
         

    

1. இந்தியா, அண்மையில் பிரம்மைாஸின் ஏர் பதிப்மப 

பரிம ாதமை ச ய்தது. இது ஒரு____? 

அ) சூப்பர்ச ோனிக் சீர்சேக ஏவுகணை  

ஆ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை 

இ) கண்டம் விட்டு கண்டம் போயும் ஏவுகணை 

ஈ) ேழிகோட்டப்பட்ட ஏவுகணை அணைப்பு 

✓ ேோனிலிருந்து ேோன் இலக்ணகத் தோக்கும் பிரம்சைோஸ் 

சூப்பர்ச ோனிக் ஏவுகணை ஒடிஸோ கடற்கணரக்கு அப்போல் 

 ந்திப்பூர் ஒருங்கிணைந்த பரிச ோதணைப் பகுதியில் 

இருந்து சுசகோய் 30 எம்சக-I சூப்பர் ச ோனிக் சபோர் 

விைோைம்மூலம் பரிச ோதணை ச ய்யப்பட்டது.  

✓ பிரம்சைோஸ் சூப்பர் ச ோனிக் ஏவுகணை சைம்போடு, 

உற்பத்தி ைற்றும்  ந்ணதப்படுத்துேதில் இந்தியோவும் 

(DRDO), ரஷ்யோவும் கூட்டு முயற்சியில் உள்ளை. 

 

2. பாக்யாங் & ம ாசரங் ஆகிய இரு புதிய ைாவட்டங்கள், 

கீழ்கண்ட எந்த ைாநிலத்தில் உருவாக்கப்படவுள்ளை? 

அ) அருைோச் ல பிரசத ம் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) அஸ்ஸோம் 

ஈ) நோகோலோந்து 

✓ சிக்கிம் ைோநில  ட்டைன்றைோைது சிக்கிம் (ைோேட்டங்கணள 

ைறுசீரணைத்தல்) ைச ோதோ, 2021 ைச ோதோணே போக்யோங் & 

ச ோசரங் என்ற 2 ைோேட்டங்கணள உருேோக்குேதற்கோை 

ைச ோதோணே நிணறசேற்றியது. 

✓ ஆளுநர் கங்கோ பிர ோத், இம்ைச ோதோவுக்கு ஒப்புதலளித்த 

பிறகு சிக்கிம் ைோநிலத்தில் ஆறு ைோேட்டங்கள் இருக்கும். 

சிக்கிம் ைோநில பல்கணலக்கழகத்திற்கு ைக்களின் கோேல் 

சதய்ேைோை கஞ் ஞ் ங்கோ ைணலயின் சபயணர சூட்டுேத 

-ற்கோை திருத்த ைச ோதோணேயும் அது நிணறசேற்றியது. 

 

3.  மீபத்திய பணவியல் சகாள்மகயில், சரப்மபா ைற்றும் 

ரிவர்ஸ் சரப்மபா விகிதங்கள் முமைமய ........ ைற்றும் .......... 

எை நிர்ணயிக்கப்பட்டை. 

அ) 4  தவீதம் ைற்றும் 3.35  தவீதம்  

ஆ) 4.75  தவீதம் ைற்றும் 4  தவீதம் 

இ) 5  தவீதம் ைற்றும் 4.5  தவீதம் 

ஈ) 5  தவீதம் ைற்றும் 4.75  தவீதம் 

✓ இந்திய ரி ர்வ் ேங்கியின் ஆளுநர்  க்திகோந்த தோஸ், 

பைவியல் சகோள்ணகக்குழுவானது ேட்டி விகிதங்கணள 

ைோற்றோைல் ணேத்திருக்க முடிவு ச ய்துள்ளதோக 

அறிவித்தோர். இதன்மூலம் சரப்சபோ ைற்றும் ரிேர்ஸ் 

சரப்சபோ விகிதங்கள் தற்சபோது முணறசய 4% ைற்றும் 

3.35  தவீதைோக உள்ளது. 

✓ இது ஒன்பதோேது சகோள்ணகக் கூட்டம் ஆகும். FY22’இல் 

சைய்யோை GDP ேளர்ச்சிக்கோை கணிப்பு 9.5% ஆகவும், 

CPI பைவீக்கம் 5.3% ஆகவும் உள்ளது. 

