 













1. Dr கமல் ரணதிவேவுடன் த ொடர்புடடய துடை எது?

4. இந்தியக் கடற்ெடடக் கப்ெல் கொர்முக், இந்தியொவிற்கும்

அ) கதிரியக்க ப ொருட்கள்

எந் நொட்டிற்கும் இடடவய நடடதெறும் 32ஆம் CORPAT
ெயிற்சியில் ெங்வகற்கிைது?

ஆ) கனரக ப ொறியியல்

அ) இலங்றக

இ) பெல் உயிரியல் 

ஆ) பிரொன்ஸ்

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.

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.

2. உலகின் 2ஆேது தெரிய நிலக்கரித்த ொகுதியொன
திவயொச்சொ ெச்சமி ஹரின்சிங்க வ ேொங்கஞ்ச் அடமந்து
உள்ள இந்திய மொநிலம் எது?
அ) ஜொர்கண்ட்

5. குர்ெச்சன் சிங் ரந் ொேொவின் ேொழ்க்டக ேரலொறு

ஆ) வமற்கு ேங்கம் 

✓

✓



சமீெத்தில் தேளியிடப்ெட்டது. அவர் சோர்ந்த துடை எது?

இ) ெத்தீஸ்கர்

அ) விறளயொட்டு 

ஈ) ஒடிஸொ

ஆ) ேணிகம்

உலகின் 2ஆேது ப ரிய நிலக்கரி சுரங்கமொன திவயொச்ெொ
ச்ெமி ஹரின்சிங்க வதேொங்கஞ்ச் மத்திய அரெொல் வமற்கு
ேங்க மொநிலத்திற்கு ஒதுக்கீடு பெய்யப் ட்டது.

இ) அரசியல்

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.

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.

3. சமீெ தசய்திகளில் இடம்தெற்ை ேருண் ொக்கர் மற்றும்
K C கணெதி ஆகிய ோருடன் த ொடர்புடடய விடளயொட்டு
எது?
அ) கிரிக்பகட்
ஆ) க ொடி

6. கீழ்கண்ட எந் அச்சு ஊடக நிறுேனத்திற்கு, 2021ஆம்

இ) டவகொட்டம் 

ஆண்டிற்கொன “தசய்தித் ொள்களுக்கொன SIREN திட்ட
விருது" ேழங்கப்ெட்டுள்ளது?

ஈ) வகொல்ப்
✓

✓

அ) இந்தியொ டுவட

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.









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.



10. ‘வ ொஸ்தி’ என்ெது இந்தியொவிற்கும் எந்

நொடு /
நொடுகளுக்கு இடடவயயொன ஒரு கடற்ெயிற்சியொகும்?
அ) இலங்றக

7. ஐநொ அடேயொல், “ஆப்பிரிக்கொ த ொழில்மயமொக்கல்

ஆ) மொலத்தீவுகள் & இலங்றக 

நொள்” அனுசரிக்கப்ெடுகிை வ தி எது?

இ) வ

அ) 20 ேம் ர் 

ஈ) ேங்கொளவதெம் & ஜப் ொன்

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.



ொளம்







‘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 மொணேமொணவிகள்
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)
மொதத்தில் ரூ.1,31,526 வகொடி ேசூலொகி உள்ளது.

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.

ேம் ர்

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.





7. தமிழகத்தில் எய்ட்ஸ் தொக்கம் 0.18
குறைந்தது: மொ. சுப்பிரமணியன் வ ச்சு

ெதவீதமொக

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
முடிவுக்குக் பகொண்டு ேருவேொம்.

ஏற்ைத்தொழ்வுகறள

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.











 















1. மத்திய எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் முதலீடுகள்

4. பாலஸ்தீன மக்களுடனான சர்வததச ஒற்றுமம தினம்

திரும்பப்
பபறப்படவுள்ளன.
இது
எந்த
அமமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள CPSE ஆகும்?

அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது?

மத்திய

அ) நவம்பர் 27

அ) அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஆ) நவம்பர் 29 

ஆ) மின்னணு & கவல் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம்

இ) நவம்பர் 30

இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகொரங்கள் அமமச்சகம்

ஈ) டிசம்பர் 1

ஈ) மின்சொர அமமச்சகம்

✓

✓

பபொட்டி
ஏலச்தசயல்முமறக்குப்பிறகு,
மத்திய
எலக்ட்ரொனிக்ஸ் நிறுவனத்தின் மு லீடுகமைத் திரும்பப்
தபற மத்திய அரசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது.

✓

மத்திய எலக்ட்ரொனிக்ஸ் நிறுவனம் என்பது அறிவியல்
மற்றும் த ொழிற்துமற ஆரொய்ச்சி துமறயின், அறிவியல் &
த ொழில்நுட்ப அமமச்சகத்தின் கீழ் உள்ை CPSE ஆகும்.

ஐநொ அமவ 1978ஆம் ஆண்டு மு ல் நவ.29ஆம் ப திமய
பொலஸ்தீன மக்களுடனொன சர்வப ச ஒற்றுமம தினமொக
கமடபிடிக்கிறது. பொலஸ்தீனத்ம இரண்டு நொடுகைொக
பிரிப்ப ற்கொன ஐநொ தீர்மொனத்ம ஏற்றுக்தகொள்வம
குறிக்கும் வமகயில் இந் நொள் தகொண்டொடப்படுகிறது.

5. ‘ஃபின்படக் குறித்த சிந்தமன தமலமம மன்றத்மத’
இந்தியாவில் நடத்துகிற நிறுவனம் எது?
அ) RBI

ததசிய பதாழிற்துமற வழித்தட தமம்பாட்டுத்
திட்டத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்காக எந்த நிறுவனம்
இந்தியாவுடனான $250 மில்லியன் கடன் ஒப்பந்தத்தில்
மகபயழுத்திட்டது?

2.

அ) ஐஎம்எப்
ஆ) ஏடிபி 

ஆ) NITI ஆபயொக்
இ) IFSCA 
ஈ) SEBI
✓

ஃபின்தடக் குறித் சிந் மன மலமமத்துவ மன்றத்ம
பிர மர் பமொடி தமய்நிகரொக த ொடங்கி மவக்கிறொர். GIFT
நகரம் மற்றும் புளூம்தபர்க் உடன் இமைந்து சர்வப ச
நிதிச்பசமவ மமயங்கள் ஆமையம் (IFSCA) இந் 2
நொள் நிகழ்மவ நடத்துகிறது.

✓

இந் மன்றத்தின் மு ல் பதிப்பில் இந்ப ொபனஷியொ,
த ன்னொப்பிரிக்கொ மற்றும் UK ஆகியமவ பங்கு ொரர்
நொடுகைொக உள்ைன.

இ) ஏஐஐபி
ஈ) பிரிக்ஸ் வங்கி
✓

ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் (ஏடிபி) இந்திய அரசொங்கமும்
ப சிய த ொழிற்துமற வழித் ட பமம்பொட்டுத் திட்டத்திற்கு
ஆ ரவளிப்ப ற்கொக $250 மில்லியன் டொலர் கடன்
ஒப்பந் த்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ைன. இத்திட்டம் உலகத்
ரம்
வொய்ந்
த ொழிற்துமற
முமனயங்கமை
பமம்படுத்துவம யும்,
உயர் ர
பவமலவொய்ப்மப
உருவொக்குவம யும் பநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ைது.

6. உலகின் சிறந்த 300 கூட்டுறவு நிறுவனங்களில்
‘நம்பர் ஒன் கூட்டுறவு’ தரநிமலயில் உள்ள கூட்டுறவு
நிறுவனம் எது?

3. இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் தமலவராக

அ) இந்திய ப சிய கூட்டுறவு ஒன்றியம் லிமிதடட்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

ஆ) இந்திய விவசொயிகள் உர கூட்டுறவு லிமிதடட் 

அ) சுப்பிரமணியன் சுவொமி

இ) ப சிய கூட்டுறவு
கூட்டமமப்பு லிமிதடட்

ஆ) சம்பித் பத்ரொ 

நில

பமம்பொட்டு

வங்கிகள்

ஈ) இந்திய ப சிய பவைொண் கூட்டுறவு சந்ம ப்படுத் ல்
கூட்டமமப்பு லிமிதடட்

இ) லொல் சிங் ஆர்யொ
ஈ) ஜமொல் சித்திக்
✓

பொஜக தசய்தித்த ொடர்பொைர் சம்பித் பத்ரொ, இந்திய சுற்றுலொ
வைர்ச்சிக்கழகத்தின்
மலவரொக
அமமச்சரமவ
நியமனக்குழுவொல் நியமிக்கப்பட்டொர்.

✓

இந்திய சுற்றுலொ வைர்ச்சிக் கழகத்தின் மலவர் மற்றும்
நிர்வொக இயக்குநர் ப விமய மலவர், ITDC மற்றும்
நிர்வொக இயக்குநர், ITDC எனப் பிரிப்ப ற்கொன சுற்றுலொ
அமமச்சகத்தின் முன்தமொழிவுக்கு ACC ஒப்பு ல் அளித்து
உள்ைது. ஐஏஎஸ் அதிகொரியொன ஜிபகவி ரொவ் ஐடிடிசியின்
நிர்வொக இயக்குநரொக ப வி வகிப்பொர்.

✓

இந்திய விவசொயிகள் உரக் கூட்டுறவு லிமிதடட் (IFFCO)
உலகின் மு ல் 300 கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் ‘நம்பர் 1
கூட்டுறவு’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. IFFCO நொட்டின்
தமொத்
உள்நொட்டு உற்பத்தி மற்றும் தபொருைொ ொர
வைர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத் க்க பங்களிப்மப அளித்து
வருகிறது என்பம இந் த் ரவரிமச குறிக்கிறது.
ஆண்டுததாறும்
இந்திய
பகாண்டாடப்படுகிற தததி எது?

7.

கடற்பமட

தினம்

அ) டிசம்பர் 1
ஆ) டிசம்பர் 4 
இ) டிசம்பர் 10
ஈ) டிசம்பர் 14











 
✓









1971ஆம் ஆண்டு இந்தியொ-பொகிஸ் ொன் பபொரின்பபொது
‘ஆபபரஷன் ட்மரதடன்ட்’ நடவடிக்மகயில் இந்திய
கடற்பமடயின்
எதிர்த் ொக்கு லுக்கு
மதிப்பளிக்கும்
வமகயில், ஒவ்தவொரு ஆண்டும் டிச.4ஆம் ப தி இந்திய
கடற்பமட தினமொக தகொண்டொடப்படுகிறது. இந் ஆண்டு
“ஸ்வர்னிம் விஜய் வர்ஷ்” என்ற கருப்தபொருளின்கீழ்
கடற்பமட விழொமவ தகொண்டொடியது.

8. பபல்ட் அண்ட் தராடு முன்முயற்சியின் ஒருபகுதியாக
சீனா எந்த நாட்டுடன் முதல் எல்மல தாண்டிய ரயில்
தபாக்குவரத்மத பதாடங்கியது?
அ) லொபவொஸ் 
ஆ) ரஷ்யொ
ஈ) மபலசியொ
தபல்ட் அண்ட் பரொடு முன்முயற்சி, ஒரு தபல்ட் ஒன் பரொடு
முன்முயற்சி என்றும் அமழக்கப்படுகிறது, இது சீனொவின்
உள்கட்டமமப்பு பமம்பொட்டு உத்தி ஆகும், இது 2013 ஆம்
ஆண்டில் ஏற்றுக்தகொள்ைப்பட்டது. சமீபத்தில், தபல்ட்
அண்ட் பரொடு முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியொக சீனொ
மு ல் எல்மல
ொண்டிய ரயில் பபொக்குவரத்ம
த ொடங்கியது. சீனொமவயும் நிலத் ொல் சூழப்பட்ட
த ன்கிழக்கு நொடு லொபவொமையும் இது இமைக்கிறது.

9. ‘பசன்ட்ரி-II - சிறுதகாள் தாக்க கண்காணிப்பு
அமமப்மப’ உருவாக்கியுள்ள விண்பவளி நிறுவனம்
எது?
அ) ISRO
ஆ) NASA 
இ) ESA
ஈ) JAXA
✓

✓

NASA
வொனியலொைர்கள்
சமீபத்தில்
தசன்ட்ரி-II
எனப்படும் அடுத்
மலமுமற ொக்க கண்கொணிப்பு
அல்கொரி த்ம
உருவொக்கியுள்ைனர். இது பூமிக்கு
அருகில் உள்ை சிறுபகொள்கள் ொக்க நிகழ் கவுகமை
மதிப்பிடுவம பநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ைது.
இப்புதிய அமமப்பு NASA JPL’இன் ‘பூமிக்கு அருகில்
உள்ை
தபொருள்
ஆய்வுகளுக்கொன
மமயத்தின்’
திறன்கமை பமம்படுத்துகிறது. இது நமது கிரகத்திற்கு
அருகில் வரக்கூடிய சிறுபகொள்களின் ொக்க அபொயத்ம
மதிப்பிடுகிறது.

10. ‘மந மன்சில்’, ‘சீதகா அவுர் கமாதவா’ மற்றும்
USTTAD ஆகிய திட்டங்கமள பசயல்படுத்துகின்ற மத்திய
அமமச்சகம் எது?
அ) தபண்கள் & குழந்ம கள் பமம்பொட்டு அமமச்சகம்
ஆ) சிறுபொன்மமயினர் நலத்துமற அமமச்சகம் 
இ) சமூக நீதி அமமச்சகம்
ஈ) கல்வி அமமச்சகம்




✓



‘மந மன்சில்’, ‘சீபகொ அவுர் கமொவ்’ மற்றும் யுஎஸ்டிடிஏடி
உள்ளிட்ட பல்பவறு திறன் பமம்பொட்டுத் திட்டங்கமை
‘மத்திய சிறுபொன்மமயினர் நலத்துமற அமமச்சகம்’
தசயல்படுத்தி வருகிறது. அவ்வமமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி,
சிறுபொன்மமயினருக்கொன திறன்பமம்பொட்டு மமயத்தின்
திட்டங்களின்கீழ் இதுவமர 6.5 இலட்சம் இமைஞர்கள்
பயிற்சிதபற்றுள்ைனர்.


1. ஓட்டுநொா் உரிமம், குடும்ப அட்மட எண்ம முமறயில் தபற
புதிய வசதி
ஓட்டுநொா் உரிமம், குடும்ப அட்மட ஆகியவற்றின்
நகல்கமை
எண்ம
முமறயில்
தபறும்
வசதி
தசயல்படுத் ப்பட உள்ைது.

