
         

    

1. மருத்துவ உயிர்வளி (O2) வீணாவதைத்ைடுக்க ‘தைசிய 

உயிர்வளி ப ாறுப்புத்திட்டத்தை’த் பைாடங்கியுள்ள நாடு 

எது? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) இந்தியா  

இ) UK 

ஈ) வங்காளதேசம் 

✓ ெருத்துவ உயிர்வளியை வீணாவதேத் ேடுப்பேற்காக, 

இந்திய அரசு, ெருத்துவ உயிர்வளியை பகுத்ேறிவுடன் 

பயன்படுத்துவதில், சுகாோரப் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி 

அளிப்பேற்காக, ‘தேசிய உயிர்வளி மபாறுப்புத் திட்டத்தே’ 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ இத்திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள ஒவ்மவாரு 

ொவட்டத்திலும் குதைந்ேபட்சம் ஓர் உயிர்வளி பபொறுப்பொ 

-ளர் கண்டறியப்பட்டு அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும் 

என ெத்திய சுகாோர அதெச்சகம் மேரிவித்துள்ளது. 

உயிர்வளி இருப்புபற்றிய ேகவல்கதள மவளியிடுேற்காக 

‘ஆக்ஸிதகர்’ என்ை ேகவல் பலதகயும் அதெக்கப்பட்டது. 

 

2. இந்தியாவில் ‘பவர்னாகுலர் இன்தனாதவஷன்’ 

திட்டத்தைத் பைாடங்கிய நிறுவனம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) NITI ஆதயாக்  

இ) BARC 

ஈ) NSIL 

✓ NITI ஆதயாக்கின் அடல் புத்ோக்க இயக்கம், 22 ோய்மொழி 

-களில் புதுதெயான சூழதல அணுகுவேற்கு மோழில் 

முதனதவாருக்கு உேவும் வட்டாரமொழி புத்ோக்க 

திட்டத்தே அறிமுகப்படுத்தியது. அடல் புத்ோக்க திட்டம், 

22 அட்டவதணப்படுத்ேப்பட்ட மொழிகள் ஒவ்மவான்றிலு 

-ம் ஒரு வட்டார மொழி பணிக்குழுவிற்கு பயிற்சியளிக்கும்.  

✓ ஒவ்மவாரு பணிக்குழுவும் வட்டார மொழி ஆசிரியர்கள், 

பாட வல்லுநர்கள், மோழில்நுட்ப எழுத்ோளர்கள் ெற்றும் 

பிராந்திய அடல் அதடவு தெயங்களின் ேதலதெ 

ஆகியவற்தைக் மகாண்டிருக்கும். 

 

3. இந்தியாவில் மசாலாப் ப ாருட்களின் உற் த்தியின் 

வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிைம் 2014-2020 வதர ___? 

அ) முன்தனாக்கி  

ஆ) பின்தனாக்கி 

இ) தகாணல்ொணல் 

ஈ) ஒதரதபான்ை 

✓ “வாசதனத் திரவிய புள்ளிவிவரங்கள் ஒருபார்தவ 2021” 

என்ை நூதல தவளாண் துதை அதெச்சர் நதரந்திர சிங் 

தோெர் மவளியிட்டார். 

✓ இந்நூலில் வாசதனத்திரவியங்கள் சாகுபடி மசய்யப்படும் 

இடம், அவற்றின் உற்பத்தி, ஏற்றுெதி, இைக்குெதி, விதல 

& நாட்டில் உற்பத்தி மசய்யப்படும் பல்தவறு வாசதனத் 

திரவியங்களின் ெதிப்புபற்றிய விவரங்கள் 

இடம்மபற்றுள்ளன. ெத்திய தவளாண் & விவசாயிகள் 

நலத்துதையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் பாக்கு ெற்றும் 

வாசதனத்திரவிய வளர்ச்சித்துதை இயக்ககம் இந்ே 

நூதல மவளியிட்டுள்ளது. 

✓ நாட்டில், 2014-15இல் 67.64 இலட்சம் டன்னாக இருந்ே 

வாசதனத்திரவியப் மபாருட்கள் உற்பத்தி 2020-21இல் 

106.79 லட்சம் டன்னாக ொறியுள்ளது. ஆண்டு வளர்ச்சி 

விகிேம் 7.9%ஆக உள்ளது. 

 

4. குதைந்ை ட்ச ஆைரவு விதலயை நிர்ணயிக்கும் பசயற் 

- ாட்டில், உழவர்களின் குதைந்ை ட்ச இலா ம் என்ன? 

அ) 20% 

ஆ) 25% 

இ) 50%  

ஈ) 75% 

✓ தவளாண் மசலவுகள் ெற்றும் விதலகளுக்கான 

ஆதணயத்தின் பரிந்துதரகளின் அடிப்பதடயில் 

குதைந்ேபட்ச ஆேரவு விதல நிர்ணயம் மசய்யப்படுகிைது. 

