
         

    

1. Dr கமல் ரணதிவேவுடன் த ொடர்புடடய துடை எது? 

அ) கதிரியக்க ப ொருட்கள் 

ஆ) கனரக ப ொறியியல் 

இ) பெல் உயிரியல்  

ஈ) ஆயுர்வேதம் 

✓ Dr கமல் ரணதிவே ஓர் இந்திய பெல் உயிரியலொளரொேொர். 

அேர் புற்றுவ ொய் துறையில் ஆரொய்ச்சிறய வமற்பகொண் 

-டொர். இந்திய புற்றுவ ொய் ஆரொய்ச்சி றமயத்தில்  ொட்டின் 

முதல் திசு ேளர்ப்பு ஆய்ேகத்றத நிறுவுேதில் முக்கிய 

அேர்  ங்கொற்றினொர். இந்தியப் ப ண் அறிவியலொளர்கள் 

ெங்கத்றத நிறுவுேதில் அேர் முக்கியப்  ங்கொற்றினொர்.  

✓ அண்றமயில், Dr கமல் ரணதிவேவின் 104ஆேது பிைந்த 

 ொறள நிறனவுகூரும் ேறகயில் கூகுள் ஒரு டூடுறல 

அேருக்கொக அர்ப் ணித்தது. 

 

2. உலகின் 2ஆேது தெரிய நிலக்கரித்த ொகுதியொன 

திவயொச்சொ ெச்சமி ஹரின்சிங்க வ ேொங்கஞ்ச் அடமந்து 

உள்ள இந்திய மொநிலம் எது? 

அ) ஜொர்கண்ட் 

ஆ) வமற்கு ேங்கம்  

இ) ெத்தீஸ்கர் 

ஈ) ஒடிஸொ 

✓ உலகின் 2ஆேது ப ரிய நிலக்கரி சுரங்கமொன திவயொச்ெொ 

 ச்ெமி ஹரின்சிங்க வதேொங்கஞ்ச் மத்திய அரெொல் வமற்கு 

ேங்க மொநிலத்திற்கு ஒதுக்கீடு பெய்யப் ட்டது. 

✓ வமற்கு ேங்க மொநில முதலறமச்ெர் மம்தொ  ொனர்ஜி 

ெமீ த்தில் பிர்பூம் மொேட்டத்தில் உள்ள திவயொச்ெொ- ச்ெொமி 

நிலக்கரி சுரங்கத் திட்டத்தொல் இடம்ப யர்ந்து அல்லது 

 ொதிக்கப் டும் மக்களுக்கு `10,000 வகொடி இழப்பீடு 

ேழங்குேதொக அறிவித்தொர். 

 

3. சமீெ தசய்திகளில் இடம்தெற்ை ேருண்  ொக்கர் மற்றும் 

K C கணெதி ஆகிய ோருடன் த ொடர்புடடய விடளயொட்டு 

எது? 

அ) கிரிக்பகட் 

ஆ) க ொடி 

இ)  டவகொட்டம்  

ஈ) வகொல்ப் 

✓ இந்திய  டவகொட்டிகள் ேருண் தொக்கரும் KC கண தியும் 

ஓமனில்  டந்த ஆசிய 49er  டவகொட்ட ெொம்பியன்ஷிப் 

2021’இல் தங்கப் தக்கம் பேன்றுள்ளனர்.  

✓ இவ்பேற்றியின்மூலம், அேர்கள் 2021  ேம் ரில்  டக்கும் 

உலக ெொம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியொவின் ெொர் ொக  ங்வகற் 

-கவுள்ளனர். இவ்விரட்றடயர் அணி நிகழ்றே 10ஆேது 

இடத்தில் முடித்தது. முதல் 10 இடங்களுக்குள் இருக்கும் 

ஒவர ஆசிய அணியொக இது உள்ளது. 

 

4. இந்தியக் கடற்ெடடக் கப்ெல் கொர்முக், இந்தியொவிற்கும் 

எந்  நொட்டிற்கும் இடடவய நடடதெறும் 32ஆம் CORPAT 

ெயிற்சியில் ெங்வகற்கிைது? 

அ) இலங்றக 

ஆ) பிரொன்ஸ் 

இ) தொய்லொந்து  

ஈ) ஓமன் 

✓ இந்திய கடற் றடக்கும் இரொயல் தொய்லொந்து கடற் றடக் 

-கும் இறடயிலொன இந்தியொ-தொய்லொந்து ஒருங்கிறணந் 

-த வரொந்துப் பயிற்சியின் (இந்வதொ-தொய் CORPAT) 32ேது 

 திப்பு 2021  ேம் ர் 12 முதல் 14 ேறர  டத்தப் டுகிைது.  

✓ இந்தியக் கடற் றடக் கப் ல் (INS) கொர்முக், உள் ொட்டில் 

உருேொக்கப் ட்ட ஏவுகறண கொர்பேட் மற்றும் 

தொய்லொந்தின் HTMS தயொன்வெொன், இரு கடற் றடகளின் 

கடற்புை வரொந்து விமொனங்கள் ஆகியறே இப் யிற்சியில் 

ஈடு ட்டுள்ளன. இரு கடற் றடகளும் 2005 ஆம் ஆண்டு 

முதல் தங்கள்  ன்னொட்டு கடல் எல்றலக் வகொட்டில் (IMBL) 

CORPAT’ஐ ஆண்டுக்கு இருமுறை  டத்துகின்ைன. 

