
         

    

1. 2021ஆம் ஆண்டு சர்வதேச ேன்னார்வலர் நாளுக்கானக் கருப் 

ப ாருள் என்ன? 

அ) Volunteer now for our common future  

ஆ) World needs Volunteers 

இ) Volunteering during Pandemic 

ஈ) Welcoming Volunteers 

✓ ஆண்டுத ோறும், நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளள (SDGs) அளைவதற்காக 

ததசிய மற்றும் சர்வததச அளவில் தன்னார்வலர்களின் பங்ளக 

ஊக்குவிப்பதற்காக டிசம்பர் 5 அன்று சர்வததச தன்னார்வலர்கள் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் உலககங்கிலும் உள்ள 

தன்னார்வலர்களின் பங்களிப்ளப அங்கீகரிக்கிறது. UNGA, கைந்த 2001 

ஆம் ஆண்ளை சர்வததச தன்னார்வலர்களின் ஆண்ைாக குறித்தது.  

✓ “Volunteer now for our common future” என்பது இந்த ஆண்டுக்கான 

(2021) ‘சர்வததச தன்னார்வலர்கள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் ஆகும். 

 

2. உலக மண் நாள் அனுசரிக்கப் டுகிற தேதி எது? 

அ) டிசம்பர் 3 

ஆ) டிசம்பர் 5  

இ) டிசம்பர் 7 

ஈ) டிசம்பர் 9 

✓ மண்ணின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் நிளலயான தமலாண்ளம 

குறித்து மக்களின் கவனத்ளத குவிப்பதற்காக, ஒவ்தவார் ஆண்டும் 

டிசம்பர் 5ஆம் தததி உலக மண் நாள் ககாண்ைாைப்படுகிறது. இந்த 

ஆண்டு பிரச்சாரமானது “Halt soil salinization, boost soil productivity” 

என்ற கருப்கபாருளள அடிப்பளையாகக் ககாண்டுள்ளது.  

✓ நலமான சுற்றுச்சூழல் அளமப்புகளளப் பராமரிப்பதன் முக்கியத்துவம் 

மற்றும் மனித நல்வாழ்ளவப் பற்றிய விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவளத 

இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. கைந்த 2002’இல் சர்வததச மண் 

அறிவியல் சங்கத்தால் (IUSS) இந்நாள் பரிந்துளரக்கப்பட்ைது. 

 

3. ‘சிப்ரியன் ஃத ாயாஸ்  ரிசு’டன் போடர்புடடய துடற எது? 

அ) விண்கவளி அறிவியல் 

ஆ) கணிதம்  

இ) ளவராலஜி 

ஈ) வணிகம் 

✓ புகழ்கபற்ற இந்திய-அகமரிக்க கணிதவியலாளரான நிகில் ஸ்ரீவஸ்தவா, 

முதன் முளறயாக வழங்கப்படும் $5,000 ைாலர் மதிப்புளைய சிப்ரியன் 

ஃதபாயாஸ் பரிசுக்கு கூட்ைாகத் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். ஆபதரட்ைர் 

தியரியில் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக அகமரிக்க கணித சங்கம் 

அவருக்கு இவ்விருளத வழங்குகிறது. கபர்க்லியிலுள்ள கலிதபார்னியா 

பல்களலக்கழகத்தின் தபராசிரியர் ஸ்ரீவஸ்தவாவுைன், ஆைம் மார்கஸ் 

மற்றும் தைனியல் ஸ்பீல்தமன் ஆகிய இருவரும் இவ்விருது கபற்றனர். 

 

4. முேலாவது ‘இந்தியா-ரஷ்யா 2+2’ த ச்சுவார்த்டேடய நடத்தும் 

நகரம் எது? 

அ) மாஸ்தகா 

ஆ) புது தில்லி  

இ) அகமதாபாத் 

ஈ) புனித பீட்ைர்ஸ்பர்க் 

✓ முதல் ‘2+2’ அளமச்சர்கள் தபச்சுவார்த்ளதயானது தில்லியில் நளைகபற 

உள்ளது. கவளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு அளமச்சர்கள் மட்ைத்தில் 

நளைகபறும் இது “பரஸ்பர நலன்சார்ந்த அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு 

விவகாரங்களள” உள்ளைக்கும். இதுவளர அகமரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாற்கர பாதுகாப்பு தபச்சுவார்த்ளதயின் (குவாட்) 

உறுப்பு நாடுகளுைன் இந்தியா ‘2+2’ வடிவ சந்திப்புகளள நைத்தியது.  

✓ முன்னதாக, பிரதமர் தமாடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் 

இளைதயயான 21ஆவது இந்தியா-ரஷ்யா ஆண்டு உச்சிமாநாடு, 2021 

டிச.6 அன்று புது தில்லியில் உள்ள ளைதராபாத் இல்லத்தில் நைந்தது. 

 

5. அண்டமயில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்பகட்டுகடை வீழ்த்திய 

அஜாஸ்  தடல், எந்ே நாட்டடச் தசர்ந்ே கிரிக்பகட் வீரராவார்? 