இ) பொகிஸ் ொன்
✓









இது த ொடொா்பொக
கவல் த ொழில்நுட்பவியல் துமற
மு ன்மமச் தசயலொைொா் நீரஜ் மிட்டல் தவளியிட்ட உத் ரவு
விவரம்:
எண்ம
லொக்கொா்
முமறமய
அறிமுகப்படுத்துவது
த ொடொா்பொக மிழ்நொடு மின் ஆளுமம முகமம இயக்குநொா்
ரப்பில் இருந்து அரசுக்குக் கடி ம் அனுப்பப்பட்டது.
ஆவைங்கள் மற்றும் சொன்றி ழ்கமை எண்ம முமறப்படி
வழங்கவும், அவற்மறப் பொொா்மவயிட்டு சரிபொொா்த்திடவும்
வமக தசய்வப எண்ம (டிஜிட்டல்) லொக்கொா் முமறயொகும்.
சொன்றி ழ்கமை வழங்குநொா் என்ற அடிப்பமடயில் எண்ம
லொக்கொா் முமறமயப் பதிவு தசய்து தகொள்ைலொம்.
உ ொரைத்துக்கு, வொகன ஓட்டுநொா் உரிமம், வொக்கொைொா்
அமடயொை அட்மட, குடும்ப அட்மட, மதிப்தபண்
சொன்றி ழ்கள் ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கமை
மக்களுக்கு இந் எண்ம லொக்கொா் முமறயின் மூலமொக
வழங்கிடலொம். இ மன தபொது மக்களின் எண்ம
லொக்கருக்கு பநரடியொக அனுப்பும் பபொது அது மிகவும்
பொதுகொப்பொன முமறயில் இருக்கும் என மின் ஆளுமம
முகமமயின் இயக்குநொா் த ரிவித்துள்ைொொா்.
அரசுத் துமறகளிடம் தபொது மக்கள் அளிக்கும் இமைய
விண்ைப்பங்கமை எண்ம லொக்கொா் முமறயுடன்
ஒருங்கிமைக்கலொம்.
இ ன்மூலம்
குடிமக்கள்
ஆன்மலன் வழியொக விண்ைப்பிக்கும் பபொது அ ற்குத்
ப மவயொன ஆ ொர ஆவைங்கமை எண்ம லொக்கொா்
வசதியில் இருந்ப எடுத்து இமைத்துக் தகொள்ைலொம்.
இம க் கருத்தில் தகொண்டு அமனத்து அரசுத்
துமறகளும் எண்ம லொக்கொா் முமறமயப் பின்பற்ற
உத் ரவிட பவண்டுதமன அரசிமன மின்ஆளுமம
முகமம இயக்குநொா் பகட்டுக் தகொண்டிருந் ொொா்.
அவரது இந் க் பகொரிக்மகமய ஏற்றுக் தகொண்டு, மிழக
அரசின் அமனத்துத் துமறகளும் எண்ம லொக்கொா்
முமறமய ஏற்றுக் தகொள்ை பவண்டுதமன பகட்டுக்
தகொள்ைப்படுகிறது. இ ன்மூலம், எண்ம முமறயிலொன
சொன்று ஆவைங்கமைப் தபொது மக்களுக்கு வழங்கிட
முடியும். பமலும், நமடமுமறயில் உள்ை, வருங்கொலத்தில்
பயன்படுத் ப்பட
பவண்டிய
தமன்தபொருள்கமையும்
எண்ம லொக்கொா் முமறயுடன் இமைக்கலொம். எனபவ,
நடப்பிலுள்ை அமனத்து தமன்தபொருள்கமையும் எண்ம



 







லொக்கொா்
முமறயுடன்
இமைக்க
நடவடிக்மககமை எடுக்க பவண்டும்.
இந் ப் பணிக்கொன உரிய உ விகமை
அமனத்துத் துமறகள், தபொதுத்துமற
ன்னொட்சி தபற்ற அமமப்புகள், கல்வி
ஆகியவற்றுக்கு வழங்கிட பவண்டுதமன
முகமம பகட்டுக் தகொள்ைப்படுகிறது.


உரிய

மிழக அரசின்
நிறுவனங்கள்,
நிறுவனங்கள்
மின் ஆளுமம

2. படரொடூனில் ரூ.18,000 பகொடி திட்டங்கள்: டிச.4-இல்
பிர மொா் த ொடங்கி மவக்கிறொொா்
உத் ரகண்ட் மொநிலம், படரொடூனில் ரூ.18,000 பகொடி
மதிப்பிலொன பல்பவறு திட்டங்கமை பிர மொா் நபரந்திர
பமொடி டிசம்பொா் 4-ஆம் ப தி த ொடங்கி மவக்க
இருக்கிறொொா்.
ஒரு கொலத்தில் மிகவும் த ொமலவில் உள்ைமவ என்று
கரு ப்பட்ட பகுதிகளுக்கு பபொக்குவரத்துத் த ொடொா்மப
அதிகப்படுத் வும்
எளி ொக
தசன்றமடவம
விரிவுபடுத் வுமொன
பிர மரின்
த ொமலபநொக்குப்
பொொா்மவயின்
அடிப்பமடயில்
இந் த்
திட்டங்கள்
அமமகின்றன. இதில் தில்லி-படரொடூன் தபொருைொ ொர
வழித் டம் பயை பநரத்ம
இரண்டமர மணி
பநரமொகக்
குமறக்கும்;
வன
விலங்குகளின்
நடமொட்டத்ம க்
கட்டுப்படுத் ொ
வமகயில்
ஆசியொவிபலபய மிகப்தபரிய உயொா்மட்ட பொம யொக இது
இருக்கும்.
சொொா் ொம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குத்
மடயில்லொப்
பபொக்குவரத்ம
அளிப்ப ொக சொமலத் திட்டங்கள்
த ொடங்கப்படுவது சுற்றுலொத் துமறமய ஊக்கப்படுத்தும்.
அடிக்கடி மண்சரிவு ஏற்படும் பகுதியொன லம்பொகட்
மண்சரிமவ
கட்டுப்படுத்தும்
திட்டம்
பயைத்ம
சுமுகமொகவும்,
பொதுகொப்பொகவும்
மொற்றும்
என்று
த ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
3. கொகி மில்லொ நிர்வொகத்ம உருவொக்க அமனத்து
அரசு துமறகளும் ‘டிஜிலொக்கர்’ முமறமய பயன்படுத்
பவண்டும்
கவல் த ொழில்நுட்பத்துமற மு ன்மமச் தசயலொைர் நீரஜ்
மிட்டல்
தவளியிட்ட
அரசொமையில்
கூறப்பட்டு
இருப்ப ொவது:மக்களுக்கு ஆவைங்கள், சொன்றி ழ்கமை மின்னணு
(டிஜிட்டல்) முமறயில் வழங்குவ ற்கும், அ ன் மூலம் அரசு
அலுவலகங்களில்
கொகி த்தின்
உபபயொகத்ம
நீக்குவ ற்கும் ’டிஜிலொக்கர்’ என்ற புதிய முமறமய
மத்திய அரசு கடந் ஆண்டு மொர்ச் மொ ம் த ொடங்கியது.
மின்னணு
முமறயில்
ஆவைங்கமையும்,
சொன்றி ழ்கமையும் எந் இடத்தில் இருந் ொலும் மக்கள்
தபற்றுக்தகொள்ை முடியும். அதுபபொல அவற்மற மின்னணு
முமறயில் சரிபொர்க்கவும் முடியும். இ ன் மூலம் கொகி
சொன்றி ழ்கள்,
ஆவைங்கமை
தூக்கிக்தகொண்டு
தசல்வது விர்க்கப்படும்.
இந் புதிய முமற மூலம் அரசுத்துமறகள் வழங்கும்
ஓட்டுனர் உரிமம், வொக்கொைர் அமடயொை அட்மட,















மதிப்தபண் சொன்றி ழ்கள், பரஷன் அட்மடகள், பல்பவறு
உரிமங்கள் பபொன்றமவ குடிமக்களின் ‘டிஜிலொக்கர்’
கைக்கில் பசர்ந்துவிடும்.
இந்
நிமலயில்
இதுகுறித்து
மிழக
அரசுக்கு
மின்னொளுமம முகமமயின் மலமம தசயல் அதிகொரி
கடி ம் எழுதினொர். அதில், அமனத்து அரசு துமறகளும்
கொகி மில்லொ
நிர்வொகத்ம
முன்தனடுப்ப ற்கொக
‘டிஜிலொக்கர்’
முமறமய
பின்பற்றுவ ற்கொன
அரசொமைமய
தவளியிட
பவண்டும்
என்று
பகொரியுள்ைொர்.
மத்திய
அரசின்
இந்
பவண்டுபகொமை
அரசு
கவனமுடன் பரிசீலமன தசய் து. அம த்த ொடர்ந்து
மிழக அரசின் அமனத்து துமறகள் மற்றும் அ ன் கீழ்
வரும் முகமமகளும் ‘டிஜிலொக்கமர’
பயன்படுத்
உத் ரவிடப்படுகிறது.
இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ைது.
4. தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத்தும்
மபசொ ொ நொடொளுமன்றத்தில் ொக்கல்
தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத்தும்
மபசொ ொ, நொடொளுமன்றத்தில்
ொக்கல் தசய்யப்பட்டது.
முமறபகடுகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள்
வமர சிமற ண்டமன விதிக்க இம்மபசொ ொ வமக
தசய்கிறது.
பமலும், நொடு முழுவதும் உள்ை தசயற்மக கருத் ரிப்பு
மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத் வும், பமற்பொர்மவயிடவும்
அந் மமயங்களுக்கும், இத்துமற சொர்ந் மருத்துவ
நிபுைர்களுக்கும் ப சிய பதிவு ஆமையம் அமமக்க
இந் மபசொ ொ வழி வகுக்கிறது.
மபசொ ொமவ ொக்கல் தசய்து மத்திய சுகொ ொர மந்திரி
மன்சுக் மொண்டவியொ பபசிய ொவது, “நொடு முழுவதும்
ஏரொைமொன தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கள், எவ்வி
ஒழுங்கு விதிகளுக்கும் உட்படொமல் இயங்கி வருகின்றன.
தசயற்மக
கருத் ரிப்புக்கு
வரும்
ம்பதிகளின்
உடல்நிமலயில்
இது
தபரும்
ொக்கத்ம
ஏற்படுத் க்கூடும். எனபவ, இத் மகய மபசொ ொமவ
தகொண்டு வருவது அவசியம் ஆகிறது.
இந் மபசொ ொ, கடந் ஆண்டு தசப்டம்பர் மொ ம் ொக்கல்
தசய்யப்பட்டது.
நிமலக்குழு
பரிசீலமனக்கு
அனுப்பப்பட்டது. நிமலக்குழு பல்பவறு சிபொரிசுகமை
த ரிவித் து. மத்திய அரசு அவற்மற பரிசீலித்து,
இறுதியொக இம்மபசொ ொமவ உருவொக்கி இருக்கிறது”
இவ்வொறு அவர் பபசினொர்.
இதுகுறித்து பொ.ஜன ொ எம்.பி. ஹீனொ பகவிட் பபசிய ொவது,
“80 ச வீ தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கள் பதிவு
தசய்யப்படவில்மல.
தசயற்மக
கருத் ரிப்பு
மமயங்களுக்கும், கருமுட்மட, விந் ணு வங்கிகளுக்கும்
குமறந் பட்ச
நன்னடத்ம
விதிமுமறகள்,
இம்மபசொ ொவில் இடம்தபற்றுள்ைன.
தசயற்மக
விவரங்கள்

கருத் ரிப்புக்கு
வரும்
ரகசியமொக மவக்கப்படும்.

ம்பதிகளின்
கருமுட்மட



 









ொனமொக வழங்குபவர்கள், அம
தபறுபவர்களும்
மபசொ ொவின் வரம்புக்குள் தகொண்டுவரப்படுவொர்கள்.
கருமுட்மட விற்பமனயில் ஈடுபடுபவர்கள், மு ல் டமவ
வறு தசய்திருந் ொல் ரூ.10 லட்சம் அபரொ ம் விதிக்கப்படும்.
மறுபடியும் பிடிபட்டொல், அவர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள் வமர
சிமற ண்டமன கிமடக்கும்”.
5. 1975ம் ஆண்டு வமரயிலொன வில்லங்கச் சொன்றுகமை
ஆன்மலனில் தபறலொம்
தபொதுமக்கள் பநரில் தசன்று விண்ைப்பம் அளிப்பதில்
உள்ை சிரமத்ம கருத்தில் தகொண்டு 1975ம் ஆண்டு
வமரயிலொன வில்லங்க சொன்றுகமை ஆன்மலன் மூலம்
தபறும் வசதி ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ைது என்று மிழக அரசு
த ரிவித்துள்ைது. மிழக அரசின் வணிகவரி மற்றும்
பதிவுத்துமற
தசயலொைர்
பஜொதி
நிர்மலொசொமி
தவளியிட்டுள்ை
அறிக்மகயில்
கூறியிருப்ப ொவது:
வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துமற அமமச்சர் மூர்த்தி
வழிகொட்டு லின்படி பதிவுத்துமறயின் தசயல்பொடுகமை
பமம்படுத்துவ ற்கொக அத்துமறயில் பல சீர்திருத்
நடவடிக்மககள்
பமற்தகொள்ைப்பட்டு
வருகின்றன.
ற்பபொது 1975ம் ஆண்டு மு ல் நொைது ப தி
வமரயிலொன கொலத்திற்கொன வில்லங்கச் சொன்றுகள்
விமரவுக்குறியீடு
மற்றும்
சொர்பதிவொைரின்
மின்மகதயொப்பமிட்டு அலுவலகம் வரொமல் ஆன்மலன்
வழி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆவைத்தில் உள்ை விவரத்திற்கும் வில்லங்கச்சொன்றில்
உள்ை விவரத்திற்கும் ஏப னும் மொறுபொடுகள் இருக்கும்
பட்சத்தில் தபொதுமக்கள் சம்பந் ப்பட்ட சொர்பதிவொைர்
அலுவலகங்களுக்கு
பநரில்
தசன்று
உரிய
சொன்றுகளுடன்
விண்ைப்பங்கமை
அளிக்கும்
நமடமுமற
ற்பபொது
உள்ைது.
இ னொல்
தபொதுமக்களுக்கு கொலவிரயமும் சிரமமும் ஏற்படுகிறது.
பநரில் தசன்று விண்ைப்பம் அளிப்பதில் உள்ை
சிரமத்ம
கருத்தில் தகொண்டு வில்லங்கச்சொன்றில்
உள்ை விவரங்களில் திருத் ங்கள் தசய்ய ஆன்மலன்
வழி
விண்ைப்பிக்கும்
புதிய
நமடமுமற
ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ைது.
வில்லங்கச்சொன்றில்
உள்ை
விவரங்களில் திருத் ங்கள் தசய்ய பதிவுத்துமறயின்
இமைய ைத்தில் ‘அட்டவமை
ரவு திருத் ம்’
என்ப ன் வழி தசன்று ஆன்மலன் வழி விண்ைப்பிக்க
தபொதுமக்கள் பகொரப்படுகிறொர்கள். விண்ைப்பங்கள்
ஆன்மலன் வழி தபறப்பட்டு சொர்பதிவொைரொல் சரி
பொர்க்கப்பட்டு மொவட்டப்பதிவொைரின் ஒப்பு லுடன் உரிய
திருத் ங்கள்
பமற்தகொள்ைப்படும்
என
அறிவிக்கப்படுகிறது.







பிரிட்டனின் முன்னொள் நம்பர் 1 வீரொங்கமனயொன
பகொன்டொ, 4 கிரொண்ட் ஸ்லொம் பபொட்டிகளிலும் லொ
ஒருமுமற அமரயிறுதி வமர முன்பனறியுள்ைொர்.
டபுள்யூடிஏ த ொடர்களில் 4 முமற சொம்பியன் பட்டங்கமை
தவன்றுள்ைொர்.
7. உலகின் தசலவு மிக்க
இஸ்பரலின் தடல் அவிவ்

நகரம்

மு லிடத்தில்

இஸ்பரலின் கடற்கமர நகரமொன தடல் அவிவ், மக்களின்
அன்றொட வொழ்விற்கு அதிகம் தசலவிட பவண்டிய
நகரமொக
மொறியுள்ை ொக
ஆய்வு
அறிக்மக
த ரிவிக்கிறது.மத்திய கிழக்கு நொடொன இஸ்பரலின்,
'எக்கனொமிஸ்ட்' என்ற பத்திரிமகயின் தபொருைொ ொர
புலனொய்வு பிரிவு ஆய்வு அறிக்மகமய சமீபத்தில்
சமர்ப்பித் து.
அ ன் விபரம்:இஸ்பரலின் கடற்கமர நகரமொன தடல்
அவிவ், வொழ்வ ற்கு மிகவும் அதிகமொக தசலவிட
பவண்டிய நகரமொக மொறி வருகிறது. இந் பட்டியலில்
உலக அைவில் ஐந் ொவது இடத்தில் இருந் தடல் அவிவ்,
ற்பபொது மு ல் இடத்துக்கு வந்துள்ைது. பிரொன்சின்
பொரிஸ், சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்கமை விட தடல்
அவிவில்
அமனத்து
தபொருட்களின்
விமலயும்
கடுமமயொக அதிகரித்துள்ைது.
அதமரிக்க டொலருக்கு எதிரொன இஸ்பரலின் கரன்சியொன
தஷகல் உயர்ந்து வருவப இந் விமல உயர்வுக்கு
கொரைம்.மளிமக மற்றும் பபொக்குவரத்து தசலவுகள் இந்
நகரில் மிகவும் விமல உயர்ந் ொக உள்ைது. இங்கு
வசிப்பவர்கள் வீட்டு வொடமக தசலுத்தி எளிமமயொன
வொழ்க்மக வொழ்வப கடும் சிரமமொக மொறி வருகிறது.
இஸ்பரலின் தபொருைொ ொர மற்றும் கலொசொர மமயமொன
தடல் அவிவ் மொறி வருவ ொல், மிகப் தபரிய கொர்ப்பபரட்
நிறுவனங்கள் இங்கு உள்ைன.அழகிய நீண்ட கடற்கமர,
உலக ரம் வொய்ந் உைவகங்கள் இங்கு உள்ைன.
இ னொல், இந்
நகரில் வசிப்பம
மக்கள் தபரிதும்
விரும்புகின்றனர். தஷகலின் மதிப்பு உயர்ந்து வருவ ொல்,
தவளிநொட்டு மு லீடும் இஸ்பரலில் அதிகரிக்க துவங்கி
உள்ைன. இ ன் கொரைமொக அதிநவீன நகரமொக தடல்
அவிவ் மொறி உள்ைது.தடல் அவிவ் நகரில் வீடு வொங்குவது,
இஸ்பரல் மக்கைொல் முடியொ
கொரியமொகி வருகிறது.
இங்கு, வீட்டின் விமல சரொசரியொக 9 பகொடி ரூபொய் வமர
உள்ைன.இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ைது.

