர்ந்து ஆயுஷ்-64 மாத்திணரக்கான மதணவ அதிகரித்தது.
இது உெலில் மநாய் எதிர்ப்புத் திறணன அதிகரிக்க உதவியமதாடு,
காய்ச்சலின் தீவிரத்ணத குணறக்க உதவியது. கமரானா முதல் அணல
தீவிரமணெந்தமபாது பலருக்கும் இது மிகவும் உதவியாக இருந்தது.
இந்த மாத்திணரயின் டசயல் பாடு குறித்து 8 தனித்தனி மருத்துவ
மசாதணனகள் நெத்தப்பட்ென. இது மிகச் சிறந்த பலணன அளித்துள்ளது.



 









மமலும்
எவ்வித
பக்க
விணளவுகணளயும்
இந்த
மாத்திணர
ஏற்படுத்தவில்ணல என்பதும் இதன் தனிச் சிறப்பாகும். - பிடிஐ
13. உள்நாட்டில் தயாரான மபார்க்கப்பல் - ஐஎன்எஸ் விசாகப்பட்டினம்
இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு:
உள்நாட்டிமலமய
தயாரிக்கப்பட்ெ
மபார்க்கப்பலான
ஐஎன்எஸ்விசாகப்பட்டினம், இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது.
இந்திய கெற்பணெயில் மபார்க்கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிகள், மராந்துகப்பல்கள்
என 130 கப்பல்கள் உள்ளன. வரும் 2027-ம் ஆண்டுக்குள் கெற்பணெ
கப்பல்களின் எண்ணிக்ணகணய 170 ஆக உயர்த்ததிட்ெமிெப்பட்டுள்ளது.







15. நாட்டின் தூய்ணமயான நகரமாக 5-வது முணறயாக இந்தூர் மதர்வு :
மத்திய அரசின் வருொந்திர தூய்ணமயான நகரங்கள் கைக்டகடுப்பில்
5-வது முணறயாக மத்தியபிரமதசத்ணதச் மசர்ந்த இந்தூர் முதலிெம்
பிடித்துள்ளது.
நாட்டில் தூய்ணமணய பராமரிக்கும் மநாக்கத்தில் தூய்ணம இந்தியா
திட்ெத்ணத மத்திய அரசு தீவிரமாக டசயல்படுத்தி வருகிறது. தூய்ணமப்
பணிணய சிறப்பாக மமற்டகாள்ளும் நகரங்களுக்கு மத்திய வீட்டு வசதி
மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துணற சார்பில் ஆண்டுமதாறும்
விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வணகயில் இந்த ஆண்டு
விருதுக்கான நகரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுஉள்ளன.

இந்த வரிணசயில் ஐஎன்எஸ்விசாகப்பட்டினம் மபார்க்கப்பல் இன்று
நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப் படுகிறது. மும்ணபயில் நணெடபறும் விழாவில்
இந்த மபார்க்கப்பல் கெற்பணெயில் மசர்க்கப்படுகிறது. மத்திய பாதுகாப்புத்
துணற அணமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் விழாவுக்கு தணலணம வகிக்கிறார்.

இதில் நாட்டில் மிகவும் தூய்ணமயான நகரமாக மத்தியபிரமதசத்ணத
மசர்ந்த இந்தூர், டதாெர்ந்து 5-வது முணறயாக மதர்வு டசய்யப்பட்டுள்ளது.
குஜராத் மாநிலத்தின் சூரத், ஆந்திர மாநிலத்தின் விஜயவாொ
ஆகியணவ முணறமய இரண்ொவது மற்றும் மூன்றாவது இெத்ணத
பிடித்துள்ளன.

மத்திய பாதுகாப்புத் துணறயின் 15 பி திட்ெத்தின் கீழ் 4 அதிநவீன
மபார்க்கப்பல்கள் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இதில் முதல்
மபார்க்கப்பலான ஐஎன்எஸ்விசாகப்பட்டினம் மும்ணப கட்டுமான
தளத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு அணனத்து மசாதணனகணளயும் டவற்றிகரமாக
நிணறவு டசய்துள்ளது.

கங்ணகக் கணரயில் அணமந்துள்ள மிகவும் தூய்ணமயான நகரமாக
(தூய்ணமயான கங்ணக நகர்) வாரைாசி மதர்வு டசய்யப்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் மிகவும் தூய்ணமயான மாநிலமாக சத்தீஸ்கர் மதர்வு
டசய்யப்பட்டுள்ளது.

