 

✓

✓













1. 2021ஆம் ஆண்டு சர்வதேச ேன்னார்வலர் நாளுக்கானக் கருப்

5. அண்டமயில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்பகட்டுகடை வீழ்த்திய

ப ாருள் என்ன?

அஜாஸ் தடல், எந்ே நாட்டடச் தசர்ந்ே கிரிக்பகட் வீரராவார்?

அ) Volunteer now for our common future 

அ) இங்கிலாந்து

ஆ) World needs Volunteers

ஆ) நியூசிலாந்து 

இ) Volunteering during Pandemic

இ) வங்காளததசம்

ஈ) Welcoming Volunteers

ஈ) கதன்னாப்பிரிக்கா

ஆண்டுத ோறும், நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளள (SDGs) அளைவதற்காக
ததசிய மற்றும் சர்வததச அளவில் தன்னார்வலர்களின் பங்ளக
ஊக்குவிப்பதற்காக டிசம்பர் 5 அன்று சர்வததச தன்னார்வலர்கள் நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இந்த
நாள்
உலககங்கிலும்
உள்ள
தன்னார்வலர்களின் பங்களிப்ளப அங்கீகரிக்கிறது. UNGA, கைந்த 2001
ஆம் ஆண்ளை சர்வததச தன்னார்வலர்களின் ஆண்ைாக குறித்தது.

✓

நியூசிலாந்தின் இைது ளக சுழற்பந்து வீச்சாளரான அஜாஸ் பதைல், 144
ஆண்டுகால கைஸ்ட் கிரிக்ககட் வரலாற்றில் ஒதர இனிங்சில் அளனத்து
10 விக்ககட்டுகளளயும் வீழ்த்திய மூன்றாவது பந்துவீச்சாளர் ஆனார்.

✓

“Volunteer now for our common future” என்பது இந்த ஆண்டுக்கான
(2021) ‘சர்வததச தன்னார்வலர்கள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் ஆகும்.

இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்ைாவது தபாட்டியின் 2ஆவது நாளில்
அவர் இந்தச் சாதளனளயப் பளைத்தார். இங்கிலாந்தின் ஜிம் தலக்கர்
மற்றும் இந்தியாவின் அனில் கும்ப்தள ஆகிதயார் கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில்
இந்தக் குறிப்பிைத்தக்க சாதளனளயப் பளைத்துள்ளனர். 33 வயதான
அவர் தனது 11ஆவது கைஸ்டில் விளளயாண்டு வருகிறார்.

2. உலக மண் நாள் அனுசரிக்கப் டுகிற தேதி எது?

6.சமீ பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற ‘HAECHI-II’ என் து பின்வரும் எந்ே
நிறுவனத்ோல் தமற்பகாள்ைப் ட்ட ஒரு நடவடிக்டகயாகும்?

அ) டிசம்பர் 3

அ) மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம்

ஆ) டிசம்பர் 5 

ஆ) இன்ைர்தபால் 

இ) டிசம்பர் 7

இ) ஃகபைரல் பீதரா ஆஃப் இன்கவஸ்டிதகஷன்

ஈ) டிசம்பர் 9

✓

✓

மண்ணின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் நிளலயான தமலாண்ளம
குறித்து மக்களின் கவனத்ளத குவிப்பதற்காக, ஒவ்தவார் ஆண்டும்
டிசம்பர் 5ஆம் தததி உலக மண் நாள் ககாண்ைாைப்படுகிறது. இந்த
ஆண்டு பிரச்சாரமானது “Halt soil salinization, boost soil productivity”
என்ற கருப்கபாருளள அடிப்பளையாகக் ககாண்டுள்ளது.

ஈ) பன்னாட்டுச் கசலவாணி நிதியம்

✓

நலமான சுற்றுச்சூழல் அளமப்புகளளப் பராமரிப்பதன் முக்கியத்துவம்
மற்றும் மனித நல்வாழ்ளவப் பற்றிய விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவளத
இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. கைந்த 2002’இல் சர்வததச மண்
அறிவியல் சங்கத்தால் (IUSS) இந்நாள் பரிந்துளரக்கப்பட்ைது.

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

✓

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

ஆ) கணிதம் 

வீழ்த்திய மூன்றாவது கிரிக்பகட் வீரர் ஆனார்?

இ) ளவராலஜி

அ) ரவீந்திர ஜதைஜா

ஈ) வணிகம்

ஆ) R அஸ்வின் 

புகழ்கபற்ற இந்திய-அகமரிக்க கணிதவியலாளரான நிகில் ஸ்ரீவஸ்தவா,
முதன் முளறயாக வழங்கப்படும் $5,000 ைாலர் மதிப்புளைய சிப்ரியன்
ஃதபாயாஸ் பரிசுக்கு கூட்ைாகத் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். ஆபதரட்ைர்
தியரியில் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக அகமரிக்க கணித சங்கம்
அவருக்கு இவ்விருளத வழங்குகிறது. கபர்க்லியிலுள்ள கலிதபார்னியா
பல்களலக்கழகத்தின் தபராசிரியர் ஸ்ரீவஸ்தவாவுைன், ஆைம் மார்கஸ்
மற்றும் தைனியல் ஸ்பீல்தமன் ஆகிய இருவரும் இவ்விருது கபற்றனர்.

இ) இஷாந்த் சர்மா
ஈ) முகமது ஷமி

✓

R அஸ்வின், சமீபத்தில் கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் அதிக விக்ககட்டுகளள
வீழ்த்திய மூன்றாவது இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஆனார். 35 வயதான
அவர் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் கைஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 418
ஆவது விக்ககட்ளை வீழ்த்தி, மற்கறாரு இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர்
ைர்பஜன் சிங்கின் சாதளனளய முறியடித்தார்.

✓

அனில் கும்ப்தள (619), கபில்ததவ் (434) ஆகிதயார் மட்டுதம அஸ்விளன
விை அதிக விக்ககட்டுகளள வீழ்த்தியுள்ளனர்.

நகரம் எது?
அ) மாஸ்தகா

8. பீட்டர் ஃபியாலா, எந்ே நாட்டின் பிரேமராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார்?

ஆ) புது தில்லி 

அ) ஆஸ்திதரலியா

இ) அகமதாபாத்

ஆ) இத்தாலி

ஈ) புனித பீட்ைர்ஸ்பர்க்

✓

‘HAECHI-II’ என்ற குறியீட்டுப் கபயரில் INTERPOL தமற்ககாண்ை சமீப
நைவடிக்ளகயின்கீழ், 20’க்கும் தமற்பட்ை நாடுகளில் உள்ள அமலாக்க
முகவர்கள் 1000’க்கும் தமற்பட்ை நபர்களளக் ளகது கசய்து, சுமார் $27
மில்லியன் சட்ைவிதராத நிதிளயக் ளகப்பற்றியுள்ளனர். இந்தத் திட்ைம்
ளசபர் அடிப்பளையான நிதிக் குற்றங்களள ஒடுக்கும் நைவடிக்ளகயின்
ஒருபகுதியாகும். இந்த உலகளாவிய நைவடிக்ளகயில் இந்திய நாடும்
பங்தகற்றது. காதல் தமாசடிகள், முதலீட்டு தமாசடி மற்றும் சட்ைவிதராத
ஆன்ளலன் சூதாட்ைத்துைன் கதாைர்புளைய பணதமாசடி தபான்ற
குறிப்பிட்ை வளகயான ஆன்ளலன் தமாசடிகளள இது தனது
இலக்காகக் ககாண்டு கசயல்பட்ைது.

அ) விண்கவளி அறிவியல்

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

✓



முதல் ‘2+2’ அளமச்சர்கள் தபச்சுவார்த்ளதயானது தில்லியில் நளைகபற
உள்ளது. கவளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு அளமச்சர்கள் மட்ைத்தில்
நளைகபறும் இது “பரஸ்பர நலன்சார்ந்த அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு
விவகாரங்களள” உள்ளைக்கும். இதுவளர அகமரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும்
ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாற்கர பாதுகாப்பு தபச்சுவார்த்ளதயின் (குவாட்)
உறுப்பு நாடுகளுைன் இந்தியா ‘2+2’ வடிவ சந்திப்புகளள நைத்தியது.
முன்னதாக, பிரதமர் தமாடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின்
இளைதயயான 21ஆவது இந்தியா-ரஷ்யா ஆண்டு உச்சிமாநாடு, 2021
டிச.6 அன்று புது தில்லியில் உள்ள ளைதராபாத் இல்லத்தில் நைந்தது.









இ) கிரீஸ்
ஈ) கசக் குடியரசு 
✓

கசக் குடியரசின் குடிளம ஜனநாயக கட்சியின் தளலவரான பீட்ைர்
ஃபியாலா அந்நாட்டின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 200
இைங்களளக் ககாண்ை அந்நாட்டின் நாைாளுமன்றத்தில் ஐந்து கட்சிக்
கூட்ைணியானது 108 வாக்குகள் கபரும்பான்ளமளயப் கபற்றளத
அடுத்து அவர் பிரதமராக நியமனம் கசய்யப்பட்ைார். முன்னர் 2012 முதல்
2013 வளர அந்த நாட்டின் கல்வி, இளளஞர் மற்றும் விளளயாட்டு
அளமச்சராக பணியாற்றிய பீட்ைர் ஃபியாலா 2014 முதல் குடிளம
ஜனநாயகக் கட்சியின் தளலவராகவும் இருந்து வருகிறார்.



 















9. கீழ்காணும் எந்ே சர்வதேச அடமப்பின் ேடலவராக அல் டரசி
தேர்ந்பேடுக்கப் ட்டுள்ைார்?

2. தமிழகத்தில் முழு ககாள்ளளளவ எட்டிய 8,690 ஏரிகள்

அ) ஐக்கிய நாடுகள்

தமிழகத்தில் கபாதுப்பணித்துளற பராமரிப்பில் உள்ள 14,138 ஏரிகளில்
இதுவளர 8,690 ஏரிகள் 100 சதவீதம் நிரம்பின.

ஆ) சர்வததச நாணய நிதியம்
இ) இன்ைர்தபால் 
ஈ) யுனிகசஃப்
✓

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் உள்துளற அளமச்சகத்தின் காவல்துளறத்
தளலவரான அல் ளரசி, 3 சுற்று வாக்ககடுப்புக்குப் பிறகு, இன்ைர்தபால்
அளமப்பின் தளலவராக ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ைார். உறுப்புநாடுகள் அளித்த
வாக்குகளில் 68.9% வாக்குகளள அவர் கபற்றார். கபாதுவாக ‘INTERPOL’
என அளழக்கப்படுகிற பன்னாட்டுக் காவலகம், உலகளாவிய காவல்
துளற ஒத்துளழப்பில் உதவுகிறது. இதன் தளலளமயகம் பிரான்சின்
லிதயானில் உள்ளது.

10. சமீ த்தில் ேனது முேல் தசலஞ்சர் நிடல ஒற்டறயர் ட்டத்டே
பவன்ற இராம்குமார் ராமநாேனுடன் போடர்புடடய விடையாட்டு
எது?
அ) கைன்னிஸ் 
ஆ) தைபிள்-கைன்னிஸ்
இ) பூப்பந்து
ஈ) வில்வித்ளத

✓

இந்திய கைன்னிஸ் வீரர் ராம்குமார் ராமநாதன் தனது முதல் தசலஞ்சர்
நிளல ஒற்ளறயர் பட்ைத்ளத, ATP80 மனமா நிகழ்வின் இறுதி நிெழ்வில்
கவன்றார். ஆறாம் நிளல வீரரும், உலகத் தரவரிளசயில் 222ஆவது
இைத்திலுள்ளவருமான 27 வயதான இராம்குமார் இராமநாதன் தனது
ரஷ்ய தபாட்டியாளளர 6-1 6-4 என்ற கணக்கில் 68 நிமிைங்களில்
வீழ்த்தினார். இவர் இதற்கு முன்பு தனது வாழ்க்ளகயில் ஆறு தசலஞ்சர்
இறுதிப்தபாட்டிகளில் ததால்வியளைந்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது.