6. ஓய்வு தபற்றொர் பகொன்டொ
இங்கிலொந்து தடன்னிஸ் வீரொங்கமன பஜொகன்னொ
பகொன்டொ (30), த ொழில்முமற தடன்னிஸ் பபொட்டிகளில்
இருந்து ஓய்வு தபறுவ ொக பநற்று அறிவித்துள்ைொர்.
கொயம், அறுமவ சிகிச்மச கொரைமொக பபொட்டிகளில்
பங்பகற்பதில் சிரமப்பட்டு வந் ொல் உலக ரவரிமசயில்
4வது இடத்தில் இருந்து 113வது இடத்துக்கு ள்ைப்பட்டொர்.











 













1. 2021இல் சர்வதேச அம்தேத்கர் மாநாட்டை நைத்துகிற
நகரம் எது?

ஈ) சிறுோன்னம விவகார அனமச்ெகம்
✓

ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அனமச்ெகம் இைக்குப்
ேகுதிகளில்
உள்ள
உயர்நினைப்
ேள்ளிகளில்
மாணவர்களுக்காே குடியிருப்புக்கல்வி (SRESHTA)
திட்டத்னேத் சோடங்க உள்ளது.

✓

இந்ேத் திட்டம், ேட்டியல் ொதி மாணவர்களின் ெமூகசோருளாோர னமம்ோடு மற்றும் ஒட்டுசமாத்ே னமம்ோடு
ஆகியவற்றில் கவேம் செலுத்துகிறது.

அ) புனே
ஆ) புது தில்லி 
இ) வாரணாசி
ஈ) சென்னே
✓

ெர்வனேெ அம்னேத்கர் மாநாடு, இந்திய குடியரசுத்
ேனைவர் ராம்நாத் னகாவிந்ோல் ெமீேத்தில் புது தில்லியில்
சோடங்கி னவக்கப்ேட்டது. இந்ே மாநாட்னட எஸ்சி மற்றும்
எஸ்டி ெட்டமன்ற உறுப்பிேர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற
உறுப்பிேர்கள் மன்றமும் Dr அம்னேத்கர் வர்த்ேக ெனேயும்
ஏற்ோடு செய்துள்ளது.

5. ‘நிஜாமுதீன் ேஸ்தி’ என்ேது எந்ே இந்திய மாநிைம் /
யூனியன் பிரதேசத்டே அடிப்ேடையாகக் பகாண்ை ஒரு
ோதுகாப்புத் திட்ைமாகும்?
அ) உத்ேர பிரனேெம்
ஆ) புது தில்லி 

2. IMF’இன் முேல் துடை நிர்வாக இயக்குநராக

இ) பீகார்

நியமிக்கப்ேைவுள்ள இந்தியப் போருளாோர நிபுைர் யார்?

ஈ) ஜம்மு காஷ்மீர்

அ) உர்ஜித் ேனடல்
✓

ஆ) ரகுராம் ராஜன்
இ) கீோ னகாபிநாத் 
ஈ) உஷா னோரத்
✓



இந்தியாவில் பிறந்ே, ெர்வனேெ நாணய நிதியத்தின் (IMF)
முேல் சேண் ேனைனமப் சோருளாோர நிபுணர் கீோ
னகாபிநாத், முேல் துனண நிர்வாக இயக்குநராக
சோறுப்னேற்க உள்ளார். அவர் சஜஃப்ரி ஒகனமாட்னடாவின்
ோத்திரத்னே ஏற்கவுள்ளார்.

இந்திய ேனைநகரத்தில் உள்ள ‘நிஜாமுதீன் ேஸ்தி’யில்
ோதுகாப்பு முன்சேடுப்புகளுக்காக UNESCO சிறப்பு மற்றும்
நினையாே வளர்ச்சிக்காே சிறப்பு அங்கீகார விருனே
வழங்கியுள்ளது. நிஜாமுதீன் ேகுதி ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன்
ேஸ்தியில் உள்ள ேை நூற்றாண்டுகள் ேனழனமயாே
ஹுமாயூன் கல்ைனற உள்ளிட்ட உைக ோரம்ேரிய
ேளத்னே உள்ளடக்கியோகும்.

6. உைக எய்ட்ஸ் நாள் கடைப்பிடிக்கப்ேடும் தேதி எது?
அ) டிெம்ேர் 01 

விமான நிடையங்களில் ேயன்ேடுத்ேப்ேைவுள்ள
இந்தியாவின் முேல் ேதயாபமட்ரிக்ஸ் அடிப்ேடையிைான
டிஜிட்ைல் பசயைாக்க அடமப்பின் பேயர் என்ன?

3.

அ) சடக் யாத்ரா
ஆ) டிஜி யாத்ரா 

ஆ) டிெம்ேர் 02
இ) டிெம்ேர் 03
ஈ) டிெம்ேர் 04
✓

உைகின் மிகக்சகாடிய னநாய்களுள் ஒன்றாே AIDS
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) HIV (Human Imm
uno–deficiency Virus) என்னும் னவரஸால் ஏற்ேடுகிறது.
இது மனிே உடலின் சவள்னள இரத்ேவணுக்கனள
அழிக்கிறது. பின் னநாசயதிர்ப்பு மண்டைத்னே ோக்கி,
னநாய்க்சகதிராக உடல் னோராடமுடியாே நினைனய
உண்டாக்குகிறது. இறுதியில் மரணத்னே நிகழ்த்துகிறது.

✓

இந்ே னநாய் குறித்ே விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்தும் விேமாக
ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிெ.1 அன்று உைக எய்ட்ஸ் நாள்
கனடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. “End Inequalities, End AIDS”
என்ேது நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்ே நாளுக்காே
கருப்சோருளாகும்.

இ) சடக்னோ னோர்டிங்
ஈ) டிஜி னோர்டிங்
✓

✓

இந்திய விமாே நினையங்கள் ஆனணயம் (AAI) நாட்டின்
முேல் முக அங்கீகார சோழில்நுட்ேம் ொர்ந்ே ேனயாசமட்ரிக்
னோர்டிங் சிஸ்டத்தில் செயல்ேட்டு வருவோக உள்நாட்டு
விமாேப் னோக்குவரத்துத் துனற இனணயனமச்ெர் வி
னக சிங் அறிவித்ோர். வாரணாசி, புனே, சகால்கத்ோ &
விஜயவாடா விமாே நினையங்களில் ேயணிகளுக்காக
இது னொேனே முனறயில் செயல்ேடுத்ேப்ேட உள்ளது.
இந்ே ேனயாசமட்ரிக் னோர்டிங் சிஸ்டம் ‘டிஜி யாத்ரா’
திட்டத்தின் முேல் கட்டத்தின் ஒருேகுதியாகும். இந்ே
அனமப்பு வரும் 2022ஆம் ஆண்டின் சோடக்கத்தில்
சோடங்கப்ேடவுள்ளது.

7. சர்வதேச அடிடமமுடற ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்ேடும்
தேதி எது?
அ) டிெம்ேர் 01

4. பின்வரும் எந்ே மத்திய அடமச்சகத்ோல், ‘SRESHTA’

ஆ) டிெம்ேர் 02 

திட்ைம் போைங்கப்ேை உள்ளது?

இ) டிெம்ேர் 10

அ) கல்வி அனமச்ெகம்
ஆ) ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அனமச்ெகம் 
இ) ேழங்குடியிேர் விவகார அனமச்ெகம்









ஈ) டிெம்ேர் 14
✓

ெர்வனேெ அடினமமுனற ஒழிப்பு நாள் (International Day
for the Abolition of Slavery) ஐநா சோது அனவயால்



 









அறிவிக்கப்ேட்டு ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிெம்ேர்.2 அன்று
கனடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. இந்ே நாள் முேன்முேலில், கடந்ே
1986ஆம் ஆண்டு கனடப்பிடிக்கப்ேட்டது.

8. இந்தியாவில் தேசிய ோல் நாள் பகாண்ைாைப்ேடுகிற
தேதி எது?
ஆ) நவம்ேர் 30
இ) டிெம்ேர் 15
ஈ) டிெம்ேர் 26
இந்திய ‘சவண்னமப்புரட்சியின் ேந்னே’யாே Dr வர்கீஸ்
குரியனின் பிறந்ேநானளக்குறிக்கும் வனகயில் ஆண்டு
னோறும் நவ.26 அன்று னேசிய ோல் நாள் சகாண்டாடப்
-ேடுகிறது. ோல் உற்ேத்தியில் உைகளவில் ஐம்ேோவது
இடத்திலிருந்ே இந்தியானவ, சிை ேத்ோண்டுகளினைனய
மிகப்சேரிய ோல் உற்ேத்தியாளராக மாற்றிய உைகின்
மிகப்சேரிய ோல் வளர்ச்சித்திட்டமாே ‘Operation Flood’ஐ
உருவாக்கியவர் Dr வர்கீஸ் குரியன் ஆவார்.

9. நைப்ோண்டில் (2021) வரும் சர்வதேச மாற்றுத்திறனா
-ளிகள் நாளுக்கான கருப்போருள் என்ன?
அ) Empowering persons with disabilities
ஆ) Leadership and participation of persons with disabilities
toward an inclusive, accessible and sustainable postCOVID-19 world 
இ) Transformation towards sustainable and resilient
society for all
ஈ) Ensuring inclusiveness and equality
✓

✓

மக்கள்
அனேவரும்
மாற்றுத்திறோளிகளின்
பிரச்ெனேகனளப் புரிந்துசகாள்வேற்கும், அவர்களுக்கு
னமன்னமயும், உரினமகளும் வழங்கப்ேடனவண்டும்
என்ற னநாக்கத்துக்குமாக ஐநா அனவ ஆண்டுனோறும்
டிெ.3 அன்று ெர்வனேெ மாற்றுத்திறோளிகள் நானள
அனுெரிக்கிறது. 1992ஆம் ஆண்டு டிெ.3 அன்று ஐநா
இந்நானள அறிவித்ேது.
நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்த நாளுக்காே கருப்
சோருள், “Leadership and participation of persons with
disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable
post-COVID-19 world” என்ேோகும்.

10. தேசிய மாைவர் ேடையின் ேடைடமயகம் எங்கு
அடமந்துள்ளது?



அனமப்ோகும். இது ெமீேத்தில் அேன் 73ஆவது ஆண்டு
நினறனவ நவ.28 அன்று அனுெரித்ேது.


வங்கக் கடலில் நினை சகாண்டிருந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வுப்
ேகுதி
ஆழ்ந்ே
காற்றழுத்ே
ோழ்வு
மண்டைமாக
வலுவனடந்ேது. அந்ேமான் அருனக நினைசகாண்டிருந்ே
இந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு மண்டைமாேது புயைாக
வலுப்சேறும் என்று இந்திய வானினை ஆய்வு னமயம்
கூறியிருந்ேது. இந்ே புயலுக்கு ஜாவத் என்று சேயர்
னவக்கப்ேட்டுள்ளது. இந்ேப் புயலுக்காே சேயனர ெவூதி
அனரபியா வழங்கியுள்ளது.
இந்ே நினையில், மத்திய னமற்கு வங்கக்கடலில் ஜாவத்
புயல் உருவாேோக இந்திய வானினை ஆய்வு னமயம்
சேரிவித்துள்ளது. ஜாவத் புயல் மத்திய னமற்கு வங்கக்
கடலில் நினை சகாண்டுள்ளோகவும், டிெம்ேர் 5 ஆம் னேதி
வடக்கு ஆந்திரா - ஒடிொ இனடனய கனரனயக் கடக்கும்
எேவும் சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.
புயல் கனரனயக் கடக்கும் னோது மணிக்கு 100 கினைா
மீட்டர் னவகத்தில் சூறாவளிக் காற்று வீசும் எேவும்,
கேமனழ சேய்யும் எேவும் இந்திய வானினை ஆய்வு
னமயம் எச்ெரித்துள்ளது.
2. 14-வது ெர்வனேெ சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சி
அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர் ெங்கத்தில்
14-வது ெர்வனேெ சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சினய
அனமச்ெர்கள் ேங்கம் சேன்ேரசு, ோ.னமா.அன்ேரென்
ஆகினயார் சோடங்கி னவத்ேேர்.
இதுகுறித்து ேமிழக
செய்திக்குறிப்பு:

அரசு

இன்று

சவளியிட்டுள்ள

"சென்னே நந்ேம்ோக்கம் வர்த்ேக னமயத்தில் இன்று
(9.12.2021) அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர்
ெங்கத்தின் ொர்பில் ACMEE 2021 14-வது ெர்வனேெ
சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சி நனடசேற்றது.
இதில் சோழில்துனற அனமச்ெர் ேங்கம் சேன்ேரசு, சிறு,
குறு மற்றும் நடுத்ேரத் சோழில் நிறுவேங்கள் துனற
அனமச்ெர் ோ.னமா.அன்ேரென் ஆகினயார் கைந்துசகாண்டு
கண்காட்சினயத்
சோடங்கி
னவத்ேேர்.
னமலும்
கண்காட்சியில் இடம்சேற்று இருந்ே சோருட்கனளப்
ோர்னவயிட்டேர்.
இந்நிகழ்வில், அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர்
ெங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் சோழில் நிறுவேங்களின்
பிரதிநிதிகள் ேைர் கைந்து சகாண்டேர்."

அ) மும்னே
ஆ) புது தில்லி 
இ) முனொரி

இவ்வாறு ேமிழக அரசு சேரிவித்துள்ளது.

ஈ) அகமோோத்
✓



1. வங்கக் கடலில் உருவாேது ஜாவத் புயல்!