 

5. குர்ெச்சன் சிங் ரந் ொேொவின் ேொழ்க்டக ேரலொறு 

சமீெத்தில் தேளியிடப்ெட்டது. அவர் சோர்ந்த துடை எது? 

அ) விறளயொட்டு  

ஆ) ேணிகம் 

இ) அரசியல் 

ஈ) ெமூக வெறே 

✓  ஞ்ெொப் விறளயொட்டு மற்றும் உயர்கல்வி அறமச்ெர் 

 ர்கத் சிங், ஒலிம்பிய தடகள வீரர் குர் ச்ென் சிங் 

ரந்தொேொவின் ேொழ்க்றக ேரலொைொன ‘உத்னொ  ொஸ்’ 

என்ை நூறல பேளியிட்டொர். இந்நூறல விறளயொட்டுத் 

துறை எழுத்தொளர்  வ்தீப் சிங் கில் எழுதியுள்ளொர்.  

✓ அர்ஜுனொ விருது ப ற்ை முதல் தடகள வீரர் குர் ச்ென் சிங் 

ரந்தொேொ, 1964ஆம் ஆண்டு வடொக்கிவயொ ஒலிம்பிக்கில் 

இந்திய அணியின் பகொடிறய ஏந்தியேர். அேருக்கு 1961’ 

இல் ‘அர்ஜுனொ’ விருதும், 2005’இல் ‘ த்மஸ்ரீ’ விருதும் 

ேழங்கப் ட்டது. 

 

6. கீழ்கண்ட எந்  அச்சு ஊடக நிறுேனத்திற்கு, 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கொன “தசய்தித் ொள்களுக்கொன SIREN திட்ட 

விருது" ேழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) இந்தியொ டுவட 

ஆ) தி இந்து  

இ) றடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ 

ஈ) தி ஹிந்துஸ்தொன் றடம்ஸ் 

✓ முன்னணி வதசிய  ொளிதழொன – ‘தி இந்து’வுக்கு 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கொன “பெய்தித்தொள்களுக்கொன SIREN திட்ட 

விருது” ேழங்கப் ட்டுள்ளது. 

✓ SIREN’இன் மதிப்ப ண் அட்றடயில் நிறலயொன உயர் 

பெயல்திைன் ப ற்ைறமக்கொக இவ்விருது ேழங்கப் ட்டு 

உள்ளது. மன லச்ெட்டம் மற்றும் பகொள்றக றமயத்தின் 

கீழ் இந்திய மன லக் கண்கொணிப் கத்தொல் SIREN 

 

 

 

 

 

 



         

    

திட்டம் பதொடங்கப் ட்டது. இது தற்பகொறல ற்றிய ஊடக 

அறிக்றககறளக் கண்கொணித்து மதிப்பீடு பெய்கிைது. 

 

7. ஐநொ அடேயொல், “ஆப்பிரிக்கொ த ொழில்மயமொக்கல் 

நொள்” அனுசரிக்கப்ெடுகிை வ தி எது? 

அ) 20  ேம் ர்  

ஆ) 22  ேம் ர் 

இ) 23  ேம் ர் 

ஈ) 25  ேம் ர் 

✓ ஒவ்வேொர் ஆண்டும்,  ே.20ஆம் வததிறய “ஆப்பிரிக்கொ 

பதொழில்மயமொக்கல்  ொளொக” ஐ ொ அறே அனுெரிக்கிைது.  

✓ வமலும் இந்த  ொளில் ஆப்பிரிக்கொவின் பதொழில்மயமொக்க 

-லின் முக்கியத்துேம் மற்றும் இது பதொடர் ொன ெேொல்கள் 

குறித்து விழிப்புணர்றே ஏற் டுத்த  ல்வேறு நிகழ்வுகள் 

உலகம் முழுேதும் ஏற் ொடு பெய்யப் டுகின்ைன. இந் ொள் 

1989ஆம் ஆண்டில் ஐ ொ’ஆல் ஆப்பிரிக்கொவிற்கொன 2ஆம் 

பதொழிற்துறை ேளர்ச்சி  த்தொண்டு (1991-2000) என்ை 

கட்டறமப்பின் கீழ் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்டது. 

 

8. வெொர்  யொர்நிடலடய வசொதிப்ெ ற்கொக கட்ச்சில் 

இந்தியொ வமற்தகொண்ட பிரம்மொண்ட இரொணுேப் 

ெயிற்சியின் தெயர் என்ன? 