1. ‘ைான்கஜட்தகா’வுக்கு மத்திய அரசு `26,428 தகாடி கைனுதவி
கதரானா கதாற்று காரணமாக எழுந்த பணப்புழக்கச் சிக்கல்களளத்
தீர்க்கும் வளகயில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு
(ைான்கஜட்தகா) ரூ. 26,428 தகாடி நீண்ை கால கைன் அளிக்கப்பட்ைதாக
மத்திய எரிசக்தித் துளற அளமச்சர் ஆர்.தக.சிங் மாநிலங்களளவயில்
கசவ்வாய்க்கிழளம கதரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு மாநில அரசு
தகாரிய நிதியுதவிளய மத்திய அரசு வழங்கியதா? அதன்விவரம்,
தமிழகம் உள்ளிட்டு நாடு முழுவதும் மின் நிறுவனங்களின் நிதி
ஆதாரங்களளப் கபருக்க மத்திய அரசு எடுத்த நைவடிக்ளக என்ன?
ஆகியளவ குறித்து மாநிலங்களளவ திமுக உறுப்பினர் பி.வில்சன்
தகள்வி எழுப்பினார்.
இதற்குப் பதிலளித்து மத்திய மின்சாரம், மரபுசாரா எரிசக்தித் துளற
அளமச்சர் ஆர்.தக.சிங் கூறியதாவது:
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்தின் திட்ைங்களின்
தகுதிளயக் கருத்தில் ககாண்டு கைன் அளிக்கப்படுகிறது. கைந்த நவம்பர்
30-ஆம் தததி வளர மத்திய அரசின் நிறுவனமான பவர் ஃளபனான்ஸ்
கார்ப்பதரஷன் லிட். (பிஎஃப்சி) நிறுவனம் ரூ. 34,936.64 தகாடியும்,
ரூரல் எகலக்ட்ரிஃபிதகஷன் கார்ப்பதரஷன் லிட். (ஆர்இசி) ரூ. 36,970
தகாடி வளரயிலும் கைன் அளித்துள்ளது. இந்த வளகயில் கமாத்தம் ரூ.
71,906.64 தகாடி கைன் நிலுளவயில் உள்ளது.

தமிழகத்தில் வைகிழக்கு பருவமளழ தீவிரமளைந்துள்ளது. இதனால்
தமிழகத்தில் உள்ள கபருவாரியான அளணகள், நீாீா்த்ததக்கங்கள்,
பாசன ஏரிகள், குளங்கள் நிரம்பி வருகின்றன. இதன் காரணமாக
விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அளைந்துள்ளனாீா். இந்தநிளலயில் பாசன ஏரிகள்
குறித்து கபாதுப்பணித்துளற கவளியிட்டுள்ள கசய்திக் குறிப்பில்
கூறியிருப்பதாவது:
தமிழகத்தில் கபாதுப்பணித்துளற பராமரிப்பில் உள்ள 14,138 ஏரிகளில்
இதுவளர 8,690 ஏரிகள் 100 சதவீதம் நிரம்பின. 2,989 ஏரிகளில் 75
சதவீதம் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது. 90 நீாீா்த்ததக்கங்களில் 212 டி.எம்.சி.
அளவுக்கு தண்ணாீா் இருப்பில் உள்ளது. இது முழு ககாள்ளளவில் 94.5
சதவீதமாகும்.
கசன்ளனக்கு குடிநீாீா் வழங்கும் கசம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் 89சதவீதமும்,
புழல் ஏரியில் 90 சதவீதமும் நீாீா் நிரம்பி உள்ளது.
பூண்டி ஏரியில் 92 சதவீதம், தசாழவரம் ஏரியில் 75 சதவீதம், ததாீா்வாய்
கண்டிளக ஏரியில் 100 சதவீதம் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது. அதததபான்று
தமட்டாீா் அளணயில் 100 சதவீதமும், பவானிசாகரில் 99 சதவீதமும்,
ளவளகயில் 96 சதவீதமும் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது என அதில்
கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. மாநிலத்துக்கு கவளிதய வாழும் தமிழாீா் நலனுக்கு தனி இளணயம்
மாநிலத்துக்கு கவளிதய வாழும் தமிழாீா்களின் நலனுக்ககன தனி
இளணயதளத்ளத அளமச்சாீா் கசஞ்சி தக.எஸ்.மஸ்தான் கதாைக்கி
ளவத்தாாீா். தளலளமச் கசயலகத்தில் கசவ்வாய்க்கிழளம அவாீா் புதிய
இளணயதளத்ளத கதாைக்கினாாீா்.
புலம்கபயாீா்ந்த தமிழாீா்கள், மாநிலத்தின் வளாீா்ச்சிக்கு ஆற்றி வரும்
பங்களிப்ளப
சிறப்பிக்கும்
வளகயில்
இனி
ஆண்டுததாறும்
புலம்கபயாீா்ந்த உலகத் தமிழாீா் நாளாகக் ககாண்ைாைப்பை உள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்ளப சட்ைப் தபரளவயில் முதல்வாீா் மு.க.ஸ்ைாலின்
கவளியிட்ைாாீா். அதன்படி, எதிாீா்வரும் ஜனவரி 12 மற்றும் 13 ஆகிய
தததிகளில் புலம்கபயாீா்ந்த உலகத் தமிழாீா் நாள், கசன்ளன
களலவாணாீா் அரங்கத்தில் ககாண்ைாைப்பை உள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் கலந்து ககாள்ள விரும்புதவாாீா் தங்களது கபயாீா்களளப்
பதிவு கசய்யலாம் என தமிழக அரசு அளழப்பு கவளியிட்டுள்ளது. தமலும்,
புலம் கபயாீா்ந்த தமிழாீா்களுக்காக முன்கனடுக்கப்படும் நலத் திட்ைங்கள்,
அவாீா்களது பிரச்ளனகளுக்கான தீாீா்வுகள் தபான்றவற்ளற அறிந்து
ககாள்ளும் வளகயில் தனி இளணயதளத்ளத (www.nrttamils.tn.gov.in)
கவளிநாடு வாழ் தமிழாீா் நலத் துளற அளமச்சாீா் கசஞ்சி
தக.எஸ்.மஸ்தான் கதாைக்கி ளவத்தாாீா்.
4. கிளாஸ்தகா ஒப்பந்தத்துக்கு இந்தியா உைன்பைாதது ஏன்? அளமச்சர்
விளக்கம்
பருவநிளல மாற்றத்திற்கான கிளாஸ்தகா உச்சிமாநாட்டில், காடுகள்,
நிலம் ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகளள வர்த்தகத்துைன் இளணத்து
ஒப்பந்தம் இறுதி கசய்யப்பட்ைதால், இந்தியா அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு
உைன்பைவில்ளல என மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம், பருவநிளல
மாற்றத் துளறக்கான இளணயளமச்சர் அஸ்வினி குமார் கசளதப
மக்களளவயில் கசவ்வாய்க்கிழளம கதரிவித்தார். தமலும், இந்திய வனம்,
காடுகளின் பரப்பளவு 24.56 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர்
கூறினார்.

இந்த நிளலயில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு
கதரானா கதாற்று காரணமாக எழுந்த பணப்புழக்கச் சிக்கல்களளத்
தீர்க்க, நீண்ை காலக் கைனுதவித் திட்ைத்தின் கீழ், பிஎஃப்சி, ஆர்இசி
மூலம் ரூ.26,428 தகாடி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் அவர்.

இதுகுறித்து மக்களளவ திமுக குழுத் தளலவர் டி.ஆர்.பாலு
கசவ்வாய்க்கிழளம
தகள்வி
எழுப்பினார்.
இதற்கு
மத்திய
இளணயளமச்சர் அஸ்வினி குமார் கசளதப அளித்த பதில்: கிளாஸ்தகா
நகர் பருவநிளல மாற்றத்திற்கான உச்சிமாநாட்டு ஒப்பந்தத்தில், காடுகள்
மற்றும் நிலத்தின் பயன்பாடுகளள வர்த்தகத்துைன் இளணத்து
ஒப்பந்தம் இறுதி கசய்யப்பட்ைது. இளத மத்திய அரசு ஏற்கவில்ளல.

தமலும், மற்தறாரு தகள்விக்கு பதிலளித்த அளமச்சர், தமிழகத்தில்
சூரிய எரிசக்தி உற்பத்தியில் 2019-20-இல் 6,447 கமகாவாட்ைாக
இருந்தது. இது, 2020-21-இல் 5,457 கமகாவாட்ைாகக் குளறந்துள்ளது.
இதததபால், காற்றாளல மின் உற்பத்தியிலும் 2019-20-ஆம் ஆண்ளை
விை 2020-21-இல் 32 MW மின் உற்பத்தி குளறந்துள்ளது என்றார்.

1988-ஆம் ஆண்டின் ததசிய காடுகள் ககாள்ளகயின்படி, நாட்டின்
கமாத்த பரப்பளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பரப்பளவில் வனத்ளதப்
கபருக்கிை இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தைராடன் இந்திய வனவள
நில அளளவ அறிக்ளகயின்படி தற்தபாது 8,07,276 சதுர கிதலா மீட்ைரில்
சுமார் 24.56 சதவீதம் அளவுக்கு வனநிலங்களின் பரப்பளவு











 









அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கைந்த 2015-ஆம் ஆண்ளை விை 13,209 சதுர
கி.மீட்ைர் பரப்பளவு வனம் அதிகரித்துள்ளது.
பருவநிளல மாற்றத்திற்கான பாரீஸ் ஒப்பந்தத்தின்படி, 300 தகாடி ைன்
கரியமில வாயுளவ மூழ்கடிக்கத் ததளவயான மரங்களுைன் கூடிய
காடுகளின் பரப்பளளவ, 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் அதிகரிக்க
இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, இதற்கான பல்தவறு திட்ைங்களள
மாநிலங்களுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள், பருவநிளல மாற்றத்
துளற அளித்தது என்றார் அளமச்சர்.
5. சுதகாய் தபார் விமானம் மூலம் பிரதமாஸ் ஏவுகளண தசாதளன
கவற்றி
ஒடிஸா மாநிலம் சண்டிபூர் பிரதமாஸ் சூப்பர்தசானிக் ஏவுகளணளய
சுதகாய் 30 எம்தக-1 தபார் விமானம் மூலம் கசலுத்தி புதன்கிழளம
கவற்றிகரமாக தசாதிக்கப்பட்ைது.
பிரதமாஸ் திட்ைத்தில் இது ஒரு மிகப்கபரிய ளமல்கல் என்று கூறியுள்ள
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு அளமப்பு (டிஆர்டிஓ) அதிகாரிகள்,
புதன்கிழளம காளல 10.30 மணிக்கு சுதகாய் 30 எம்தக-1 தபார்
விமானத்தின்
வாயிலாக
இந்த
ஏவுகளண
விண்ணில்
கசலுத்தப்பட்ைதாக கதரிவித்துள்ளனர்.
தமலும் எதிர்காலத்தில் பிரதமாஸ் ஏவுகளணகளள விண்ணில்
கசலுத்துவதற்கு இந்த தசாதளன வழிவகுக்கும் எனவும் அவர்கள்
கூறினர். இந்த ஏவுகளண தசாதளனயில் ஈடுபட்ை அளனவருக்கும்
வாழ்த்து கதரிவித்த டிஆர்டிஓ தளலவரும், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி
தமம்பாட்டுத் துளற கசயலாளருமான சதீஷ் கரட்டி, கல்வி நிறுவனங்கள்,
கபாதுத்துளற நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனங்கள்,
இந்திய விமானப் பளை ஆகியன இந்தப் பணியில் ஈடுபட்ைதாக
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு: இதனிளைதய, பிரதமாஸ் ஏவுகளண தசாதளன
கவற்றிக்கு டிஆர்டிஓ, விமானப் பளை அதிகாரிகளுக்கு மத்திய
பாதுகாப்புத் துளற அளமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு கதரிவித்தார்.
சூப்பர்தசானிக் ஏவுகளணகள் தயாரிப்பு, சந்ளதப்படுத்துதல், தமம்பாடு
ஆகியவற்றுக்காக இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் பிரதமாஸ் திட்ைத்ளத
கூட்ைாக முன்கனடுத்து வருகின்றன.
இந்தியக் கைற்பளையின் தாக்குதல் திறளன அதிகரிக்கும் கபாருட்டு
நிலத்தில் இருந்து வானில் குளறந்த கதாளலவில் உள்ள இலக்ளகத்
துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கும் விஎல்-எஸ்ஆர்எஸ்ஏஎம் ஏவுகளணளய
டிஆர்டிஓ
கசவ்வாய்க்கிழளம
கவற்றிகரமாக
பரிதசாதித்தது
குறிப்பிைத்தக்கது.
6. ரூ.2,000 கரன்சி புழக்கம் 1.75% மட்டுதம: மத்திய அரசு
நாட்டில் புழக்கத்தில் உள்ள கமாத்த ரூபாய் தநாட்டுகளில் ரூ.2,000
தநாட்டுகளின் பங்கு கவறும் 1.75 சதவீததம என்று மத்திய அரசு
கதரிவித்துள்ளது.
கைந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் ரூபாய் தநாட்டு வாபஸ்
நைவடிக்ளக தமற்ககாள்ளப்பட்ைதபாது 2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் மற்றும்
புதிய ரூ.500 தநாட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைன.
இது கதாைாீா்பான தகள்விக்கு மத்திய நிதித்துளற இளணயளமச்சாீா்
பங்கஜ் கசௌதரி எழுத்து மூலம் மாநிலங்களளவயில் அளித்த பதிலில்
தமலும் கூறியதாவது:
2018 மாாீா்ச் மாதத்தில் நாட்டில் 336.3 தகாடி என்ற எண்ணிக்ளகயில்
2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் இருந்தன. இது அப்தபாது புழக்கத்தில் இருந்த
ரூபாய் தநாட்டுகளின் எண்ணிக்ளகயில் 3.27 சதவீதமாகும். ஆனால்,
இந்த ஆண்டு நவம்பரில் 223.3 தகாடி என்ற எண்ணிக்ளகயில்தான்
2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் உள்ளன. இது இப்தபாது புழக்கத்தில் உள்ள
ரூபாய் தநாட்டுகளின் எண்ணிக்ளகயில் 1.75 சதவீதம் மட்டுதம ஆகும்.
கபாதுமக்களின் ததளவ மற்றும் புழக்கத்துக்கு ஏற்ப இந்திய ரிசாீா்வ்
வங்கியுைன் ஆதலாசித்து மத்திய அரசு முடிகவடுப்பது வழக்கம்.
2018-19-ஆம் ஆண்டில் இருந்து புதிதாக ரூ.2,000 தநாட்டுகள்
அச்சிைப்பைவில்ளல. எனதவ, புழக்கத்தில் இருந்து அந்த தநாட்டுகள்
குளறந்துள்ளன. அதிகம் சிளதந்துவிடுவது, அழுக்காகிவிடுவது தபான்ற
காரணங்களால் வங்கிகளுக்கு வரும் பளழய தநாட்டுகள் மீண்டும்
புழக்கத்துக்கு விைப்படுவதில்ளல என்றாாீா்.