 

 

4. சீைாவில் நடக்கும் 2022 - குளிர்கால ஒலிம்பிக்மக 

அரசியல் ரீதியாக புைக்கணிப்பதாக அறிவித்த நாடு எது? 

அ) அசைரிக்கோ  

ஆ) இந்தியோ 

இ) ஜப்போன் 

ஈ) ஆஸ்திசரலியோ 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு சீைோவில் நணடசபறவுள்ள குளிர்கோல 

ஒலிம்பிக் சபோட்டிகணள அரசியல்ரீதியோக புறக்கணிப்பதோக 

அசைரிக்கோ அறிவித்துள்ளது. 

✓ சீைோவின் ைனித உரிணை மீறல்கள் குறித்த அச்சுறுத்தல் 

கோரைைோக, விணளயோட்டுப் சபோட்டிகளுக்கு அதிகோரபூர்ே 

பிரதிநிதிகள் யோரும் அனுப்பப்பட ைோட்டோர்கள் என்று 

சேள்ணள ைோளிணக அறிவித்தது. 

✓ சைலும் அசைரிக்க நோட்டு விணளயோட்டு வீரர்கள் கலந்து 

சகோள்ளலோம் என்றும், அரசின் முழு ஆதரவும் கிணடக்கும் 

என்றும் கூறியுள்ளது. இந்நடேடிக்ணகணய ‘தன்னியக்க 

அரசியல் சகலிக்கூத்து’ என்று சீைோ அணழக்கிறது.

 

5. 2021’இல் ‘உலக சபட்மராலிய ைாநாட்மட’ நடத்தும் 

நாடு எது? 

அ) அசைரிக்கோ  

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

இ) UK 

ஈ) உஸ்சபகிஸ்தோன் 

✓ சதோழிற்துணறயின் மிகப்சபரிய ைோநோடோகக் கருதப்படும் 

‘உலக சபட்சரோலிய ைோநோடு’ சதன்-ைத்திய அசைரிக்க 

ைோநிலைோை சடக் ோஸின் சபருநகரைோை ஹூஸ்டனில் 

சதோடங்கியது. சுைோர் 70 நோடுகள் & பிரோந்தியங்களில் 

இருந்து 300’க்கும் சைற்பட்ட சபச் ோளர்கள் இந்நிகழ்ச்சி 

ைற்றும் சதோழில்நுட்ப ைன்றங்களில் பங்சகற்க உள்ளைர்.  

✓ உலக சபட்சரோலிய ைோநோடோைது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுணற 65 உறுப்பு நோடுகணள உள்ளடக்கிய 

லண்டணைச்  ோர்ந்த உலக சபட்சரோலிய கவுன்சிலோல் 

நடத்தப்படுகிறது. 

 

6. முதலாம்  வுதி அமரபிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மபாட்டியில் 

சவற்றி சபற்ை பந்தய ஓட்டுநர் யார்? 

அ) லூயிஸ் ஹோமில்டன்  

ஆ) ேோல்சடரி சபோட்டோஸ் 

இ) சடனியல் ரிச்சியோர்சடோ 

ஈ) சைக்ஸ் சேர்ஸ்டோப்பன் 

✓ 36 ேயதோை சிறந்த பிரிட்டிஷ் பந்தய ஓட்டுநர் லூயிஸ் 

ஹோமில்டன்  வுதி அசரபிய கிரோண்ட்பிரிக்ஸ் சபோட்டியின் 

முதல் சபோட்டியில் சேன்றோர். சஜட்டோவில் உள்ள 30 கிமீ 

நீள சுற்றில் நடந்த பந்தயத்தில் ஆறு சுற்றுகள் மீதமுள்ள 

நிணலயில் அேர் சைக்ஸ் சேர்ஸ்டோப்பணை முந்திைோர். 

இந்த சேற்றியின்மூலம், சரட்புல் ஓட்டுநர் சைக்ஸ் 

சேர்ஸ்டோப்பனின் புள்ளிகணள ஹோமில்டன்  ைன் 

ச ய்தோர். 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

7. மகாவாவாக்ஸ், எந்தத் தடுப்பூசியின் உரிைத்தின்கீழ் 

சீரம் நிறுவைத்தால் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகிைது? 