இது விவசாயிகளுக்கு குதைந்ேபட்சம் 50% இலாபத்தே 

உறுதிமசய்கிைது. அரதவ மகாப்பதரக்கான குதைந்ேபட்ச 

ஆேரவு விதலதய குவிண்டாலுக்கு `255/-உம், பந்து 

மகாப்பதரக்கான குதைந்ேபட்ச ஆேரவு விதலதய 

குவிண்டாலுக்கு `400/ம் உயர்த்துவேற்கு மபாருளாோர 

விவகாரங்களுக்கான அதெச்சரதவக்குழு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது.

 

5. ஆ ரணங்களில்  யன் டுத்ைப் டும் ‘தேட்’ கனிமத்தை 

அதிகம் உற் த்தி பசய்யும் நாடு எது? 

அ) வங்காளதேசம் 

ஆ) மியான்ெர்  

இ) தநபாளம் 

ஈ) லாதவாஸ் 

✓ முன்னர் ‘பர்ொ’ என்ைதழக்கப்பட்ட மியான்ெர், உலகின் 

மிகப்மபரிய ‘தேட்’ உற்பத்தியாளராகும். இது நதககளில் 

பயன்படுத்ேப்படும் பச்தச நிைக் கனிெொகும். சமீபத்தில், 

மியான்ெரில் உள்ள ஒரு ‘தேட்’ சுரங்கத்தில் நிலச்சரிவு 

ஏற்பட்டதில், நூற்றுக்கும் தெற்பட்தடார் புதேந்ேனர். 

அதில் ஒருவர் இைந்ேது உறுதி மசய்யப்பட்டது. 

 

6. “ ாதுகாப் ான மற்றும் ப ாறுப் ான புலம்ப யர்வு” 

என்ை முன்பனடுப்த த் பைாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ோர்கண்ட்  

ஆ) ஒடிஸா 

இ) உத்ேர பிரதேசம் 

ஈ) பீகார் 

✓ ோர்கண்ட் மொநிலம் “பாதுகாப்பான ெற்றும் மபாறுப்பான 

புலம்மபயர்வு” என்ை முன்மனடுப்தபத் மோடங்கியுள்ளது. 

புலம்மபயர்ந்ே மோழிலாளர்கள் ோங்கள் வாழும் ெற்றும் 

மசல்லும் ொவட்டங்கள் குறித்து முதையாக பதிவு மசய்ய 

இது தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ெக்கள் நடொட்டத்தே முதையான கட்டதெப்பின்மூலம் 

ஆய்வு மசய்வேற்கு இந்ேத்திட்டம் அரசுக்கு உேவும். லடாக் 

ெற்றும் தகரளாவில் இரண்டு “மோழிலாளர் துதண 

தூேரகங்கதள” அதெக்கவும் ோர்கண்ட் ொநில அரசு 

முடிவுமசய்துள்ளது. 

 

7. எந்ை மாநிலம் / யூடியில் ரிஷிஹுட்  ல்கதலக்கழகம் 

பைாடங்கப் ட்டுள்ளது? 

அ) குேராத் 

ஆ) உத்ேரகாண்ட் 

இ) புது தில்லி  

ஈ) புதுச்தசரி 

✓ குடியரசுத்துதணத்ேதலவர் மவங்தகயா, புதுதில்லியில் 

உள்ள அறிவியல் பவனில் ரிஷிஹுட் பல்கதலக்கழகத் 

-தே திைந்து தவத்ோர். ொநிலங்களதவ எம்பி’உம், 

ரிஷிஹுட் பல்கதலயின் நிறுவனரும், தவந்ேருொன 

சுதரஷ் பிரபுவும் இந்நிகழ்ச்சியில் உடனிருந்ோர். 

✓ நீர் தெயம், ஆட்சியில் புதுதெ தெயம் தபான்ை சமூக 

ோக்கத்தே தெம்படுத்துேற்கான பல்தவறு முயற்சிகதள 

அப்பல்கதலக்கழகம் மோடங்கியுள்ளது. 

 

8. சூரத் பமட்தரா இரயில் திட்டத்திற்காக இந்தியா எந்ை 

வங்கியுடனான கடன் ஒப் ந்ைத்தில் தகபயழுத்திட்டது? 

அ) ADB 

ஆ) KFW  

இ) AIIB 

ஈ) World Bank 

✓ சூரத் மெட்தரா ரயில் திட்டத்திற்காக இந்திய அரசாங்கமும் 

மேர்ெனி தெம்பாட்டு வங்கி – KFWஉம் (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) 442.26 மில்லியன் யூதரா ெதிப்பிலான 

கடன் ஒப்பந்ேத்தில் தகமயழுத்திட்டன. இத்திட்டத்தின் 

மொத்ே மசலவு யூதரா 1.50 பில்லியன் (`12,020 தகாடி) 

என ெதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் KFW வங்கி யூதரா 

442.26 மில்லியன் நிதியுேவி மசய்கிைது. 

✓ சூரத் மெட்தரா ரயில் திட்டம் இந்ே ஆண்டு ேனவரி ொேம் 

மோடங்கப்பட்டது. இந்ேத்திட்டத்திற்கு பிமரஞ்சு தெம்பாட்டு 

முகதெ AFD மூலம் இதண நிதியுேவி வழங்கப்படுகிைது. 