அ) இங்கிலாந்து 

ஆ) நியூசிலாந்து  

இ) வங்காளததசம் 

ஈ) கதன்னாப்பிரிக்கா 

✓ நியூசிலாந்தின் இைது ளக சுழற்பந்து வீச்சாளரான அஜாஸ் பதைல், 144 

ஆண்டுகால கைஸ்ட் கிரிக்ககட் வரலாற்றில் ஒதர இனிங்சில் அளனத்து 

10 விக்ககட்டுகளளயும் வீழ்த்திய மூன்றாவது பந்துவீச்சாளர் ஆனார்.  

✓ இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்ைாவது தபாட்டியின் 2ஆவது நாளில் 

அவர் இந்தச் சாதளனளயப் பளைத்தார். இங்கிலாந்தின் ஜிம் தலக்கர் 

மற்றும் இந்தியாவின் அனில் கும்ப்தள ஆகிதயார் கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் 

இந்தக் குறிப்பிைத்தக்க சாதளனளயப் பளைத்துள்ளனர். 33 வயதான 

அவர் தனது 11ஆவது கைஸ்டில் விளளயாண்டு வருகிறார். 

 

6.சமீ  பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற ‘HAECHI-II’ என் து பின்வரும் எந்ே 

நிறுவனத்ோல் தமற்பகாள்ைப் ட்ட ஒரு நடவடிக்டகயாகும்? 

அ) மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம் 

ஆ) இன்ைர்தபால்  

இ) ஃகபைரல் பீதரா ஆஃப் இன்கவஸ்டிதகஷன் 

ஈ) பன்னாட்டுச் கசலவாணி நிதியம் 

✓ ‘HAECHI-II’ என்ற குறியீட்டுப் கபயரில் INTERPOL தமற்ககாண்ை சமீப 

நைவடிக்ளகயின்கீழ், 20’க்கும் தமற்பட்ை நாடுகளில் உள்ள அமலாக்க 

முகவர்கள் 1000’க்கும் தமற்பட்ை நபர்களளக் ளகது கசய்து, சுமார் $27 

மில்லியன் சட்ைவிதராத நிதிளயக் ளகப்பற்றியுள்ளனர். இந்தத் திட்ைம் 

ளசபர் அடிப்பளையான நிதிக் குற்றங்களள ஒடுக்கும் நைவடிக்ளகயின் 

ஒருபகுதியாகும். இந்த உலகளாவிய நைவடிக்ளகயில் இந்திய நாடும் 

பங்தகற்றது. காதல் தமாசடிகள், முதலீட்டு தமாசடி மற்றும் சட்ைவிதராத 

ஆன்ளலன் சூதாட்ைத்துைன் கதாைர்புளைய பணதமாசடி தபான்ற 

குறிப்பிட்ை வளகயான ஆன்ளலன் தமாசடிகளள இது தனது 

இலக்காகக் ககாண்டு கசயல்பட்ைது. 

 

7. சமீ த்தில் எந்ே இந்திய கிரிக்பகட் வீரர், படஸ்டில் அதிக விக்பகட் 

வீழ்த்திய மூன்றாவது கிரிக்பகட் வீரர் ஆனார்? 

அ) ரவீந்திர ஜதைஜா 

ஆ) R அஸ்வின்  

இ) இஷாந்த் சர்மா 

ஈ) முகமது ஷமி 

✓ R அஸ்வின், சமீபத்தில் கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் அதிக விக்ககட்டுகளள 

வீழ்த்திய மூன்றாவது இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஆனார். 35 வயதான 

அவர் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் கைஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 418 

ஆவது விக்ககட்ளை வீழ்த்தி, மற்கறாரு இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் 

ைர்பஜன் சிங்கின் சாதளனளய முறியடித்தார். 

✓ அனில் கும்ப்தள (619), கபில்ததவ் (434) ஆகிதயார் மட்டுதம அஸ்விளன 

விை அதிக விக்ககட்டுகளள வீழ்த்தியுள்ளனர். 

 

8. பீட்டர் ஃபியாலா, எந்ே நாட்டின் பிரேமராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார்? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) இத்தாலி 

இ) கிரீஸ் 

ஈ) கசக் குடியரசு  

✓ கசக் குடியரசின் குடிளம ஜனநாயக கட்சியின் தளலவரான பீட்ைர் 

ஃபியாலா அந்நாட்டின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 200 

இைங்களளக் ககாண்ை அந்நாட்டின் நாைாளுமன்றத்தில் ஐந்து கட்சிக் 

கூட்ைணியானது 108 வாக்குகள் கபரும்பான்ளமளயப் கபற்றளத 

அடுத்து அவர் பிரதமராக நியமனம் கசய்யப்பட்ைார். முன்னர் 2012 முதல் 

2013 வளர அந்த நாட்டின் கல்வி, இளளஞர் மற்றும் விளளயாட்டு 

அளமச்சராக பணியாற்றிய பீட்ைர் ஃபியாலா 2014 முதல் குடிளம 

ஜனநாயகக் கட்சியின் தளலவராகவும் இருந்து வருகிறார். 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. கீழ்காணும் எந்ே சர்வதேச அடமப்பின் ேடலவராக அல் டரசி 

தேர்ந்பேடுக்கப் ட்டுள்ைார்? 