அ) ணப ர்-பசயோஎன்சடக் தடுப்பூசி 

ஆ) ைோடர்ைோ COVID-19 தடுப்பூசி 

இ) ஜோன் ன் & ஜோன் ன் தடுப்பூசி 

ஈ) சநோேோேோக்ஸ் தடுப்பூசி  

✓ உலக நலேோழ்வு அணைப்போைது (WHO) இந்தியோவில் 

தயோரிக்கப்பட்ட சகோசரோைோ ணேரஸ் தடுப்பூசி ‘Covovax’ 

-க்கு அே ர அனுைதி ேழங்கியுள்ளது. 

✓ அசைரிக்கோணேச்  ோர்ந்த சநோேோேோக்ஸின் உரிைத்தின் 

கீழ் இந்தத் தடுப்பூசிணய சீரம் நிறுேைம் இந்தியோவில் 

தயோரித்து ேருகிறது. அே ரகோல பயன்போட்டிற்கோை 

9ஆேது COVID-19 தடுப்பூசியோக சகோசேோேோக்ணஸ 

WHO அறிவித்துள்ளது. 

 

8. இந்திய மபாட்டி ஆமணயைாைது (CCI)  மீபத்தில் எந்த 

நிறுவைத்திற்கு `202 மகாடி அபராதம் விதித்துள்ளது? 

அ) பிளிப்கோர்ட் 

ஆ) அசை ோன்  

இ) ரிணலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

ஈ) டி-ைோர்ட் 

✓ சில்லணற விற்பணையோளரோை பியூச் ர் கூப்பன்ஸ் லிட் 

நிறுேைத்தில் பங்குகணள ேோங்குேதற்கோை 

அசை ோனின் ஒப்பந்தத்திற்கு இந்திய சபோட்டி ஆணையம் 

தணட விதித்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டில் ஒழுங்குமுணற 

அனுைதிகணள சகோரும்சபோது உண்ணைகணள ைணறத்து 

தேறோை அறிக்ணககணள சேளியிட்டதற்கோக 

அசைரிக்கோணேச்  ோர்ந்த இ-கோைர்ஸ் நிறுேைத்திற்கு CCI 

`202 சகோடி அபரோதம் விதித்தது. 

✓ 2019ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்ணத சைற்சகோள்கோட்டி, ரிணலய 

-ன்ஸ் உடைோை பியூச் ர் கூப்பன்ஸின் ஒப்பந்தத்திற்கு 

அசை ோன் எதிர்ப்பு சதரிவித்துள்ளது. 

 

9. பாதுகாப்மப உறுதிச ய்வதற்காக வட அட்லாண்டிக் 

ஒப்பந்த அமைப்பிற்கு (NATO) வமரவு ஒப்பந்தத்மத 

சவளியிட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) அசைரிக்கோ 

ஆ) ரஷ்யோ  

இ) யுசக 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ ேட அட்லோண்டிக் ஒப்பந்த அணைப்பிற்கு (NATO) இருதரப்பு 

போதுகோப்ணப உறுதி ச ய்ேதற்கோை நடேடிக்ணககள் 

குறித்த ேணரவு ஒப்பந்தத்ணத ரசியோ முன்சைோழிந்துள்ளது. 

ரஷ்யோவும் சநட்சடோவும் ஒன்ணறசயோன்று எதிரிகளோகக் 

கருதவில்ணல என்பணத மீண்டும் உறுதிப்படுத்த 

சேண்டும் என்று அது பரிந்துணரத்தது.  

✓ சநட்சடோ அணைப்ணப சைலும் விரிவுபடுத்துதல், உக்ணரன் 

நுணழணே நிறுத்துதல், உக்ணரன் & கீணழ ஐசரோப்போ, 

சதற்கு கோக ஸ் ைற்றும் ைத்திய ஆசியோவில் உள்ள பிற 

நோடுகளில் எந்தசேோரு இரோணுே நடேடிக்ணகயிலும் 

ஈடுபடோைல் இருக்குைோறு ரஷ்யோ NATO’விடம் சகட்டுக் 

சகோண்டுள்ளது. 