புதிதாக அச்சிைப்பைாததும், பளழய தநாட்டுகள் மீண்டும் புழக்கத்துக்கு
வராததும் இப்தபாது மக்கள் ளகயில் அதிகஅளவில் ரூ.2,000 தநாட்டு
கிளைக்காமல் இருப்பதற்குக் காரணமாகும்.
7. ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் ரூ.2,074 தகாடி கைன் ஒப்பந்தம்
தமிழகம், உத்தரகண்டில் அடிப்பளை கட்ைளமப்பு வசதிகளள
தமம்படுத்தும் தநாக்கில் ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் (ஏடிபி) ரூ.2,074
தகாடி மதிப்பிலான இரு கைன் ஒப்பந்தங்களில் மத்திய அரசு
ளககயாப்பமிட்டுள்ளது.
இது கதாைாீா்பாக கவளியிைப்பட்ை அறிக்ளகயில், ‘தமிழகத்தின் நகரப்
பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏளழகளுக்கு வீடுகளளக் கட்டித் தருவதற்காக
சுமாாீா் ரூ.1,132 தகாடி மதிப்பிலான கைன் ஒப்பந்தம் ஆசிய வளாீா்ச்சி
வங்கியுைன் ளககயாப்பமாகியுள்ளது.
நகரப்பகுதிகளள தமம்படுத்தும் தநாக்கில் பிரதமரின் நகாீா்ப்புற
வீட்டுவசதித் திட்ைத்ளத மத்திய அரசு கசயல்படுத்தி வருகிறது.
அத்திட்ைத்துக்கான இலக்குகளள நிளறதவற்றும் வளகயில் இந்த
ஒப்பந்தம் ளககயாப்பமாகியுள்ளது.
தமிழகத்தின் 7.2 தகாடி மக்கள்கதாளகயில் பாதிக்கும் தமற்பட்தைாாீா்
நகரப் பகுதிகளில் வசிக்கின்றனாீா். தமிழகத்தின் கபாருளாதாரம்
வளாீா்ந்து வருவதும், நகரமயமாக்கல் அதிகரித்து வருவதும் குளறந்த
வருமானம்
ககாண்ைவாீா்களுக்கு
வீடுகளுக்கான
ததளவளய
அதிகரித்துள்ளது.
ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தமானது,
தமிழகத்தின் நகரப்பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏளழகளுக்கு அளனத்து
வசதிகளுைன் கூடிய வீடுகளள கட்டித் தர உதவும். இத்திட்ைத்தின் கீழ்
தமிழகத்தின் 9 இைங்களில் வீடுகள் கட்ைப்பைவுள்ளன.
உத்தரகண்டில் வளாீா்ச்சித் திட்ைங்கள்: உத்தரகண்டின் தைராடன்,
ளநனிைால் நகாீா்ப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான
குடிநீாீா் வசதிளய ஏற்படுத்தவும், சுகாதார தசளவகளள தமம்படுத்தவும்
சுமாாீா் ரூ.942 தகாடி மதிப்பிலான கைன் ஒப்பந்தத்தில் மத்திய அரசு
ளககயாப்பமிட்டுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தமானது மாநிலத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களாகத்
திகழும் தைராடன், ளநனிைால் ஆகிய நகரங்களள தமம்படுத்த உதவும்.
சுகாதார தசளவகள் தமம்படுத்தப்படுவதால், எதிாீா்காலத்தில் ததான்ற
வாய்ப்புள்ள தநாய்களின் தாக்குதலில் இருந்து நகரப்பகுதி மக்களுக்குப்
பாதுகாப்பு கிளைக்கும்.
இத்திட்ைத்தின் கீழ் தைராடனில் 136 கி.மீ.-க்கு குடிநீாீா் குழாய்
அளமக்கப்பைவுள்ளது. இதன் மூலம் 40,000 தபாீா் பலனளைவாீா்.
குடிநீரின் பயன்பாட்ளை அளப்பதற்கான கருவிகள் 5,400 வீடுகளில்
கபாருத்தப்பைவுள்ளன. தமலும், 256 கி.மீ.-க்கு நிலத்தடி கழிவுநீாீா்
அளமப்பு, 117 கி.மீ.-க்கு மளழநீாீா் வடிகால் வசதி ஆகியளவயும்
அளமக்கப்பைவுள்ளன’ என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.

8. கசன்ளன வீராீா் சபரி ைபிள்யூபிசி சாம்பியன்
உலக குத்துச்சண்ளை கவுன்சில் (ைபிள்யூபிசி) முதல் முளறயாக
நைத்திய ைபிள்யூபிசி இந்தியா கவல்ைாீா்கவயிட் சாம்பியன்ஷிப்
தபாட்டியில் கசன்ளன வீராீா் சபரி (24) சாம்பியன் ஆனாாீா்.
கதாழில்முளற ரீதியிலான இப்தபாட்டியில் 8 சுற்றுகள் ககாண்ை இறுதிச்
சுற்றில் அவாீா் சண்டீகளரச் தசாீா்ந்த அனுபவமிக்க வீரரான ஆகாஷ்தீப்
சிங்ளக (27) வீழ்த்தினாாீா். தபாட்டி முடிவானது 76-76, 79-73, 79-73
என்ற கபரும்பான்ளம புள்ளிகள் அடிப்பளையில் அவருக்கு சாதகமாக
அளமந்தது. தற்தபாது சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் சபரி, அவ்வப்தபாது
இந்தியாவின் இதர தபாட்டியாளாீா்களுைன் தமாதி தனக்கான பட்ைத்ளத
தக்க ளவக்க தவண்டும்.
கைந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தனது கதாழில்முளற குத்துச்சண்ளைளய
கதாைங்கிய சபரி, முந்ளதய தமாதல்களில் 4 கவற்றிகளளயும், 1
ததால்விளயயும் பதிவு கசய்துள்ளாாீா். அவருைன் தமாதி ததால்விளய
சந்தித்த ஆகாஷ்தீப் கைந்த 3 ஆண்டுகளில் 8 கவற்றிகள், 1 ததால்விளய
பதிவு கசய்துள்ளவாீா்.
இதததபாட்டியில் ஆசிய சில்வாீா் ளலட்கவயிட் பட்ைத்துக்கான பிரிவில்
இந்தியாவின் காாீா்த்திக் சதீஷ் குமாாீா் - இந்ததாதனசியாவின் ஹீதரா
டிதைாளவ ததாற்கடித்து பட்ைம் கவன்றாாீா். இதில் அவாீா் 80-72, 79-73,
79-73 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் கவன்றாாீா். இத்துைன் 8
ஆட்ைங்களில் பங்தகற்றுள்ள காாீா்த்திக், அளனத்திலும் கவற்றிளய



 















பதிவு கசய்துள்ளாாீா். ைபிள்யூபிசி தரங்கிங்கில் தற்தபாது 4-ஆவது
இைத்தில் இருக்கும் அவருக்கு இந்த கவற்றி முன்தனற்றத்ளத அளிக்கும்.
9. ஆசிய இளளதயாாீா் பாரா தபாட்டி: இந்தியா 41 பதக்கங்களுைன்
நிளறவு
பஹ்ளரனில் நளைகபற்ற ஆசிய இளளதயாாீா் பாரா விளளயாட்டுப்
தபாட்டியில் இந்தியா கமாத்தமாக 12 தங்கம், 16 கவள்ளி, 13 கவண்கலம்
என 41 பதக்கங்கள் கவன்று நிளறவு கசய்துள்ளது.
இதில் அதிகபட்சமாக தைகள பிரிவில் 22 பதக்கங்கள் (8 தங்கம், 7
கவள்ளி,
7
கவண்கலம்)
கவன்று
தந்துள்ளனாீா்
இந்திய
தபாட்டியாளாீா்கள். அடுத்தபடியாக பாட்மின்ைனில் 16 பதக்கங்கள் (4
தங்கம், 7 கவள்ளி, 5 கவண்கலம்), நீச்சலில் 3 பதக்கங்கள் (1 கவள்ளி, 2
கவண்கலம்), பவாீா் லிஃப்டிங்கில் 1 கவள்ளியும் இந்தியாவுக்கு
கிளைத்துள்ளன.
கைந்த 2-ஆம் தததி கதாைங்கி, திங்கள்கிழளமயுைன் நிளறவளைந்த
இப்தபாட்டியில் சுமாாீா் 30 நாடுகளில் இருந்து 700-க்கும் அதிகமான
தபாட்டியாளாீா்கள் கலந்துககாண்ைனாீா். இப்தபாட்டியில், மாற்றுத்
திறனின் வளகப்படுத்துதல் அடிப்பளையில் ஒதர விளளயாட்டில் பல
பிரிவுகளில் பந்தயங்கள், ஆட்ைங்கள் நளைகபற்றன.
இந்திய விளளயாட்டு ஆளணயம் கவளியிட்ை தகவல்படி, தைகள
விளளயாட்டில் உயரம் தாண்டுதலில் பிரவீண் குமாாீா் தங்கமும், ராகுல்
கவள்ளியும் கவன்றனாீா். நீளம் தாண்டுதலில் கரன்தீப் குமாாீா்
முதலிைமும், பிரவீண் குமாாீா், தாீா்ஷ் தசானி 2-ஆம் இைமும் கபற்றனாீா்.
ஓட்ைத்தில் 100 மீட்ைாீா் பிரிவில் மீட் ததானி தங்கமும், தாீா்ஷ் தசானி
கவண்கலமும் கவன்றனாீா். 200 மீட்ைரிலும் மீட் ததானி தங்கம் கவல்ல,
400 மீட்ைரில் மாஃபி கவள்ளியும், பிஜு கபன்னட் ஜாாீா்ஜ் கவண்கலமும்
கபற்றனாீா்.
ஈட்டி எறிதலில் விக்ரம் சிங் முதலிைம் பிடிக்க, சித்தாாீா்த் 2-ஆம் இைம்,
லக்ஸித் 3-ஆம் இைம் பிடித்தனாீா். வட்டு எறிதலில் விகாஷ் பாட்டிவால்
முதலிைமும், காாீா்திக் எம்.கிருஷ்ணா 3-ஆம் இைமும் கபற்றனாீா். குண்டு
எறிதலில் விகாஷ் பாட்டிவால், அனன்யா பன்சால் ஆகிதயாாீா் கவள்ளி
கவல்ல, தமதா கஜயந்த், லக்ஸித், சஞ்ஜய் ஆாீா்.நீலம் ஆகிதயாாீா்
கவண்கலம் கவன்றனாீா்.
கிளப் எறிதலில் காஷிஷ் லக்ரா தங்கம் கவல்ல, நீச்சலில் ததவான்ஷி
சதிஜா 1 கவள்ளியும், 2 கவண்கலமும் கவன்றாாீா். பவாீா் லிஃப்டிங்கில்
ராகுல் தஜாக்ராஜ்யா கவள்ளி கபற்றாாீா். பாட்மின்ைனில் நித்யா, சஞ்ஜனா,
பாலக் - சஞ்ஜனா தஜாடி, தநைல் - அபிஜீத் தஜாடி ஆகிதயாாீா் தங்கம்
கவன்றனாீா்.
தஜாதி (2 பதக்கம்), நவீன், ைாாீா்திக் மக்காாீா், கரன் - ருதிக் இளண,
நித்யா - ஆதித்யா இளண, ைாாீா்திக் - சஞ்ஜனா இளண ஆகிதயாாீா்
கவள்ளி கபற்றனாீா். பாலக், நவீன் - ைாாீா்திக் இளண, சந்தியா, தநைல்
- பாலக் இளண கவண்கலம் கபற்றுள்ளனாீா்.
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1. 22ஆவது ஏவுகலக்கப்பற்படை (கில்லர் ஸ்குவாட்ரன்) முடையாக