அ) ஆத்மநிர் ொர் ஜேொன் 

ஆ) ெொகர் ெக்தி  

இ) இந்தியொ ெக்தி 

ஈ) தீவிர ெக்தி 

✓ வ ொர் தயொர்நிறலறய வெொதிப் தற்கொக இந்தியொேொல் 

‘ெொகர் ெக்தி’ என்ை பிரம்மொண்ட இரொணுேப்  யிற்சி 

ெமீ த்தில் கட்ச்சில்  டத்தப் ட்டது. கட்ச் தீ கற் த்தின் கிரீக் 

பெக்டரில்  டத்தப் ட்ட  ொன்கு  ொள் அதி தீவிர இரொணுேப் 

 யிற்சியில் இந்திய ரொணுேம், இந்திய கடற் றட, இந்திய 

விமொனப் றட, இந்திய கடவலொர கொேல் றட, எல்றலப் 

 ொதுகொப்புப்  றட, குஜரொத் கொேல்துறை மற்றும் கடற்புை 

கொேல்  றட ஆகியறே  ங்வகற்ைன. இந்தப்  யிற்சிறய 

இந்திய இரொணுேத்தின் பதன் றட ஏற் ொடு பெய்தது. 

 

9. நிதிநிடலப்புத் ன்டம ேொரியத்தின்ெடி, அடமப்பு 

ரீதியொக உலகின் முக்கியமொன ேங்கி எது? 

அ) JP வமொர்கன் வெஸ்  

ஆ) வமொர்கன் ஸ்டொன்லி 

இ) வகொல்ட்வமன் ெொக்ஸ் 

ஈ) வ ங்க் ஆப் அபமரிக்கொ 

✓ நிதிநிறலப்புத்தன்றம ேொரியத்தின் (FSB) ஒரு ெமீ த்திய 

ேருடொந்திர தரேரிறெயின் டி, JP வமொர்கன் வெஸ் 

உலகின் மிக முக்கியமொன ேங்கியொக மொறியுள்ளது. 

✓ FSB, G20  ொடுகளின் ஒழுங்கொற்று ர்களொல் ஆனதொகும். 

அது உலகின் முக்கியமொன 30 ேங்கிகளின்  ட்டியறல 

ெமீ த்தில் பேளியிட்டது. BNP  ரி ொஸ் மற்றும் வகொல்டு 

வமன் ெொக்ஸ் ஆகியறேயும் மிகவும் முக்கியமொன 

ேங்கியொக கருதப் டுகிைது. 

10. ‘வ ொஸ்தி’ என்ெது இந்தியொவிற்கும் எந்  நொடு / 

நொடுகளுக்கு இடடவயயொன ஒரு கடற்ெயிற்சியொகும்? 

அ) இலங்றக 

ஆ) மொலத்தீவுகள் & இலங்றக  

இ) வ  ொளம் 

ஈ) ேங்கொளவதெம் & ஜப் ொன் 

✓ ‘வதொஸ்தி’ என் து இந்தியொ, மொலத்தீவு மற்றும் இலங்றக 

ஆகிய  ொடுகளின் கடவலொரக் கொேல் றடயினருக்கு 

இறடவய இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை  றடப றும் 

முத்தரப்பு கடற்ெொர்  யிற்சியொகும். இந்த ஆண்டு ‘வதொஸ்தி’ 

 யிற்சியின் 15ஆேது  திப்பு மொலத்தீவில்  ே.20-24 

ேறர  டத்தப் ட்டது. இந்தியக் கடவலொரக் கொேல் றட 

கப் ல்களொன ICGS ேஜ்ரொ மற்றும் ICGS அபூர்ேொ 

இந்தியொறே பிரதிநிதித்துேப் டுத்துகின்ைன. 

 


1. 2020-ல் ஊரடங்கு அமலொன முதல் 3 மொதங்களில் - 

அறமப்புெொர் துறையில் வேறலேொய்ப்பு 7.5% ெரிவு: 

கவரொனொ ஊரடங்கு கொரணமொக 2020-ம் நிதி யொண்டின் 

முதல் கொலொண்டில் அறமப்புெொர் துறைகளில் 

வேறலேொய்ப்பு 7.5 ெதவீதம் ெரிந்துள்ளது என்று மத்திய 

அரசு கூறியுள்ளது. 

கடந்த ஆண்டு மொர்ச் மொதத்தில் இந்தியொவில் கவரொனொ 

 ரேல் வேகபமடுக்கத் பதொடங்கியது. அறதத் பதொடர்ந்து 

மொர்ச் இறுதி ேொரத்தில்  ொடு தழுவிய ஊரடங்றக மத்திய 

அரசு  றடமுறைப் டுத்தியது. இதனொல்,  ல வகொடி 

மக்கள் வேறலயிழந்தனர். 

இந்நிறலயில், ஊரடங்கின் கொரணமொக ஏற் ட்ட 

வேறலயிழப்பு பதொடர் ொக மக்களறேயில்  ொஜக 

உறுப்பினர் பிரிவஜந்திர சிங் வகள்வி எழுப்பினொர். அதற்கு 

 திலளிக்கும் விதமொக, திங்கள்கிழறம அன்று 

 ொடொளுமன்ைத்தில் மத்திய பதொழிலொளர் மற்றும் 

வேறலேொய்ப்பு அறமச்ெகம், 2020-2021 நிதி ஆண்டின் 

முதல் கொலண்டின் வேறலேொய்ப்பு பதொடர் ொன 

அறிக்றகறயக் குறிப்பிட்டுக் கொட்டியது. 