 

10. தமிழ்நாட்டின் ைாநிலப் பாடலாக அறிவிக்கப்பட்ட 

‘தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து’ப்பாடலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) சுப்ரைணிய போரதி 

ஆ) போரதிதோ ன் 

இ) ‘ைசைோன்ைணியம்’ சுந்தரைோர்  

ஈ) உ சே சுேோமிநோதர் 

✓ தமிழ்நோடு அரசு, ‘தமிழ்த்தோய் ேோழ்த்து’ப்போடணல, அரசு 

ஆணை பிறப்பித்து, ைோநிலப் போடலோக அறிவித்துள்ளது. 

இது சபோதுேோக அணைத்து கல்வி நிறுேைங்களிலும், 

சபோது நிகழ்ச்சிகளின் சதோடக்கத்திலும் போடப்படுகிறது.  

✓ சுந்தரைோர் எழுதிய ‘ைசைோன்ைணியம்’ என்ற புகழ்சபற்ற 

தமிழ் நோடகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட போடலோகும் இது. 

போடல் ஒலிபரப்பின்சபோது ைோற்றுத்திறைோளிகணளத் தவிர 

கலந்துசகோண்ட அணைேரும் எழுந்து நிற்க சேண்டும் 

எை அர ோணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

1. ஒணைக்ரோன் போதிப்ணப கண்டறியும் கருவி: ICMR 

உருேோக்கியது 

உருைோறிய கசரோைோ ேணகயோை ஒணைக்ரோன் 

போதிப்ணபக் கண்டறியும் பரிச ோதணை கருவிணய இந்திய 

ைருத்துே ஆரோய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) உருேோக்கியுள்ளது. 

இந்தத் சதோழில்நுட்பத்தின் அடிப்பணடயில் பரிச ோதணை 

கருவிகணள உருேோக்க தனியோர் நிறுேைங்களுக்கு 

ICMR அணழப்பு விடுத்துள்ளது. 

ேடகிழக்கு ைோநிலம், திப்ரூகரில் உள்ள ICMR கிணள 

இந்தப்புதிய சதோழில்நுட்பக் கருவிணய உருேோக்கியுள்ளது. 

கசரோைோணே கண்டறிய உதவும் RT-PCR கருவிணயப் 

சபோலசே ஒணைக்ரோணை கண்டறியும் கருவியும் 

இருக்கும் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுசதோடர்போக ICMR சேளியிட்டுள்ள ச ய்திக்குறிப்பில், 

‘இந்தப் புதிய சதோழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புக்கு ICMR-தோன் 

உரிணையோளரோக இருக்கும். இந்தத் சதோழில்நுட்பத்ணதப் 

பயன்படுத்தி பரிச ோதணை கருவிகணள உருேோக்க 

தனியோர் நிறுேைங்களுக்கு அணழப்புவிடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கு முன்ேரும் நிறுேைங்களுடன் ஒப்பந்தம் 

ச ய்யப்பட்டு ேர்த்தக ரீதியில் கருவிகள் தயோரிக்கப்படும். 

இந்தக் கருவிக்கு  ந்ணதயில் மிகுந்த சதணே உள்ளதோல், 

இதன் உற்பத்திணய அதிகரிக்க பல தயோரிப்பு 

நிறுேைங்களுக்கு அனுைதி அளிக்கப்படும். தயோரிப்பு 

உரிணைக்கோை ச லணே ICMR’க்கு அந்த நிறுேைங்கள் 

அளிக்கும்’ என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

  

 

 

 

 



         

    

2.`3.73 லட் ம் சகோடி துணைநிணல ைோனிய சகோரிக்ணக 

ைச ோதோ: ைக்களணே ஒப்புதல் 

நடப்பு 2021-22-ஆம் நிதியோண்டில் ரூ.3.73 லட் ம் 

சகோடி துணைநிணல ைோனியம் சகோரிய ைச ோதோவுக்கு 

ைக்களணே ஒப்புதல் அளித்தது. 