அ) ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆ) சர்வததச நாணய நிதியம் 

இ) இன்ைர்தபால்  

ஈ) யுனிகசஃப் 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் உள்துளற அளமச்சகத்தின் காவல்துளறத் 

தளலவரான அல் ளரசி, 3 சுற்று வாக்ககடுப்புக்குப் பிறகு, இன்ைர்தபால் 

அளமப்பின் தளலவராக ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ைார். உறுப்புநாடுகள் அளித்த 

வாக்குகளில் 68.9% வாக்குகளள அவர் கபற்றார். கபாதுவாக ‘INTERPOL’ 

என அளழக்கப்படுகிற பன்னாட்டுக் காவலகம், உலகளாவிய காவல் 

துளற ஒத்துளழப்பில் உதவுகிறது. இதன் தளலளமயகம் பிரான்சின் 

லிதயானில் உள்ளது. 

 

10. சமீ த்தில் ேனது முேல் தசலஞ்சர் நிடல ஒற்டறயர்  ட்டத்டே 

பவன்ற இராம்குமார் ராமநாேனுடன் போடர்புடடய விடையாட்டு 

எது? 

அ) கைன்னிஸ்  

ஆ) தைபிள்-கைன்னிஸ் 

இ) பூப்பந்து 

ஈ) வில்வித்ளத 

✓ இந்திய கைன்னிஸ் வீரர் ராம்குமார் ராமநாதன் தனது முதல் தசலஞ்சர் 

நிளல ஒற்ளறயர் பட்ைத்ளத, ATP80 மனமா நிகழ்வின் இறுதி நிெழ்வில் 

கவன்றார். ஆறாம் நிளல வீரரும், உலகத் தரவரிளசயில் 222ஆவது 

இைத்திலுள்ளவருமான 27 வயதான இராம்குமார் இராமநாதன் தனது 

ரஷ்ய தபாட்டியாளளர 6-1 6-4 என்ற கணக்கில் 68 நிமிைங்களில் 

வீழ்த்தினார். இவர் இதற்கு முன்பு தனது வாழ்க்ளகயில் ஆறு தசலஞ்சர் 

இறுதிப்தபாட்டிகளில் ததால்வியளைந்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 


1. ‘ைான்கஜட்தகா’வுக்கு மத்திய அரசு `26,428 தகாடி கைனுதவி 

கதரானா கதாற்று காரணமாக எழுந்த பணப்புழக்கச் சிக்கல்களளத் 

தீர்க்கும் வளகயில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு 

(ைான்கஜட்தகா) ரூ. 26,428 தகாடி நீண்ை கால கைன் அளிக்கப்பட்ைதாக 

மத்திய எரிசக்தித் துளற அளமச்சர் ஆர்.தக.சிங் மாநிலங்களளவயில் 

கசவ்வாய்க்கிழளம கதரிவித்தார். 

 தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு மாநில அரசு 

தகாரிய நிதியுதவிளய மத்திய அரசு வழங்கியதா? அதன்விவரம், 

தமிழகம் உள்ளிட்டு நாடு முழுவதும் மின் நிறுவனங்களின் நிதி 

ஆதாரங்களளப் கபருக்க மத்திய அரசு எடுத்த நைவடிக்ளக என்ன? 

ஆகியளவ குறித்து மாநிலங்களளவ திமுக உறுப்பினர் பி.வில்சன் 

தகள்வி எழுப்பினார். 

 இதற்குப் பதிலளித்து மத்திய மின்சாரம், மரபுசாரா எரிசக்தித் துளற 

அளமச்சர் ஆர்.தக.சிங் கூறியதாவது: 

 தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்தின் திட்ைங்களின் 

தகுதிளயக் கருத்தில் ககாண்டு கைன் அளிக்கப்படுகிறது. கைந்த நவம்பர் 

30-ஆம் தததி வளர மத்திய அரசின் நிறுவனமான பவர் ஃளபனான்ஸ் 

கார்ப்பதரஷன் லிட். (பிஎஃப்சி) நிறுவனம் ரூ. 34,936.64 தகாடியும், 

ரூரல் எகலக்ட்ரிஃபிதகஷன் கார்ப்பதரஷன் லிட். (ஆர்இசி) ரூ. 36,970 

தகாடி வளரயிலும் கைன் அளித்துள்ளது. இந்த வளகயில் கமாத்தம் ரூ. 

71,906.64 தகாடி கைன் நிலுளவயில் உள்ளது. 

 இந்த நிளலயில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு 

கதரானா கதாற்று காரணமாக எழுந்த பணப்புழக்கச் சிக்கல்களளத் 

தீர்க்க, நீண்ை காலக் கைனுதவித் திட்ைத்தின் கீழ், பிஎஃப்சி, ஆர்இசி 

மூலம் ரூ.26,428 தகாடி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் அவர். 