5. அண்டமச் செய்திகளில் இைம்சபற்ை மின்ஸ்க் ஒப்பந்தங்களுைன்

எங்கு நிறுவப்பட்ைது?

சதாைர்புடைய நாடு எது?

அ) மும்பை 

அ) இஸ்கரல்

ஆ) விசாகப்ைட்டினம்

ஆ) ஈரான்

இ) ககாவா

இ) உக்பரன் 

ஈ) ககாச்சின்

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான்

22ஆவது ஏவுகலக் கப்ைற்ைபையானது 1999 அக்கைாைரில் மும்பையில்
முபையாக நிறுவப்ைட்ைது. இந்திய குடியரசுத்தபலவர் இராம்நாத்
ககாவிந்த், ‘கில்லர் ஸ்குவாட்ரான்’ என்றும் அபைக்கப்ைடும் 22ஆவது
ஏவுகலக் கப்ைற்ைபைக்கு குடியரசுத்தபலவரின் தரத்பத வைங்குவார்.
குடியரசுத்தபலவரின் தரமானது சிறிய இராணுவப் பிரிவுக்கு வைங்கப்ை
-டும் குடியரசுத்தபலவரின் வண்ண விருபதப்கைான்ை ககௌரவமாகும்.

✓

உக்பரன் மீது ைபைகயடுக்க கவண்ைாம் என்று அகமரிக்கா சமீைத்தில்
ரஷ்யாபவ எச்சரித்துள்ளது. கமலும், கிைக்கு உக்பரனில் ரஷ்ய கமாழி
கைசுைவர்களால் பிரிவிபனவாத கைாபர முடிவுக்கு ககாண்டுவர வடிவ
-பமக்கப்ைட்ை ஒப்ைந்தங்களுக்கு இருநாடுகளும் திரும்ை கவண்டும்
என்றும் அது வலியுறுத்தியது. 2014’இல், உக்பரனும் ரஷ்ய ஆதரவு
பிரிவிபனவாதிகளும் கைலாரஸின் தபலநகரமான மின்ஸ்கில் 12 அம்ச
கைார்நிறுத்த ஒப்ைந்தத்பத ஒப்புக்ககாண்ைனர்.

2. ஆத்ம நிர்பார் கிரிஷக் ஒருங்கிடைந்த வளர்ச்சித் திட்ைத்டதச்

✓

ரஷ்யா, உக்பரன், OSCE ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் இரண்டு
ரஷ்ய சார்பு பிரிவிபனவாத பிராந்தியங்களின் தபலவர்கள் மின்ஸ்கில்
2015’இல் 13 அம்ச ஒப்ைந்தத்தில் பககயழுத்திட்ைனர். இபவ மின்ஸ்க்
ஒப்ைந்தங்கள் என்று அபைக்கப்ைடுகின்ைன.

செயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள மாநிலம் எது?
அ) குஜராத்
ஆ) உத்தரப்பிரகதசம் 

6. உறுப்பு தானம் மற்றும் உறுப்பு மாற்று அறுடவ சிகிச்டெக்கான

இ) மத்திய பிரகதசம்

உலகளாவிய கண்காணிப்பு அடமப்பின்படி, உறுப்பு தானத்தில்
இந்தியாவின் தரநிடல என்ன?

ஈ) மகாராஷ்டிரா

✓

உத்தரப்பிரகதச மாநில அரசானது 2021-22 முதல் மாநிலத்தில் ஆத்ம
நிர்ைார் கிரிஷக் ஒருங்கிபணந்த கமம்ைாட்டுத் திட்ைத்பத கசயல்ைடுத்த
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்ைத்தின்கீழ் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில்
மாநிலத்தின் ஒவ்கவாரு கதாகுதியிலும் 1475 உைவர் உற்ைத்தியாளர்க
-ள் அபமப்புகள் உருவாக்கப்ைடும். கமலும், கவளாண் உள்கட்ைபமப்பு
நிதியின்கீழ் மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ள `1000 ககாடிபய ையன்ைடுத்து
-வதற்கான இலக்பக அபைவதற்கு இது உதவும்.

அ) முதலாவது
ஆ) மூன்ைாவது 
இ) ஐந்தாவது
ஈ) ஏைாவது

✓

3. அண்டமச் செய்திகளில் இைம்சபற்ை சகான்யாக்குகள் என்பபார்,
எந்த இந்திய மாநிலத்தின் மிகப்சபரிய பழங்குடியினத்தவராவர்?
அ) அசாம்
ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம்
இ) நாகாலாந்து 
ஈ) மத்திய பிரகதசம்

✓

நாகாலாந்தின் ஓட்டிங் கிராமத்தில் இந்திய ஆயுதப்ைபையின் துப்ைாக்கிச்
சூட்டில் 14 அப்ைாவி கைாதுமக்கள் ககால்லப்ைட்ைனர்; இதில் மாநிலத்தின்
மிகப்கைரிய ைைங்குடியினரான ககான்யாக்களும் அைங்குவர். அவர்கள்
நாகாலாந்தில் வாழும் கடுபமயான கைார்முபை ைைங்குடியினராக
அறியப்ைடுகிைார்கள். 1980ஆம் ஆண்டு வாக்கில், அவர்கள் எதிரிகளின்
தபலபயக் ககாய்யும் ைைக்கத்பதக் பகவிட்ைனர். சுமார் 3 இலட்சம்
மக்கள்கதாபகயுைன், அருணாச்சல பிரகதசம் மற்றும் மியான்மரின் சில
ைகுதிகளிலும் ககான்யாக்கள் வசித்து வருகின்ைனர்.

‘இந்திய உறுப்புதான நாள்’ ககாண்ைாட்ைம் கதசிய உறுப்பு மற்றும் திசு
மாற்று அபமப்பு (NOTTO) மூலம் புது தில்லியில் நவம்ைர் 27 அன்று
ஏற்ைாடு கசய்யப்ைட்ைது. நாட்டில், ஓராண்டுக்கு கசய்யப்ைட்ை உறுப்பு
மாற்று அறுபவ சிகிச்பசகளின் எண்ணிக்பக 2013’இல் 4990 ஆக
இருந்து 2019’இல் 12746 ஆக அதிகரித்துள்ளது. தானம் மற்றும் மாற்று
அறுபவ சிகிச்பசக்கான உலகளாவிய கண்காணிப்பு (GODT) இபணய
தளத்தில் உள்ள தரவுகளின்ைடி, அகமரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்குப் பிைகு
இந்தியா, உலகளவில் மூன்ைாவது இைத்தில் உள்ளது.

7. ெவுரவ் பகாெலுைன் சதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது?
அ) சதுரங்கம்
ஆ) ஸ்குவாஷ் 
இ) மட்பைப்ைந்து
ஈ) குத்துச்சண்பை

✓

4. இந்திய கைற்படையால் அண்டமயில் சதாைங்கப்பட்ை ‘ெந்தாயக்’
என்ைால் என்ன?
அ) ஆய்வுக்கப்ைல் 

இந்திய கதாழிற்முபை ஸ்குவாஷ் வீரர் சவுரவ் ககாசல் மகலசிய ஓைன்
ைட்ைத்பத கவன்ை முதல் இந்திய வீரர் என்ை கைருபமபயப்
கைற்றுள்ளார். இறுதிப்கைாட்டியில், உலகின் முன்னாள் கந:4 வீரரான
ககாலம்பியாவின் மிகுவல் கராட்ரிகபை வீழ்த்தி சவுரவ் ககாசல் அந்தப்
ைட்ைத்பத கவன்ைார். ைல்கவறு சந்தர்ப்ைங்களில், இரண்டு வீரர்களும்
ஒன்ைாக விபளயாடியுள்ளனர். கைவிட் ைால்மரால் இருவரும் ையிற்சி
அளிக்கப் கைற்றுள்ளனர்.

ஆ) ஏவுகல ஏவல் கப்ைல்

8. மக்ைலினா ஆண்ைர்ென் என்பார் எந்த நாட்டின் முதல் சபண்

இ) ஆம்பிபியஸ் கைார் கப்ைல்

பிரதமரானார்?

ஈ) விமானந்தாங்கிக் கப்ைல்
✓

✓

இந்திய கைற்ைபை ையன்ைாட்டுக்காக தயாரிக்கப்ைட்ை ‘சந்தாயக்’ என்ை
புதிய சர்கவ கப்ைல், ஹூக்ளி ஆற்று நீரில் இைக்கப்ைட்ைது. இந்திய
கைற்ைபை ையன்ைாட்டுக்காக நான்கு மிகப் கைரிய சர்கவ கப்ைல்கபள
கட்டுவதற்கான ஒப்ைந்தம் ைாதுகாப்புத்துபை அபமச்சகம் மற்றும்
ககால்கத்தாவில் உள்ள கார்ைன் ரீச் ஷிப் பில்ைர்ஸ் & இன்ஜினியர்ஸ்
`2,435 ககாடி மதிப்பில் கைந்த 2018ஆம் ஆண்டு பககயழுத்தானது.
இந்த ஆய்வுக் கப்ைல்களின் முதன்பமப் ைணியானது துபைமுகங்கள்
ைற்றிய முழு அளவிலான கைகலார மற்றும் ஆழ்கைல் ஆய்வுகபள
கமற்ககாள்வதாகும்.









அ) ஐஸ்லாந்து
ஆ) ஸ்வீைன் 
இ) சுவிட்சர்லாந்து
ஈ) ஆஸ்திகரலியா
✓

மத்திய-இைதுசாரி சமூக ஜனநாயகக்கட்சியின் தபலவரான மக்ைலினா
ஆண்ைர்சன் ஸ்வீைன் நாட்டின் முதல் கைண் பிரதமரானார். ஆனால்,
எதிர்க்கட்சியால் முன்கமாழியப்ைட்ை ஒருவருக்கு ஆதரவாக அவரது
வரவுகசலவுத்திட்ைம் நிராகரிக்கப்ைட்ைபதயடுத்து, பிரதமரான சில மணி
கநரங்களிகலகய அவர் இராஜினாமா கசய்தார். தற்கைாது மக்ைலினா
ஆண்ைர்சன் மீண்டும் அந்நாட்டின் பிரதமராக நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார்.



 









9. ‘பவதிப்பபாரில் பாதிக்கப்பட்ை அடனவருக்குமான நிடனவுநாள்’
ஆனது ஆண்டுபதாறும் அனுெரிக்கப்படுகிை பததி எது?
அ) நவம்ைர் 28
ஆ) நவம்ைர் 30 







தமிழ் வளர்ச்சித்துபைக்கான மானியக்ககாரிக்பகயில் தமிழ் அறிஞர்கள்
சிலம்கைாலி சு கசல்லப்ைன், முபனவர் கதா ைரமசிவன், புலவர் இளங்
குமரனார், முருககசைாகவதர், சங்கரவள்ளி நாயகம், கச ராசு
ஆகிகயாரின் நூல்கள் நாட்டுபைபமயாக்கப்ைட்டு நூலுரிபமத் கதாபக
வைங்கப்ைடும் என அறிவிக்கப்ைட்ைது.