சதோகுப்பு நிதியில் இருந்து துணைநிணல ைோனியம் 

சகோரும் 2-ஆேது சதோகுதி ைச ோதோ மீதோை விேோதம் 

ைக்களணேயில் திங்கள்கிழணை நணடசபற்றது. அப்சபோது 

ைத்திய நிதியணைச் ோா் நிோா்ைலோ சீதோரோைன் கூறியதோேது: 

கூடுதல் ச லவுக்கோகப் சபறப்படும் சதோணகயில் 

ரூ.62,057 சகோடியோைது ஏோா் இந்தியோவின் கடணைத் 

திருப்பிச் ச லுத்துேதற்கோகப் பயன்படுத்தப்படும். 

எம்.பி.க்களுக்கோை சதோகுதி சைம்போட்டு நிதித் 

திட்டத்துக்கோக ரூ.1,153 சகோடி ேழங்கப்படும். போதுகோப்புத் 

துணறக்கு ரூ.5,000 சகோடியும், ைத்திய உள்துணறக்கு 

ரூ.4,000 சகோடியும் கூடுதலோக ேழங்கப்படும். 

வீட்டுே தி ைற்றும் நகோா்ப்புற விேகோரங்கள் 

அணைச் கத்துக்கு ரூ.14,000 சகோடி ேழங்கப்படவுள்ளது. 

உரங்களுக்கோை கூடுதல் ைோனியைோக ரூ.58,430 

சகோடியும், நிலுணேயில் உள்ள ஏற்றுைதி 

ஊக்கத்சதோணகணய ேழங்க ரூ.53,123 சகோடியும், சதசிய 

ஊரக சேணலேோய்ப்பு உறுதித் திட்ட நிதிக்கு ரூ.22,039 

சகோடியும் ேழங்கப்படவுள்ளது. உைவு-சபோது 

விநிசயோகத் துணறக்குக் கூடுதலோக ரூ.49,805 சகோடியும், 

ேோா்த்தகத் துணறக்கு ரூ.2,400 சகோடியும் 

ேழங்கப்படவுள்ளது. 

 ணையல் எண்சைய், அத்தியோேசியப் சபோருள்கள் 

ஆகியேற்றின் விணலணயக் கட்டுக்குள் ணேப்பதற்கோை 

நடேடிக்ணககணள ைத்திய அரசு சதோடோா்ந்து 

சைற்சகோள்ளும். ேங்கிகளில் கடன்கணளத் திருப்பிச் 

ச லுத்தோைல் சேளிநோட்டுக்குத் தப்பிச் ச ன்ற விஜய் 

ைல்ணலயோ, நீரவ் சைோடி, சைஹுல் ச ோக்ஸி 

உள்ளிட்சடோரிடம் இருந்து ரூ.13,109 சகோடிணய ேங்கிகள் 

மீட்டுள்ளை என்றோோா் அேோா். 

எதிோா்க்கட்சிகளின் அைளிக்கிணடசய துணைநிணல 

ைோனியக் சகோரிக்ணக ைச ோதோ மீது நடத்தப்பட்ட குரல் 

ேோக்சகடுப்பில் சபரும்போலோை எம்.பி.க்கள் அதற்கு ஆதரவு 

சதரிவித்தைோா். ைக்களணே ஒப்புதல் அளித்த ைச ோதோ, 

ைோநிலங்களணேக்கு அனுப்பிணேக்கப்படவுள்ளது. 

ச லவிைம் அதிகரிப்பு: நடப்பு நிதியோண்டில் ைத்திய 

அரசின் ச லவிைம் ரூ.34.83 லட் ம் சகோடியோக இருக்கும் 

என்று நிதிநிணல அறிக்ணகயில் சதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

கடந்த ைணழக்கோலக் கூட்டத்சதோடரின்சபோது தோக்கல் 

ச ய்யப்பட்ட முதல் சதோகுதி துணைநிணல ைோனிய 

சகோரிக்ணக ைச ோதோவின் மூலைோக ரூ.23,675 சகோடிணய 

ைத்திய அரசு சபற்றது. 

தற்சபோது இரண்டோேது சதோகுதி ைச ோதோவின் மூலைோக 

ரூ.3.73 லட் ம் சகோடிணய ைத்திய அரசு சபறவுள்ளது. 