உற் த்தி, கட்டுமொனம், வ ொக்குேரத்து உள்ளிட்ட 9 

துறைகளில் வேறலேொய்ப்புப் ப ற்றிருந்த இருந்த 

ஆண்களின் எண்ணிக்றக, பென்ை நிதி ஆண்டின் முதல் 

கொலொண்டில் 2.1 வகொடியிலிருந்து 2 வகொடியொகவும், 

ப ண்களின் எண்ணிக்றக 90 லட்ெத்திலிருந்து 83 

லட்ெமொகவும் குறைந்துள்ளது என்று மத்திய 

வேறலேொய்ப்பு அறமச்ெகம் பதரிவித்துள்ளது. வமலும், 

ஜூன் மொதத்துக்குப் பிைகு ஏற் ட்ட வேறலயிழப்பு 

பதொடர் ொன தகேல் இல்றல என்றும் பதரிவித்துள்ளது. 

இந்த அறிக்றகயொனது அறமப்புெொர் வேறலகறள 

மட்டுவம கணக்கில் பகொண்டுள்ளது. இந்தியொவில் பேறும் 

6.5 ெதவீதம் மக்கள் மட்டுவம அறமப்புெொர் வேறலகளில் 

உள்ளனர். 80 ெதவீதத்துக்கு வமலொன மக்கள் 

அறமப்புெொரொ துறைகளிவல வேறலேொய்ப்பு 

ப றுகின்ைனர் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 

 



         

    

2. இந்திய ரொணுேத்தில் வெர்க்கப் ட்டது: இஸ்வரலின் 

அதி வீன உளவு விமொனம் 

இஸ்வரலின் அதி வீன பஹவரொன் உளவு விமொனங்கள் 

இந்திய ரொணுேத்தில் வெர்க்கப் ட்டு உள்ளன. 

ஆளில்லொ உளவு விமொனங்கறள தயொரிப் தில் 

அபமரிக்கொவும் இஸ்வரலும் முன்வனொடிகளொக உள்ளன. 

இந்திய ரொணுேத்தில் இஸ்வரலின் பஹவரொன் உளவு 

விமொனங்கள் ஏற்பகனவே  யன் ொட்டில் உள்ளன. 

இறே லடொக் எல்றலயில் உளவு  ணியில் 

ஈடு டுத்தப் ட்டு உள்ளன. 

இந்த சூழலில் வமம் டுத்தப் ட்ட அதி வீன பஹவரொன் 

உளவு விமொனங்கறள இஸ்வரலிடம் இருந்து மத்திய 

 ொதுகொப்பு அறமச்ெகம் ேொங்கியுள்ளது. இதன் டி 4 

பஹவரொன்கள் இந்திய ரொணுேத்தில் 

வெர்க்கப் ட்டுள்ளன. சீனரொணுே அச்சுறுத்தல் அதிகரித்து 

ேரும் நிறலயில் இறே லடொக் எல்றலயில்  ைக்க 

விடப் டவுள்ளன. 

 வீன பஹவரொன் உளவு விமொனங்கள் 35,000 அடி 

உயரத்தில் பதொடர்ந்து 52 மணி வ ரம்  ைக்கும் தன்றம 

பகொண்டறே. தற்வ ொது இறே உளவு  ணிக்கொக 

மட்டுவம  யன் டுத்தப் ட உள்ளன.  ொளடறேயில் இந்த 

உளவு விமொனங்கள் மூலம் தொக்குதலும்  டத்தப் டும் 

என்று ரொணுே ேட்டொரங்கள் பதரிவித்துள்ளன. 

அபமரிக்கொவின் பிரிவடட்டர் ேறகறய வெர்ந்த 2 உளவு 

விமொனங்கறள இந்திய கடற் றட குத்தறகக்கு எடுத்து 

 யன் டுத்தி ேருகிைது. இந்த ேறகறய வெர்ந்த 30 

உளவு விமொனங்கறள ேொங்க அபமரிக்கொவுடன் மத்திய 

அரசு வ ச்சுேொர்த்றத  டத்தி ேருகிைது. அபமரிக்க உளவு 

விமொனங்கள் முப் றடகளிலும் வெர்க்கப் டும் என்று 

 ொதுகொப்புத் துறை ேட்டொ ரங்கள் பதரிவித்துள்ளன. 

 

3.  வலொன் டி’ஆர் விருறத 7-ம் முறை பேன்ைொர் 

பமஸ்ஸி: 

கொல் ந்தின் கவுரமொன விருதொன  வலொன் டி’  ஆர் 

விருது ேழங்கும் விழொ வ ற்று முன்தினம் பிரொன்ஸ் 

தறல கரொன  ொரீஸ்  கரில்  றடப ற்ைது. இதில் 

அர்பஜன்டினொ அணியின்  ட்ெத்திர வீரரொன 34 ேயதொன 

லவயொனஸ் பமஸ்ஸி சிைந்த வீரரொக வதர்வு பெய்யப் ட்டு 

விருது ேழங்கப் ட்டது.  வலொன் டி’  ஆர் விருறத 

பமஸ்ஸி பேல்ேது இது 7-ேது முறையொகும். இதற்கு 

முன்னர் 2009, 2010, 2011, 2012 மற்றும் 2015-ம் 

ஆண்டுகளிலும் அேர் விருறத ப ற்றிருந்தொர். 