 தமலும், மற்தறாரு தகள்விக்கு பதிலளித்த அளமச்சர், தமிழகத்தில் 

சூரிய எரிசக்தி உற்பத்தியில் 2019-20-இல் 6,447 கமகாவாட்ைாக 

இருந்தது. இது, 2020-21-இல் 5,457 கமகாவாட்ைாகக் குளறந்துள்ளது. 

இதததபால், காற்றாளல மின் உற்பத்தியிலும் 2019-20-ஆம் ஆண்ளை 

விை 2020-21-இல் 32 MW மின் உற்பத்தி குளறந்துள்ளது என்றார். 

 

2. தமிழகத்தில் முழு ககாள்ளளளவ எட்டிய 8,690 ஏரிகள் 

தமிழகத்தில் கபாதுப்பணித்துளற பராமரிப்பில் உள்ள 14,138 ஏரிகளில் 

இதுவளர 8,690 ஏரிகள் 100 சதவீதம் நிரம்பின. 

தமிழகத்தில் வைகிழக்கு பருவமளழ தீவிரமளைந்துள்ளது. இதனால் 

தமிழகத்தில் உள்ள கபருவாரியான அளணகள், நீாீா்த்ததக்கங்கள், 

பாசன ஏரிகள், குளங்கள் நிரம்பி வருகின்றன. இதன் காரணமாக 

விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அளைந்துள்ளனாீா். இந்தநிளலயில் பாசன ஏரிகள் 

குறித்து கபாதுப்பணித்துளற கவளியிட்டுள்ள கசய்திக் குறிப்பில் 

கூறியிருப்பதாவது: 

தமிழகத்தில் கபாதுப்பணித்துளற பராமரிப்பில் உள்ள 14,138 ஏரிகளில் 

இதுவளர 8,690 ஏரிகள் 100 சதவீதம் நிரம்பின. 2,989 ஏரிகளில் 75 

சதவீதம் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது. 90 நீாீா்த்ததக்கங்களில் 212 டி.எம்.சி. 

அளவுக்கு தண்ணாீா் இருப்பில் உள்ளது. இது முழு ககாள்ளளவில் 94.5 

சதவீதமாகும். 

கசன்ளனக்கு குடிநீாீா் வழங்கும் கசம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் 89சதவீதமும், 

புழல் ஏரியில் 90 சதவீதமும் நீாீா் நிரம்பி உள்ளது. 

பூண்டி ஏரியில் 92 சதவீதம், தசாழவரம் ஏரியில் 75 சதவீதம், ததாீா்வாய் 

கண்டிளக ஏரியில் 100 சதவீதம் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது. அதததபான்று 

தமட்டாீா் அளணயில் 100 சதவீதமும், பவானிசாகரில் 99 சதவீதமும், 

ளவளகயில் 96 சதவீதமும் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது என அதில் 

கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. மாநிலத்துக்கு கவளிதய வாழும் தமிழாீா் நலனுக்கு தனி இளணயம் 

மாநிலத்துக்கு கவளிதய வாழும் தமிழாீா்களின் நலனுக்ககன தனி 

இளணயதளத்ளத அளமச்சாீா் கசஞ்சி தக.எஸ்.மஸ்தான் கதாைக்கி 

ளவத்தாாீா். தளலளமச் கசயலகத்தில் கசவ்வாய்க்கிழளம அவாீா் புதிய 

இளணயதளத்ளத கதாைக்கினாாீா். 

புலம்கபயாீா்ந்த தமிழாீா்கள், மாநிலத்தின் வளாீா்ச்சிக்கு ஆற்றி வரும் 

பங்களிப்ளப சிறப்பிக்கும் வளகயில் இனி ஆண்டுததாறும் 

புலம்கபயாீா்ந்த உலகத் தமிழாீா் நாளாகக் ககாண்ைாைப்பை உள்ளது. 

இதற்கான அறிவிப்ளப சட்ைப் தபரளவயில் முதல்வாீா் மு.க.ஸ்ைாலின் 

கவளியிட்ைாாீா். அதன்படி, எதிாீா்வரும் ஜனவரி 12 மற்றும் 13 ஆகிய 

தததிகளில் புலம்கபயாீா்ந்த உலகத் தமிழாீா் நாள், கசன்ளன 

களலவாணாீா் அரங்கத்தில் ககாண்ைாைப்பை உள்ளது. 

இந்த நிகழ்வில் கலந்து ககாள்ள விரும்புதவாாீா் தங்களது கபயாீா்களளப் 

பதிவு கசய்யலாம் என தமிழக அரசு அளழப்பு கவளியிட்டுள்ளது. தமலும், 

புலம் கபயாீா்ந்த தமிழாீா்களுக்காக முன்கனடுக்கப்படும் நலத் திட்ைங்கள், 

அவாீா்களது பிரச்ளனகளுக்கான தீாீா்வுகள் தபான்றவற்ளற அறிந்து 

ககாள்ளும் வளகயில் தனி இளணயதளத்ளத (www.nrttamils.tn.gov.in) 

கவளிநாடு வாழ் தமிழாீா் நலத் துளற அளமச்சாீா் கசஞ்சி 

தக.எஸ்.மஸ்தான் கதாைக்கி ளவத்தாாீா். 