இ) டிசம்ைர் 2

✓

ஈ) டிசம்ைர் 4

3. தந்பதயின் வழியில் ைணிபயத் கதாைங்கிய விபின் ராவத்!

‘கவதிப்கைாரில் ைாதிக்கப்ைட்ை அபனவருக்குமான நிபனவுநாளானது’
நவ.30 அன்று ஐநா அபவயால் அனுசரிக்கப்ைடுகிைது. கவதிப்கைாரில்
உயிரிைந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி கசலுத்தும் வபகயில் இந்தச் சிைப்பு நாள்
அனுசரிக்கப்ைடுகிைது. இரசாயன ஆயுதங்களின் அச்சுறுத்தபல ஒழிப்ைத
-ற்காக இரசாயன ஆயுதங்கபள தபைகசய்வதற்கான அபமப்பு (OPCW)
எடுத்த உறுதிகமாழிபயயும் இந்த நாள் சிைப்பித்துக் காட்டுகிைது.

கஹலிகாப்ைர் விைத்தில் ைலியான முப்ைபை தபலபமத் தளைதி விபின்
ராவத், தந்பதயின் பிரிவிகலகய ராணுவப் ைணிபயத் 1978-ஆம்
ஆண்டு கதாைங்கினார்.

10.அண்டமச்செய்திகளில் இைம்சபற்ை அலிபூர் விலங்கியல் பூங்கா
அடமந்துள்ள இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரபதெம் எது?
அ) மத்திய பிரகதசம்
ஆ) பீகார்
இ) கமற்கு வங்கம் 
ஈ) உத்தர பிரகதசம்

✓

✓

ககால்கத்தாவில் உள்ள அலிபூர் விலங்கியல் பூங்கா, விலங்குகள் ைற்றிய
விழிப்புணர்பவ ஏற்ைடுத்துவதற்காக ஒரு மாத காலம் விலங்குகபளத்
தத்கதடுக்கும் கசயல்முபைபய அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. விலங்கியல்
பூங்காக்களில் நபைமுபையில் ஓராண்டு காலம் வபர விலங்குகபளத்
தத்கதடுக்கும் கசயல்முபை இருந்து வருகிைது.
விலங்கியல் பூங்கா அதிகாரிகளின் கூற்றுப்ைடி, தத்கதடுப்பு கட்ைணம்
குபைக்கப்ைட்டுள்ளது. கமலும் மான்கள், புலிகள் மற்றும் சிம்ைன்சிகள்
கைான்ை பிரைலமான விலங்குகள் தவிர, பிரைலமற்ை ைைபவகள் மற்றும்
விலங்குகபள தத்கதடுக்கவும் ஊக்குவிக்கப்ைடுகிைது.


1. முப்ைபைத் தபலபமத் தளைதி விபின் ராவத், 12 கைர் ைலி: குன்னூர்
அருகக ராணுவ கஹலிகாப்ைர் விைத்து
நீலகிரி மாவட்ைம் குன்னூர் அருகக நிகழ்ந்த இராணுவ கஹலிகாப்ைர்
விைத்தில் முப்ைபைகளின் தபலபமத் தளைதி விபின் ராவத் (63),
அவரின் மபனவி மதுலிகா உள்ைை 13 கைர் டிச.8 அன்று உயிரிைந்தனர்.
விைத்து நைந்த ஆறு மணி கநரத்துக்குப் பிைகு இந்த விவரம், இந்திய
விமானப் ைபைத் தரப்பில் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்ைட்ைது.
சூலூர் விமானப் ைபைத்தளத்திலிருந்து எம்ஐ17வி5 ரக கஹலிகாப்ைரில்
விபின் ராவத், அவரின் மபனவி மதுலிகா ராவத், இராணுவ உயர்
அதிகாரிகள் எல் எஸ் லிைர், ஹர்ஜிந்தர் சிங், குருகசவக் சிங், ஜிகதந்திர
குமார், விகவக் குமார், சாய் கதஜா, ஹவில்தார் சத்ைால், பிரித்விராஜ் எஸ்
கசளஹான், தாஸ், பிரதீப் ஏ, கக சிங், வருண் சிங் ஆகிய 14 கைர்
ையணித்தனர்.
மரத்தில் கமாதிய கஹலிகாப்ைர்: சூலூரில் இருந்து புைப்ைட்ை இந்த
கஹலிகாப்ைர்
கவலிங்ைபன
அபைய
திட்ைமிைப்ைட்டிருந்தது.
இந்நிபலயில், குன்னூர் அருககயுள்ள காட்கைரி மபலப் ைாபதபய
ஒட்டி அபமந்துள்ள நஞ்சப்ைசத்திரம் ைகுதி கமகல ைைந்து ககாண்டிருந்த
கைாது திடீகரன கட்டுப்ைாட்பை இைந்து அங்கிருந்த மபலப்ைகுதியில்
இருந்த மரத்தில் கஹலிகாப்ைர் கமாதி தீ விைத்துக்குள்ளானது.
குரூப் ககப்ைன் வருண் சிங் 80% தீக்காயங்களுைன் மீட்கப்ைட்டுள்ளார்.
அவருக்கு கவலிங்ைன் ராணுவ மருத்துவமபனயில் தீவிர சிகிச்பச
அளிக்கப்ைட்டு வருகிைது.
2. 6 தமிைறிஞர்களின் நூல்கள் நாட்டுபைபம: உரிபமத் கதாபககபள
அளித்தார் முதல்வர்
ஆறு தமிைறிஞர்களின் நூல்கபள நாட்டுபைபமயாக்கி அதற்கான
உரிபமத் கதாபககபள குடும்ைத்தினரிைம் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின்
அளித்தார். இதற்கான நிகழ்ச்சி தபலபமச் கசயலகத்தில் நபைகைற்ைது.
இதுகுறித்து, தமிைக அரசு கவளியிட்ை கசய்தி:









ைணிபயத் கதாைங்கிய ராவத்:
விபின் ராவத்தின் முழுப் கையர் விபின் லக்ஷ்மண் சிங் ராவத் ஆகும்.
கதசிய ைாதுகாப்பு அகாகதமி மற்றும் இந்திய ராணுவ அகாகதமியில்
ைட்ைம் கைற்ை பிைகு, 1978-இல் இந்திய ராணுவத்தில் விபின் ைணியில்
கசர்ந்தார். 11-ஆவது ககார்க்கா பரஃபிள்ஸின் 5-ஆவது ைட்ைாலியனாக
அவருபைய தந்பத லக்ஷ்மண் சிங் ராவத் இருந்த நிபலயில், அகத
பிரிவில் விபின் ராவத்தும் கசர்க்கப்ைட்ைார்.
ராணுவத்தில் 40 ஆண்டு காலம் ைணியில் பிரிககட் கமாண்ைர், ராணுவ
கதற்கு ைபைப் பிரிவின் தபலபம அதிகாரி, ராணுவ நைவடிக்பக
இயக்குநரக கிகரடு-2 அதிகாரி, ராணுவ கசயலக பிரிவில் ராணுவச்
கசயலர், ராணுவ துபணச் கசயலர், இளநிபல கமாண்ட் பிரிவில்
முதுநிபல ையிற்றுவிப்ைாளர் உள்ளிட்ை முக்கியப் ைதவிகபள விபின்
ராவத் வகித்துள்ளார்.
ஐநா அபமதி காக்கும் ைபையின் ஒருங்கிபணந்த ைகுதியில் ஓர்
உறுப்பினராகவும், காங்ககா ஜனநாயகக் குடியரசில் ைன்னாட்டுப் ைபை
அணிக்கு தபலபமயும் வகித்துள்ளார். 2016-ஆம் ஆண்டு டிசம்ைர் 17ஆம் கததி கஜனரல் தல்பீர் சிங் சுஹாக்குக்குப் பிைகு நாட்டின் 27-ஆவது
ராணுவத் தபலபமத் தளைதியாக ைதவிகயற்ைார். அந்த ைணியில்
இருந்து ஓய்வு கைற்ை நிபலயில், இந்தியாவின் முப்ைபைகபளயும்
ஒருங்கிபணக்கும் கநாக்கத்தில் கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு புதிதாக
உருவாக்கப்ைட்ை முப்ைபைகளின் தபலபமத் தளைதி ைதவியில்
நியமிகப்ைட்ைார்.
முக்கிய ராணுவ நைவடிக்பககள்: இவருபைய தபலபமயில்
கதசத்தின் ைாதுகாப்பை உறுதிப்ைடுத்தும் வபகயில் இந்திய ராணுவம்
மிக முக்கியமான நைவடிக்பககபள எடுத்துள்ளது.
குறிப்ைாக, இந்திய - ைாகிஸ்தான் எல்பலயில் ைாகிஸ்தானின்
அத்துமீைல்களுக்கு எதிரான இந்திய ராணுவம் கடும் நைவடிக்பககபள
எடுத்ததுைன், கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்திய விமானப்ைபை
ைாகிஸ்தானின் ைாலாககாட் ைகுதியில் அதிரடித் தாக்குதபல நைத்தியது.
அதுகைால, கைாக்லாம் எல்பலப் ைகுதியில் சீனாவின் அத்துமீைபலயும்
இவருபைய தபலபமயிலான இந்திய ராணுவம் திைம்ைைக்
பகயாண்ைது.
ராணுவ
அதிகாரிகளிபைகயயான
கதாைர்
கைச்சுவார்த்பதகள் மூலமாக இந்திய - சீன ராணுவத்தினரிபைகய
நல்லுைவு ஏற்ைடுத்துதற்கான தீவிர முயற்சிகபள விபின் ராவத்
எடுத்தகதாடு, கூட்டு கைார்ப் ையிற்சிகபளயும் கமற்ககாள்ள வழி
வகுத்தார். இந்தியாவின் வைகிைக்குப் ைகுதிகளில் மாகவாயிஸ்டுகளின்
நைவடிக்பககபளக் குபைப்ைதில் முக்கியப் ைங்காற்றினார்.
கைந்த 2016-ஆம் ஆண்டில் ைாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர்
ைகுதிக்குள் இந்திய ராணுவம் நைத்திய துல்லியத் தாக்குதலுக்கான
திட்ைமிைலிலும் விபின் ராவத் முக்கியப் ைங்காற்றினார்.
கசன்பனப் ைல்கபலயில் எம் பில்:
உத்தரகண்ட் மாநிலம் கைௌரியில் 1958 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 16-ஆம் கததி
பிைந்த விபின் ராவத், கதசிய ைாதுகாப்பு அகாகதமி மற்றும் இந்திய
ராணுவ அகாகதமியில் ைட்ைங்கபளப் கைற்ைதுைன், கசன்பனப்
ைல்கபலக்கைகத்தில் ைாதுகாப்பு கல்வியில் எம் பில் ைடிப்பையும், மீரட்
கசௌத்ரி சரண் சிங் ைல்கபலக்கைகத்தில் பிஎச் டி (ஆராய்ச்சி) ைடிப்பையும்
முடித்துள்ளார்.
கமலாண்பம,
கணினி
துபைகளில்
ைட்ையப்
ைடிப்புகபளயும் கமற்ககாண்ைார்.
4. ககாயில்களில் மாற்றுத் திைனாளிகளுக்கு திருமணம் இலவசம்: புதிய
திட்ைத்பத முதல்வர் ஸ்ைாலின் கதாைக்கி பவத்தார்
ககாயில்கள், அவற்றுக்குச் கசாந்தமான மண்ைைங்களில் மாற்றுத்
திைனாளிகள் கட்ைணம் இல்லாமல் திருமணம் கசய்யும் புதிய திட்ைத்பத
முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் கதாைங்கி பவத்தார்.