இம்முறை விருதுக்கொன இறுதித் வதர்வு ேொக்களிப்பின் 

வ ொது பமஸ்ஸிக்கு ேலுேொன வ ொட்டியொளரொக வ ொலந்து 

 ொட்டின் ரொ ர்ட் பலேன்வடொவ்ஸ்கி திகழ்ந்தொர். 

இேர்களுக்கு அடுத்த இடங்களில் வஜொர்ஜின்வஹொ, கரீம் 

ப ன்சிமொ, என்'வகொவலொ கொண்வட, கிறிஸ்டியொவனொ 

பரொனொல்வடொ ஆகிவயொர் இருந்தனர். 

 ொர்சிவலொனொ கொல் ந்து கிளப்புடன் தனது கொல் ந்து 

ேொழ்க்றகறய பதொடங்கிய பமஸ்ஸி கடந்த ஆகஸ்ட் 

மொதம் அந்த அணியில் இருந்து விலகி பிரொன்ஸில் உள்ள 

பிஎஸ்ஜி அணியில் இறணந்திருந்தொர். பமஸ்ஸி 

தறலறமயிலொன அர்பஜன்டினொ அணி இந்த ஆண்டில் 

வகொ ொ அபமரிக்கொ கொல் ந்து பதொடரில் ெொம்பியன்  ட்டம் 

பேன்றிருந்தது.  ொர்சிவலொனொ கிளப்பில் பமஸ்ஸி தனது 

இறுதி சீெனில் 48 ஆட்டங்களில் 38 வகொல்கள் 

அடித்திருந்தொர். 

 

3. உயர் பிரிவினருக்கொன 10 ெதவீத இடஒதுக்கீட்றட 

ஆய்வு பெய்ய 3 வ ர் குழு 

ப ொருளொதொரத்தில் பின்தங்கிய உயர் பிரிவினருக்கு 

கல்வி, வேறல ேொய்ப்பில் ஒன்றிய அரசு 10 ெதவீத 

இடஒதுக்கீடு ேழங்கியுள்ளது. இறத எதிர்த்து 

பதொடரப் ட்ட ேழக்றக விெொரித்து ேரும் உச்ெ நீதிமன்ைம், 

‘ப ொருளொதொரத்தில் பின் தங்கியேர்களுக்கொன 

இடஒதுக்கீடு எந்த அடிப் றடயில் அளிக்கப் ட்டது? எந்த 

அடிப் றடயில் அேர்களுக்கொன ேருமொன உச்ெ ேரம்பு 

(ஆண்டுக்கு ரூ.8 லட்ெம்) நிர்ணயம் பெய்யப் ட்டது?’ 

என்று வகள்வி எழுப்பியது. இது  ற்றி மறுஆய்வு 

பெய்ேதொக உச்ெ நீதிமன்ைத்தில் கடந்த ேொரம் ஒன்றிய 

அரசு பதரிவித்தது. இந்நிறலயில், இது குறித்து ஆரொய்ந்து 

அறிக்றக அளிப் தற்கொக ஒன்றிய அரசு வ ற்று குழு 

அறமத்தது. இதில், ஒன்றிய நிதித்துறை முன்னொள் 

பெயலொளர் அஜய் பூஷன்  ொண்வட, இந்திய ெமூக 

அறிவியல் ஆரொய்ச்சி கவுன்சிலின் உறுப்பினர் பெயலொளர் 

வி.வக.மல்வகொத்ரொ, ஒன்றிய அரசுக்கொன முதன்றம 

ப ொருளொதொர ஆவலொெகர் ெஞ்ெய் ென்யொல் இடம் 

ப ற்றுள்ளனர். தனது அறிக்றகறய 3 ேொரங்களில் 

ெமர்ப்பிக்கும் டி இக்குழுவுக்கு உத்தரவிடப் ட்டுள்ளது. 

 

4. இந்து ெமய அைநிறலயத்துறை ெொர்பில் - 

ஒட்டன்ெத்திரம், விளொத்திகுளம், திருச்பெங்வகொட்டில் 3 

புதிய கறல கல்லூரிகள் 

2021-22-ம் ஆண்டு இந்து ெமயம் மற்றும் 

அைநிறலயத்துறை மொனிய வகொரிக்றகயில், 10 கறல 

மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் பதொடங்கப் டும் என்று 

அறிவிக்கப் ட்டது. 

அதன் டி, பென்றன பகொளத்தூர்,  ொமக்கல் மொேட்டம் 

திருச்பெங்வகொடு, திண்டுக்கல் மொேட்டம் ஒட்டன்ெத்திரம், 

தூத்துக்குடி மொேட்டம் விளொத்திக்குளம் ஆகிய 4 

இடங்களில் பி.கொம்., பி.பி.ஏ., பி.சி.ஏ., பி.எஸ்.சி. கம்ப்யூட்டர் 

ெயின்ஸ் ஆகிய 4  ொடப்பிரிவுகளுடன் கறல மற்றும் 

அறிவியல் கல்லூரிகள் பதொடங்கிட 

உயர்கல்வித்துறையொல் அனுமதி அளிக்கப் ட்டு, 

அரெொறண பேளியிடப் ட்டது. 