 

4. கிளாஸ்தகா ஒப்பந்தத்துக்கு இந்தியா உைன்பைாதது ஏன்? அளமச்சர் 

விளக்கம் 

பருவநிளல மாற்றத்திற்கான கிளாஸ்தகா உச்சிமாநாட்டில், காடுகள், 

நிலம் ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகளள வர்த்தகத்துைன் இளணத்து 

ஒப்பந்தம் இறுதி கசய்யப்பட்ைதால், இந்தியா அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு 

உைன்பைவில்ளல என மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம், பருவநிளல 

மாற்றத் துளறக்கான இளணயளமச்சர் அஸ்வினி குமார் கசளதப 

மக்களளவயில் கசவ்வாய்க்கிழளம கதரிவித்தார். தமலும், இந்திய வனம், 

காடுகளின் பரப்பளவு 24.56 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் 

கூறினார். 

 இதுகுறித்து மக்களளவ திமுக குழுத் தளலவர் டி.ஆர்.பாலு 

கசவ்வாய்க்கிழளம தகள்வி எழுப்பினார். இதற்கு மத்திய 

இளணயளமச்சர் அஸ்வினி குமார் கசளதப அளித்த பதில்: கிளாஸ்தகா 

நகர் பருவநிளல மாற்றத்திற்கான உச்சிமாநாட்டு ஒப்பந்தத்தில், காடுகள் 

மற்றும் நிலத்தின் பயன்பாடுகளள வர்த்தகத்துைன் இளணத்து 

ஒப்பந்தம் இறுதி கசய்யப்பட்ைது. இளத மத்திய அரசு ஏற்கவில்ளல. 

 1988-ஆம் ஆண்டின் ததசிய காடுகள் ககாள்ளகயின்படி, நாட்டின் 

கமாத்த பரப்பளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பரப்பளவில் வனத்ளதப் 

கபருக்கிை இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தைராடன் இந்திய வனவள 

நில அளளவ அறிக்ளகயின்படி தற்தபாது 8,07,276 சதுர கிதலா மீட்ைரில் 

சுமார் 24.56 சதவீதம் அளவுக்கு வனநிலங்களின் பரப்பளவு 

 

 



         

    

அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கைந்த 2015-ஆம் ஆண்ளை விை 13,209 சதுர 

கி.மீட்ைர் பரப்பளவு வனம் அதிகரித்துள்ளது. 

 பருவநிளல மாற்றத்திற்கான பாரீஸ் ஒப்பந்தத்தின்படி, 300 தகாடி ைன் 

கரியமில வாயுளவ மூழ்கடிக்கத் ததளவயான மரங்களுைன் கூடிய 

காடுகளின் பரப்பளளவ, 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் அதிகரிக்க 

இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, இதற்கான பல்தவறு திட்ைங்களள 

மாநிலங்களுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள், பருவநிளல மாற்றத் 

துளற அளித்தது என்றார் அளமச்சர். 

 

5. சுதகாய் தபார் விமானம் மூலம் பிரதமாஸ் ஏவுகளண தசாதளன 

கவற்றி 

ஒடிஸா மாநிலம் சண்டிபூர் பிரதமாஸ் சூப்பர்தசானிக் ஏவுகளணளய 

சுதகாய் 30 எம்தக-1 தபார் விமானம் மூலம் கசலுத்தி புதன்கிழளம 

கவற்றிகரமாக தசாதிக்கப்பட்ைது.  

பிரதமாஸ் திட்ைத்தில் இது ஒரு மிகப்கபரிய ளமல்கல் என்று கூறியுள்ள 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு அளமப்பு (டிஆர்டிஓ) அதிகாரிகள், 

புதன்கிழளம காளல 10.30 மணிக்கு சுதகாய் 30 எம்தக-1 தபார் 

விமானத்தின் வாயிலாக இந்த ஏவுகளண விண்ணில் 

கசலுத்தப்பட்ைதாக கதரிவித்துள்ளனர்.  

தமலும் எதிர்காலத்தில் பிரதமாஸ் ஏவுகளணகளள விண்ணில் 

கசலுத்துவதற்கு இந்த தசாதளன வழிவகுக்கும் எனவும் அவர்கள் 

கூறினர். இந்த ஏவுகளண தசாதளனயில் ஈடுபட்ை அளனவருக்கும் 

வாழ்த்து கதரிவித்த டிஆர்டிஓ தளலவரும், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

தமம்பாட்டுத் துளற கசயலாளருமான சதீஷ் கரட்டி, கல்வி நிறுவனங்கள், 

கபாதுத்துளற நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனங்கள், 

இந்திய விமானப் பளை ஆகியன இந்தப் பணியில் ஈடுபட்ைதாக 

குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு: இதனிளைதய, பிரதமாஸ் ஏவுகளண தசாதளன 

கவற்றிக்கு டிஆர்டிஓ, விமானப் பளை அதிகாரிகளுக்கு மத்திய 

பாதுகாப்புத் துளற அளமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு கதரிவித்தார்.  