அ) நவம்ேர் 26 

✓



னேசிய மாணவர் ேனட (NCC) என்ேது இந்தியாவின் புது
தில்லியில் ேனைனமயகத்னேக் சகாண்டுள்ள இந்திய
ஆயுேப்ேனடகளின் இனளஞர் பிரிவு ஆகும். NCC என்ேது
உைகின் மிகப்சேரிய சீருனட அணிந்ே இனளஞர்











 
3. இந்திய கைாொர
இரட்னட விருது





திட்டத்துக்கு





யுசேஸ்னகாவின்

தில்லியின் நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் கைாொர
மரபுப் ோதுகாப்புத் திட்டத்துக்கு யுசேஸ்னகாவின் 2
விருதுகள் கினடத்துள்ளே.
ஆசிய ேசிபிக் பிராந்தியத்தில் சிறப்ோே மரபுப் ோதுகாப்புத்
திட்டம், நீடித்ே வளாா்ச்சிக்காே திட்டம் ஆகிய இரு
பிரிவுகளின் கீழ் இந்ேத் திட்டத்துக்கு யுசேஸ்னகாவின்
விருதுகள் வழங்கப்ேட்டுள்ளே.
இதுகுறித்து அந்ே அனமப்பு சவளியிட்டுள்ள அறிக்னகயில்
சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளோவது:
மக்கள் - அரசு - ேனியாாா் கூட்டணியின் மூைம்
ோரம்ேரியத்னேப்
ோதுகாப்ேதில்
அோர
சவற்றியனடந்துள்ள நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ோதுகாப்புத்
திட்டம் யுசேஸ்னகா நடுவாா்கனள மிகவும் கவாா்ந்துள்ளது.
மிகப்
சேரிய
ெமூக-சோருளாோர
ெவால்கனள
எதிாா்சகாண்டாலும், சேண்கள், இனளஞாா்கள் உள்ளிட்ட
நிஜாமுதின் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் சுகாோரம், கல்வி,
நல்வாழ்வு
ஆகியவற்னற
இந்ேத்
திட்டம்
னமம்ேடுத்தியிருக்கிறது என்று அந்ே அறிக்னகயில்
சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.
தில்லியில் ேை நூற்றாண்டுகளாக வசித்து வரும்
நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் கைாொர மரனேப்
ோதுகாப்ேதுடன், அவாா்களது வாழ்க்னகத் ேரத்னேயும்
னமம்ேடுத்துவேற்காக
ேல்னவறு
ேன்ோாா்வ
அனமப்புகளும் நகர நிாா்வாகம், சோல்லியல் துனற
ஆகியனவயும்
இனணந்து
கடந்ே
2007-ஆம்
ஆண்டிலிருந்து
இந்ே
திட்டத்னே
செயல்ேடுத்தி
வருகின்றே.
4. உேவித் சோனககள், நைத் திட்ட உேவிகள் வழங்கும்
வனகயில் ேத்திரினக நை வாரியம் உருவாக்கம்: செய்தி
துனற அனமச்ெர் ொமிநாேன் ேனைனமயில் குழு அனமப்பு
ேத்திரினகயாளர்களின் நைன் காக்கும் வனகயில்
ேத்திரினகயாளர்நை வாரியம் அனமக்கப்ேட்டுள்ளது.
செய்தித்
துனற
அனமச்ெர்
மு.சே.ொமிநாேன்
ேனைனமயில் குழுனவயும் அனமத்து அரொனண
சவளியிடப்ேட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து செய்தித் துனற செயைர் மனகென் காசிராஜன்
சவளியிட்ட அரொனணயில் கூறியிருப்ேோவது:
‘உனழக்கும் ேத்திரினகயாளர்களுக்கு வழங்கப்ேட்டு
வரும் அனேத்து திட்டங்கனளயும் ஒருங்கினணத்து
செயல்ேடுத்துவதுடன், நை வாரிய உேவித் சோனககள்,
நைத்திட்ட
உேவிகள்
அளிக்கும்
வனகயில்
ேத்திரினகயாளர்கள் நை வாரியம் அனமக்கப்ேடும்’
என்று ெட்டப்னேரனவயில் செய்தித் துனற அனமச்ெர்
கடந்ே
செப்.6-ம்
னேதி
அறிவித்ோர்.இனேயடுத்து,
ேத்திரினகயாளர்
நை
வாரியம்
அனமத்து
ஆனணயிடப்ேடுகிறது.
நலிவுற்ற
ேத்திரினகயாளர்களுக்கு வழங்கப்ேட்டு வரும் நைத்திட்ட
உேவிகளுடன், பின்வரும் நைத்திட்ட உேவிகள் நை
வாரியம் மூைம் வழங்கப்ேடும். குறிப்ோக கல்வி உேவித்















சோனகயாக 10-ம் வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகள்,
10-ம் வகுப்பு னேர்ச்சி சேற்ற ஆண், சேண் குழந்னேகள்,
11-ம்வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகளுக்கு ரூ.1,000
வழங்கப்ேடும்.
னமலும், 12-ம் வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகள், 12-ம்
வகுப்பு னேர்ச்சி சேற்ற மகன், மகள், முனறயாே
ேட்டப்ேடிப்பு
ேடிக்கும்
மாணவர்களுக்கு
ரூ.1,500,
விடுதியில்
ேங்கி
ேட்டப்ேடிப்பு
ேடிப்ேவர்களுக்கு
ரூ,1,750,முனறயாே ேட்ட னமற்ேடிப்பு ேயில்ேவர்களுக்கு
ரூ.2,000, விடுதியில் ேங்கிப் ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.3,000,
சோழில்நுட்ே ேட்டப் ேடிப்புக்கு ரூ.2,000, விடுதியில்
ேங்கிப் ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.4,000, சோழில்நுட்ே ேட்ட
னமற்ேடிப்பு ேடித்ோல் ரூ.4,000, விடுதியில் ேங்கிப்
ேடித்ோல்
ரூ.6,000,
ஐடிஐ,
ோலிசடக்னிக்
ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.1,000,விடுதியில் ேங்கி ேடித்ோல்
ரூ.1,200வழங்கப்ேடும்.
திருமண உேவித் சோனக
இதுேவிர, திருமணத்துக்கு ரூ.2,000, மகப்னேறுக்கு
ரூ.6,000,கருக்கனைப்பு, கருச்சினேவுக்கு ரூ.3,000, கண்
கண்ணாடிக்குரூ.500,
இயற்னக
மனறவு
உேவித்சோனகயாக ரூ.50 ஆயிரம், ஈமச்ெடங்கு உேவித்
சோனகயாக ரூ.5ஆயிரம் வழங்கப்ேடும்.
னமலும்,
ேத்திரினகயாளர்
நை
வாரிய
உேவித்
திட்டங்கனள ேரிசீலித்து செயல்ேடுத்ே செய்தித் துனற
அனமச்ெனர ேனைவராகவும், 7 னேனர அலுவல் ொர்ந்ே
உறுப்பிேர்களாகவும்,6
னேனர
அலுவல்
ொரா
உறுப்பிேர்களாகவும் சகாண்ட குழுஅனமக்கப்ேடும்.
விளம்ேரக் கட்டணத்தில்..
நை வாரியத்துக்கு நிதி ஆோரம் திரட்ட, அரசு
விளம்ேரங்களுக்காே விளம்ேர கட்டணத்தில் 1 ெேவீே
சோனக,
நை
வாரியத்துக்கு
வழங்கப்ேடும்.
நனடமுனறயில் உள்ள ேத்தினகயாளர் ஓய்வூதிய
ேரிசீைனேக் குழு கனைக்கப்ேட்டு, நை வாரிய உேவித்
திட்டங்களுக்கு
அனமக்கப்ேடும்
உறுப்பிேர்கனளக்
சகாண்டு புதிய ேரிசீைனேக் குழு அனமக்கப்ேடும். இந்ே
நடவடிக்னககள் அனேத்தும் நீதிமன்ற உத்ேரவின்ேடி,
அனமக்க உத்னேசிக்கப்ேட்டுள்ள ேமிழ்நாடு ஊடக
மன்றத்தின் கட்டுப்ோட்டுக்கு உட்ேட்டோகும். இவ்வாறு
அதில் கூறப்ேட்டுள்ளது.
5. சிபிஐ, அமைாக்க துனறகளின் - இயக்குநர் ேேவிக்
காைத்னே 5 ஆண்டாக நீட்டிக்கும் மனொோ :
மத்திய புைோய்வு அனமப்பு களாே சிபிஐ, அமைாக்கத்
துனற இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம் 2 ஆண்டுகளாக
இருந்ேது. அந்ே ேேவிக் காைத்னே 5 ஆண்டுகளாக
நீட்டிக்க கடந்ே நவம்ேர் 14-ம் னேதி அவெர ெட்டங்கள்
பிறப்பிக்கப்ேட்டே.
இந்ே அவெர ெட்டங்களுக்கு மாற்றாக மனொோக்கள்
மக்கள னவயில் னநற்று அறிமுகம் செய்யப் ேட்டது. மத்திய
ேணியாளர் நைத் துனற இனண யனமச்ெர் ஜினேந்திர
சிங் இரு மனொோக்கனளயும் ோக்கல் செய்ோர்.



 









இந்ே மனொோக்களுக்கு எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் கடும்
எதிர்ப்பு சேரிவித்ேேர். காங்கிரஸ் எம்.பி. ெசி ேரூர்
கூறும்னோது, "உச்ெ நீதிமன்றத்தின் உத்ேரனவ மீறி சிபிஐ,
அமைாக்கத் துனற இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம்
நீட்டிக்கப்ேட்டுள்ளது" என்று குற்றம் ொட்டிோர்.
திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. ெவுகோ ராய் கூறும்னோது,
சிபிஐ,
அமைாக்கத்
துனறனய
மத்திய
அரசு
னகப்ோனவயாக
ேயன்ேடுத்தி
வருகிறது.
இரு
அனமப்புகனளயும் ஏவி எதிர்க்கட்சி கனள மத்திய அரசு
ேழிவாங்கி
வருகிறது.
இேன்
ஒரு
ேகுதியாக
இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம் நீட்டிக்கப்ேட்டுள்ளது"
என்று குற்றம் ொட்டிோர்.
னமலும் காங்கிரஸ் கட்சினயச் னெர்ந்ே எம்.பி.க்கள் சுனரஷ்,
ஆதிர் ரஞ்ென் ெவுத்ரி உள்ளிட்னடாரும் மனொோக் களுக்கு
எதிராக னேசிேர். -பிடிஐ
6. முன்மாதிரி முயற்சியாக ஆளில்ைா விமாே கழகம்:
அரொனண சவளியீடு
ேமிழகத்தில் ஆளில்ைா விமாே (ட்னரான்) கழகம்
சோடங்குவேற்காே அரொனணனய உயாா்கல்வித்துனற
முேன்னமச் செயைாா் டி.காாா்த்தினகயன் பிறப்பித்துள்ளாாா்.
ேமிழக நிதி அனமச்ொா் ேழனினவல் தியாகராஜன் 20212022-ஆம் ஆண்டுக்காே ேட்சஜட் உனரயில், புதிய
முன்மாதிரி முயற்சியாக ‘ஆளில்ைா விமாேங்களுக்சகே
(ட்னரான்), ேமிழ்நாடு ‘ஆளில்ைா விமாே கழகம்’ ஒன்று
அண்ணாேல்கனைகழகத்தின் சென்னே சோழில்நுட்ே
நிறுவேம் (எம்ஐடி) உடன் இனணந்து சோடங்கப்ேடும்.
இந்ே
நிறுவேம்,
ேமிழ்நாடு
மட்டுமல்ைாது,
பிற
மாநிைங்களிலும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு ொாா்ந்ே
முகனமகள்
ஆளில்ைாே
விமாேங்கனள
ேயன்ேடுத்துவேற்கு உறுதுனணயாக இருக்கும்’ எேத்
சேரிவித்திருந்ோாா்.







மாநிை/மாவட்ட நிர்வாகங்கள் னோன்றவற்றிற்கு மத்திய
அரசின் விருதுகள் வழங்கப்ேடுகின்றே. அவ்வனகயில்
2020ஆம் ஆண்டிற்காே விருதுகள் வழங்கும் விழா
இன்று சடல்லியில் நனடசேற்றது.
மத்திய
ெமூக
நீதி
மற்றும்
அதிகாரமளித்ேல்
அனமச்ெகத்தின்
மாற்றுத்திறோளிகளுக்காே
அதிகாரமளிப்புத் துனற ொர்பில்
சடல்லி விக்யான்
ேவனில் நனடசேற்ற‘ெர்வனேெ மாற்றுத் திறோளிகள்
திே’ சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் இந்ே விருதுகனள குடியரசுத்
ேனைவர் ராம்நாத் னகாவிந்த் வழங்கிோர்.
இந்தியாவில் மாற்றுத் திறோளிகளுக்கு சிறப்ோக னெனவ
வழங்கியனமக்காக ேமிழகம் முேல் மாநிைமாக னேர்வு
செய்யப்ேட்டு ஜோதிேதி ராம்நாத் னகாவிந்த் விருது
வழங்கிோர். விருதினே ேமிழக அரசு ொர்பில் அனமச்ெர்
பி.கீோ ஜீவன் சேற்றுக்சகாண்டார்.
மாற்றுத் திறோளிகள் உரினமனயற்றத்திற்காே னேசிய
விருதுகள்
ேமிழகத்னே
னெர்ந்ே
6
மாற்றுத்
திறோளிகளுக்கு
வழங்கப்ேட்டே.
மாற்றுத்
திறோளிகளுக்காே
மறுவாழ்வு
னெனவகனள
வழங்குவதில் சிறந்ே மாவட்டமாக னெைம் மாவட்டம்
னேர்ந்சேடுக்கப்ேட்டு விருது வழங்கப்ேட்டது.
விழாவில் மத்திய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல்
துனற அனமச்ெர் வீனரந்திர குமார் மற்றும் இனண
அனமச்ெர் ராம்ோஸ் அத்வானை ஆகினயார் கைந்து
சகாண்டேர்.

இந்ேநினையில்,
ஆளில்ைா
விமாே
கழகம்
சோடங்குவேற்காே அரொனணனய உயாா்கல்வித்துனற
முேன்னமச் செயைாா் டி.காாா்த்தினகயன் பிறப்பித்துள்ளாாா்.
அதில் கூறியிருப்ேோவது: அண்ணாேல்கனைகழகத்தின்
சென்னே சோழில்நுட்ே நிறுவேத்துடன் (எம்ஐடி)
இனணந்து ேமிழகத்னே ட்னரான் ேனைநகராக மாற்ற
ஆளில்ைா விமாே கழகம் உருவாக்கப்ேடுகிறது.
இந்ே கழகத்தின் ேனைவராக உயாா்கல்வித்துனற
செயைாா் செயல்ேடுவாாா். னமைாண்னம இயக்குேராக
ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவரும், வருவாய் மற்றும் னேரிடாா்
னமைாண்னம துனற, குடிநீாா் வழங்கல் துனற, நகராட்சி
நிாா்வாகம், சோழில்நுட்ே கல்வி இயக்குநாா், உட்ேட 8 னோா்
உறுப்பிோா்களா இருப்ோா். முேல்கட்டமாக, ஆளில்ைா
விமாே கழகத்துக்கு ரூ.10 னகாடி நிதி ஒதுக்கீடு
செய்யப்ேடுகிறது எே அதில் சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.
7. மாற்றுத் திறோளிகளுக்கு
சிறந்ே னெனவேமிழகத்திற்கு விருது வழங்கிோர் ஜோதிேதி
மாற்றுத்திறோளிகள்
அதிகாரம்
சேற
சிறப்ோகப்
ேணியாற்றிய
ேனிநேர்கள், நிறுவேங்கள் மற்றும்











 











1. மீன்வள அமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்படி,


✓

1990-2018 வமர கடற்கமரயயோரத்தில் 41% அரிப்புக்கு
உட்பட்ட ைோநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) குஜராத்

வணிகங்கள் ைற்றும் சுய உதவிக்குழுக்கமள யைம்படுத்த
எந்த நிறுவனத்துடனோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
மகபயழுத்திட்டுள்ளது?

ஈ) மோராஷ்டிரா
1990-2018ஆம் ஆண்டு வரரயிலான செயற்ரேக்கோள்
தரவுேளின்படி, கேரளாவின் 41 ெதவீத ேடகலாரப்பகுதி
பல்கவறு அளவிலான அரிப்புக்கு உட்பட்டுள்ளது. இந்தத்
தேவரல மீன்வளம், ோல்நரட பராமரிப்பு மற்றும் பால்
வளத்துரை அரமச்ெர் பர்க ாத்தம் ரூபாலா மக்ேளரவ
-யில் சதரிவித்தார்.

அ) அகமொன்
ஆ) பிளிப்ோர்ட் 
இ) ஸ்னாப்டீல்
ஈ) ஜிகயாமார்ட்
✓

சபண்ேள் தரலரமயிலான உள்ளூர் வணிேங்ேள்
மற்றும் சுயஉதவி குழுக்ேரள கமம்படுத்துவதற்ோே
பிளிப்ோர்ட் உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மத்திய
ஊரே வளர்ச்சி அரமச்ெேம் ரேசயழுத்திட்டுள்ளது.

✓

இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சிறு வணிே பிரிவுேள்
மற்றும் சுய உதவிக்குழுக்ேரள இ-ோமர்ஸ் பகுதிக்குள்
சோண்டுவர எண்ணுகிைது. இந்த ஒப்பந்தம் தீனதயாள்
அந்த்கயாதயா கயாஜனா - கதசிய கிராமப்புை வாழ்வாதார
இயக்ேம் - DAY-NRLM உடன் இரணக்ேப்பட்டுள்ளது.

2. ‘2021 - இந்தியப்பபருங்கடல் ைோநோட்மட’ நடத்தவுள்ள
நகரம் எது?
அ) புது தில்லி
ஆ) சோழும்பு
இ) அபுதாபி 
ஈ) கடாக்கிகயா
✓

ஐந்தாவது இந்தியப்சபருங்ேடல் மாநாடு - 2021 டிெ.4-5
ஆகிய கததிேளில் அபுதாபியில் நரடசபைவுள்ளது.

✓

சவளியுைவு அரமச்ெர் S சஜய்ெங்ேர் இந்த மாநாட்டில்
உரரயாற்றுகிைார். இந்தியப் சபருங்ேடல் மாநாட்டின்
ேருப்சபாருள் “Indian Ocean: Ecology, Economy, Epidemic”.
சதாடக்ேவுரரரய இலங்ரே அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ெ
ஆற்றுவார். மாலத்தீவுேள், பிஜி மற்றும் பிை நாடுேளின்
பிரதிநிதிேள் இதில் பங்கேற்ேவுள்ளனர்.