 

9. எந்ை மாநிலத்தில், DRDE நவீன உயிரியல்  ாதுகாப்பு 

ஆராய்ச்சி தமயம் (ABDRC) அதமக்கப் டவுள்ளது? 

அ) பீகார் 

ஆ) குேராத் 

இ) ெத்திய பிரதேசம்  

ஈ) உத்ேர பிரதேசம் 

✓ ெத்திய பிரதேச மொநிலம் குவாலியரில், ெனிேர்களுக்கு 

ஆபத்ோன தவரஸ்கதளப் பற்றி ஆய்வுமசய்வேற்கான 

தெம்பட்ட உயிரியல் பாதுகாப்பு ஆய்வகத்தே பாதுகாப்பு 

ஆராய்ச்சி தெம்பாட்டு நிறுவனம் (DRDE) அதெக்கவுள்ளது.  

✓ இந்ே ஆராய்ச்சி தெயம் (ABDRC) ஆபத்ோன தவரஸ்கள், 

ெனிேர்கள் மீது அவற்றின் ோக்கம் ஆகியவற்றில் கவனம் 

மசலுத்துகிைது. தெலும் இம்தெயம் அவற்தை எதிர்த்துப் 

தபாராடுவேற்கான உபகரணங்கதள உருவாக்கும். 

 

10. ‘அடிப் தட எழுத்ைறிவு & எண்ணியல் குறியீட்டில்’ 

முைலிடம் பிடித்ை மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) தெற்கு வங்காளம்  

ஈ) அருணாச்சல பிரதேசம் 

✓ பத்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தேகளின் கல்வியறிவுக்கான 

குறிகாட்டியான ‘அடிப்பதட எழுத்ேறிவு & எண்ணியல் 

பற்றிய குறியீடு’ பிரேெருக்கான மபாருளாோர 

ஆதலாசதனக் குழுவால் மவளியிடப்பட்டது.  

✓ இக்குறியீட்தட தபாட்டிக் கழகம் ேயாரித்துள்ளது. இந்ேத் 

ேரவரிதசயில் தெற்கு வங்கம் (58.95) முேலிடத்தேயும் 

பீகார் ‘மபரிய ொநிலங்கள்’ பிரிவில் கதடசி இடத்தேயும் 

பிடித்ேது. ‘சிறிய ொநிலங்கள்’ பிரிவில் தகரளா (67.95) 

முேலிடத்தேப் பிடித்ேது. UT ெற்றும் வடகிழக்கு ொநிலப் 

பிரிவில் முதைதய லட்சத்தீவு (52.69) ெற்றும் மிதசாரம் 

(51.64) அதிக ெதிப்மபண்கதளப் மபற்ை பகுதிகளாகும். 

 

 

1. ஆயுள் ேண்டதன தகதிகள் முன் விடுேதல: 

ஓய்வுமபற்ை நீதிபதி ேதலதெயில் 6 தபர் மகாண்ட குழு 

அதெப்பு 

ஆயுள் ேண்டதன தகதிகதள முன் கூட்டிதய விடுேதல 

மசய்ய ஓய்வுமபற்ை நீதிபதி ஆதிநாேன் ேதலதெயில் 6 

தபர் மகாண்ட குழு அதெத்து முேலதெச்சர் மு க 

ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

ஆயுள்ேண்டதன தகதி முன்விடுேதல மோடர்பாக 

ஆய்வுமசய்து ஆதிநாேன் ேதலதெயிலான குழு 

பரிந்துதர வழங்கும் எனத் மேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சிதையில் இருபோண்டுகள்ேண்டதன முடிந்தும் 

விடுேதல ஆகாே சிதைவாசிகள் விடுேதல குறித்து குழு 

ஆய்வு மசய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. மோல்காப்பியத்தின் ஹிந்தி மொழிமபயர்ப்பு மவளியீடு 

மோல்காப்பியத்தின் ஹிந்தி மொழி மபயர்ப்பு, மசம்மொழி 

ேமிழ் இலக்கியத்தின் 9 கன்னட மொழி மபயர்ப்பு 

புத்ேகங்கள் மவளியிடப்பட்டுள்ளோக ெத்திய மசம்மொழித் 

ேமிழாய்வு நிறுவனம் மேரிவித்துள்ளது. 

இது குறித்து ெத்திய மசம்மொழித் ேமிழாய்வு 

நிறுவனத்தின் இயக்குநர் இரா சந்திரதசகரன் 

மவளியிட்டுள்ள மசய்திக் குறிப்பு: மசம்மொழித் ேமிழாய்வு 

ெத்திய நிறுவனம் ேமிழ் மொழியின் வளரர்ச்சிக்காக 

இந்தியக் கல்வி அதெச்சகத்தின் கீழ் அதெக்கப்பட்ட ஓர் 

ஆய்வு நிறுவனொகும். இேன் மூலொக ேமிழ் பழங்கால 

இலக்கணத்தே பிை இந்திய மொழிகளிலும், மவளிநாட்டு 

மொழிகளிலும் மொழிமபயர்க்க நடவடிக்தக எடுக்கப்பட்டு 

வருகிைது. 