சூப்பர்தசானிக் ஏவுகளணகள் தயாரிப்பு, சந்ளதப்படுத்துதல், தமம்பாடு 

ஆகியவற்றுக்காக இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் பிரதமாஸ் திட்ைத்ளத 

கூட்ைாக முன்கனடுத்து வருகின்றன.  

இந்தியக் கைற்பளையின் தாக்குதல் திறளன அதிகரிக்கும் கபாருட்டு 

நிலத்தில் இருந்து வானில் குளறந்த கதாளலவில் உள்ள இலக்ளகத் 

துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கும் விஎல்-எஸ்ஆர்எஸ்ஏஎம் ஏவுகளணளய 

டிஆர்டிஓ கசவ்வாய்க்கிழளம கவற்றிகரமாக பரிதசாதித்தது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

6. ரூ.2,000 கரன்சி புழக்கம் 1.75% மட்டுதம: மத்திய அரசு 

நாட்டில் புழக்கத்தில் உள்ள கமாத்த ரூபாய் தநாட்டுகளில் ரூ.2,000 

தநாட்டுகளின் பங்கு கவறும் 1.75 சதவீததம என்று மத்திய அரசு 

கதரிவித்துள்ளது. 

கைந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் ரூபாய் தநாட்டு வாபஸ் 

நைவடிக்ளக தமற்ககாள்ளப்பட்ைதபாது 2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் மற்றும் 

புதிய ரூ.500 தநாட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைன. 

இது கதாைாீா்பான தகள்விக்கு மத்திய நிதித்துளற இளணயளமச்சாீா் 

பங்கஜ் கசௌதரி எழுத்து மூலம் மாநிலங்களளவயில் அளித்த பதிலில் 

தமலும் கூறியதாவது: 

2018 மாாீா்ச் மாதத்தில் நாட்டில் 336.3 தகாடி என்ற எண்ணிக்ளகயில் 

2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் இருந்தன. இது அப்தபாது புழக்கத்தில் இருந்த 

ரூபாய் தநாட்டுகளின் எண்ணிக்ளகயில் 3.27 சதவீதமாகும். ஆனால், 

இந்த ஆண்டு நவம்பரில் 223.3 தகாடி என்ற எண்ணிக்ளகயில்தான் 

2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் உள்ளன. இது இப்தபாது புழக்கத்தில் உள்ள 

ரூபாய் தநாட்டுகளின் எண்ணிக்ளகயில் 1.75 சதவீதம் மட்டுதம ஆகும். 

கபாதுமக்களின் ததளவ மற்றும் புழக்கத்துக்கு ஏற்ப இந்திய ரிசாீா்வ் 

வங்கியுைன் ஆதலாசித்து மத்திய அரசு முடிகவடுப்பது வழக்கம். 

2018-19-ஆம் ஆண்டில் இருந்து புதிதாக ரூ.2,000 தநாட்டுகள் 

அச்சிைப்பைவில்ளல. எனதவ, புழக்கத்தில் இருந்து அந்த தநாட்டுகள் 

குளறந்துள்ளன. அதிகம் சிளதந்துவிடுவது, அழுக்காகிவிடுவது தபான்ற 

காரணங்களால் வங்கிகளுக்கு வரும் பளழய தநாட்டுகள் மீண்டும் 

புழக்கத்துக்கு விைப்படுவதில்ளல என்றாாீா். 

புதிதாக அச்சிைப்பைாததும், பளழய தநாட்டுகள் மீண்டும் புழக்கத்துக்கு 

வராததும் இப்தபாது மக்கள் ளகயில் அதிகஅளவில் ரூ.2,000 தநாட்டு 

கிளைக்காமல் இருப்பதற்குக் காரணமாகும். 

 

7. ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் ரூ.2,074 தகாடி கைன் ஒப்பந்தம் 

தமிழகம், உத்தரகண்டில் அடிப்பளை கட்ைளமப்பு வசதிகளள 

தமம்படுத்தும் தநாக்கில் ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் (ஏடிபி) ரூ.2,074 

தகாடி மதிப்பிலான இரு கைன் ஒப்பந்தங்களில் மத்திய அரசு 

ளககயாப்பமிட்டுள்ளது. 

இது கதாைாீா்பாக கவளியிைப்பட்ை அறிக்ளகயில், ‘தமிழகத்தின் நகரப் 

பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏளழகளுக்கு வீடுகளளக் கட்டித் தருவதற்காக 

சுமாாீா் ரூ.1,132 தகாடி மதிப்பிலான கைன் ஒப்பந்தம் ஆசிய வளாீா்ச்சி 

வங்கியுைன் ளககயாப்பமாகியுள்ளது. 

நகரப்பகுதிகளள தமம்படுத்தும் தநாக்கில் பிரதமரின் நகாீா்ப்புற 

வீட்டுவசதித் திட்ைத்ளத மத்திய அரசு கசயல்படுத்தி வருகிறது. 

அத்திட்ைத்துக்கான இலக்குகளள நிளறதவற்றும் வளகயில் இந்த 

ஒப்பந்தம் ளககயாப்பமாகியுள்ளது. 