3. பபோலிவுறு நகர திட்டத்மதச் பசயல்படுத்துவதற்கோன

6. நிதி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, நோடு
முழுவதும் உள்ள ATM’களின் எண்ணிக்மக என்ன?
அ) 50000
ஆ) 1.1 லட்ெம்
இ) 2 .1 லட்ெம் 
ஈ) 5.1 லட்ெம்
✓

2021 செப்டம்பர் இறுதி வரர நாடு முழுவதும் உள்ள
ATM’ேளின் எண்ணிக்ரே 2.13 லட்ெத்துக்கும் அதிேமாே
இருப்பதாே மத்திய நிதி அரமச்ெேம் நாடாளுமன்ைத்தில்
சதரிவித்தது. 47 ெதவீதத்திற்கும் அதிேமான ஏடிஎம்ேள்
கிராமப்புை மற்றும் புைநேர்ப்புைங்ேளில் உள்ளன.

✓

ரிெர்வ் வங்கியின் தரவுேளின்படி, திட்டமிடப்பட்ட வணிே
வங்கிேள் 2021 செப்டம்பர் வரர 2.13 லட்ெம் ATM’ேரள
நிறுவியுள்ளன. இதுதவிர, 27,837 ஒயிட் கலபிள்
ATM’ேளும் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

புதிய கோலக்பகடு என்ன?
அ) 2022
ஆ) 2023 
இ) 2025
ஈ) 2026
✓

✓

COVID சதாற்றுகநாய் மற்றும் பிை ோரணங்ேளால் மத்திய
வீட்டுவெதி & நேர்ப்புை விவோர அரமச்ெேம் சபாலிவுறு
நேர திட்டத்ரதச்செயல்படுத்துவதற்ோன ோலக்சேடுரவ
2023 ஜூன் வரர நீட்டித்துள்ளது.

7. ஆத்ைநிர்போர் கிரிஷக் ஒருங்கிமணந்த வளர்ச்சித்
திட்டத்மத பசயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள
ைோநிலம் எது?

முந்ரதய ோலக்சேடுவின்படி, நேரங்ேள் சபாலிவுறு நேர
திட்டத்தின்கீழ் கதர்ந்சதடுக்ேப்பட்ட 5 ஆண்டுேளுக்குள்
தங்ேள் திட்டங்ேரள முடிக்ே எதிர்பார்க்ேப்பட்டது. 2016
ஜனவரி முதல் 2018 ஜூன் வரர 4 சுற்று கபாட்டிேள்
மூலம் நூறு ஸ்மார்ட் நேரங்ேள் கதர்ந்சதடுக்ேப்பட்டன.

4. அண்மையில் பவடித்துச் சிதறிய பசயைரு எரிைமல
உள்ள நோடு எது?
அ) ஜப்பான்

ஆ) இந்கதாகனசியா 

இ) பிலிப்ரபன்ஸ்

ஈ) ஆஸ்திகரலியா



இந்கதாகனசியாவின் ஜாவா தீவில் உள்ள செமரு மரல,
சமீபத்தில் வெடித்துச்சிதறியது. இவ்சவரிமரல சவடித்துச்
சிதறியதில் குரைந்தது 14 கபர் சோல்லப்பட்டனர் மற்றும்
பலர் ோயமரடந்துள்ளனர்.

5. ைத்திய ஊரக யைம்போட்டு அமைச்சகைோனது உள்ளூர்

இ) கேரளா 
✓









அ) குஜராத்
ஆ) உத்தர பிரகதெம் 
இ) மத்திய பிரகதெம்
ஈ) மோராஷ்டிரா
✓

உத்தர பிரகதெ அரசு 2021-22 முதல் மாநிலத்தில் ஆத்ம
நிர்பார் கிரி க் ஒருங்கிரணந்த கமம்பாட்டுத் திட்டத்ரத
செயல்படுத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.



 
✓









இத்திட்டத்தின்கீழ் அடுத்த 3 ஆண்டுேளில் மாநிலத்தின்
ஒவ்சவாரு
சதாகுதியிலும்
1475
உழவர்
உற்பத்தியாளர்ேள் அரமப்புேள் உருவாக்ேப்படும்.

8. ‘இ-சவோரி இந்தியோ எலக்ட்ரிக் யபருந்து கூட்டணி’மய
பவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆகயாக் 
ஆ) NHAI
இ) எரிெக்தி திைன் கெரவேள் லிட்
ஈ) NTPC லிட்
✓

✓

அரொங்ே மதியுரரயேமான NITI ஆகயாக், இந்தியாவில்
இ-கபருந்து பற்றிய அறிரவப் பகிர்ந்துசோள்வதற்ோே,
‘e-Sawaari
India
Electric
Bus
Coalition’ஐ
அறிமுேப்படுத்துவதாே ெமீபத்தில் அறிவித்தது.
ேன்வர்சஜன்ஸ் எனர்ஜி ெர்வீஸ் லிமிசடட் (CESL) மற்றும்
உலே வளங்ேள் நிறுவனம், இந்தியா ஆகியவற்றுடன்
இரணந்து, டிரான்ஸ்ஃபார்கமடிவ் அர்பன் சமாபிலிட்டி
இனிஷிகயட்டிவ் ஆதரவுடன் கூட்டணி சதாடங்ேப்பட்டது.

9. நடப்போண்டுக்கோன ைனித உரிமைகள் நோளுக்கோனக்
கருப்பபோருள் என்ன?
அ) Equality, Reducing Inequalities, Advancing Human Rights 
ஆ) The ABCs of L.G.B.T.Q.I.A.+
இ) What are Human Rights
ஈ) Advocates- Torchbearers of human rights
✓

மனித உரிரமேள் நாளானது ஒவ்கவார் ஆண்டும் டிெ.10
அன்று அனுெரிக்ேப்படுகிைது. இந்த ஆண்டுக்ோன (2021)
ேருப்சபாருள் “Equality, Reducing Inequalities, Advancing
Human Rights” என்பதாகும். ஐநா சபாதுச்ெரப 1948’இல்
மனித உரிரமேளுக்ோன உலேளாவிய பிரேடனத்ரத
ஏற்றுக்சோண்டது.

✓

மக்ேளின் ெமூே, ேலாச்ொர மற்றும் உரிரமேள் பற்றிய
விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்தவும், அரனவரின் நலரன
உறுதிசெய்யவும் இந்த நாள் சோண்டாடப்படுகிைது.

10. FIDE உலக சோம்பியன்ஷிப்மப பவன்ற பசஸ் வீரர்
யோர்?
அ) கமக்னஸ் ோர்ல்ென் 
ஆ) விஸ்வநாதன் ஆனந்த்
இ) கோகனரு ஹம்பி
ஈ) சநகபாம்னியாச்சி
✓

தற்கபாரதய உலே செஸ் ொம்பியனான நார்கவயின்
கமக்னஸ் ோர்ல்ென் தனது பட்டத்ரத தக்ேரவத்து
துபாயில் நடந்த FIDE உலே ொம்பியன்ஷிப்ரப சவன்ைார்.

✓

ஐக்கிய அரபு அமீரேத்தில் நடந்த துபாய் எக்ஸ்கபா 2020
இல் நடந்த உலேளாவிய கபாட்டிரய சவல்வதற்ோே ஏழு
புள்ளிேரளக் ேடந்து ரஷ்யாவின் இயன் சநகபாம்னியாச்
-சிரய ோர்ல்ென் கதாற்ேடித்தார். இதன்மூலம் ோர்ல்ென்
தனது 5ஆம் உலே ொம்பியன்ஷிப் பட்டத்ரத சவன்ைார்.
















1. அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜுக்கு உலே தடேள ஆண்டின் சிைந்த
வீராங்ேரன விருது
உலே தடேள ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் சவண்ேலம்
சவன்ை இந்திய வீராங்ேரன அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜுக்கு
உலே தடேள ெம்கமளனம் ொாாா்பில் ஆண்டின் சிைந்த
வீராங்ேரன விருது வழங்ேப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு முரை ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் பங்கேற்ை அஞ்சு
பாபி ஜாாாா்ஜ் ேடந்த 2003-இல் பாரிஸில் நரடசபற்ை
உலே தடேள ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் நீளம்
தாண்டுதலில் சவண்ேலப் பதக்ேம் சவன்ைாாாா்.
இந்நிரலயில்
தடேளத்தில்
அவாாா்
ஆற்றிய
கெரவக்ோேவும்,
இந்தியாவில்
இளம்சபண்ேள்
அதிேளவில் தடேளத்தில் ஈடுபட செய்தரமக்ோவும்,
அவருக்கு ஆண்டு சிைந்த வீராங்ேரன விருது
வழங்ேப்பட்டுள்ளது.
இந்த விருரதப் சபறும் இரண்டாவது வீராங்ேரன அஞ்சு
ஆவாாாா். எத்திகயாப்பாவின் கடரட்டு டுலு ேடந்த 2019இல் இவ்விருரதப் சபற்ைாாாா்.
தற்கபாது இந்திய தடேள ெம்கமளனம் (ஏஎஃப்ஐ)-இன்
மூத்த துரணத் தரலவராே பதவி வகித்து வருகிைாாாா்.
ேடந்த 2016-இல் அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜ் தடேள
பவுண்கட ரன சதாடங்கி 13 இளம் சிறுமிேளுக்கு
பயிற்சி
அளித்து
வருகிைாாாா்.
இவாாா்ேளில்
நீளம்
தாண்டுதலில் ர லி சிங் 20 வயதுக்குட்பட்கடாாாா் உலே
தடேளத்தில் சவள்ளி சவன்ைாாாா்.
இந்த விருதுக்கு கதாாா்வு செய்யப்பட்டது மிேவும் மகிழ்ச்சி
தருகிைது. இதன் மூலம் மேளிாாா் தடேளத்துக்கு கமலும்
கெரவ புரிய ஊக்ேம் கிரடத்துள்ளது என்ைாாாா்.
2. அதிே கோல்ேள்: சரானால்கடா ொதரன
ோல்பந்து விரளயாட்டில் 800 கோல்ேள் அடித்த முதல்
வீரர்
என்கிை
ொதரனரயப்
பரடத்துள்ளார்
மான்செஸ்டர்
யுரனசடட்
கிளப்ரபச்
கெர்ந்த
கிறிஸ்டியாகனா சரானால்கடா.
கபாாாா்ச்சுேல்
நாட்ரடச்
கெர்ந்த
கிறிஸ்டியாகனா
சரானால்கடா, மான்செஸ்டர் யுரனசடட் அணிக்ோே
விரளயாடி வருகிைார். லண்டனில் நரடசபற்ை பிரீமியர்
லீக் கபாட்டி ஒன்றில் ஆர்செனல் அணிக்கு எதிராே
விரளயாடி இரு கோல்ேள் அடித்து 3-2 என
தன்னுரடய அணி சவற்றி சபை உதவினார்.
இதன்மூலம் தன்னுரடய நாட்டுக்ோேவும் கிளப்புக்ோவும்
விரளயாடிய ஆட்டங்ேளில் 800 கோல்ேள் அடித்து
ொதரன பரடத்துள்ளார். இந்த இலக்ரே அரடந்த முதல்
வீரர் என்கிை சபருரமரய சரானால்கடா சபற்றுள்ளார்.
1095 ஆட்டங்ேளில் 801 கோல்ேரள அடித்துள்ளார் 36
வயது சரானால்கடா. ெர்வகதெ ஆட்டங்ேளில் 115
கோல்ேளுடன் அதிே கோல்ேள் அடித்த வீரர்ேளின்
பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார்.



 









3. டிெம்பர்.5 - ெர்வகதெ தன்னார்வலர் தினம் மற்றும்
உலே மண் தினம்.
4.
கதசிய
அளவில்
தமிழ்நாடு
பல்ேரலக்ேழேத்துக்கு 4-வது இடம்

கவளாண்

இந்திய கவளாண் ஆராய்ச்சி ேழே தரவரிரெயில், கதசிய
அளவிலான
மாநில
கவளாண்ரமப்
பல்ேரலக்ேழேங்ேளில்,
கோரவ
தமிழ்நாடு
கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேம் 4-வது இடத்ரத
பிடித்துள்ளது.
கோரவ தமிழ்நாடு கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேம்
சவளியிட்ட அறிக்ரே: தமிழ்நாடு கவளாண்ரமப்
பல்ேரலக்ேழேம், ேடந்த 2020-ம் ஆண்டுக்ோன இந்திய
கவளாண்
ஆராய்ச்சி
ேழேதரவரிரெயில்
8-வது
இடத்ரதசபற்றுள்ளது. இப்பல்ேரலக்ேழேம், நாட்டில்
உள்ள 67 கவளாண் நிறுவனங்ேளில் 8-வது
இடத்ரதயும், கதசிய அளவிலான மாநில கவளாண்ரமப்
பல்ேரலக்ேழேங்ேளில்
4-வது
இடத்ரதயும்,
சதன்னிந்திய கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேங்ேளுக்கு
இரடகய 2-வது இடத்ரதயும் சபற்றுள்ளது.
இதுசதாடர்பாே
பல்ேரலக்ேழே
துரணகவந்தர்
(சபாறுப்பு) அ.சு.கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறியது:
பல்ேரலக்ேழே ஆசிரியர்ேளின் சீரிய பயிற்சி வகுப்புேள்
மூலம், மாணவர்ேள் அளவிலான இளநிரல, முதுநிரல
ஆராய்ச்சி ஊக்ேத்சதாரே எண்ணிக்ரேரயப் சபற்ைதன்
வாயிலாே ேல்விப் பரிமாணத்தில் அதிே மதிப்சபண் சபை
முடிந்தது. பல்ேரலக்ேழே ஆராய்ச்சியாளர்ேள், இரத ஒரு
ெவாலாே ஏற்று ஆராய்ச்சிக் ேட்டுரரேரள சீரிய
முயற்சிேள் மற்றும் திட்டமிடல் மூலம் அதிேளவில்
பிரசுரித்து நிதி ஆதாரங்ேரளயும் சபருக்கியதன் மூலம்
ஆராய்ச்சிப் பரிமாணத்தில் குறிப்பிட்ட மதிப்சபண் சபை
முடிந்தது. இளம் ஆராய்ச்சியாளர்ேளுக்கு, பல்கவறு
விருதுேரளப் சபை தீவிர ஊக்குவிப்பு அளிக்ேப்பட்டது.
கமலும், கவளாண் விரிவாக்ேத்தில் அதிேளவிலான
செயல்
விளக்ேங்ேள்,
வாசனாலி
உரரேள்,
சதாரலக்ோட்சி நிேழ்ச்சிேள் வழங்ேப்பட்டன. இடுசபாருள்
வணிேர்ேள், அரசு ொரா அரமப்பினர், சதாழில்நுட்ப
நிபுணர்ேள்
ஆகிகயாருக்கு
அதிே
பயிற்சிேள்
வழங்ேப்பட்டன.
அதிேளவிலான
ெர்வகதெ
மாணவர்ேரள ஈர்த்ததன் மூலம், மாணவர்ேளின்
பன்முேத் தன்ரமரய அதிேரித்து, மதிப்சபண்ேரளக்
கூட்ட முடிந்தது.
இந்த தரவரிரெ மூலம் பல்ேரலக்ேழேம் நிதிேரள
ஈர்ப்பதற்ோேவும்,
இன்னும்
கூடுதலாே
ெர்வகதெ
மாணவர்ேள் கெர்க்ரேக்ோேவும், கூட்டு ஆராய்ச்சிக்ோன
கூடுதல்
வழிேளுக்ோேவும்
உலே
அரங்கில்
தன்நிரலரய கமம்படுத்தவும் முடியும். இனிவரும்
நாட்ேளில் பல்ேரலக்ேழேம் முதல் 3 இடங்ேளில்
இடம்பிடிக்ே முரனப்புடன் செயல்பட்டு உச்ெத்ரத எட்டும்”
என்ைார்.
5.
கராகபாக்ேள்
இனிகமல்
குழந்ரதேரள
சபற்சைடுக்கும்:
உலகின்
முதல்
உயிருள்ள