முதற்கட்டமொக பென்றன பகொளத்தூரில் அருள்மிகு 

க ொலீசுேரர் கறல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிறய 

2.11.2021 அன்று முதல்-அறமச்ெர் மு.க.ஸ்டொலின் 

பதொடங்கி றேத்தொர். 

புதிய கறல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் 

அதன் பதொடர்ச்சியொக  ழனி தண்டொயுத ொணி சுேொமி 

திருக்வகொவில் நிர்ேொகத்தின் ெொர் ொக ஒட்டன்ெத்திரம் 

சின்னயகவுண்டன்ேலசில் அன்றன பதரெொ மகளிர் 

 ல்கறலக்கழகத்தின் கீழ் இறணக்கப் ட்டு அருள்மிகு 

 ழனியொண்டேர் மகளிர் கறல மற்றும் அறிவியல் 



         

    

கல்லூரி ெமய ேகுப்புகளுடன் தற்கொலிக கட்டிடத்தில் 

பதொடங்கப் ட்டு இருக்கிைது. 

திருச்பெந்தூர் சுப்பிரமணிய சுேொமி திருக்வகொவில் 

ெொர் ொக மவனொன்மணியம் சுந்தரனொர் 

 ல்கறலக்கழகத்தின் கீழ் இறணக்கப் ட்ட 

விளொத்திக்குளம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுேொமி கறல 

மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மீனொட்சி சுந்தவரஸ்ேரர் 

திருக்வகொவிலுக்கு பெொந்தமொன கட்டிடத்தில் ெமய 

ேகுப்புகளுடன் பதொடங்கப் ட்டுள்ளது. 

திருச்பெங்வகொடு அர்த்த ொரீஸ்ேரர் திருக்வகொவில் 

நிர்ேொகத்தின் ெொர் ொக ப ரியொர்  ல்கறலக்கழகத்தின் 

கீழ் இறணக்கப் ட்ட அருள்மிகு அர்த்த ொரீஸ்ேரர் கறல 

மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி புதுப்புளியம் ட்டி கிரொமத்தில் 

தற்கொலிக கட்டிடத்தில் ெமய ேகுப்புகளுடன் 

பதொடங்கப் ட்டு இருக்கிைது. 

மு.க.ஸ்டொலின் பதொடங்கி றேத்தொர் 

வமற்பெொன்ன 3 புதிய கறல மற்றும் அறிவியல் 

கல்லூரிகறள பென்றன தறலறம பெயலகத்தில் 

முதல்-அறமச்ெர் மு.க.ஸ்டொலின் கொபணொலி கொட்சி 

ேொயிலொக பதொடங்கி றேத்தொர். கிரொமப்புை மொணே-

மொணவிகள் உயர்கல்வி ப றுேதற்கொகவும், 

வேறலேொய்ப்பு மற்றும் ப ொருளொதொர 

முன்வனற்ைத்துக்கொகவும் இந்த கல்லூரிகள் ப ரிதும் 

உதவியொக அறமயும். 

 

5.  ேம் ர் மொத ஜிஎஸ்டி ேசூல் ரூ.1.31 லட்ெம் வகொடி: 

ெரக்கு மற்றும் வெறே ேரியொக (ஜிஎஸ்டி)  ேம் ர் 

மொதத்தில் ரூ.1,31,526 வகொடி ேசூலொகி உள்ளது. 

இைக்குமதி ப ொருட்கள் மீதொனசுங்க ேரி ேசூல் 43% 

அதிகரித்துள்ளது. ஜிஎஸ்டி ேசூல் ஆண்டுவதொறும் 

அதிகரித்து ேரும் சூழலில்இப்வ ொது ேசூலொகியுள்ள 

பதொறகஎதிர் ொர்த்தறதவிட குறைவு என்றுஇக்ரொ 

நிறுேன ப ொருளொதொர நிபுணர் அதிதி  ொயர் 

பதரிவித்துள்ளொர். 

கடந்த ஏப்ரலில் ஒட்டுபமொத்த மொக ேசூலொன ஜிஎஸ்டி 

பதொறக ரூ.1,41,384 வகொடி. ஆனொல் திருத்திய 

மதிப்பீட்டில் ரூ.1,676 வகொடி குறைந்து ேசூலொன நிகர 

பதொறக ரூ.1,39,708 வகொடியொக இருந்தது. அதற்குப் பிைகு 

2-ேது முறையொக  ேம் ர் மொதத்தில் ரூ.1.30 லட்ெம் 

வகொடிறய ஜிஎஸ்டி ேசூல் கடந்துள்ளது. 

ஜிஎஸ்டி ேசூல் பதொறக ரூ.1.3 லட்ெம் வகொடிறயக் 

கடந்துள்ளவ ொதிலும் இதில் ரிட்டர்ன் பதொறக கொலொண்டு 

முடிவில்தொன்கணக்கிடப் ட்டு திருப்பித் தரப் டும். 

அப்வ ொது ேசூலொன பதொறக குறையும் என நிதி 

அறமச்ெகம் பதரிவித்துள்ளது. ேரி ேசூல் அதிகரிப்பு 

ப ொருளொதொரம் மீண்டு ேருேதன் அறிகுறி என்றும் 

சுட்டிக்கொட்டியுள்ளது. 