இதன் கோரைைோக நடப்பு நிதியோண்டில் ைத்திய அரசின் 

ச லவிைம், நிோா்ையிக்கப்பட்டணதவிட அதிகரிக்கும் எை 

நிபுைோா்கள் சதரிவிக்கின்றைோா். 

 

 

3. நகர்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்த இந்தியோவுக்கு 

ஆசிய ேளர்ச்சி ேங்கி ரூ.2,655 சகோடி கடனுதவி 

இந்தியோவில் நகோா்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்த ஆசிய 

ேளோா்ச்சி ேங்கி 350 மில்லியன் டோலோா்கள் (சுைோோா் 

ரூ.2,655 சகோடி) கடனுதவி அளிக்கவுள்ளது. 

இதுசதோடோா்போக அந்த ேங்கி சேளியிட்ட அறிக்ணகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோேது: 

நீடித்த நகோா்ப்புற ேளோா்ச்சி ைற்றும் ச ணே விநிசயோகத் 

திட்டத்தின் கீழ் இந்தியோவில் நகோா்ப்புற ச ணேகணள 

சைம்படுத்த ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கி 350 மில்லியன் 

டோலோா்கள் கடனுதவி அளிக்கவுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் 

கீழ் சைற்சகோள்ளப்படவுள்ள முதல் துணைத் திட்ட 

ஒப்பந்தத்தில் இந்திய நிதியணைச் க கூடுதல் ச யலோா் 

ரஜத் குைோோா் மிஸ்ரோ, ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கியின் மூத்த 

அதிகோரி டக்கிசயோ சகோனிஷி ஆகிசயோோா் 

ணகசயோப்பமிட்டைோா். 

முதல் துணைத் திட்டம் மூலம் சதசிய அளவில் நகோா்ப்புற 

சீோா்திருத்தங்களுக்கோை முக்கிய சகோள்ணககள் ைற்றும் 

ேழிகோட்டுதல்கள் ச யல்படுத்தப்படும். 

அதணைத்சதோடோா்ந்து இரண்டோேது துணைத் திட்டத்தின் 

கீழ் ைோநிலங்கள் ைற்றும் நகோா்ப்புற உள்ளோட்சி 

அணைப்புகளில் சைற்சகோள்ள சேண்டிய சீோா்திருத்தங்கள் 

ைற்றும் திட்டப் பரிந்துணரகள் ச யல்படுத்தப்படும். 

நகோா்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்துேதற்கோை திட்ட 

அைலோக்கத்தில் இந்திய வீட்டுே தி ைற்றும் நகோா்ப்புற 

விேகோரங்கள் துணற அணைச் கத்துக்கு ஆசிய ேளோா்ச்சி 

ேங்கி ஆசலோ ணைகள் ேழங்கும். 

குறிப்போக சகோள்ணகரீதியோை சீோா்திருத்தங்கணள 

அைல்படுத்த சேண்டிய குணறந்த ேருேோய் சகோண்ட 

ைோநிலங்கணள சதோா்வு ச ய்தல், முதலீட்டு திட்டங்கணளத் 

தயோரித்தல், பருேநிணல ைோற்றம், போலிை  ைத்துேம் 

சபோன்ற விேகோரங்களில் பரிந்துணரகள் ேழங்குதல் 

உள்ளிட்டேற்றில் நகோா்ப்புற உள்ளோட்சி அணைப்புகளுக்கு 

ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கி உதவும். 

நகரையைோக்கல் அதிகரித்து ேரும் நிணலயில், 

இந்தியோவின் சபோருளோதோர நடேடிக்ணகணய அதிகரிக்க, 

சேணலேோய்ப்புகணள உருேோக்க, நகோா்ப்புறங்களில் 

கண்ணியைோை ேோழ்க்ணகணயப் சபற, சுற்றுச்சூழணல 

போதுகோக்க ேளோா்ச்சியின் ேலிணையோை  க்தியோக 

நகரங்கள் உருசேடுக்க சேண்டும் எை 

எதிோா்போோா்க்கப்படுகிறது என்று அந்த அறிக்ணகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டது. 