கராகபாக்ேரள உருவாக்கி அசமரிக்ே விஞ்ஞானிேள்
ொதரன
உலகின் முதல் உயிருள்ள கராகபாரவ அசமரிக்ே
விஞ்ஞானிேள் உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த கராகபாக்ேள்
தங்ேரள கபான்கை குழந்ரதேரள சபற்சைடுக்கின்ைன.
அசமரிக்ோவின்
சவர்மாண்ட்,
டப்ட்ஸ்,ஹார்வர்டு
பல்ேரலக்ேழேங்ேரளச் கெர்ந்த விஞ்ஞானிேள் பல
ஆண்டுேளாே உயிரி கராகபா ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு
வருகின்ைனர். ேடந்த 2020-ம் ஆண்டில் உலகின் முதல்
உயிருள்ள கராகபாரவ அவர்ேள் உருவாக்கினர்.
ஆப்பிரிக்ோரவச் கெர்ந்த ஜீகனாபஸ் கலவிஸ் என்ை
தவரள இனத்தின் ஸ்சடம் செல்ேளில் இருந்து
உருவாக்கியதால் இதற்கு 'ஜீகனாபாட்ஸ் 1.0' என்று
சபயரிடப்பட்டது. இரவ ஒரு மில்லி மீட்டருக்கும்
குரைவான அேலம் சோண்டரவ. கபக் கமன்
வடிவிலான இந்த கராகபாக்ேளால் நேர முடியும். நீந்த
முடியும்.
சதாடர் ஆராய்ச்சியின் பலனாே ேடந்த கம மாதம்
ஜீகனாபாட்ஸ் 2.0 கராகபா உருவாக்ேப்பட்டது. சில
நாட்ேளுக்கு முன்பு ஜீகனாபாட்ஸ் 3.0 கராகபா குறித்த
ஆய்வறிக்ரேரய
அசமரிக்ே
விஞ்ஞானிேள்
சவளியிட்டனர். அதில் கூறியிருப்பதாவது:
உலகின் பல்கவறு நாடுேளில் இரும்பு, பிளாஸ்டிக்ோல்
கராகபாக்ேள் தயாரிக்ேப்படுகின்ைன. அவற்றில் இருந்து
கவறுபட்டு
உயிரி
கராகபாக்ேரள
உருவாக்கும்
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு சவற்றி சபற்றிருக்கிகைாம்.
இப்கபாது
ஜீகனாபாட்ஸ்
3.0
கராபாரவ
உருவாக்கியுள்களாம். இவற்ைால் தங்ேரளப் கபான்கை
குழந்ரதேரள சபற்சைடுக்ே முடியும். இந்த கராகபா
ஆராய்ச்சியின்
மூலம்
விபத்தில்
படுோயமரடந்த
மனிதர்ேரள குணப்படுத்த முடியும். பிைவி குரைபாடுேள்,
புற்றுகநாரய
குணப்படுத்த
முடியும்.
முதுரம
பிரச்சிரனக்கும் தீர்வு ோண முடியும் என்று நம்புகிகைாம்.
இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.
ஜீகனாபாட்ஸ்
3.0
கராபாரவ
உருவாக்கியவிஞ்ஞானிேள் குழுவில் இடம்சபற்றுள்ள
டப்ட்ஸ்பல்ேரலக்ேழே
விஞ்ஞானி
பிளாகிஸ்தான்
கூறும்கபாது, "ஆய்வேத்தில் ஒரு ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபா
குழந்ரதரய சபற்சைடுக்ே 5 நாட்ேள் ஆகிைது. இதுவும்
அச்சு, அெல் ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபா கபான்கை இருக்கிைது.
எதிர்ோலத்தில் அணுக் ேழிவு, ேடலில் கெேரமாகும்
ரமக்கராபிளாஸ்டிக்
ேழிவு
பிரச்சிரனக்கு
தீர்வு
ோண்பதற்கு ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபாரவ பயன்படுத்த
முடியும்" என்ைார்
ஆபத்தான கராகபா?
அசமரிக்ோவின் டூக் பல்ேரலக்ேழே கபராசிரியர் நிடா
பாராஹனி கூறும்கபாது, "ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபாவால்
தன்ரனப் கபான்கை குழந்ரதரய சபற்சைடுக்ே முடியும்
என்ைால் அது ஆபத்தானது. இரவ ஆய்வேத்தில் இருந்து
தப்பி பூமியில் பல்கிப் சபருே வாய்ப்புள்ளது. எதிர்ோலத்தில்
இவற்றின் இனப்சபருக்ேம், செயல்பாடுேள் எவ்வாறு
இருக்கும் என்பரத ேணிக்ே முடியாது. செயற்ரேயாே
உருவாக்ேப்பட்ட உயிரி கராபாவால் மனித குலத்துக்கு
ஆபத்து ஏற்படலாம். எனகவ ஆபத்தான ஆராய்ச்சிரய



 















நிறுத்த கவண்டும். மனித குலத்தின் நன்ரமக்ோே
அரனத்து உயிரி கராகபாக்ேரளயும் அழித்துவிட
கவண்டும்" என்ைார்.
6.
பாரதியார்
திருவல்லிக்கேணியில்
நிேழ்ச்சி

நிரனவு
நூற்ைாண்டு:
44 வாரங்ேளுக்கு சதாடர்

தமிழே
அரசு
சவளியிட்டுள்ள
கூறியிருப்பதாவது:-

செய்திக்குறிப்பில்

பாரதியார் மரைந்த நூற்ைாண்டின் நிரனவாே அவரது
சபருரமேரள கபாற்றிடும் வரேயில் 14 அறிவிப்புேரள
முதல்-அரமச்ெர்
மு.ே.ஸ்டாலின்
சவளியிட்டார்.
ஓராண்டுக்கு சென்ரன திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள
பாரதியார் நிரனவு இல்லத்தில் வாரந்கதாறும் நிேழ்ச்சி
ஒன்று செய்தித்துரையின் ொர்பில் நடத்தப்படும் என்றும்
அறிவித்தார்.
இதரன
செயல்படுத்தும்விதமாே
சென்ரன
திருவல்லிக்கேணி பாரதியார் இல்லத்தில் 4-ந் கததி
(இன்று) சதாடங்கி 44 வாரங்ேளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு
இரெக்ேல்லூரி,
பள்ளிக்ேல்வித்துரை,
வானவில்
பண்பாட்டு ரமயம் மற்றும் பாரதி புேழ் பாடும் பல்கவறு
சதாண்டு நிறுவனங்ேளுடன் இரணந்து சதாடர்நிேழ்ச்சி
நடத்தப்படுகிைது. ஒவ்சவாரு வாரமும் ெனிக்கிழரம
மாரல 6 மணிக்கு இந்த நிேழ்ச்சி சதாடங்கி நரடசபறும்.
முதல்
நிேழ்ச்சியான
தமிழ்நாடு
இரெக்ேல்லூரி
மாணவர்ேள் வழங்கும் பாரதியின் புேழ்பாடும் நாதஸ்வர
இரெ நிேழ்ச்சிரய 4-ந் கததி (இன்று) மாரல 5
மணிக்கு
அரமச்ெர்
மு.சப.ொமிநாதன்
சதாடங்கி
ரவக்கிைார்.











 













1. அமலாக்க



நிறுவனமான வருவாய் புலனாய்வு
இயக்குநரகம், பின்வரும் எந்த அமமப்பின்கீழ் உள்ளது?

4. நாோளுமன்றத்தின் வைாதுக் கணக்குக் குழு வதாேங்கி

அ) மத்திய மறைமுக வரிகள் & சுங்க வாரியம் 

அ) 50

ஆ) செபி

ஆ) 60

இ) அமலாக்க இயக்குநரகம்

இ) 75

ஈ) மத்திய நநரடி வரிகள் வாரியம்

ஈ) 100 

✓

வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் என்பது மத்திய
மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் (CBIC) கீழ்,
கடத்தல் எதிர்ப்பு விஷயங்களில் இந்திய அரொங்கத்தின்
உளவுத்துறை மற்றும் அமலாக்க நிறுவனம் ஆகும்.

✓

மத்திய நிதியறமச்ெர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன்,
64ஆவது ‘வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் நிறுவன
நாளில்’ உறரயாற்றினார். 2020-21ஆம் ஆண்டில்
மத்திய கிழக்கிலிருந்து மியான்மருக்கு தங்கக்கடத்தல்
நடந்தந்ததாக DRI அறிக்றக ஒன்றை சவளியிட்டார்.

எத்தமன ஆண்டுகள் நிமறவாகியுள்ளன?

✓

நாடாளுமன்ை சபாதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்ைாண்டு
விழாவில் நமதகு குடியரசுத்தறலவர் ராம்நாத் நகாவிந்த்
உறரயாற்றினார். மக்கள் மன்ைத்திற்கு நிர்வாகப்
சபாறுப்புறடயவர்களாக அதிகாரிகள் இருப்பறத சபாதுக்
கணக்குக் குழு உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ைக் குழுக்கள்
உறுதி செய்கின்ைன என்று குடியரசுத் தறலவர் ராம்நாத்
நகாவிந்த் கூறினார்.

5. ஐந்து டைர் வகாண்ே மத்திய விஸ்ோ டமற்ைார்மவக்
குழுவின் தமலவர் யார்?

2. 2021’இல் டேவிஸ் டகாப்மைமய வவன்ற நாடு எது?

அ) ரத்தன் பி வாடல் 

அ) ஸ்சபயின்

ஆ) விநவக் சிங்

ஆ) ரஷ்யா 

இ) அஜய் பாண்நட

இ) குநராஷியா

ஈ) சுபாஷ் ெந்திர கார்க்
✓

ஈ) செர்பியா
✓

நடனியல் சமட்சவநடவின் சிைப்பான ஆட்டத்திற்குப்பிைகு,
குநராஷியாறவ வீழ்த்தி 2021’இல் ரஷ்யா நடவிஸ்
நகாப்றப பட்டத்றத சவன்ைது. 25 வயதான அவர், மரின்
சிலிக்றக
இரண்டாவது
ஒற்றையர்
ஆட்டத்தில்
நதாற்கடித்து, 2006ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு ரஷ்யாவுக்கு
நடவிஸ் நகாப்றபறய முதன்முறையாக சவன்று தந்து
உள்ளார். ரஷ்யா தனது முதல் நடவிஸ் நகாப்றபறய
கடந்த 2002இல் சவன்ைது.

6. BRICS திமரப்ைே விழாவில் “சிறந்த நடிகர்” விருது

3. ‘கிடரட்ேர் திப்ராலாந்து’ என்ற வையரில் ைழங்குடியின

வைற்றவர் யார்?

சமூகங்களுக்கு தனி மாநிலம் உருவாக்கப்ைே டவண்டும்
என்று எந்த மாநிலத்தில் உள்ள ைழங்குடி அமமப்புகள்
டகாரி வருகின்றன?

அ) ரஜினிகாந்த்
ஆ) தனுஷ் 

அ) சிக்கிம்

இ) குரு நொமசுந்தரம்

ஆ) திரிபுரா 

ஈ) சிவகார்த்திநகயன்

இ) நாகாலாந்து

✓

சவற்றிமாைன் இயக்கிய தமிழ்த் திறரப்படமான ‘அசுரன்’
படத்தில் நடித்ததற்காக இந்திய நடிகர் தனுஷ் BRICS
திறரப்பட விழாவில் சிைந்த நடிகருக்கான (ஆண்) விருது
சபற்ைார். இந்த ஆண்டு (2021) அநத படத்திற்காக சிைந்த
நடிகருக்கான நதசிய விருறதயும் அவர் சவன்ைார்.

✓

இத்திறரப்படம் இதுவறர மூன்று நதசிய விருதுகறள
சவன்றுள்ளது. பிநரசிலிய திறரப்படமான ‘ஆன் வீல்ஸ்’
திறரப்படத்தில் நடித்ததற்காக லாரா நபால்நடாரினி
சிைந்த நடிகருக்கான (சபண்) விருது சபற்ைார்.

ஈ) அருணாச்ெல பிரநதெம்
✓

✓

20,000 நகாடி மதிப்பிலான இந்தத் திட்டத்றத இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு நநரடியாகக் கண்காணிப்பதற்காக
மத்திய விஸ்டா நமற்பார்றவக் குழுறவ மத்திய அரசு
அறமத்துள்ளது. வீட்டுவெதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள்
அறமச்ெகத்தின்படி, ஐந்து நபர் சகாண்ட மத்திய விஸ்டா
நமற்பார்றவக் குழுவின் தறலவராக முன்னாள் நிதிச்
செயலர் ரத்தன் பி வாடல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இறணச்
செயலாளர், MoHUA அக்குழுவின் ஒருங்கிறணப்பாளராக
இருப்பார்.

திரிபுரா மாநிலத்திலுள்ள பல பழங்குடியின அறமப்புகள்
இப்பகுதியில் உள்ள பழங்குடியினருக்கு தனி மாநிலம்
நவண்டும் என்ை நகாரிக்றகறய முன்றவக்கும்
நநாக்கில் இறணந்துள்ளன. அரசியலறமப்பின் இரண்டு
மற்றும் மூன்ைாவது பிரிவின்கீழ் திரிபுராவில் உள்ள
பழங்குடியின ெமூகத்தினருக்காக ‘கிநரட்டர் திப்ராலாந்து’
என்ை தனி மாநிலத்றத உருவாக்க நவண்டும் என்ை
நகாரிக்றக வலுத்துள்ளது.
திரிபுரா மாநிலத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 19 பழங்குடியினரில்,
திரிபுரிஸ் (திப்ரா & திப்ராொ என்றும் அறியப்படுகிைது)
மிகப்சபரிய பழங்குடியினமாகும்.











 











10.பின்வரும் எவ்வாண்டில் G20 தமலமமப்வைாறுப்மை

வசயல்ைடுத்தப்ைடுகிற மாநிலம் எது?

இந்தியா ஏற்கவுள்ளது?

அ) குஜராத்

அ) 2022

ஆ) ஆந்திர பிரநதெம் 

ஆ) 2023 

இ) மத்திய பிரநதெம்

இ) 2032

ஈ) மகாராஷ்டிரா

ஈ) 2033

சஜகன் அண்ணா வித்யா தீநவனா திட்டத்தின் கீழ்,
பட்டியலினத்தவர்,
பழங்குடியினர்
மற்றும்
பிை
சிறுபான்றம பிரிறவச் நெர்ந்த மாணவர்களின் கல்விக்
கட்டணம் திருப்பிச் செலுத்தப்படுகிைது.

✓

‘சஜகனண்ணா வித்யா தீநவனா’ கல்வி உதவித்
திட்டத்தின் மூன்ைாவது தவறணயாக ஆந்திர பிரநதெ
மாநில அரசு `686 நகாடிறய வழங்கியுள்ளது. 11 லட்ெம்
மாணவர்களின் தாய்மார்களின் கணக்கில் இத்சதாறக
வரவு றவக்கப்பட்டுள்ளது.

8. ஹிந்தி நடிகர் சஞ்சய் தத்மத அதன் வைான்விழா
வகாண்ோட்ேங்களுக்கான விளம்ைரத்தூதராக நியமனம்
வசய்துள்ள மாநிலம் எது?
அ) சிக்கிம்
ஆ) அருணாச்ெல பிரநதெம் 
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

அருணாச்ெல பிரநதெத்தின் 50வது ஆண்றட குறிக்கும்
சபான்விழா
சகாண்டாட்டங்களுக்கான
விளம்பரத்
தூதராக ஹிந்தி நடிகர் ெஞ்ெய் தத்றத அருணாச்ெல
பிரநதெ மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.

✓

திறரப்படத் தயாரிப்பாளரான ராகுல் மித்ராறவ தனது
விளம்பர ஆநலாெகராக அம்மாநிலம் அறிவித்துள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்றப அருணாச்ெல பிரநதெ மாநில
முதலறமச்ெர் நபமா கந்து சவளியிட்டார்.

9. வங்காளடதசம் கீழ்காணும் எந்நாட்டுேன் இமணந்து
வருோந்திர “Cooperation Afloat Readiness and Training
(CARAT)” என்ற கேல்சார் ையிற்சிமய டமற்வகாள்கிறது?
அ) அசமரிக்கா 
ஆ) இந்தியா
இ) ஜப்பான்
ஈ) சீனா
வங்காளநதெ கடற்பறட மற்றும் அசமரிக்க இராணுவ
வீரர்கள் ஆண்டுநதாறும் வருடாந்திர “Cooperation Afloat
Readiness and Training (CARAT)” என்ை கடல்ொர்
பயிற்சிறயத் சதாடங்கினர். இந்தப் பயிற்சி வழக்கமாக
வங்காள விரிகுடாவில் நமற்சகாள்ளப்படுகிைது.
வங்காளநதெ கடற்பறட 2011 முதல் CARAT பயிற்சியில்
பங்நகற்று வருகிைது. இது பகிரப்பட்ட கடல்ொர் பாதுகாப்பு
மற்றும் பிராந்திய கடற்பறடகளுக்கு இறடயிலான
கூட்டாண்றமகறள வலுப்படுத்துவறத நநாக்கமாகக்
சகாண்டுள்ளது.