 















இந்து சமய அைநிபலயத்துபை மானியக்ககாரிக்பகயில், மணமக்களில்
ஒருவர் மாற்றுத்திைனாளியாக இருந்தால் அவர்களிைம் திருமணத்துக்
-கான கட்ைணம் வசூலிக்கப்ைை மாட்ைாது எனவும், ககாயிலுக்குச்
கசாந்தமான மண்ைைத்தில் திருமணம் நைந்தால் ைராமரிப்புக் கட்ைணம்
மட்டுகம வசூலிக்கப்ைடும் எனவும் அறிவிக்கப்ைட்ைது.
இந்த அறிவிப்பைச் கசயல்ைடுத்தும் வபகயில், புதிய திட்ைத்பத முதல்வர்
மு க ஸ்ைாலின், கதாைக்கி பவத்தார். கசன்பன திருவல்லிக்ககணி
ைார்த்தசாரதி ககாயிலில் நபைகைைவுள்ள மாற்றுத்திைனாளி திருமணத்
-துக்கு கட்ைணம் இல்பல என்ைதற்கான உத்தரபவ முதல்வர் மு க
ஸ்ைாலின் அளித்தார். கமலும், திருமண வாழ்த்துகளுைன் ைரிசுப்
கைாருள்கபளயும் அளித்தார்.
ஆறு மாற்றுத் திைனாளிகள் விருது: சர்வகதச மாற்றுத்திைனாளிகள்
தினத்பத ஒட்டி, கதசிய அளவிலான விருதிபன தமிைகத்பதச் கசர்ந்த
ஏ எம் கவங்கைகிருஷ்ணன், எஸ் ஏழுமபல, கக திகனஷ், மானகஷா
தண்ைைாணி, கக கஜாதி, டி பிரைாகரன் ஆகிகயாருக்கு குடியரசுத்
தபலவரால் கதசிய விருது வைங்கப்ைட்ைது. இந்த விருதிபன
முதல்வரிைம் காண்பித்து அவர்கள் வாழ்த்துப்கைற்ைனர்.











 













ைற்மொது 34 உறுப்புநாடுகள் உள்ளன.

1. அடல் வய ோ அபியுத ோ ய ோஜனோ என்ற திட்டத்ததச் செ ல்படுத்
-துகிற மத்தி

அதமச்ெகம் எது?

5. ‘உ க மய ரி ோ அறிக்தக - 2021’இன்படி, கடந்த 2020’இல்

அ) பெண்கள் & குழந்தைகள் மேம்ொட்டு அதேச்சகம்

மதிப்பிடப்பட்ட மய ரி ோ இறப்புகளின் எண்ணிக்தக என்ன?

ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரேளித்ைல் அதேச்சகம் 

அ) 1.27 இலட்சம்

இ) ஊரக வளர்ச்சி அதேச்சகம்

ஆ) 2.27 இலட்சம்

ஈ) சிறுொன்தே விவகார அதேச்சகம்

✓

சமூக நீதி & அதிகாரேளித்ைல் அதேச்சகோனது அடல் வம ா அபியுை ா
ம ாஜனா (AVYAY) என்ற திட்டத்தைச் பச ல்ெடுத்தி வருகிறது. இந்ைத்
திட்டம் நாடு முழுவதும் உள்ள மூத்ை குடிேக்களின் நலதன
மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. இது ராஷ்ட்ரி வம ாஸ்ரீ ம ாஜனா,
SACRED, IPSrC, SAPSrC மொன்ற ெல கூறுகதளக் பகாண்டுள்ளது.

இ) 4.27 இலட்சம்
ஈ) 6.27 இலட்சம் 
✓

2. COVID ெம த்தில் ததட ற்ற விமோனப் ப ணத்திற்கோக சிவில்
வோன் யபோக்குவரத்து அதமச்ெகத்தோல் சதோடங்கப்பட்ட இதண
தளத்தின் சப ர் என்ன?
அ) ஏர் சுவிைா 

✓



உலக ேமலரி ா அறிக்தக 2021 உலக சுகாைார நிறுவனத்ைால் (WHO)
பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. இந்ை அறிக்தகயின்ெடி, 2020ஆம் ஆண்டில்
ேமலரி ாதவக் தக ாளுவைற்கான உலகளாவி மு ற்சிகள் COVID
-19 காரணோக பெரிதும் ொதிக்கப்ெட்டன. கடந்ை 2020’இல் 627,000
ேமலரி ா இறப்புகள் ஏற்ெட்டைாக ேதிப்பிடப்ெட்டுள்ளது, இது 2019’ஐவிட
12% அதிகோகும். விதரவான நடவடிக்தக எடுக்கப்ெடாவிட்டால்,
உலகம் (குறிப்ொக ஆப்பிரிக்காவில்) இந்மநாயின் உடனடி ெரவதலக்
காணும் என இந்ை அறிக்தக எச்சரிக்கிறது.

ஆ) ொரத் டிராவல்

6. ‘உணவு & உைவின் நித (SOFA) 2021’ என்ற அறிக்தகத

இ) பிரைான் ேந்திரி ஏவிம ஷன்

சவளியிட்ட நிறுவனம் எது?

ஈ) பவல்கம் இந்தி ா

அ) உணவு & உழவு அதேப்பு 

COVID காலத்தின்மொது ைதட ற்ற விோனப் ெ ணத்திற்காக சிவில்
வான் மொக்குவரத்து அதேச்சகம் 2020 ஆகஸ்டில் ‘ஏர் சுவிைா’ என்ற
இதண ைளத்தை அறிமுகப்ெடுத்தி து. அண்தேயில், ஓதேக்ரான்
அச்சுறுத்ைதல அடுத்து இந்தி ாவிற்கு வரும் சர்வமைச ெ ணிகளுக்கு
வசதி ளிக்கும் மநாக்கில், ‘ஏர் சுவிைா’ ைளத்தில் பைாடர்பில்லா சு
அறிவிப்தெ விோனப் மொக்குவரத்து அதேச்சகமும் சுகாைாரம் ேற்றும்
குடும்ெநல அதேச்சகமும் கட்டா ோக்கியுள்ளன. இந்தி ாவிற்கு வரும்
அதனத்து சர்வமைச ெ ணிகளுக்கும் பைாந்ைரவு இல்லாை, வரிதச
இல்லாை ேற்றும் வசதி ான விோனப் ெ ணத்தை வழங்குவதை ஏர்
சுவிைாவின் அேலாக்கம் மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது.

ஆ) நொர்டு
இ) NITI ஆம ாக்
ஈ) உலக வங்கி

✓

உணவு & உழவு அதேப்ொனது ‘உணவு ேற்றும் மவளாண்தே நிதல
– 2021’ என்ற அறிக்தகத பவளியிட்டது. இந்ை அறிக்தகயின்ெடி,
முக்கி ோன மொக்குவரத்து இதணப்புகளுக்கு இதடயூறு ஏற்ெட்டால்,
845 மில்லி ன் ேக்களுக்கான உணவு பசலவுகள் அதிகரிக்கும்.
உணவுப்ொதுகாப்தெ பூர்த்தி பசய் மவளாண் உணவு முதறகதள
பநகிழ தவக்க மவண்டி ைன் அவசி த்தையும் இது எடுத்துக்காட்டி து.

3. அதன் ‘Laser Communications Relay Demonstration (LCRD)’ஐ

7. Y-8Q நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு யபோர் விமோனத்தத கோட்சிப்படுத்தி

அறிமுகப்படுத்தி

நோடு எது?

விண்சவளி நிறுவனம் எது?

அ) இஸ்மரா

அ) இஸ்மரல்

ஆ) NASA 

ஆ) ஐக்கி

இ) புளூ ஆர்ஜின்

இ) சீனா 

ஈ) ஸ்மெஸ் எக்ஸ்

ஈ) ரஷ் ா

✓

டிசம்ெர் 7 அன்று, NASA ைனது புதி மலசர் கம்யூனிமகஷன்ஸ் ரிமல
படோன்ஸ்ட்மரஷதன அறிமுகப்ெடுத்தி து. மகப் கனாபவரல் விண்
பவளிப்ெதட நிதல த்திலிருந்து அறிமுகப்ெடுத்ைெட்ட இது NASA’இன்
முைல் மலசர் ைகவல் பைாடர்பு அதேப்ொகும்.

✓

LCRD ஆனது விண்பவளியில் ஒளியி ல் பைாடர்தெச் ெரிமசாதிக்க
NASA’விற்கு உைவும். ைற்மொது, பெரும்ொலான NASA விண்கலங்கள்
ைரவுகதள அனுப்புவைற்கு மரடிம ா அதலவரிதச பைாடர்புகதளப்
ெ ன்ெடுத்துகின்றன. LCRD இரண்டு ஒளிசார் முதன ங்கதளக்
பகாண்டுள்ளது. ஒன்று ெ னர் விண்கலத்திலிருந்து ைரதவப் பெறுவது,
ேற்பறான்று ைதர நிதல ங்களுக்கு ைரதவ அனுப்புவது ஆகும்.

✓

சீனா அண்தேயில் Y-8Q நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு மொர் விோனத்தை
காட்சிப்ெடுத்தி து. ேக்கள் விடுைதல இராணுவக் (PLA) கடற்ெதடயின்
Y-8Q விோனம் KQ-200 என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது.

✓

தைவானுக்கும் அபேரிக்காவிற்கும் இதடயிலான ஆழோன ஈடுொட்டின்
ேத்தியில் இது அறிமுகப்ெடுத்ைப்ெட்டது. குதறந்ைெட்சம் ஐந்து சீன மொர்
விோனங்கள் அைன் வான் ொதுகாப்பு அதட ாள ேண்டலத்தில் (AIDZ)
நுதழந்ைைாக தைவான் பைரிவித்துள்ளது.

8. இந்தி வோன் பதடயின் இரோணுவ விமோனங்களில் ப ன்படுத்த
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ‘பய ோ-சஜட்’ எரிசபோருதள உருவோக்கி
நிறுவனம் எது?

4. ெர்வயதெ ‘IDEA’இன் ஆய ோெகர் குழுவில் யெர அதைக்கப்பட்ட
இந்தி

அதிகோரி

ோர்?

அ) சுனில் அமராரா 
ஆ) P ராவத்

அ) இந்தி

பெட்மராலி

நிறுவனம் 

ஆ) இந்தி

ேண் & நீர் ொதுகாப்பு நிறுவனம்

இ) இந்தி

பைாதலயுணரி நிறுவனம்

ஈ) ொரத் எபலக்ட்ரானிக்ஸ் லிட்

இ) A K மஜாதி

✓

ஈ) நசிம் தஜதி
✓

ேக்களாட்சி ேற்றும் மைர்ைல் உைவிக்கான ென்னாட்டு நிறுவனத்தின்
ஆமலாசகர் குழுவில் மசர முன்னாள் ைதலதே மைர்ைல் ஆதண ர்
சுனில் அமராராவுக்கு அதழப்பு விடுக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்ை நிறுவனம்
சர்வமைச ‘IDEA’ என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது. இது நிதல ான
ஜனநா கத்தை ஆைரிக்கும் மநாக்கத்தைக் பகாண்டுள்ளது.

✓

கடந்ை 1995’இல் நிறுவப்ெட்ட இது, ஸ்வீடனின் ஸ்டாக்ம ாமில் உள்ள
ஓர் அரசுகளுக்கிதடம
ான அதேப்ொகும். சர்வமைச ‘IDEA’இல்



அரபு அமீரகம்







இந்தி பெட்மராலி நிறுவனம் (CSIR-IIP), அறிவி ல் ேற்றும் பைாழிலக
ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் ஓர் அங்கோன இவ்வாய்வகோனது ‘ெம ா-பஜட்’
எரிபொருதள உருவாக்கியுள்ளது. இந்தி வான்ெதடயின் இராணுவ
விோனங்களில் ெ ன்ெடுத்துவைற்கு இராணுவ விோனத்ைகுதி ேற்றும்
சான்றிைழுக்கான தே த்ைால் (CEMILAC) இது முதற ாக அங்கீகரிக்க
-ப்ெட்டுள்ளது. இது DRDO’இன்கீழுள்ள ஓர் ஒழுங்குமுதற அதேப்ொகும்.