 

4. டோசேோஸ் உலக சபோருளோதோர ைோநோடு ஒத்திணேப்பு 

ஒணைக்ரோன் போதிப்பு அதிகரிப்பு எதிசரோலியோல் 

டோசேோஸிஸ் அடுத்த ஆண்டு நணடசபற இருந்த உலக 

சபோருளோதோர கூட்டணைப்பின் ஆண்டு ைோநோடு ஒத்தி 

ணேக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலக சபோருளோதோர கூட்டணைப்பின் ைோநோடு 

ஸ்விட்ஸோா்லோந்திலுள்ள டோசேோஸில் ஜைேரி 17 முதல் 

21-ஆம் சததி ேணரயில் நணடசபறுேதோக 

அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆண்டுசதோறும் நணடசபறும் 



         

    

இந்த ைோநோட்டில் உலகின் முன்ைணி தணலேோா்கள் 

பங்சகற்பதோக இருந்தது. 

உலகின் பல்சேறு நோடுகளில் உருைோறிய கசரோைோ 

தீநுண்மியோை ஒணைக்ரோனின் பரேல் அதிகரித்து 

ேருேதோல் இந்த ஆண்டு ைோநோட்ணட சிங்கப்பூருக்கு 

ைோற்ற திட்டமிடப்பட்டது. 

இந்நிணலயில், இந்த ைோநோட்டில் பங்சகற்பேோா்களின் 

உடல் நல போதுகோப்புக்கு முக்கியத்துேம் அளித்து 

ைோநோட்ணட ஒத்தி ணேப்பதோக உலக சபோருளோதோர 

கூட்டணைப்பு திங்கள்கிழணை அறிவித்தது. 

இந்தியோ உள்பட 100-க்கும் சைற்பட்ட நோடுகளின் 

தணலேோா்கள் இந்த ைோநோட்டில் பங்சகற்பணத உறுதி 

ச ய்திருந்தைோா். 

 

5. சகோணேயில் புதிய சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையம்: 

ைக்களணேயில் ைத்திய அணைச் ோா் தகேல் 

நோட்டில் 18 புதிய சதோழில் நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள் 

அணைக்கப்பட உள்ளதோகவும், இதில் ஒன்று சகோணேயில் 

சதோடங்கப்படும் என்றும் ைத்திய திறன் சைம்போடு, சதோழில் 

முணைவு ைற்றும் தகேல் சதோழில்நுட்பத் துணற 

இணையணைச் ோா் ரோஜீவ்  ந்திரச கோா் ைக்களணேயில் 

திங்கள்கிழணை சகள்வி சநரத்தில் சதரிவித்தோோா். 

சகோணேயில் அணைய இருக்கும் இந்த ணையத்திற்கோை 

நிலத்ணத ைோநில அரசு உடைடியோக ஒதுக்கீடு 

ச ய்யும்பட் த்தில் இது விணரேோக அணைக்கப்படும் 

என்றும் அணைச் ோா் சதரிவித்தோோா். 

ைோோா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சகோணே ைக்களணேத் 

சதோகுதி உறுப்பிைோா் பி.ஆோா்.நடரோஜன், ைோறி ேரும் 

சதோழில்நுட்பங்கள் அடிப்பணடயிலும் அந்நிய உற்பத்தி 

நிறுேைங்களின் சபோட்டிணய  ைோளிக்கும் விதைோக 

நோட்டில் சதோடங்கப்பட்டுள்ள சதோழில்நுட்ப பயிற்சி 

ணையங்கள் குறித்தும் திறன்கணள சைம்படுத்தும் 

ேணகயில் தமிழ்நோட்டில் குறிப்போக சகோணேயில் சதோழில் 

பயிற்சி ணையங்கள் சதோடங்கும் முடிவு உள்ளதோ என்பது 

குறித்து சகள்வி எழுப்பிைோோா். 

இதற்கு ைத்திய திறன் சைம்போடுத்துணற 

இணையணைச் ோா் ரோஜீவ்  ந்திரச கோா் ைக்களணேயில் 

சகள்வி சநரத்தில் அளித்த பதில் ேருைோறு: திறன் 

சைம்போடு ைற்றும் சதோழில் முணைசேோோா் அணைச் கத்தின் 

கீழ் இது ேணர சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள் எதுவும் 

இல்ணல. அசத  ையத்தில் பிரதோன் ைந்திரி சகௌஷல் 

விகோஸ் சயோஜைோ திட்டம், ணகவிணைஞோா் பயிற்சித் 

திட்டம் சபோன்றேற்றின் கீழ் அரசு ைற்றும் தனியோோா் 

ஐடிஐக்கள் (சதோழில்துணற பயிற்சி நிறுேைங்கள்) மூலம் 

22 பிரிவுகளில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. நோடு முழுக்க 

3,178 அரசு ஐடிஐக்கள் உள்பட 14,711 ஐடிஐக்கள் உள்ளை. 