 

 

 

 



         

    

இதேமயாட்டி ேற்தபாது மசம்மொழி நிறுவனம் ேயாரித்து 

உள்ள மோல்காப்பியம் நூலின் ஹிந்தி மொழிமபயர்ப்பு 

ெற்றும் கன்னடத்தில் மோல்காப்பியம் ெற்றும் பதிமனண் 

கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் மொழிமபயர்ப்பு நூல்கதள 

தில்லியில் கடந்ே புேன்கிழதெ நதடமபற்ை நிகழ்ச்சியில் 

கல்வித்துதை இதண அதெச்சர் சுபாஷ் சர்கார் 

மவளியிட்டுள்ளார். கன்னடத்தில் ெட்டும் 9 நூல்கள் 

மவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 

3. ஃபிஃபா பட்டியலில் 18 இந்திய நடுவர்கள் 

ஃபிஃபா ேயாரித்துள்ள 2022-ஆம் ஆண்டுக்கான 

சர்வதேச கால்பந்து நடுவர்கள் பட்டியலில் 

இந்தியாவிலிருந்து 18 தபர் இடம்மபற்றுள்ளனர். 

அகில இந்திய கால்பந்து சம்தெளனத்தின் ேகவல்படி, 

இதில் 14 ஆண் நடுவர்களும், 4 மபண் நடுவர்களும் 

அடங்குவர். இந்ே நடுவர்கள், 2022-இல் நதடமபறும் 

சர்வதேச அளவிலான கால்பந்து தபாட்டிகளிலும் 

நடுவராகப் பணியாற்ை ேகுதியுதடயவர்களாகின்ைனர். 

அத்துடன், ஆண்டு முழுவதும் ஃபிஃபாவின் அதிகாரப்பூர்வ 

தபட்தே சீருதடயில் அணிந்துமகாள்ளும் அனுெதியும் 

இவர்களுக்கு உண்டு. 

இந்திய நடுவர்களின் விவரம் வருொறு: 

ஆண் நடுவர்கள்: 

தேேஸ் நக்மவன்கர், C R ஸ்ரீகிருஷ்ணா, தராவன் ஆறுமு 

-கன், கிரிஸ்டல் ோன், பிராஞ்சல் பானர்ஜி, மவங்கதடஷ் 

ராெச்சந்திரன். (உேவி நடுவர்கள் ேனி) 

மபண் நடுவர்கள்: ரஞ்சிோ தேவி மடக்சாம், கனிகா 

பர்ொன். (உேவி நடுவர்கள் ேனி) 

 

4. ேமிழகத்தின் வனப்பரப்தப 33 சேவீேொக உயர்த்ே 

நடவடிக்தக 

ேமிழகத்தின் வனப்பரப்தப 33 சேவீேொக உயர்த்ே 

நடவடிக்தக எடுக்கப்பட்டு வருகிைது என வனத் துதை 

அதெச்சர் கா ராெச்சந்திரன் மேரிவித்ோர். 

 

5. ொெல்லபுரத்தில் 29ஆம் ஆண்டு இந்திய நாட்டிய விழா 

மோடங்கியது 

மசங்கல்பட்டு ொவட்டம், ொெல்லபுரம் கடற்கதர தகாயில் 

வளாகத்தில் 29-ஆம் ஆண்டு இந்திய நாட்டிய விழா 

வியாழக்கிழதெ மோடங்கியது. 

ேன.23ஆம் தேதி வதர நதடமபறும் நாட்டிய விழாவில் 

நாள்தோறும் ொதல பிரசித்தி மபற்ை உள்நாட்டு நாட்டியக் 

கதலஞர்கள் பங்தகற்று, மின்மனாளியில் பல்தவறு 

கதலநிகழ்ச்சிகதள வழங்கவுள்ளனர். 

 

6. ஒதெக்ரான் Vs மடல்தெக்ரான்: தவறுபாடுகளும் 

ோக்கமும் - சில அடிப்பதடத் ேகவல்கள்கதரானா 

தவரஸின் உருொற்ைொன ஒதெக்ரானுக்கு உலக 

நாடுகள் அஞ்சிவரும் நிதலயில், தெற்கத்திய 

நாடுகதளயும், அமெரிக்காதவயும் மடல்தெக்ரான் 

தவரஸ் மிரட்டி வருகிைது. அமேன்ன... ஒதெக்ரான் 

தவரஸ் பற்றி தகள்விப்பட்டிருக்கிதைாம். இமேன்ன 

'மடல்தெக்ரான்' தவரஸ்? ஒதெக்ரானிலிருந்து எவ்வாறு 

தவறுபட்டிருக்கிைது, பாதிப்பு எப்படி இருக்கும்? - 

அடிப்பதடக் தகள்விகளுக்கான பதில்கள் இதோ... 