தமிழகத்தின் 7.2 தகாடி மக்கள்கதாளகயில் பாதிக்கும் தமற்பட்தைாாீா் 

நகரப் பகுதிகளில் வசிக்கின்றனாீா். தமிழகத்தின் கபாருளாதாரம் 

வளாீா்ந்து வருவதும், நகரமயமாக்கல் அதிகரித்து வருவதும் குளறந்த 

வருமானம் ககாண்ைவாீா்களுக்கு வீடுகளுக்கான ததளவளய 

அதிகரித்துள்ளது. 

ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தமானது, 

தமிழகத்தின் நகரப்பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏளழகளுக்கு அளனத்து 

வசதிகளுைன் கூடிய வீடுகளள கட்டித் தர உதவும். இத்திட்ைத்தின் கீழ் 

தமிழகத்தின் 9 இைங்களில் வீடுகள் கட்ைப்பைவுள்ளன. 

உத்தரகண்டில் வளாீா்ச்சித் திட்ைங்கள்: உத்தரகண்டின் தைராடன், 

ளநனிைால் நகாீா்ப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான 

குடிநீாீா் வசதிளய ஏற்படுத்தவும், சுகாதார தசளவகளள தமம்படுத்தவும் 

சுமாாீா் ரூ.942 தகாடி மதிப்பிலான கைன் ஒப்பந்தத்தில் மத்திய அரசு 

ளககயாப்பமிட்டுள்ளது. 

இந்த ஒப்பந்தமானது மாநிலத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களாகத் 

திகழும் தைராடன், ளநனிைால் ஆகிய நகரங்களள தமம்படுத்த உதவும். 

சுகாதார தசளவகள் தமம்படுத்தப்படுவதால், எதிாீா்காலத்தில் ததான்ற 

வாய்ப்புள்ள தநாய்களின் தாக்குதலில் இருந்து நகரப்பகுதி மக்களுக்குப் 

பாதுகாப்பு கிளைக்கும். 

இத்திட்ைத்தின் கீழ் தைராடனில் 136 கி.மீ.-க்கு குடிநீாீா் குழாய் 

அளமக்கப்பைவுள்ளது. இதன் மூலம் 40,000 தபாீா் பலனளைவாீா். 

குடிநீரின் பயன்பாட்ளை அளப்பதற்கான கருவிகள் 5,400 வீடுகளில் 

கபாருத்தப்பைவுள்ளன. தமலும், 256 கி.மீ.-க்கு நிலத்தடி கழிவுநீாீா் 

அளமப்பு, 117 கி.மீ.-க்கு மளழநீாீா் வடிகால் வசதி ஆகியளவயும் 

அளமக்கப்பைவுள்ளன’ என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

 

8. கசன்ளன வீராீா் சபரி ைபிள்யூபிசி சாம்பியன் 

உலக குத்துச்சண்ளை கவுன்சில் (ைபிள்யூபிசி) முதல் முளறயாக 

நைத்திய ைபிள்யூபிசி இந்தியா கவல்ைாீா்கவயிட் சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் கசன்ளன வீராீா் சபரி (24) சாம்பியன் ஆனாாீா். 

கதாழில்முளற ரீதியிலான இப்தபாட்டியில் 8 சுற்றுகள் ககாண்ை இறுதிச் 

சுற்றில் அவாீா் சண்டீகளரச் தசாீா்ந்த அனுபவமிக்க வீரரான ஆகாஷ்தீப் 

சிங்ளக (27) வீழ்த்தினாாீா். தபாட்டி முடிவானது 76-76, 79-73, 79-73 

என்ற கபரும்பான்ளம புள்ளிகள் அடிப்பளையில் அவருக்கு சாதகமாக 

அளமந்தது. தற்தபாது சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் சபரி, அவ்வப்தபாது 

இந்தியாவின் இதர தபாட்டியாளாீா்களுைன் தமாதி தனக்கான பட்ைத்ளத 

தக்க ளவக்க தவண்டும். 

கைந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தனது கதாழில்முளற குத்துச்சண்ளைளய 

கதாைங்கிய சபரி, முந்ளதய தமாதல்களில் 4 கவற்றிகளளயும், 1 

ததால்விளயயும் பதிவு கசய்துள்ளாாீா். அவருைன் தமாதி ததால்விளய 

சந்தித்த ஆகாஷ்தீப் கைந்த 3 ஆண்டுகளில் 8 கவற்றிகள், 1 ததால்விளய 

பதிவு கசய்துள்ளவாீா். 

இதததபாட்டியில் ஆசிய சில்வாீா் ளலட்கவயிட் பட்ைத்துக்கான பிரிவில் 

இந்தியாவின் காாீா்த்திக் சதீஷ் குமாாீா் - இந்ததாதனசியாவின் ஹீதரா 

டிதைாளவ ததாற்கடித்து பட்ைம் கவன்றாாீா். இதில் அவாீா் 80-72, 79-73, 

79-73 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் கவன்றாாீா். இத்துைன் 8 

ஆட்ைங்களில் பங்தகற்றுள்ள காாீா்த்திக், அளனத்திலும் கவற்றிளய 



         

    

பதிவு கசய்துள்ளாாீா். ைபிள்யூபிசி தரங்கிங்கில் தற்தபாது 4-ஆவது 

இைத்தில் இருக்கும் அவருக்கு இந்த கவற்றி முன்தனற்றத்ளத அளிக்கும். 