இதில் தமிழகத்தில் 84 அரசு ஐடிஐக்கள் உள்பட 494 

ஐடிஐக்கள் உள்ளை. 

இதில் சகோணேயில் உள்ள 3 அரசு ஐடிஐக்கள் உள்பட 19 

ஐடிஐக்களில் 32 பிரிவுகளில் பயிற்சிகள் 

அளிக்கப்படுகின்றை. இது தவிர சகோயம்புத்தோா் ைோேட்ட 

சிறுசதோழில்  ங்கம்(சகோடிசியோ) சதோழில் குழுைைோக 

(கிளஸ்டோா்) உள்ளது. இதற்கு ரூ.40 லட் ம் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது என்றோோா் அணைச் ோா். 

இந்த பதிலில் பி.ஆோா். நடரோஜன் அதிருப்தியணடந்து 

துணைக் சகள்வி எழுப்பிைோோா். அப்சபோது, இந்த ரூ.40 

லட் ம் 2008- ஆம் ஆண்டு ைத்திய அர ோல் 

ேழங்கப்பட்டது. தற்சபோது, போதுகோப்பு, ஜூேல்லரி சபோன்ற 

சதோழில் ேழித்தடங்கள் அணைய உள்ள நிணலயில் புதிய 

சதோழில்நுட்ப பயிற்சிகளுக்கு ைத்திய அரசு எடுத்த 

நடேடிக்ணக என்ை? எைவும் சகள்வி எழுப்பிைோோா். 

இதற்கு பதிலளித்த அணைச் ோா் ரோஜீவ்  ந்திரச கோா், 

‘சேளிநோட்டு உற்பத்தியோளோா்களுடன் சபோட்டியிட. நோடு 

முழுேதும் 18 புதிய சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள் 

அணைக்கப்பட உள்ளை. இதில் ைோநில அரசின் இடத்தில் 

சகோணேயில் ஒன்று சதோடங்கப்படும்’ என்றோோா். 

 

6. சீைோவுக்கோை புதிய ததோா் பிரதீப்குைோோா் ரோேத் 

சீைோவுக்கோை இந்தியோவின் அடுத்த ததரோக பிரதீப்குைோோா் 

ரோேத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோா். 

1990-ஆம் ஆண்டு பிரிவு ஐஎஃப்எஸ் அதிகோரியோை ரோேத், 

இப்சபோது சநதோா்லோந்து ததரோகப் பணியோற்றி ேருகிறோோா். 

அேோா் விணரவில் புதிய சபோறுப்ணப ஏற்றுக் சகோள்ேோோா் 

என்று சேளியுறவு அணைச் கம் சேளியிட்ட ச ய்திக் 

குறிப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரோேத் ஏற்சகைசே சபய்ஜிங் ைற்றும் ஹோங்கோங்கில் 

பணியோற்றிய அனுபேம் உள்ளேோா். இந்சதோசைசிய 

ததரோகவும் பணியோற்றியுள்ள அேோா், சீை சைோழியில் 

 ரளைோகப் சபசும் திறனுள்ளேோா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இப்சபோது சீை ததரோக உள்ள விக்ரம் மிஸ்ரிணயத் 

சதோடோா்ந்து பிரதீப்குைோோா் ரோேத் அந்தப் சபோறுப்ணப ஏற்க 

இருக்கிறோோா். சீைோவுடன் கிழக்கு லடோக் எல்ணலப் 

பிரச்ணை உள்பட பல்சேறு விஷயங்களில் பிரச்ணைகள் 

உள்ள நிணலயில் இந்தப் புதிய நியைைம் முக்கியத்துேம் 

சபற்றுள்ளது. 

 