மடல்தெக்ரான் என்ைால் என்ன? - கதரானா தவரஸின் 

இரட்தட திரிபுோன் 'மடல்தெக்ரான்' தவரஸ். ஐதராப்பிய 

நாடுகளிலும், அமெரிக்காவிலும் தவகொக மடல்தெக்ரான் 

தவரஸ் பரவிவருகிைது. அோவது, கதரானா தவரஸின் 

உருொற்ைொன மடல்டா தவரஸ், ஒதெக்ரான் தவரஸ் 

ஆகிய இரு குணங்கதளயும் மகாண்டதுோன் 

'மடல்தெக்ரான்' தவரஸ். 

ெகாராஷ்டிரா தகாவிட் ேடுப்பு குழுவின் ெருத்துவர் 

ஷசாங் தோஷி கூறுதகயில் “ஐதராப்பிய நாடுகளிலும், 

அமெரிி்க்காவிலும் மடல்டா, ஒதெக்ரான் தவரஸ் 

குணங்கதளக் மகாண்ட மடல்தெக்ரான் தவரஸ் 

பரவிவருகிைது” எனத் மேரிவித்துள்ளார். 

மடல்தெக்ரான் எங்கு பரவுகிைது? - மடல்தெக்ரான் 

தவரஸ் இரட்தட திரிபுநிதல மகாண்டோல், ஐதராப்பிய 

நாடுகளிலும் அமெரிக்காவிலும் தவகொகப் பரவி 

வருகிைது. ேற்தபாது மடல்டா தவரஸ், ஒதெக்ரான் 

தவரஸ் ஆகிய இரு தவரஸ்களும் உலகம் முழுவதும் 

வந்துவிி்ட்டது. இரு தவரஸ்களின் இதணப்புோன் 

மடல்தெக்ரான். இந்ே தவரஸின் ோக்கத்ோல்ேன் 

ஐதராப்பிய நாடுகள், அமெரிக்காவில் மீி்ண்டும் தகாவிட் 

மோற்று தவகமெடுத்துள்ளது. 

யாதர மடல்தெக்ரான் ோக்க வாய்ப்பு? - உடலில் 

குதைவான தநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி இருப்தபார், முதிதயார், 

இதண தநாய்கள் இருப்பவர்கள், ேடுப்பூசி மசலுத்ோெல் 

இருக்கும் ேனிநபர்களுக்கு மடல்தெக்ரான் தவரஸ் 

ோக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இரு தவரஸின் குணங்களின் 

இதணவு என்பது சூப்பர் ஸ்ட்தரனாக ொறிவிடும் என்று 

நியூ சவுத் தவல்ஸ் பல்கதலக்கழகத்தின் தவராலஜிஸ்ட் 

பீட்டர் மவாய்ட் மேரிவித்துள்ளார். 

மடல்தெக்ரான் ோக்கம் இந்தியாவில் இருக்குொ? - 

ெகாராஷ்டிரா தகாவிட் ேடுப்பு குழுவின் ெருத்துவர் 

ஷசாங் தோஷி கூறுதகயில் “இி்ந்தியாவில் மபரும்பாலும் 

மடல்டா தவரஸ் பாதிப்புோன் தீவிரொக இருக்கிைது, 

மடல்டா தவரஸ் பரவிய தவகத்தேவிட ஒதெக்ரான் 

தவகொக உலகம் முழுவதும் பரவிவருகிைது. ஆனால் 

மடல்டா, ஒதெக்ரான் கூட்டிதணவு எவ்வாறு மசயல்படும் 

என்பதே கணிக்க முடியவில்தல. மும்தபயில் மசதரா 

சர்தவயில் 90 சேவீேம் ெக்களுக்கு கதரானா 

பாதித்துவிட்டது மேரியவந்துள்ளது; 88 சேவீே ெக்கள் 

முேல் தடாஸ் ேடுப்பூசி ம சலுத்திவிட்டார்கள்”  எனத் 

மேரிவித்ோர் 

மடல்தெக்ரான் அறிகுறிகள் என்ன? - மடல்டா, 

ஒதெக்ரான் பாதிப்பில் இருக்கும் அதே அறிகுறிகள்ோன் 

மடல்தெக்ரானிலும் இருக்கும். அதிகொன காய்ச்சல், 

மோடர் இருெல், சுதவ, ெணம் அறிேலில் ொற்ைம், 

ேதலவலி, மூச்சில் நீர்வடிேல், மோண்தட வலி, 

கட்டிக்மகாள்ளுேல், கரகரப்பு தபான்ைதவ இருக்கும். 

உலக சுகாோர அதெப்பு என்ன மசால்கிைது? - 

மடல்தெக்ரான் தவரஸ் குறித்து உலக சுகாோர அதெப்பு 

இதுவதர அதிகாரபூர்வொக அறிவிக்கவில்தல. ேற்தபாது 



         

    

ஒதெக்ரான் பாதிப்பின் புள்ளிவிவரங்கதளயும், மடல்டா 

புள்ளிவிவரத்தேயும் ஆய்வு மசய்து வருகிைது. 