 









9. 2021 – இந்தி

ெர்வயதெ வர்த்தக கண்கோட்சியில் சவள்ளிப்
பதக்கம் சபற்ற ‘ஹுனோர் ஹோத்’தத ஏற்போடு செய்த அதமச்ெகம் எது?
அ) உள்துதற அதேச்சகம்
ஆ) சிறுொன்தேயினர் நலத்துதற அதேச்சகம் 
இ) ொதுகாப்பு அதேச்சகம்
ஈ) திறன் மேம்ொட்டு அதேச்சகம்
✓

✓

‘ ுனார்
ாத்’ என்ெது இந்தி தகவிதனஞர்களின் நிபுணத்துவத்
-தை பவளிப்ெடுத்துவைற்கும், “ொரம்ெரி கதலகள் / தகவிதனகளுக்
-கான திறன்கதள மேம்ெடுத்துைல் ேற்றும் மேம்ொட்டுக்கான ெயிற்சி
(USTAAD)” என்ெைன்கீழ் மவதலவாய்ப்புகதள ஆராய்வைற்கும் ேத்தி
சிறுொன்தே விவகார அதேச்சகத்ைால் நடத்ைப்ெடும் ஒரு ைளோகும்.
சமீெத்தில், தில்லியில் 33ஆவது ‘ ுனார்
ாத்’ ஏற்ொடு பசய் ப்ெட்டது.
அது, 2021ஆம் ஆண்டின் இந்தி சர்வமைச வர்த்ைக கண்காட்சியில்
பவள்ளிப்ெைக்கம் பவன்றது.

10. 2021 டிெம்பர்.10 முதல் இந்தி ெர்வயதெ அறிவி ல் விைோ எங்கு
நதடசபறவுள்ளது?
அ) மும்தெ
ஆ) லக்மனா
இ) வாரணாசி
ஈ) மகாவா 

✓

2021 - இந்தி சர்வமைச அறிவி ல் விழாவானது, அறிவி ல் ேற்றும்
பைாழில்நுட்ெ அதேச்சகம், ேத்தி புவி அறிவி ல் அதேச்சகம் ேற்றும்
ைன்னார்வ பைாண்டு நிறுவனோன விஞ்ஞான ொரதி ஆகி வற்றால்
கூட்டாக ஏற்ொடு பசய் ப்ெட்டு, 2021 டிசம்ெர் 10 முைல் 4 நாட்களுக்கு
மகாவாவில் நதடபெறவுள்ளது. இந்ை ஆண்டுக்கான (2021) விழாவில்
அறிவி ல் திதரப்ெட விழா, அறிவி ல் இலக்கி விழா, பொறியி ல்
ோணவர் விழா, கிராமி விழா மொன்றதவ இடம்பெறும்.


1. அதணப் ொதுகாப்பு ேமசாைா நிதறமவற்றி ைன் மூலம் அதணகள்
ொராேரிப்புக்கு உலக வங்கியின் நிதியுைவி கிதடக்கும்
அதண ொதுகாப்பு ேமசாைா நிதறமவற்றி ைன் மூலம், உலக வங்கி
மூலம் நிதியுைவி கிதடக்கும். இைன் மூலம் அதண ேறுசீரதேப்பு ேற்றும்
மேம்ொட்டுத் திட்டத்தின் (டிஆர்ஐபி) கீழ் ைமிழகம் உள்ெட நாட்டிலுள்ள
அதணகளில் புரனதேப்பு ெணிகள் மேற்பகாள்ளப்ெடும் என்று ேத்தி
ஜல் சக்தி துதற அதேச்சர் கமஜந்திர சிங் பஷகாவத் ேக்களதவயில்
வி ாழக்கிழதே பைரிவித்ைார்.
மேலும், இந்ை புரனதேப்பில் நீரி ல் ொதுகாப்பு, த ட்மரா-பேக்கானிக்
-கல் நடவடிக்தககள், நீர்க்கசிவு குதறப்பு, கட்டதேப்பு நிதலத் ைன்தே
-த மேம்ெடுத்துைல் மொன்ற ெல நடவடிக்தககள் மேற்பகாள்ளப்ெடும்.
இதில் அதணகளின் ொதுகாப்பு ேற்றும் ெராேரிப்பிற்கு புதி கட்டுோனப்
பொருள்கள் வழங்கப்ெடுவமைாடு அதணகதளக் கண்காணிக்க ெல
நவீன கருவிகளும் வழங்கப்ெடுகிறது என்று அதேச்சர் கமஜந்திர சிங்
பஷகாவத் மகள்வி மநரத்தில் பைரிவித்ைார்.
ேக்களதவ ொஜக உறுப்பினர் ஹீனா காவித் உள்ளிட்மடார் நதிகள்
இதணப்பு குறித்ை மகள்விக்கு அதேச்சர் பஷகாவத் ெதிலளித்ை மொது
நீலகிரி ேக்களதவத் திமுக உறுப்பினர் ஆ ராசா துதணக் மகள்வி
எழுப்பினர்.
திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளுக்கிதடம
நாடாளுேன்ற
அதணப்ொதுகாப்பு ேமசாைா இரு அதவயிலும் நிதறமவற்றப்ெட்டது.
இது ைவமறா, சரிம ா, ஆனால் ேமசாைா நிதறமவற்றத்தின் மொது
நதடபெற்ற விவாைத்தில் அதேச்சர் முக்கி ோன விஷ ம் ஒன்தற
குறிப்பிட்டாாாா். இந்ை ேமசாைா நிதறமவற்றப்ெட்டைன் மூலம், அதண
ேறுசீரதேப்பு ேற்றும் மேம்ொட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் உலக வங்கி நிதி
அளிக்கும் என்றார். இதில் ைமிழகத்திற்கு எவ்வளவு கிதடக்கும் எந்பைந்ை
ைமிழக அதணகளுக்குத் திட்டம் மேற்பகாள்ளப்ெடுகிறது என்று ராசா
மகள்வி எழுப்பினார்.
இைற்கு ெதிலளித்து ேத்தி ஜல் சக்தி துதற அதேச்சர் கமஜந்திர சிங்
பஷகாவத் மெசுதகயில், ‘அதண ேறுசீரதேப்பு ேற்றும் மேம்ொட்டுத்















திட்டத்தின் முைற் கட்டப் ெணிகள் பைாடங்கியுள்ளன. அதணகதள
புரனதேக்க ஒத்துக்பகாண்ட ோநிலங்களில் உள்ள அதணகளில்
இரண்டாம், மூன்றாம் கட்டப் ெணிகள் மேற்பகாள்ளப்ெடும். இைற்கு
உலக வங்கியின் நிதியுைவி கிதடக்கும். இந்ை நிதியுைவி மூலம் நாட்டில்
உள்ள 700 அதணகளுக்கு `10,000 மகாடி வதர பசலவிட திட்டமிடப்ெ
-ட்டுள்ளது என்ெது ஏற்பகனமவ பைரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இதில் ைமிழக
அதணகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது குறித்ை விவரங்கள் உடனடி ாக
இல்தல. நிச்சி ோக பின்னர் பைரிவிக்கப்ெடும்’ என்றார் அதேச்சர்.

2. ைமிழகத்தில் 53 சைவீை திடக்கழிவுகள் ேறுசுழற்சி
ைமிழகத்தில் 53% திடக்கழிவுகள் ேறுசுழற்சிக்கு ெ ன்ெடுத்ைப்ெடுவைாக
ேக்களதவயில் நகர்ப்புற வீட்டு வசதித்துதற இதண தேச்சர் பகளசல்
கிமஷார் எழுத்துமூலம் அளித்ை ெதிலில் பைரிவித்ைார்.
இது பைாடர்ொன ெதிலில் அவர் மேலும் கூறியிருப்ெைாவது:
நகர்ப்புறங்களின் திறந்ைபவளிக் கழிப்பிடம் இல்லாை நிதலத
உருவாக்குவது, திடக்கழிவுகதள ேறுசுழற்சிக்குப் ெ ன்ெடுத்ைப்ெடுவது
ஆகி மநாக்கத்திற்காக 2014 அக்மடாெர்.2ஆம் மைதி பைாடங்கப்ெட்டது
தூய்தே இந்தி ா நகர்ப்புறத் திட்டம். இத்திட்டத்தின்கீழ் நாடு முழுவதும்
உள்ள 4,372 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அதேப்புகளில், 4,371 (மேற்கு வங்க
ோநிலம் புருலி ா ைவிர) திறந்ை பவளிக்கழிப்பிடம் இல்லாை
அதேப்புகளாக சான்றிைழ் வழங்கப்ெட்டுள்ளது.
2014ஆம் ஆண்டு 18 சைவீைோக இருந்ை நகர்ப்புற திடக்கழிவு ேறுசுழற்சி
ைற்மொது 70 சைவீைோக அதிகரித்துள்ளது. சண்டிகர், சத்தீஸ்கர்,
ஹிோசலப்பிரமைசம், ஆகி ோநிலங்களில் இது 100 சைவீைோக உள்ளது.
3. நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை `2,645 மகாடி கடன்: ஆசி
ஒப்புைல்

வங்கி

நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை உைவி ாக இந்தி ாவுக்கு `2,644.85
மகாடி ேதிப்பிலான கடதன வழங்க ஒப்புைல் வழங்கியுள்ளைாக ஆசி
மேம்ொட்டு வங்கி பைரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்ை வங்கி பவளியிட்ட அறிக்தகயில் கூறியுள்ளைாவது:
இந்தி ாவில் நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை ஏதுவாக 35 மகாடி டாலர்
(`2,645 மகாடி) கடன் உைவி அளிக்கும் திட்டத்துக்கு ஆசி வங்கி
அனுேதித
வழங்கியுள்ளது. குழாய்மூலம் குடிநீர் விநிம ாகிப்ெது,
சுகாைார கட்டதேப்புகதள சர்வமைச ைரத்துக்கு உ ர்த்துவது உள்ளிட்ட
நகர்ப்புறங்களில் பச ல்ெடுத்ை திட்டமிட்டுள்ள வீட்டு வசதி ேற்றும்
நகர்ப்புற விவகார அதேச்சகத்தின் பகாள்தககளுக்கு இந்ைக் கடன்
உைவிகரோக இருக்கும்.
மேலும், புலம்பெ ர்ந்து வந்ை பைாழிலாளர்கள், ஏதழகள் உள்ளிட்ட
அதனவருக்கும் வீட்டு வசதித
ஏற்ெடுத்தி ைருவது, நகர்ப்புற
ோறத்துக்கான அம்ருத் 2.0 ஆகி திட்டங்கதள பச ல்ெடுத்துவதும்
இக்கடனுைவி திட்டத்தின் ஒரு ெகுதி ாக இருக்கும். பொருளாைாரத்தில்
பின்ைங்கிம ார், குதறந்ை வருோன பிரிவினர் உள்ளிட்ட நகர்ப்புற
ஏதழகள் இந்ைத் திட்டத்ைால் பெரிதும் ெ னதடவர்.
இந்தி ாவின் நகாாா்ப்புற ேக்கள் பைாதக ைற்மொது 46 மகாடி ாக
உள்ளது. இது, உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரி எண்ணிக்தக ாகும்.
ஆண்டு வளர்ச்சி விகிைம் 2 சைவீைம் என்ெைன் அடிப்ெதடயில் வரும்
2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தி நகர்ப்புற ேக்கள்பைாதக 60 மகாடித
எட்டும் என ேதிப்பிடப்ெட்டுள்ளைாக ஏடிபி பைரிவித்துள்ளது.
4. நாடு முழுவதும் மைசி
உயிரிழப்பு:

பநடுஞ்சாதல விெத்துகளில் 48,000 மெர்

நாடு முழுவதும் கடந்ை ஆண்டு மைசி பநடுஞ்சாதலகளில் ஏற்ெட்ட
சாதல விெத்துகளில் 48,000 மெர் உயிரிழந்ைைாக ஒன்றி
அரசு
பைரிவித்துள்ளது. நாடாளுேன்றத்தில் இந்ை ைகவல்கதள ஒன்றி
சாதல மொக்குவரத்துத்துதற அதேச்சர் நிதின் கட்கரி பவளியிட்டார்.
விதரவு சாதலகள் உள்ெட மைசி பநடுஞ்சாதலகளில் நிகழ்ந்துள்ள
சாதல விெத்துகளுக்கான ெல்மவறு காரணங்கதளயும் அவர்
ெட்டி லிட்டுள்ளார். மகள்வி ஒன்றிற்கு அவர் அளித்துள்ள எழுத்துப்பூர்வ
ெதிலில், வாகனங்களின் வடிவதேப்பு, சாதல அதேக்கப்ெட்ட
பொறியி ல் காரணங்கள், ேது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டி து,
மொதை பொருள் உட்பகாண்டது, அதிமவகம், ைவறான ெக்கத்தில்
வாகனத்தை ஓட்டி பசன்றது, சிவப்பு விளக்தக எரி விட்டதில் ஏற்ெட்ட



 