✓

இந்தியா ெமீபத்தில் இந்நதாநனசியா, இத்தாலி மற்றும்
இந்தியாறவ
உள்ளடக்கிய
‘G20
Troika’இல்
இறணந்தது.

✓

G20 கூட்டமைப்பின் தறலறமப் சபாறுப்றப ஏற்றுக்
சகாண்ட இந்நதாநனஷியா, 2022 அக்.30-31 ஆகிய
நததிகளில் நறடசபறும் G20 தறலவர்கள் உச்சிமாநாடு
முடிவறடந்தபின் ஆண்டுமுழுவதும் G20 கூட்டங்கறளக்
கூட்டவுள்ளது.

✓

“Recover Together Recover Stronger” என்பது இந்த
ஆண்டு உச்சிமாநாட்டின் கருப்சபாருள் ஆகும். இந்தியா
இந்நதாநனசியாவிடமிருந்து
G20’இன்
தறலறமப்
சபாறுப்றப ஏற்ைபின் 2023ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில்
முதல்முறையாக G20 தறலவர்கள் உச்சி மாநாடு
நறடசபறும்.



இ) குஜராத்

✓



7. ‘வித்யா தீடவனா’ என்னும் கல்வி உதவித் திட்ேம்

✓

✓







1. சென்றன வீராா் ெபரி டபிள்யூபிசி ொம்பியன்
உலக குத்துச்ெண்றட கவுன்சில் (டபிள்யூபிசி) முதல்
முறையாக நடத்திய டபிள்யூபிசி இந்தியா சவல்டாா்சவயிட்
ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியில் சென்றன வீராா் ெபரி (24)
ொம்பியன் ஆனாாா்.
சதாழில்முறை ரீதியிலான இப்நபாட்டியில் 8 சுற்றுகள்
சகாண்ட இறுதிச் சுற்றில் அவாா் ெண்டீகறரச் நொா்ந்த
அனுபவமிக்க வீரரான ஆகாஷ்தீப் சிங்றக (27)
வீழ்த்தினாாா். நபாட்டி முடிவானது 76-76, 79-73, 7973 என்ை சபரும்பான்றம புள்ளிகள் அடிப்பறடயில்
அவருக்கு ொதகமாக அறமந்தது. தற்நபாது ொம்பியன்
ஆகியிருக்கும் ெபரி, அவ்வப்நபாது இந்தியாவின் இதர
நபாட்டியாளாா்களுடன் நமாதி தனக்கான பட்டத்றத தக்க
றவக்க நவண்டும்.
கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தனது சதாழில்முறை
குத்துச்ெண்றடறய
சதாடங்கிய
ெபரி,
முந்றதய
நமாதல்களில் 4 சவற்றிகறளயும், 1 நதால்விறயயும் பதிவு
செய்துள்ளாாா். அவருடன் நமாதி நதால்விறய ெந்தித்த
ஆகாஷ்தீப் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 8 சவற்றிகள், 1
நதால்விறய பதிவு செய்துள்ளவாா்.
இநதநபாட்டியில்
ஆசிய
சில்வாா்
றலட்சவயிட்
பட்டத்துக்கான பிரிவில் இந்தியாவின் காாா்த்திக் ெதீஷ்
குமாாா் - இந்நதாநனசியாவின் ஹீநரா டிநடாறவ
நதாற்கடித்து பட்டம் சவன்ைாாா். இதில் அவாா் 80-72, 7973, 79-73 என்ை புள்ளிகள் கணக்கில் சவன்ைாாா்.
இத்துடன் 8 ஆட்டங்களில் பங்நகற்றுள்ள காாா்த்திக்,
அறனத்திலும்
சவற்றிறய
பதிவு
செய்துள்ளாாா்.
டபிள்யூபிசி நரங்கிங்கில் தற்நபாது 4-ஆவது இடத்தில்



 















இருக்கும் அவருக்கு இந்த சவற்றி முன்நனற்ைத்றத
அளிக்கும்.
2. அந்நிய செலாவணி றகயிருப்பில் இந்தியா 4-ம் இடம் :
அந்நிய செலாவணி சதாடர்பான நகள்விக்கு மத்திய
நிதித் துறை இறண அறமச்ெர் பங்கஜ் ெவுத்ரி நநற்று
மக்களறவயில் கூறியதாவது.
கடந்த நவம்பர் 19-ம் நததி நிலவரப்படி இந்தியாவின்
அந்நிய செலாவணி றகயிருப்பு 640.4 பில்லியன்
டாலராக உள்ளது. அந்நிய செலாவணி றகயிருப்றப
அதிகம் சகாண்டிருக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா
4-ம்இடத்தில் உள்ளது. சீனா, ஜப்பான்சுவிட்ெர்லாந்து
ஆகியறவ முதல் 3 இடங்களில் உள்ளன.
2014-15
முதல்
2020-21
வறரயிலான
ஏழு
ஆண்டுகளில் சபட்நராலியப் சபாருட்கள் மூலம் ரூ.16.7
லட்ெம் நகாடி கலால் வரி சபைப்பட்டுள்ளது. 2013-14-ல்
சபட்நரால் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ.9.2, டீெலுக்கு
ரூ.3.46 ஆக இருந்தது. தற்நபாது இது முறைநய
ரூ.27.9,ரூ.21.80 ஆக உள்ளது என அவர் சதரிவித்தார்.











 











1. எந்த மாநிலத்தின் சுற்றுலாத் துறையானது STREET (Sustainable,


✓

Tangible, Responsible, Experiential, Ethnic, Tourism) திட்டத்றத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) க ாவா
இ) க ரளா 
ஈ) சிக்கிம்

✓

✓

இந்திய இளம் நீர் நிபுணத்துவ திட்டத்தின் முதல் பதிப்பு கதசிய நீரியல்
திட்டத்தின்கீழ் ததாடங் ப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திகரலிய நீர் கூட்டாண்றம
-யின் ஆதரவில் இது உள்ளது. இது நீர்வளம், ஆற்று கமம்பாடு மற்றும்
ங்ற புத்துயிர் துறையின் திட்டமாகும். கதசிய நீரியல் திட்டத்தின்
மத்திய மற்றும் மாநில அமலாக் மு வர் ளிடமிருந்து தமாத்தம் இருபது
பங்க ற்பாளர் ள் (10 ஆண் ள் & 10 தபண் ள்) இந்தத் திட்டத்தின்
முதல் பதிப்பிற்குத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டுள்ளனர்.

5. இந்தியாவின் முதல் சான்ைளிக்கப்பட்ட ஆர்கானிக் பழம் எது?

க ரள மாநில சுற்றுலாத்துறை அண்றமயில் அதன் 7 மாவட்டங் ளில்
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ட இடங் ளில் STREET (Sustainable, Tangible,
Responsible, Experiential, Ethnic, Tourism) திட்டத்றத அறிமு ம்
தெய்துள்ளது. இத்திட்டமானது பார்றவயாளர் ளுக்கு இந்த இடங் ளில்
கிறடக்கும் பல்கவறு வற யான ெலுற றள அனுபவிக் உதவும்.
முதற் ட்டமா
க ாழிக்க ாடு டலுண்டி, பாலக் ாட்டில் திரிதாலா,
பட்டிதாரா,
ண்ணூரில் பினராயி, அஞ்ெரக் ண்டி, க ாட்டயத்தில்
மைவந்துருத்து, மஞ்சிரா,
ாெர்க ாட்டில் வலியபரம்பா, இடுக்கியில்
ாந்தளூர், வயநாட்டில் கெக் ாடி ஆகிய இடங் ளில் இந்தத் திட்டம்
தெயல்படுத்தப்படும்.



அ) ஆப்பிள்
ஆ) ஸ்ட்ராதபர்ரி
இ) கிவி 
ஈ) வாறழ
✓

2. “காற்றுத்தரம் & வானிறல முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி

அறமப்பு” (SAFAR) என்பது எந்த நடுவண் அறமச்சகத்தின் முன்
முயற்சியாகும்?

இந்தியாவின் முதல் ொன்ைளிக் ப்பட்ட ஆர் ானிக் பழமா அருணாச்ெல
பிரகதெ மாநிலத்தின் கிவிப் பழங் றள மத்திய அறமச்ெர் கிரண் ரிஜிஜு
அறிமு ப்படுத்தினார். வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற் ான மிஷன் ஆர் ானி
-க் கவல்யூ தெயின் தடவலப்தமன்ட் திட்டத்தின்கீழ் கிவிப்பழத்திற்கு
ஆர் ானிக் ொன்றிதறழப் தபற்ை முதல் இந்திய மாநிலமா அருணாச்ெல
பிரகதெம் ஆனது.

6. அண்றமயில், ‘கிரந்தி சூரிய மகௌரவ் கலச’ யாத்திறரறயத்
மதாடங்கிய மாநிலம் எது?

அ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & ாலநிறல மாற்ை அறமச்ெ ம்

அ) ம ாராஷ்டிரா

ஆ) புவி அறிவியல் அறமச்ெ ம் 

ஆ) குஜராத்

இ) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அறமச்ெ ம்

இ) மத்திய பிரகதெம் 

ஈ) கவளாண்றம மற்றும் விவொயி ள் நல அறமச்ெ ம்

✓

புவி அறிவியல் அறமச்ெ மானது “SAFAR” எனப்படும் “ ாற்றின் தரம்
மற்றும் வானிறல முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி அறமப்பு” என்ை
ஒரு தபரிய கதசிய முயற்சிறய அறிமு ப்படுத்தியது. இது இந்தியாவின்
தபருந ர ந ரங் ளுக்கு ாற்றின் தரம் குறித்த குறிப்பிட்ட இருப்பிடத்
த வறல வழங் உதவுகிைது.

✓

SAFAR’இன்படி, கதசிய தறலந ரில் ஒட்டுதமாத்த ாற்றுத்தரக்குறியீடு
‘மி வும் கமாெமான’ பிரிவில் 372 ஆ உள்ளது. சுழியத்திற்கும் 50க்கும்
இறடப்பட்ட மதிப்தபண் ‘நல்லது’ எனவும், 51-100க்கு இறடயிலான
மதிப்தபண் ‘திருப்தி ரமானது’ எனவும், 101 மற்றும் 200 இறடயிலான
மதிப்தபண் ‘மிதமானது’, 201 மற்றும் 300 இறடயிலான மதிப்தபண்
‘கமாெமானது’ எனவும், 301 மற்றும் 400 இறடயிலான மதிப்தபண்
‘மி வும் கமாெமானது’ எனவும் மற்றும் 401 மற்றும் 500 இறடயிலான
மதிப்தபண் ‘ டுறமயானது’ எனவும் ருதப்படுகிைது.

ஈ) பீ ார்

✓

சுதந்திரப் கபாராட்ட வீரர் ஜனநாயக் தந்தியா மாமாவின் பிைந்த இடமான
பகராட் அகிர் கிராமத்திலிருந்து ‘கிரந்தி சூரிய த ௌரவ் லெ யாத்ரா’றவ
மத்திய பிரகதெம் ததாடங்கியது. இந்த யாத்திறரயில் தபாதுமக் ள்
பங்க ற் கவண்டும் என்று முதல்வர் சிவராஜ் சிங் ெவு ான் அறழப்பு
விடுத்துள்ளார். டிெ.4 அன்று இந்தூரில் ஜனநாயக் தந்தியா மாமாவின்
நிறனவு நாறளதயாட்டி ஒரு நி ழ்றவ ஏற்பாடு தெய்யவுள்ளதா வும்
அம்மாநில அரசு அறிவித்திருந்தது.

7. ஜீதரா டிஃமபக்ட், ஜீதரா எஃமபக்ட் (ZED) என்பது எந்த மத்திய
அறமச்சகத்தால் மசயல்படுத்தப்பட்ட திட்டம்?
அ) கவளாண்றம & விவொயி ள் நல அறமச்ெ ம்
ஆ) MSME அறமச்ெ ம் 

3.ததசிய சுகாதார கணக்குகள் (NHA) மதிப்பீட்டின்படி, 2017-18’இல்

இ) வர்த்த ம் & ததாழில்துறை அறமச்ெ ம்

இந்தியாவின் மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அரசின் சுகாதார
மசலவினத்தின் பங்கு என்ன?

ஈ) எஃகு அறமச்ெ ம்

✓

MSME அறமச்ெ ம் ஜீகரா டிஃதபக்ட், ஜீகரா எஃதபக்ட் (ZED) திட்டத்றத
தெயல்படுத்துகிைது. இது டந்த 2016ஆம் ஆண்டு பிரதமர் கமாடியால்
ததாடங் ப்பட்ட MSME ொன்றிதழ் திட்டமாகும். இது MSME’ ள் எந்த
விதமான குறைபாடு ளும் இல்லாமல் கமலும் சூழலுக்கு எந்தவிதமான
பாதிப்பும் இல்லாமல் தபாருட் றள உற்பத்தி தெய்வறத ஊக்குவிக்கிைது.

✓

MSME அறமச்ெர் நாராயண் ராகன, ராஜ்யெபாவில் பகிர்ந்துத ாண்ட
தரவு ளின்படி, இந்தத் திட்டம் சுமார் 25,000 MSME பதிவு றளப் பதிவு
தெய்துள்ளது. கமலும் MSME ள் பயனறடவதற் ா FY19’இல் இந்தத்
திட்டம் உயர்த்தப்பட்டது.

அ) 1.2%
ஆ) 1.35% 
இ) 1.75%
ஈ) 2.5%

✓

2017-18ஆம்
ஆண்டிற் ான
இந்தியாவின்
கதசிய
சு ாதார
ணக்கு ளின் (NHA) மதிப்பீட்டின்படி, 2013-14’இல் நாட்டின் தமாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.15% ஆ
இருந்த அரசின் சு ாதார
தெலவினங் ளின் பங்கு 2017-18’இல் 1.35% ஆ அதி ரித்துள்ளது.

✓

2013-14 மற்றும் 2017-18’க்கு இறடயில் சு ாதாரத்திற் ான அரசின்
தெலவினம் 3.78%’இலிருந்து 5.12% ஆ அதி ரித்துள்ளதா வும் இந்தக்
ண்டறிவு ள் ாட்டுகின்ைன. தனிநபர் OOPE’ஐப் தபாறுத்தவறர, 2013
-14 மற்றும் 2017-18’க்கு இறடயில் `2,336 இலிருந்து `2,097ஆ க்
குறைந்துள்ளது.

8. ‘சமூக ஊடக (அடிப்பறட எதிர்பார்ப்புகள் & அவதூறு) மதசாதா 2021’ஐ முன்மமாழிந்த நாடு எது?
அ) அதமரிக் ா
ஆ) ஆஸ்திகரலியா 
இ) சீனா

4.‘The India Young Water Professional’ திட்டமானது பின்வரும் எந்த
நாட்டுடன் இறணந்து முதன்முறையாக மதாடங்கப்பட்டுள்ளது?
அ) அதமரிக் ா

ஆ) ரஷ்யா

இ) ஆஸ்திகரலியா 

ஈ) ஜப்பான்









ஈ) இந்தியா
✓

ஆஸ்திகரலிய அரொங் ம் ‘ெமூ ஊட (அடிப்பறட எதிர்பார்ப்பு ள்
மற்றும் அவதூறு) மகொதா – 2021’இன் வறரறவ தவளியிட்டது. ெமூ
ஊட
நிறுவனங் ள்
தங் ள்
தளங் ளில்
இடுற யிடப்பட்ட
உள்ளடக் த்திற்கு தபாறுப்கபற்பது மற்றும் பயனர் ள் க லிக்கு



 









உள்ளாக் ப்படுவதிலிருந்து பாது ாப்பறத இம்மகொதா கநாக் மா க்
த ாண்டுள்ளது.

9. இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் உருவாக்கப்பட்ட முழு கிறர
-தயாமெனிக் ஏவுகலமான தவான்-1, பின்வரும் எந்நிறுவனத்தால்
உருவாக்கப்பட்டதாகும்?
அ) ஸ்ற ரூட் ஏகராஸ்கபஸ் 
ஆ) ஸ் ந்தா ஏகராஸ்கபஸ்
இ) துருவ் ஸ்கபஸ்
ஈ) ாலின்ஸ் ஏகராஸ்கபஸ்
✓

✓

றைதராபாத்றதச்ொர்ந்த விண்தவளி ததாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவனமா
-ன ஸ்ற ரூட் ஏகராஸ்கபஸ், இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் உருவா
-க் ப்பட்ட முழு கிறரகயாதஜனிக் ஏவு ல எஞ்சிறன பரிகொதறன
தெய்துள்ளது. இந்திய ஏவு ல விஞ்ஞானி ெதீஷ் தவானின் நிறனவா
இந்த எஞ்சினுக்கு தவான்-1 எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ளது.
இது 3D பிரிண்டிங் ததாழினுட்பத்றதப் பயன்படுத்தி உருவாக் ப்பட்டது
திரவமாக் ப்பட்ட இயற்ற எரிவாயு மற்றும் திரவ ஆக்ஸிஜறன இது
தனது எரிதபாருளா பயன்படுத்தும்.

10. வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகமானது எந்த அறமப்பின்கீழ்
அமலாக்க முகறமயாக உள்ளது?
அ) மத்திய மறைமு வரி ள் மற்றும் சுங் வாரியம் 
இ) அமலாக் இயக்குநர ம்
ஈ) மத்திய கநரடி வரி ள் வாரியம்
வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநர மானது, மத்திய மறைமு வரி ள்
மற்றும் சுங் வாரியத்தின் (CBIC) கீழ், டத்தல் எதிர்ப்பு விஷயங் ளில்
இந்திய அரொங் த்தின் உளவுத்துறை மற்றும் அமலாக் நிறுவனமா
உள்ளது. மத்திய நிதியறமச்ெர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன், வருவாய்
புலனாய்வு இயக்குநர த்தின் 64ஆவது நிறுவன நாளில் உறர
நி ழ்த்தினார். 2020-21ஆம் ஆண்டில் மத்திய கிழக்கிலிருந்து மியான்
-மருக்கு தங் க் டத்தல் நி ழ்ந்ததா அறிக்ற ஒன்றை தவளியிட்டது.


1. பைறவ ள் ெரணாலயமாகிைது ‘ ழுகவலி ஈரநிலம்’: அரொறண
தவளியீடு
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ழுகவலி ஈரநிலத்றத பைறவ ள்
ெரணாலயமா அறிவித்து அரொறண பிைப்பிக் ப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் மாநிலத்தின் 16ஆவது பைறவ ள் ெரணாலயமா
ழு
கவலி ஈரநிலம் உருதவடுத்துள்ளது. இதற் ான அறிவிக்ற தமிழ்
மற்றும் ஆங்கிலத்தில் விறரவில் அரசிதழில் தவளியிடப்படும் என்று
அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
முன்னதா ,
பைறவ ள்
ெரணாலயமா
மாற்ைப்பட கவண்டிய பகுதி ளின் வறரயறை ள் மற்றும் வரம்பு றள
அரசு தவளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமாத்தம் 5151.60 தைக்கடர் நிலப்
பரப்பில் அந்தச் ெரணாலயம் அறமயவுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் மற்றும் மரக் ாணம் தாலூ ா பகுதி ளில்
அறமந்துள்ளது ழுகவலி உவர்நீர் ஈரநிலம். இந்தியா மட்டுமல்லாது
பல்கவறு நாடு ளிலிருந்தும் ஆண்டுகதாறும் அரிய பைறவ ள் இங்கு
வலறெ வருவது வழக் ம். அதன் சுற்றுச்சூழல் அறமப்பு மற்றும்
உயிரியல் முக்கியத்துவத்றத உணர்ந்து அவ்விடத்றத பைறவ ள்
ெரணாலயமா
மாற்ை முடிவு தெய்யப்பட்டு தற்கபாது அதற் ான
நடவடிக்ற எடுக் ப்பட்டுள்ளது.
2. இந்தியா-ரஷியா இறடகய `5,000 க ாடி பாது ாப்பு ஒப்பந்தம்
ற தயாப்பம்
`5,000 க ாடி மதிப்பில் ஏக -203 ர துப்பாக்கி றள இறணந்து
தயாரிப்பது உள்ளிட்ட பாது ாப்பு துறைொர்ந்த 4 ஒப்பந்தங் ள் இந்தியாரஷியா இறடகய ற தயாப்பமாகின. இறவதவிர, 24 ஒப்பந்தங் ள்
ற தயாப்பமாகின.













இந்தியா-ரஷியா ராணுவம் மற்றும் ராணுவத் ததாழில்நுட்ப ஒத்துறழப்பு
ஆறணயத்தின் 20ஆவது கூட்டம் தில்லியில் நறடதபற்ைது.
அந்தக் கூட்டத்தில் பாது ாப்புத் துறை அறமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங், ரஷிய
பாது ாப்புத் துறை அறமச்ெர் தெர்க ய் தஷாய்கு உள்ளிட்கடார் லந்து
த ாண்டனர். இந்தக் கூட்டத்தின்கபாது நான்கு முக்கிய ஒப்பந்தங் ள்
ற தயாப்பமிடப்பட்டன. உத்தர பிரகதெ மாநிலத்தின் அகமதியில்
6,01,427 ஏக -203 ர தாக்குதல் துப்பாக்கி றளத் தயாரிப்பதற்கு
சுமார் `5,000 க ாடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் ற தயாப்பமானது.
இந்திய வீரர் ள் பயன்படுத்துவதற் ான இந்தத் துப்பாக்கி ளின்
ததாழில்நுட்பத்றத ரஷியா பகிர்ந்து த ாள்கிைது. இந்தியாவுக்கும்
ரஷியாவுக்கும் இறடகயயான ராணுவ ஒத்துறழப்றப கமலும் 10
ஆண்டு ளுக்கு
(2021-2031)
நீட்டிப்பதற் ான
ஒப்பந்தமும்
கூட்டத்தின்கபாது ற தயாப்பமானது.
‘ லாஷ்னிக ாவ்’ ர சிறிய ர ஆயுதங் றளத் தயாரிப்பதற் ா இரு
நாடு ளுக்கிறடகய
டந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் ற தயாப்பமான
ஒப்பந்தத்தில் தற்கபாது சில திருத்தங் ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டன.
இந்தியா-ரஷியா ராணுவம் மற்றும் ராணுவத் ததாழில்நுட்ப ஒத்துறழப்பு
ஆறணயத்தின் 20ஆவது கூட்டம் ததாடர்பான வழிமுறை ள் குறித்த
ஓர் ஒப்பந்தமும் ற தயாப்பமானது.
தமாத்தம் உடன்பாடு ளில் ஒன்பது இரு நாட்டு அரசு ள் இறணந்து
தெயல்படுத்தும் திட்டங் ள் ததாடர்பானறவ. மீதமுள்ள 19 ஒப்பந்தங் ள்
பல்கவறு துறை ளில் வணி ரீதியிலான ஒத்துறழப்பு ததாடர்பானறவ.
3. மானிய விறலயில் மாடித் கதாட்ட விறத ள்: புதிய திட்டத்றதத்
ததாடக்கி றவத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

ஆ) தெக்யூரிட்டீஸ் எக்ஸ்கெஞ்ச் கபார்டு ஆஃப் இந்தியா
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மானிய விறலயில் மாடித்கதாட்டத்துக் ான விறத ள் மற்றும்
தெடி றள வழங்கும் திட்டத்றத முதல்வர் மு ஸ்டாலின் ததாடங்கி
றவத்தார். முதலறமச்ெரின் ஊட்டந்தரும் ாய் றி கதாட்டத் திட்டம்
தெயல்படுத்தப்படும் என்று கவளாண்றமத் துறைக் ான தனி நிதி
நிறல அறிக்ற யில் அறிவிக் ப்பட்டது.
இந்தத் திட்டத்றதச் தெயல்படுத்தும் வற யில் மானிய விறலயில் மாடித்
கதாட்ட விறத ள், தெடி ள் வழங் ப்பட உள்ளன. ஆறு வற யான
ாய் றி விறத ள், 6 எண்ணிக்ற யிலான தெடி வளர்க்கும் றப ள், 6
எண்ணிக்ற யிலான இரண்டு கிகலா அளவிலான ததன்றன நார்
ட்டி ள், 400 கிராம் உயிர் உரங் ள், 200 கிராம் உயிரி ட்டுப்பாட்டு
ாரணி, 100 மில்லி லிட்டர் இயற்ற பூச்சிக்த ால்லி மருந்து மற்றும்
ொகுபடி முறைக் ான ற கயடு ஆகியன `225 விறலயில் மக் ளுக்கு
வழங் ப்பட உள்ளன. இதன் ெந்றத விறல ந ரப் பகுதி ளில் `900
ஆகும். ந ரப்பகுதிறயச்கெர்ந்த ஒருவருக்கு அதி பட்ெமா இரண்டு
மாடித்கதாட்ட விறத ள் மற்றும் தெடி ள் வறர வழங் ப்படும்.
ஊர ப் பகுதி ள்: ஊர ப் பகுதி ளில் ாய் றி கதாட்டம் அறமப்பறத
ஊக்குவிக்
த்திரி, மிள ாய், தவண்றட, தக் ாளி, அவறர, பீர்க் ன்,
புடறல, பா ல், சுறரக் ாய், த ாத்தவறர, ொம்பல்பூெணி, கீறர ள்
ஆகிய பன்னிரு வற
ாய் றி விறத றள வழங் ப்பட உள்ளன.
ஒருவருக்கு இரண்டு ததாகுப்பு ள் அளிக் ப்படும்.
கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி:
ாய் றி ளுடன், கநாய் எதிர்ப்பு ெக்திறய
கமம்படுத்தும் வற யில் மூலிற ச் தெடி ள், கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தியுறடய
பழங் ள் மற்றும்
ாய் றி ளும் வழங் ப்படும். அதன்படி, பப்பாளி,
எலுமிச்றெ, முருங்ற , றிகவப்பிறல, திப்பிலி, ற்பூரவல்லி, புதினா,
கொற்று ற்ைாறழ ஆகிய எட்டுச் தெடி ள் அடங்கிய ததாகுப்பு `25
விறலயில் வழங் ப்படும். ஒரு குடும்பத்துக்கு அதி பட்ெமா
ஒரு
ததாகுப்பு அளிக் ப்படும்.
4. நாட்டில் 2.13 லட்ெம் ஏடிஎம்’ ள்!
இந்த ஆண்டு தெப்டம்பர் வறரயிலான ால ட்டத்தில் நாட்டில் உள்ள
தமாத்த ஏடிஎம் ளின் (தானியங்கி பணப்பட்டுவாடா இயந்திரங் ள்)
எண்ணிக்ற 2.13 லட்ெத்துக்கு கமல் உள்ளதா நாடாளுமன்ைத்தில்
திங் ள்கிழறம ததரிவிக் ப்பட்டது. இது ததாடர்பான க ள்விக்கு மத்திய
நிதித்துறை இறணயறமச்ெர் பா வத் ராட் எழுத்துமூலம் அளித்த
பதிலில் கூறியிருப்பதாவது:
இந்திய ரிெர்வ் வங்கி அளித்த த வலின்படி நாட்டில் உள்ள வங்கி ள்
2021 தெப்டம்பர் வறர 2,13,145 ஏடிஎம் றள நிறுவியுள்ளன. இதில்
47.4 ெதவீத ஏடிஎம்’ ள் கிராமப்புைங் ள் மற்றும் வளர்ந்துவரும் சிறிய



 







ஊர் ளில் உள்ளன. இறவதவிர வங்கி ள்
நிறுவனங் ளின்கீழ் 27,837 ஏடிஎம்’ ள் உள்ளன.


அல்லாத







நிதி

ஆண்டுகதாறும் குறைந்தபட்ெம் புதிதா 1,000 ஏடிஎம் றள நிறுவும்
கநாக்குடன் வங்கியல்லா நிதி நிறுவனங் ள் தெயல்பட்டு வருகின்ைன.
இப்கபாறதய சூழ்நிறலயில் தபருந ரங் றளவிட கிராமப்புைங் ளில்
ஏடிஎம் றள அறமக் முன்னுரிறம அளிக் ப்பட்டு வருகிைது என்று
ததரிவித்துள்ளார்.
5. அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்பில் இந்தியாவுக்கு 4ஆவது இடம்
அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்றப அதி ம் றவத்துள்ள நாடு ளின்
பட்டியலில் இந்தியா 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மக் ளறவயில் மத்திய
நிதித்துறை இறணயறமச்ெர் பங் ஜ் தெௌதரி எழுத்துமூலம்
திங் ள்கிழறம அளித்த பதிலில் இதறனத் ததரிவித்தார்.
இதுததாடர்பான க ள்வி ளுக் ான பதிலில் அவர் கமலும் கூறியதாவது:
நவம்பர் 19-ஆம் கததி நிலவரப்படி அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்பு
640.4 பில்லியன் அதமரிக் டாலரா (`48.28 லட்ெம் க ாடி) இருந்தது.
டந்த 7 நிதியாண்டு ளில் தபட்கராலியப் தபாருள் ள் மீதான லால்
வரி, தெஸ் வரியா `16.7 லட்ெம் க ாடி வசூலாகியுள்ளது.
2013-14’இல் தபட்கரால் மீதான லால் வரி ஒரு லிட்டருக்கு `9.2-ஆ
இருந்தது. டீெல் மீது ஒரு லிட்டருக்கு `3.46-ஆ இருந்தது. அது
இப்கபாது ஒரு லிட்டர் தபட்கரால் மீது `27.9 ஆ வும், ஒரு லிட்டர் டீெல்
மீது `21.9 ஆ வும் அதி ரித்துவிட்டது.
இதன்மூலம் கிறடக்கும் வருவாய் பல்கவறு உள் ட்டறமப்புத்
திட்டங் ளுக்கும், வளர்ச்சித் திட்டங் ளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிைது.
பங்க ற்பு ஆவணங் ள்மூலம் மூதலீடு தெய்பவர் ள், அதன்மூலம்
பயனறடபவர் ள் ஆகிகயாரின் விவரம் ருப்புப் பணத்றதத் தடுக்கும்
விதி ளின்கீழ் ண் ாணிக் ப்படுகிைது. இந்தியப் பங்குச் ெந்றத ளில்
கநரடியா முதலீடும் தெய்யும் தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர் ளின் விவரம்
மாதந்கதாறும் இந்தியப் பங்குப் பரிவர்த்தறன வாரியத்திடம் (தெபி)
அறிக்ற யா அளிக் ப்படுகிைது என்று கூறியுள்ளார்.
6. கடவிஸ் க ாப்றப: ரஷியா ொம்பியன்
கடவிஸ் க ாப்றப இறுதிச் சுற்றில் குகராஷிய அணிறய 2-0 என்ை
ணக்கில் வீழ்த்தி ொம்பியன் பட்டத்றத ற ப்பற்றியது ரஷியா.
ஸ்தபயின் தறலந ர் மாட்ரிட்டில் இறுதி ஆட்டம் நறடதபற்ைது. முதல்
ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் ரஷியாவின் ஆன்ட்தர ரூப்கலவும்-குகராஷிய
வீரர் கபார்னா க ாகஜாவும் கமாதினர்.
இதில் முதல் 6-4 என ற ப்பற்றினார் ரூப்கலவ். இரண்டாவது தெட்டில்
4-4 என ெமநிறல ஏற்பட்ட கபாதிலும், சுதாரித்து ஆடிய ரூப்கல 7-6
என்ை தெட் ணக்கில் கபார்னாறவ தவன்ைார். 2ஆவது ஒற்றையர்
ஆட்டத்தில் கடனில் தமத்வகதவும்-மரின் சிலிக்கும் கமாதினர். முதல்
தெட்றட றட பிகரக் ரில் 7-6 என தவன்ைார் தமத்வகதவ்.
ததாடர்ந்து இரண்டாவது தெட்றட எவ்வித எதிர்ப்பும் இன்றி 6-2 என
ற ப்பற்றினார். இதன்மூலம் 2-0 என தவன்ை ரஷிய அணி 3ஆவது
முறையா கடவிஸ் க ாப்றப ொம்பியன் பட்டத்றத ற ப்பற்றியது.