 

7. இதச கற்தபார் பயிற்சி பள்ளி ொணவர்களுக்கு `3 

ஆயிரம் உேவித்மோதக: 

திருக்தகாயில் ேவில், நாேஸ்வர பயிற்சி பள்ளிகளில் 

பயின்று வரும் ொணவர்கள் பயன்மபறும் வதகயில், 

உயர்த்ேப்பட்ட உேவித்மோதகயான `3,000 வழங்கும் 

திட்டத்தே முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் மோடங்கிதவத்ோர். 

ேமிழக அரசு மவள்ளிக்கிழதெ மவளியிட்டுள்ள மசய்திக் 

குறிப்பில், 

முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் மவள்ளிக்கிழதெ காதல 

ேதலதெச் மசயலகத்தில், இந்து செயம் ெற்றும் 

அைநிதலயத்துதை சார்பில் அர்ச்சகர், ஓதுவார், பிரபந்ே 

விண்ணப்பர், தவேபாராயணர் ெற்றும் இதச கற்தபார் 

(ேவில், நாேஸ்வரம்) ஆகிய பயிற்சி பள்ளிகளில் பயிலும் 

ொணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்ே ரூ.1000 ஊக்கத் 

மோதகதய ரூ.3 ஆயிரொக உயர்த்தி வழங்கும் 

திட்டத்தே, 18 ொணவர்களுக்கு உேவித்மோதக வழங்கி, 

முேல்வர் ஸ்டாலின் மோடங்கி தவத்ோர். 

இந்து செயம் ெற்றும் அைநிதலயத் துதையின் 20210-22 

ஆம் ஆண்டிற்கான ொனியக் தகாரிக்தகயில், அர்ச்சகர், 

ஓதுவார், பிரபந்ே விண்ணப்பர், தவேபாராயணர் ெற்றும் 

இதச கற்தபார் (ேவில், நாேஸ்வரம்) ஆகிதயாருக்கு 

பயிற்சிக் காலத்தில் ஏற்கனதவ ரூ. 1,000 ஊக்கத்மோதக 

வழங்கப்பட்டு வருகிைது. ேற்தபாது, அந்ே ஊக்கத்மோதக 

ரூ.3 ஆயிரொக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்ை அறிவிப்பு 

மவளியிடப்பட்டது. 

அேன்படி, பழனி, அருள்மிகு ேண்டாயுேபாணி சுவாமி 

திருக்தகாயில் ெற்றும் ெயிலாப்பூர், அருள்மிகு 

கபாலீசுவரர் திருக்தகாயில் தவேபாராயணர் பள்ளிகளில் 

பயின்று வரும் 18 ொணவர்கள், ெதுதர, அருள்மிகு 

மீனாட்சி சுந்ேதரஸ்வரர் திருக்தகாயில் ெற்றும் 

திருவண்ணாெதல, அருள்மிகு அருணாச்சதலசுவரர் 

திருக்தகாயில் ஓதுவார் பயிற்சி பள்ளிகளில் பயின்று 

வரும் 24 ொணவர்கள் ெற்றும் பழனி, அருள்மிகு 

ேண்டாயுேபாணி சுவாமி திருக்தகாயில் ேவில், நாேஸ்வர 

பயிற்சி பள்ளிகளில் பயின்று வரும் 25 ொணவர்கள், என 

மொத்ேம் 67 ொணவர்கள் பயன்மபறும் வதகயில், 

உயர்த்ேப்பட்ட உேவித்மோதகயான ரூ. 3 ஆயிரத்தே 18 

ொணவர்களுக்கு முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கி 

மோடங்கி தவத்ோர். 

 

8. ‘வந்தே பாரத்’ மசாகுசு ரயில்கள் அடுத்ே ஆண்டு முேல் 

ேயாரிப்பு: 

வந்தே பாரத் அதிவிதரவு மசாகுசு ரயில்கள் அடுத்ே 

ஆண்டு முேல் ேயாரிக்கப்படும் என்று ஒருங்கிதணந்ே 

ரயில் இதணப்பு மபட்டி மோழிற்சாதல (ICF) 

மபாதுதெலாளர் A K அகர்வால் கூறினார். 

மசன்தன ICF வளாகத்தில் உள்ள டாக்டர் அம்தபத்கர் 

அரங்கில் தநற்று முன்தினம் 66-வது ரயில்தவவார விழா 

நதடமபற்ைது. 

மேற்கு ரயில்தவ முன்னாள் மபாதுதெலாளர் வசிஷ்ட 

தோகிரி சிைப்பு விருந்தினராகப் பங்தகற்று, கடந்ே ஆண்டு 

சிைப்பாகப் பணியாற்றிய 298 ஊழியர்கள், 

அதிகாரிகளுக்கு பேக்கம், பாராட்டுச் சான்றிேழ் ெற்றும் 

மராக்கப் பரிசு வழங்கினார். 