 

6. பென்றன-மும்ற  அதிவிறரவு ரயிலின் நூற்ைொண்டு 

விழொ பகொண்டொட்டம் 

பென்றன-மும்ற  அதிவிறரவு ரயிலின் (22159-60) 

நூற்ைொண்டு விழொ பென்றன பென்ட்ரல் ரயில் 

நிறலயத்தில் புதன்கிழறம பகொண்டொடப் ட்டது. இந்த 

பிர லமொன ரயில் வெறேயொனது, 1921-ஆம் ஆண்டு 

டிெ.1-ஆம் வததி இவத  ொளில் பமட்ரொஸ்- ம் ொய் விறரவு 

 ொெஞ்ெொா் ரயிலொக, முதல் இயக்கத்றதத் பதொடங்கியது. 

இந்தப்  யணிகள் ரயில் வெறே கடந்த 1930-ஆம் 

ஆண்டு மொொா்ச் 1-ஆம் வததியில் இருந்து விறரவு ரயில் 

வெறேயொக மொற்ைப் ட்டது. தற்வ ொது, இந்த ரயில் மும்ற  

ெத்ர தி சிேொஜி மகொரொஜ் முறனயம்-பென்றன 

பென்ட்ரல் அதி விறரவு ரயில் என்ை ப யரில் 

இயக்கப் டுகிைது. இந்த அதிவிறரவு ரயில் 1,284 கி.மீ. 

பதொறலறே கடக்கிைது. பென்றன-மும்ற  இறடவய 31 

ரயில்நிறலயங்கள் ேழியொக இந்த ரயில் 

இயக்கப் டுகிைது. 

இந்த பிர ல ரயில் வெறேயின் நூற்ைொண்டு விழொ 

பென்றன பென்ட்ரல் ரயில்நிறலயத்தில் புதன்கிழறம 

பகொண்டொடப் ட்டது. பென்றன பென்ட்ரலில் இருந்து 

மும்ற  சிஎஸ்எம்டி-க்கு புைப் ட தயொரொக இருந்த ரயிலின் 

என்ஜின் மற்றும் கறடசி இரண்டு ப ட்டிகள் 

அலங்கரிக்கப் ட்டன. இறதயடுத்து, பென்றன ரயில்வே 

வகொட்ட கூடுதல் வமலொளொா்கள் ஆொா்.ஆனந்த், ெச்சின் 

புனிதொ, எஸ்.சுப்ரமணியன் ஆகிவயொொா் முன்னிறலயில், 

ரயில்  யணிகளொல் வகக் பேட்டி பகொண்டொடப் ட்டது. 

பதொடொா்ந்து, ரயில்  யணிகளுக்கு வகக் ேழங்கப் ட்டது. 

நூற்ைொண்டு ரயிலின் முதல்  யணத்றத குறிப்பிடும் 

ேறகயில், மூத்த ஊழியொா்கள் பகொடியறெத்தனொா். 

நிகழ்ச்சியில், ரயில்வே அதிகொரிகள், ஊழியொா்கள் மற்றும் 

 யணிகள் கலந்து பகொண்டனொா். 

 

7. தமிழகத்தில் எய்ட்ஸ் தொக்கம் 0.18 ெதவீதமொக 

குறைந்தது: மொ. சுப்பிரமணியன் வ ச்சு 

தமிழகத்தில் 1.13 ெதவீதமொக இருந்த எய்ட்ஸ் தொக்கம் 

தற்வ ொது 0.18 ெதவீதமொக குறைந்துள்ளது என்று மக்கள் 

 ல்ேொழ்வுத் துறை அறமச்ெர் மொ. சுப்பிரமணியன் 

பதரிவித்துள்ளொர். 

பென்றன எழும்பூரில்  டந்த உலக எய்ட்ஸ் தின 

நிகழ்வில் அறமச்ெர் மொ.சுப்பிரமணியன் வ சியதொேது: 

“ தமிழக முதல்ேொா் ேழிகொட்டுதலின் டி, மொநில எய்ட்ஸ் 

கட்டுப் ொடு ெங்கத்தின் மூலம் பெயல் டுத்தப் டும் எச்.ஐ.வி 

/எயட்ஸ்  ற்றிய விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் கறடநிறல 

மக்கறளயும் பென்ைறடய வேண்டும் என்ை வ ொக்கத்தில் 

சிைப் ொக பெயல் டுத்தப் டுகின்ைது. வமலும் 

எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் பதொற்றுள்வளொறர புைக்கணிக்கொமல் 

அரேறணத்துச் பெல்லும் வ ொக்கத்திலும்  ல  ல 

திட்டங்கள் தமிழக அரசின் மூலம் சிைப் ொக 

பெயல் டுத்தப் ட்டு ேருகின்ைது. தமிழகத்தில் 1.13 

ெதவீதமொக இருந்த எய்ட்ஸ் தொக்கம் தற்வ ொது 0.18 

ெதவீதமொக குறைந்துள்ளது. 