7,400 ென் எணெ டகாண்ெது
இணதத் டதாெர்ந்மத அந்த மபார்க்கப்பல் கெற்பணெயில் இணைகிறது.
இது 7,400 ென் எணெ டகாண்ெது. நிர்பய், பிரம்மமாஸ், பாரக் உள்ளிட்ெ
அதிநவீனஏவுகணைகள், அதிநவீன மரொர்கள் கப்பலில் டபாருத்தப்பட்
டுள்ளன. இதில் 2 டெலிகாப் ெர்கணள நிறுத்தி ணவக்கும் வசதியும்
உள்ளது. 50 அதிகாரி களும் 250 வீரர்களும் கப்பலில் பணியாற்ற
உள்ளனர்.
உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ெ ஐஎன்எஸ் மவலா நீர்மூழ்கி கப்பல் வரும்
28-ம் மததி நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. இதுபிரான்ஸ்
டதாழில்நுட்பத்தில் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டுள் ளது. 1,775 ென் எணெ
டகாண்ெஇந்த நீர்மூழ்கியில், மபார்க்கப் பல்கணள தாக்கி அழிக்கும்
அதிநவீன ஏவுகணைகள் டபாருத்தப்பட்டுள்ளன.
14. உலகின் முதல் மின்சார தானியங்கி கார்மகா கப்பல்: நார்மவயின்
யாரா இன்ெர்மநஷனல் அறிமுகம்
நார்மவயின்
பிரபல
உரத்
தயாரிப்பு
நிறுவனமான
யாரா
இன்ெர்மநஷனல் உலகின் முதல் மின்சார தானியங்கி சரக்கு கப்பணல
அறிமுகம் டசய்துள்ளது.
யாரா பிர்க்மலண்ட் என்று டபயரிெப்பட்டுள்ள 80 மீட்ெர் நீளமுள்ள இந்த
எடலக்ட்ரிக் தானியங்கி சரக்கு கப்பல் டதற்கு நார்மவயின்
மபார்ஸ்கிரன்னில் உள்ள உற்பத்தி ஆணலயிலிருந்து 14 கிமீ
டதாணலவில் பிடரவிக்கில் உள்ள ஏற்றுமதி துணறமுக முணனயம்
வணரயிலான சரக்கு மபாக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்பெ உள்ளது.
முழுணமயாக மின்சாரத்தில் இயங்கும் இந்தக் கப்பல் இந்நிறுவனத்தின்
40,000 டீசல் லாரி மபாக்குவரத்துக்கு மாற்றாக விளங்கும். இதனால்
ஆண்டுக்கு 1000 ென் கார்பன் டவளிமயற்றம் குணறயும். இதன்மூலம்
நாட்டின் கரியமில வாயு டவளிமயற்றத்ணதக் குணறக்கும் முயற்சியில்
யாரா நிறுவனத்தின் இக்கப்பல் டபரும்பங்கு வகிக்கும் என்று
அந்நிறுவனத்தின் தணலணம நிர்வாக அதிகாரி ஸ்டவய்ன் மதார்
மொல்ஸ்தர் டதரிவித்துள்ளார்.

இது டதாெர்பான அறிவிப்புகணள மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகாரங்கள் துணற மநற்று அறிவித்தது. விருதுகணள குடியரசுத்
தணலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் இன்று (நவ. 21) வழங்குகிறார்.
16. நாட்டின் சிறந்த காவல் நிணலயங்களில் டதாட்டியம் காவல் நிணலயம்
8 ஆம் இெம்
இந்தியாவின் சிறந்த 10 காவல் நிணலயங்களில் டதாட்டியம் காவல்
நிணலயம் 8 ஆம் இெத்ணதப் டபற்றுள்ளது.
நாட்டிலுள்ள காவல் நிணலயங்களில் தரவுப் பகுப்பாய்வு, மநரடிக்
கண்காணிப்பு, டபாதுமக்களின் பின்மனாட்ெத்ணதக் கருத்தில் டகாண்டு
ஆண்டுமதாறும் இந்தியாவிலுள்ள காவல் நிணலயங்களில் 10 சிறந்த
காவல் நிணலயங்கள் மதாா்ந்டதடுக்கப்படுகின்றன.
அதன்படி உள்துணற அணமச்சகம் டவளியிட்டுள்ள இந்திய அளவிலான
10 சிறந்த காவல் நிணலயங்களின் பட்டியலில் தமிழகத்தில் உள்ள
டதாட்டியம் காவல் நிணலயம் 8 ஆம் இெத்ணதப் டபற்றுள்ளது.
இந்தக் காவல் நிணலயத்தில் காவல் ஆய்வாளாா் மமாகன்ராஜ், 2 காவல்
உதவி ஆய்வாளாா்கள், ஒரு சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளாா், 3
தணலணமக் காவலாா்கள், 7 டபண் காவலாா்கள் உள்ளிட்ெ 30 மபாா்
பணிபுரிகின்றனாா்.
மாவட்ெ எஸ்பி ஆய்வு: இந்நிணலயில், திருச்சி மாவட்ெக் காவல்
கண்காணிப்பாளராகப் டபாறுப்மபற்ற சுஜித்குமாாா், காட்டுப்புத்தூாா்,
டதாட்டியம் காவல் நிணலயங்கணள ஆய்வு டசய்து டதாட்டியம் காவல்
நிணலயம் டபற்ற சிறப்ணபத் தக்க ணவக்க அறிவுறுத்தி, வாழ்த்தினாாா்.
டதாட்டியம் காவல் நிணலயமானது மாவட்ெக் காவல் கண்காணிப்பாளாா்
தணலணமயில் முசிறி மகாட்ெக் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளாா்
மமற்பாாா்ணவயில் டசயல்படுகிறது.

அவர் மமலும் கூறும்மபாது, "மின்சார மற்றும் தானியங்கி டதாழில்நுட்பம்
மூலம் இயங்கும் கப்பணல உலகிமலமய முதன்முணறயாக அறிமுகம்
டசய்வதன்மூலம் மிகப்டபரிய மாற்றத்தின் முதல் அடிணய எடுத்து
ணவத்துள்மளாம்.
இங்கு
மட்டுமல்லாமல்
உலகின்
பல
நீர்வழித்தெங்களில்
இந்த
டதாழில்நுட்பத்ணதப்
பயன்படுத்தும்
சாத்தியங்கள் உள்ளன. அவற்ணற முழுணமயாக பயன்படுத்தினால்
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் மிகப்டபரிய தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தலாம்"
என்றார்.
இந்த கப்பல் முழுணமயாகமின்சாரத்தில் இயங்குவது மட்டுமல்லாமல்
கண்டெய்னர்கணள ஏற்றுவது இறக்குவது, ரிசார்ஜ் டசய்வது, சரியான
வழித்தெத்தில் பாதுகாப்பாக கப்பணல டசலுத்து வது என அணனத்ணதயும்
தானி யங்கி டதாழில்நுட்பம் மூலம் டசயல்படுத்தக்கூடிய வணகயில்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.