இதில், ICF மபாதுதெலாளர் A K அகர்வால் தபசும்தபாது, 

‘‘கடந்ே ஆண்டு கதரானா தபரிடர் காலத்தில் பல்தவறு 

சவால்கள் இருந்தும் ICF ஊழியர்கள் சிைப்பாகப் 

பணியாற்றி, சுொர் 2,000 ரயில் மபட்டிகதளத் 

ேயாரித்துள்ளனர். 

அவற்றில், இலங்தக ரயில்தவக்கான ஏற்றுெதி ரயில் 

மபட்டிகள், நீலகிரி ெதல ரயிலுக்கான புதிய 

வடிவதெப்புடன் கூடிய மபட்டிகள், எல்எஃச்பி 

வடிவதெப்பிலான புதிய விஸ்டதடாம் சுற்றுலாப் 

பயணிகள் ரயில் மபட்டி, மும்தப புைநகர் ரயில் 

தசதவக்கான குளிர்சாேன வசதி மசய்யப்பட்ட ரயில் 

மபட்டிகள் தபான்ைதவ அடங்கும். 

தெலும், இலங்தக ரயில்தவயில் இருந்து ரூ.106 தகாடி 

ெதிப்பிலான, குளிர்சாேன வசதி மசய்யப்பட்ட டீசல்புைநகர் 

ரயில் மின் மோடர்கதள ஏற்றுெதி மசய்யவும் ஆர்டர் 

கிதடத்துள்ளது. 

இத்ோலி ேரச் சான்றிேழ் 

இந்திய ரயில்தவயின் உற்பத்தித் மோழிற்சாதலகளில் 

முேல்முதையாக, இத்ோலியின் இன்மடர்மடக் ஸ்பா 

அதெப்பிடம் இருந்து, ரயில்மபட்டிகள்ெற்றும் 

பாகங்களுக்கான மவல்டிங் மோழில்நுட்பத்துக்கு ேரச் 

சான்றிேழ் கிதடத்துள்ளது. 

அடுத்ே ஆண்டு மசப்டம்பர் முேல் ஒரு ொேத்துக்கு 4 முேல் 

5 ‘வந்தே பாரத்’ அதிவிதரவு மசாகுசு ரயில்கள் ேயாரித்து 

அனுப்பப்பட உள்ளன. அதேதபால, அடுத்ே ஆண்டு 

மோடக்கத்தில் தெம்படுத்ேப்பட்ட வந்தே பாரத் ரயில் 

உற்பத்தி மோடங்கும்” என்ைார். 

 

9. ராணுவத்திற்குள் ேகவல் பகிர்வுக்கான புதிய மசயலி; 

இந்திய ராணுவம் அறிமுகம் 

அசிக்ொ (பாதுகாப்பான முதையில் ராணுவத்திற்குள் 

மசய்தியிடல் மசயலி) எனும் புதிய ேதலமுதை, நவீன, 

இதணய அடிப்பதடயிலான மசயலிதய இந்திய 

ராணுவம் இன்று அறிமுகப்படுத்தியது. ராணுவத்தின் 

கார்ப்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் அதிகாரிகள் குழுவால் முழுக்க 

உள்நாட்டிதலதய இது உருவாக்கப்பட்டது.  

கடந்ே 15 ஆண்டுகளாக தசதவயில் உள்ள ராணுவ 

தவட் ஏரியா மநட்மவார்க் ேகவல் முதைக்கு பதிலாக 

ராணுவத்தின் உள் ெட்டங்களில் இந்ேப் மசயலி 

பயன்படுத்ேப்படுகிைது. ராணுவத்திற்கு மசாந்ேொன 

வன்மபாருளில் இது களமிைக்கப்பட்டுள்ளதோடு எதிர்கால 

தெம்படுத்ேல்களுக்கான வாழ்நாள் ஆேரதவாடு 

திகழ்கிைது. 

அதனத்து எதிர்கால ேகவல் பகிர்வு தேதவகதளயும் 

இது பூர்த்தி மசய்வதோடு தெம்பட்ட பயனர் அனுபவத்தே 

வழங்குகிைது. பல நிதல பாதுகாப்பு, ேகவல் முன்னுரிதெ 



         

    

ெற்றும் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பல்தவறு செகால 

அம்சங்கதள இந்ே மசயலி மகாண்டுள்ளது. 

எதிர்காலத்திற்கு ேயாராக இருக்கும் இந்ே மசயலி, 

ராணுவத்தின் உடனடி ேரவு பரிொற்ைம் ெற்றும் ேகவல் 

பரிொற்ை தேதவகதள பூர்த்தி மசய்யும். குறிப்பாக, 

ேற்தபாதேய புவிசார் அரசியல் பாதுகாப்பு சூழலின் 

பின்னணியில் இந்திய அரசின் தெக் இன் இந்தியா 

முயற்சிக்கு இணங்க இது உள்ளது. 

குறிப்பாக மகாவிட்-19 பரவலுக்குப் பிைகு ோனியங்கி 

முதைதய ஒரு முக்கிய முயற்சியாக இந்திய ராணுவம் 

முன்மனடுத்துள்ளதோடு, காகிேமில்லாே மசயல்பாட்தட 

தநாக்கி கணிசொன நடவடிக்தககதள எடுத்து 

வருகிைது. இந்ே முயற்சிகதள அசிக்ொ தெலும் 

தெம்படுத்தும். 