 

9. ஆசிய இளளதயாாீா் பாரா தபாட்டி: இந்தியா 41 பதக்கங்களுைன் 

நிளறவு 

பஹ்ளரனில் நளைகபற்ற ஆசிய இளளதயாாீா் பாரா விளளயாட்டுப் 

தபாட்டியில் இந்தியா கமாத்தமாக 12 தங்கம், 16 கவள்ளி, 13 கவண்கலம் 

என 41 பதக்கங்கள் கவன்று நிளறவு கசய்துள்ளது. 

இதில் அதிகபட்சமாக தைகள பிரிவில் 22 பதக்கங்கள் (8 தங்கம், 7 

கவள்ளி, 7 கவண்கலம்) கவன்று தந்துள்ளனாீா் இந்திய 

தபாட்டியாளாீா்கள். அடுத்தபடியாக பாட்மின்ைனில் 16 பதக்கங்கள் (4 

தங்கம், 7 கவள்ளி, 5 கவண்கலம்), நீச்சலில் 3 பதக்கங்கள் (1 கவள்ளி, 2 

கவண்கலம்), பவாீா் லிஃப்டிங்கில் 1 கவள்ளியும் இந்தியாவுக்கு 

கிளைத்துள்ளன. 

கைந்த 2-ஆம் தததி கதாைங்கி, திங்கள்கிழளமயுைன் நிளறவளைந்த 

இப்தபாட்டியில் சுமாாீா் 30 நாடுகளில் இருந்து 700-க்கும் அதிகமான 

தபாட்டியாளாீா்கள் கலந்துககாண்ைனாீா். இப்தபாட்டியில், மாற்றுத் 

திறனின் வளகப்படுத்துதல் அடிப்பளையில் ஒதர விளளயாட்டில் பல 

பிரிவுகளில் பந்தயங்கள், ஆட்ைங்கள் நளைகபற்றன. 

இந்திய விளளயாட்டு ஆளணயம் கவளியிட்ை தகவல்படி, தைகள 

விளளயாட்டில் உயரம் தாண்டுதலில் பிரவீண் குமாாீா் தங்கமும், ராகுல் 

கவள்ளியும் கவன்றனாீா். நீளம் தாண்டுதலில் கரன்தீப் குமாாீா் 

முதலிைமும், பிரவீண் குமாாீா், தாீா்ஷ் தசானி 2-ஆம் இைமும் கபற்றனாீா். 

ஓட்ைத்தில் 100 மீட்ைாீா் பிரிவில் மீட் ததானி தங்கமும், தாீா்ஷ் தசானி 

கவண்கலமும் கவன்றனாீா். 200 மீட்ைரிலும் மீட் ததானி தங்கம் கவல்ல, 

400 மீட்ைரில் மாஃபி கவள்ளியும், பிஜு கபன்னட் ஜாாீா்ஜ் கவண்கலமும் 

கபற்றனாீா். 

ஈட்டி எறிதலில் விக்ரம் சிங் முதலிைம் பிடிக்க, சித்தாாீா்த் 2-ஆம் இைம், 

லக்ஸித் 3-ஆம் இைம் பிடித்தனாீா். வட்டு எறிதலில் விகாஷ் பாட்டிவால் 

முதலிைமும், காாீா்திக் எம்.கிருஷ்ணா 3-ஆம் இைமும் கபற்றனாீா். குண்டு 

எறிதலில் விகாஷ் பாட்டிவால், அனன்யா பன்சால் ஆகிதயாாீா் கவள்ளி 

கவல்ல, தமதா கஜயந்த், லக்ஸித், சஞ்ஜய் ஆாீா்.நீலம் ஆகிதயாாீா் 

கவண்கலம் கவன்றனாீா். 

கிளப் எறிதலில் காஷிஷ் லக்ரா தங்கம் கவல்ல, நீச்சலில் ததவான்ஷி 

சதிஜா 1 கவள்ளியும், 2 கவண்கலமும் கவன்றாாீா். பவாீா் லிஃப்டிங்கில் 

ராகுல் தஜாக்ராஜ்யா கவள்ளி கபற்றாாீா். பாட்மின்ைனில் நித்யா, சஞ்ஜனா, 

பாலக் - சஞ்ஜனா தஜாடி, தநைல் - அபிஜீத் தஜாடி ஆகிதயாாீா் தங்கம் 

கவன்றனாீா். 

தஜாதி (2 பதக்கம்), நவீன், ைாாீா்திக் மக்காாீா், கரன் - ருதிக் இளண, 

நித்யா - ஆதித்யா இளண, ைாாீா்திக் - சஞ்ஜனா இளண ஆகிதயாாீா் 

கவள்ளி கபற்றனாீா். பாலக், நவீன் - ைாாீா்திக் இளண, சந்தியா, தநைல் 

- பாலக் இளண கவண்கலம் கபற்றுள்ளனாீா். 

 

 