ஐக்கிய  ொடுகள் ெற  1988 முதல் டிெம் ர் மொதம் முதல் 

வததிறய உலக எய்ட்ஸ் தினமொக அனுெரிக்க 

வேண்டுபமன்று முடிபேடுத்து உலகம் முழுேதும் 

ஒவ்பேொரு ஆண்டும் டிெம் ர் திங்கள் முதல்  ொள் உலக 

எய்ட்ஸ் தினமொக அனுெரிக்கப் ட்டு ேருகிைது. இந்த 



         

    

ஆண்டின் உலக எய்ட்ஸ் தின றமயக் கருத்து எச்.ஐ.வி / 

எயட்ஸுடன் 

ேொழும் மக்களுக்கு ஏற் டும் ஏற்ைத்தொழ்வுகறள 

முடிவுக்குக் பகொண்டு ேருவேொம். 

இந்திய திரு ொட்டின் 75-ேது சுதந்திர தின 

ப ொன்விழொவிறன முன்னிட்டு - 9 மற்றும் 11 ேகுப்பு 

 ள்ளி மொணேர்கள், கல்லூரி மொணேர்களுக்கு 

விழிப்புணொறே 

ஏற் டுத்தும் ேறகயில் “புதிய இந்தியொ ௭0 75” என்ை 

தறலப்பில் ஓவியம், இறணயதள வினொடி வினொ 

வ ொட்டிகள்  டத்தப் ட்டு ேருகிைது. 

தமிழகத்தில் எச்.ஐ.வி. பதொற்றை கண்டறிய அரசு 

மருத்துேக் கல்லூரி மருத்துேமறனகள், அரசு 

மருத்துேமறனகள் மற்றும் ேட்டொர சுகொதொர 

றமயங்களில் 2953  ம்பிக்றக றமயங்கள் 

ஏற் டுத்தப் ட்டு எச்.ஐ.வி. இலேெ  ரிவெொதறனகள் 

பெய்யப் ட்டு,எயட்ஸ் பதொற்ைொல்  ொதிக்கப் ட்டேொகளுக்கு 

இலேெமொக மருந்து ேழங்கிட 55 கூட்டு மருத்துே 

சிகிச்றெ றமயங்கள் 174 இறண கூட்டு மருத்துே 

சிகிச்றெ றமயங்கள் இயங்கி ேருகின்ைன. 

தொயிடமிருந்து குழந்றதகறளக்கு எய்ட்ஸ் பதொற்று 

 ரவுதறல தடுக்கும் ப ொருட்டு - வதசிய சுகொதொர 

திட்டத்தின் (1/1) கீழ் இனப்ப ருக்கம் மற்றும் குழந்றத 

 லத்திட்டத்துடன் இறணந்து இத்திட்டம் 

பெயல் டுத்தப் டுகிைது. 

எய்ட்ஸ் பதொற்று ஏற் ட அதிகம் ேொய்ப்புள்ளேொர்கள் 

கண்டறிந்து தடுப்பு  டேடிக்றக மற்றும் சிகிச்றெ அளிக்க 

“85 இலக்கு  ணிகளுக்கொன திட்டங்கள்” 

பெயல் டுத்தப் ட்டு ேருகிைது. இத்திட்டத்தில் ப ண் 

 ொலியல் பதொழிலொளர்கள், ஒரினச்வவெொக்றகயொளர்கள், 

வ ொறத ஊசி  யன் டுத்துவேொர், பதொறலதூர லொரி 

ஒட்டு ர்கள் என  ல்வேறு ேறகயில் கண்டறிந்து 

விழிப்புணொவு மற்றும் சிகிச்றெகள் வமற்பகொள்ளப் ட்டு 

ேருகிைது. 

எயட்ஸ் பதொற்ைொல்  ொதிக்கப் ட்ட குழந்றதகள் 

புைக்கணிக்கப் டக்கூடொது என்ை உயரிய வ ொக்கில் 

தமிழக அரசு இக்குழந்றதகளுக்கு உதவி பெய்யும் 

ேறகயில் - 25வகொடி றேப்பு நிதியுடன் தமிழ் ொடு 

அரசின் அைக்கட்டறள ஏற் டுத்தப் ட்டு, நிதியிலிருந்து 

ப ைப் டும் ேட்டித்பதொறகறயக் பகொண்டு,  ொதிக்கப் ட்ட 

குழந்றதகளுக்கு - மருந்து, ஊட்டச்ெத்து, கல்வித்பதொறக 

ேழங்கப் டுகிைது, வமலும் எய்ட்ஸ்  ொதிக்கப் ட்வடொருக்கு, 

இலேெ  ஸ்  ொஸ், விதறேகளுக்கு உதவித் பதொறக 

ேழங்கப் டுகிைது’’ என்று பதரிவித்தொர். 

இந்நிகிழ்ச்சியில் எழும்பூர் ெட்டப்வ ரறே உறுப்பினொா் 

இ. ரந்தொமன், மருத்துேம் மற்றும் மக்கள் 

 ல்ேொழ்வுத்துறையின் முதன்றமச் பெயலொளர் 

மரு.இரொதொகிருஷ்ணன்,தமிழ் ொடு மொநில எய்ட்ஸ் 

கட்டுப் ொட்டு ெங்க இயக்கு ர் ஹரிஹரன், மருத்துேம் 

மற்றும் ஊரக  லப் ணிகள் இயக்கு ர் 

மரு.எஸ்.குரு ொதன் மற்றும் உயர் அலுேலொா்கள் கலந்து 

பகொண்டனர். 

 