 

10. 32 ஆண்டுகால தேச தசதவக்குப் பிைகு விதடமபற்ை 

ஐஎன்எஸ் குக்ரி கப்பல் 

உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட முேலாவது ஏவுகதண 

ோங்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் குக்ரி, நாட்டிற்கு 32 

ஆண்டுகாலம் ஆற்றிய சிைப்புமிகு தசதவக்குப் பிைகு 

வியாழக்கிழதெ 23 டிசம்பர் 2021 அன்று பணியிலிருந்து 

விதடமபற்ைது. இதேமயாட்டி விசாகப்பட்டினத்தில் 

நதடமபற்ை நிகழ்ச்சியில், கிழக்கு பிராந்திய கடற்பதடத் 

ேளபதி தவஸ் அட்மிரல், பிஸ்வஜித் ோஸ் குப்ோ சிைப்பு 

விருந்தினராக மகாண்டார். இந்ேக் கப்பலின் இன்னாள், 

முன்னாள் கொண்டிங் அதிகாரிகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் 

பங்தகற்ைனர். 

ெஸகான் கப்பல் கட்டும் ேளத்தில், 23 ஆகஸ்ட் 1982 

அன்று கட்டப்பட்ட இந்ேக் கப்பல், அப்தபாதேய 

பாதுகாப்புத்துதை அதெச்சர் திரு தக சி பந்த் ெற்றும் 

காலஞ்மசன்ை தகப்டன் ெதகந்திரநாத் முல்லாவின் 

ெதனவி திருெதி சுோ முல்லா ஆகிதயாரால் தேச 

தசதவக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. இந்ேக் கப்பல் தெற்கு 

ெற்றும் கிழக்குப் பிராந்திய கடற்பதடகளில் 

தசதவயாற்றிய மபருதெ உதடயோகும். 

 

11. பத்திரப்பதிவில் மூத்ே குடிெக்களுக்கு முன்னுரிதெ! 

ேனவரி 1-ம் தேதி முேல் அெல் 

பத்திரப்பதிவில் மூத்ே குடிெக்களுக்கு முன்னுரிதெ 

வழங்கும் நதடமுதை ேனவரி 1-ம் தேதி முேல் அெலுக்கு 

வருவோக அரசாதண மவளியிடப்பட்டு உள்ளது. 

பதிவுத்துதையின் மசயல்பாடுகதள தெம்படுத்துவேற்காக 

பல சீர்திருத்ே நடவடிக்தககள் தெற்மகாள்ளப்பட்டு 

வருகின்ைன. இேற்காக இதணயேளம் மூலம் பதிவு 

மசய்து, ஒன்ைன் பின் ஒருவராக பதிவு மசய்யும் வதகயில் 

ஒதுக்கீடு நதடமபற்று வருகிைது. இேனால், தவண்டியவர், 

தவண்டாேவர் என்ை பாகுபாடு ேவிர்க்கப்படுகிைது. 

சாோரண ெக்களும் குறிப்பிட்ட தநரத்தில் பத்திரப்பதிவு 

மசய்து வருகின்ைனர். ஆனால், இந்ே நடவடிக்தகயால், 

மூத்ே குடிெக்கள் காத்திருக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

இதே ேடுக்கும் மபாருட்டு, ேற்தபாது சில திருத்ேங்கள் 

மசய்யப்பட்டு உள்ளன. 

மூத்ே குடிெக்களின் நலதனக் கருத்தில் மகாண்டு இனி 

வரும் காலத்தில் எழுதிக்மகாடுப்பவர் அல்லது எழுதி 

வாங்குபவரில் யாதரனும் ஒருவர் எழுபது (70) வயதேக் 

கடந்ேவராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் ேங்களின் 

வரிதச எண்ணுக்காக காத்திருக்காெல் அலுவலகம் 

வந்ேவுடன் உடனடியாக பதிவு மசய்யும் வண்ணம் 

மென்மபாருளில் உரிய ொற்ைங்கள் மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இதுமோடர்பான பதிவுகதள ஆோர் அதடயாள அட்தட 

அல்லது உரிய அதடயாள அட்தடயின் உேவியுடன் 

வயது சரிபார்த்து, அவர்கள் 70 வயதுக்கு தெற்பட்டவராக 

இருப்பின், பதிவு நாளன்று அவர்களுக்கு எந்ே வரிதசயில் 

தடாக்கன் மசய்திருந்ோலும் அவர்கள் சார்பதிவாளர் 

அலுவலகத்திற்கு வந்ே உடதனதய, பத்திரப்பதிதவ 

மசய்ய அவர்களுக்கு முன்னுரிதெ மகாடுத்து 

உடனடியாக ஆவணம் பதிவு மசய்யப்படும். 

இந்ே அறிவிப்பு எதிர்வரும் 01.01.2022 முேல் 

நதடமுதைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 