ைவறு உள்ளிட்ட காரணங்களால் சாதல விெத்துகள் மநரிட்டைாக நிதின்
கட்கரி கூறியுள்ளார்.
2019ம் ஆண்டு விதரவு சாதலகள் உள்ெட, மைசி பநடுஞ்சாதலகளில்
நிகழ்ந்ை சாதல விெத்துகளில் 53,872 மெர் ேரணேதடந்ைைாக அவர்
பைரிவித்திருக்கிறார். விெத்துகதள ைவிர்க்கவும், சாதல ொதுகாப்புகதள
மேம்ெடுத்ைவும், வாகனங்கள் வடிவதேப்பு முைல் ெல்மவறு கட்டங்களில்
ைணிக்தக பசய்வது குறித்ை வழிகாட்டு பநறிமுதறகதள வழங்கப்ெட
இருப்ெைாக நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார். இைற்காக ைனி ார்
வல்லுனர்களின் உைவி நாடப்ெட்டுள்ளைாக நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார்.
5. சுயசரிதைதய வெளியிட்ட உச்சநீதிேன்ற முன்னாள் ைதலதே
நீதிெதி ரஞ்சன் மகாமகாய்
அஸ்ஸாம் ோநிலம், திப்ரூகதரச் மசர்ந்ை ரஞ்சன் மகாமகாய், உச்சநீதி
ேன்றத்தின் ைதலதே நீதிெதி ாக கடந்ை 2018, அக்.3ஆம் மைதி முைல்
2019, நவ.17ஆம் மைதி வதர ெைவி வகித்ைார். ெைவிக்காலம் முடிவைற்கு
சில நாள்களுக்கு முன் அரசி ல் முக்கி த்துவம் வாய்ந்ை அம ாத்தி நில
வழக்கில் தீர்ப்ெளித்ைார். ைற்மொது ோநிலங்களதவ உறுப்பினராக
உள்ளார். இவர் ‘ஜஸ்டிஸ் ஃொர் தி ஜட்ஜ்’ என்ற ைனது சு சரிதைத
பவளியிட்டுள்ளார்.

6. காேன்பவல்த் ெளுதூக்குைல்: ஜிலி ைலபெ

ராவுக்கு பவள்ளி

உஸ்பெகிஸ்ைானில்
நதடபெறும்
காேன்பவல்த்
ெளுதூக்குைல்
சாம்பி ன்ஷிப் மொட்டியில் ேகளிருக்கான 49 கிமலா பிரிவில்
இந்தி ாவின் ஜிலி ைலபெ ரா பவள்ளிப் ெைக்கம் பவன்றார். அவர்
ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 73 கிமலா, கிளீன் & பஜர்க் பிரிவில் 94 கிமலா என
போத்ைோக 167 கிமலா எதடத த் தூக்கி 2ஆம் இடம்பிடித்ைார். ஜிலி
ஒரு கிமலா எதட வித்தி ாசத்தில் ைங்கப்ெைக்கத்தை ைவறவிட்டார்.
அவரது பிரிவில் தநஜீரி வீராங்கதன பீட்டர் ஸ்படல்லா கிங்ஸ்லி 168
கிமலா (72+96) எதடத த் தூக்கி முைலிடம் பிடித்ைார்.
முன்னைாக, மடாக்கிம ா ஒலிம்பிக்கில் பவள்ளிப்ெைக்கம் பவன்ற
சாய்மகாம் மீராொய் சானு இந்ை எதடப்பிரிவில் இந்தி ாவின் சார்பில்
ெங்மகற்க இருந்ைார். எனினும், இந்ைப்மொட்டித ப ாட்டி உலக சாம்பி
-ன்ஷிப்பும் நதடபெறுவைால், அதில் ெங்மகற்ெைற்காக இந்ைப்
மொட்டியிலிருந்து சானு விலகினார். இதை டுத்து அந்ை எதடப் பிரிவில்
ஜிலி களம் கண்டு பவள்ளி பவன்றுள்ளார்.
இந்ை காேன்பவல்த் சாம்பி ன்ஷிப்ொனது, அடுத்ை ஆண்டு பிர்மிங் ாம்
நகரில் நதடபெற இருக்கும் காேன்பவல்த் விதள ாட்டுப் மொட்டியில்
கலந்துபகாள்வைற்கு ைகுதிபெறுவைற்கான மொட்டி ாக உள்ளது. இந்ைப்
மொட்டியில் ைங்கப்ெைக்கம் பவல்மவார் காேன்பவல்த் விதள ாட்டுப்
மொட்டிக்கு மநரடி ாகத் ைகுதிபெறுவார்கள். இைர மொட்டி ாளர்கள்
காேன்பவல்த் மரங்கிங் அடிப்ெதடயில் ைகுதிபெறுவர். காேன்பவல்த்
மரங்கிங்கில் ைற்மொது முைலிடத்தில் இருக்கும் சானு, காேன்பவல்த்
மொட்டிக்கு மநரடி ாகத் ைகுதிபெறுவார் என்ெது குறிப்பிடத்ைக்கது.











 















1. இந்தியாவில் ESG அறிக்கைகய வெளியிட்ட முதல் ொனூர்தி

5. குசனா சதசியப்பூங்ைா அகமந்துள்ள மாநிலம் எது?

சேகெ நிறுெனம் எது?

அ) உத்தரப்பிரகதசம்

அ) ஏர் இந்தியா

ஆ) அருணாச்சல பிரகதசம்

ஆ) ஸ்பைஸ் ஜெட்

இ) ஹரியானா

இ) இண்டிக ா 

ஈ) மத்திய பிரகதசம் 

ஈ) விஸ்தாரா

✓

✓

ESG அறிக்ப பய ஜெளியிட்ட இந்தியாவின் முதல் விமான நிறுெனம்
இண்டிக ா ஆகும். இந்தியாவிலும் உலஜ ங்கிலும் நிபலயான விமான
எரிஜைாருபை ையன்ைடுத்துெதில் ப க ார்ப்ைதற் ா
கடராடூனின்
CSIR-இந்திய ஜைட்கராலிய நிறுெனத்துடனான (CSIR-IIP) ஒப்ைந்தத்தில்
ப ஜயழுத்திட்டுள்ைதா IndiGo அறிவித்துள்ைது.

✓

இந்தக் கூட்டாண்பமயின்கீழ், IndiGo மற்றும் CSIR-IIP ஆகியபெ
ஜதாழில்நுட்ை-ெணி சாத்தியக்கூறு ளின் அடிப்ைபடயில் SAF’க் ான
திட்டங் ளுக் ான ஏற்ைாடு பைத் ஜதாடங்கும். சுற்றுச்சூழல், சமூ ம்
மற்றும் ஆளுப (ESG) மதிப்பு உருொக் ம் ஆகியெற்றிலும் அெர் ள்
ெனஞ்ஜசலுத்துொர் ள்.

உலகின் மி ப்ஜைரிய ண்டங் ளுக்கு இபடகயயான விலங்கு இட
மாற்றம் ஒன்றில், மத்திய பிரகதச மாநிலத்தின் குகனா கதசியப்பூங் ா
2022ஆம் ஆண்டின் ஜதாடக் த்தில் 13 ஆப்பிரிக் சிறுத்பத பைப்
ஜைறவுள்ைது. டந்த 1952ஆம் ஆண்டில் படசியா எஞ்சியிருந்த ஒரு
சிறுத்பதயும் சத்தீஸ் ரில் கெட்படயாடப்ைட்டதா அறிவிக் ப்ைட்டது.

6. வமரியம்-வெப்ஸ்டரால் “நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டின் வோல்லாை”
சதர்ந்வதடுக்ைப்பட்ட வோல் எது?
அ) Vaccine (தடுப்பூசி) 
ஆ) Quarantine (தனிமமப்படுத்துதல்)
இ) Infection (ஜதாற்று)

2. 2021ஆம் ஆண்டு நிலெரப்படி உலகின் மிைவும் மதிப்புமிக்ை
ைல்வி வதாழில்நுட்ப நிறுெனம் எது?

ஈ) Isolation (தனித்திருத்தல்)

✓

ஜமரியம்-ஜெப்ஸ்டர் என்ைது ைார்பெயங் பை குறிப்ைா அ ராதி பை
ஜெளியிடுகிற ஓர் அஜமரிக் நிறுெனமாகும். இந்நிறுெனம் அஜமரிக்
நாட்டின் ைழபமயான அ ராதி ஜெளியீட்டாைர் ளுள் ஒன்றாகும்.

✓

ஜமரியம்-ஜெப்ஸ்டர் ‘Vaccine’ என்ற ஜசால்பல 2021ஆம் ஆண்டின்
ஜசால்லா த் கதர்ந்ஜதடுத்துள்ைது. இந்தச்ஜசால், 2021ஆம் ஆண்டில் மி
அதி மா கதடப்ைட்ட ஜசால்லாகும்.

அ) டிகயாலிங்க ா
ஆ) பைெூ’ஸ் 
இ) டிபரைல்-கலனிங்
ஈ) க ார்ஜெரா

✓

ஜைங் ளூபரச்சார்ந்த பைெூ’ஸ் ஒரு இந்திய ைன்னாட்டு ல்வி ஜதாழில்
நுட்ை (ed-tech) நிறுெனமாகும். இது $18 பில்லியன் சந்பத முதலீட்டுடன்
உலகின் மி வும் மதிப்புமிக்
ல்வி ஜதாழில் நுட்ை நிறுெனமா
உள்ைது. பைெூ’ஸ் ஆஸ்திரியாபெ தபலபமயிடமா க் ஜ ாண்ட
ஜிகயாஜிப்ராபெ சுமார் $100 மில்லியன் மதிப்பிற்கு ொங்கியது. Geo
Gebra என்ைது ஒரு அைெைாவும் ணிதக் ற்றல் ருவியாகும். இது
பைெூஸின் ஒன்ைதாெது ஜைரிய ப ய ப்ைடுத்தல் ஆகும்.

3.கீழ்ைாணும் எந்த நைரத்தில், டிேம்பர் 8, 1985 அன்று ோர்க் ோேனம்

7. ‘டிசரட் எமர்ஜ்’ என்பது எந்த ெங்கியின் ஆன்கலன் தளமாகும்?
அ) எஸ் பி ஐ
ஆ) ஐசிஐசிஐ 
இ) ஆக்சிஸ் ெங்கி
ஈ) யூனியன் கைங்க் ஆப் இந்தியா

✓

ஏற்றுக்வைாள்ளப்பட்டது?
அ) புது தில்லி
ஆ) டாக் ா 
இ) ாத்மாண்டு
ஈ) ஜ ாழும்பு

✓

பிராந்திய ஒத்துபழப்புக் ான ஜதற் ாசிய சங் த்தின் (சார்க்) ைட்டய நாள்
ஒவ்கொர் ஆண்டும் டிச.8 அன்று அனுசரிக் ப்ைடுகிறது. 1985’இல் இகத
நாளில், அக்குழுவின் முதல் உச்சிமாநாட்டின்கைாது, டாக் ாவில் ‘சார்க்
சாசனம்’ ஏற்றுக்ஜ ாள்ைப்ைட்டது. இந்த ஆண்டு, மண்டலக் குழுவின்
37ஆெது ஆண்டு விழாவும் ஜ ாண்டாடப்ைடுகிறது. 1985 முதல் 18 உச்சி
மாநாடு பை சார்க் ஏற்ைாடு ஜசய்துள்ைது.

4. பிரதமர் ஆொஸ் சயாஜனா (கிராமப்புறம்) திட்டத்கத 2021 முதல்
எந்த ஆண்டு ெகர வதாடருெதற்கு மத்திய அகமச்ேரகெ ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது?
அ) 2023
ஆ) 2024 
இ) 2025

ஐசிஐசிஐ ெங்கி ‘டிகரட் எமர்ஜ்’ என்ற ஆன்பலன் தைத்பத அறிமு ம்
ஜசய்துள்ைது. இது இந்தியா முழுெதுமுள்ை ஏற்றுமதியாைர் ள் மற்றும்
இறக்குமதியாைர் ளுக்கு ெங்கி மற்றும் பிற டிஜிட்டல் கசபெ பை
ெழங்குகிறது. இந்த இயங்குதைமானது எல்பலதாண்டிய ெர்த்த த்பத
ஜதாந்தரவு இல்லாததா வும் ெசதியா வும் ஆக்குகிறது மற்றும் ைல்கெறு
ஏற்றுமதி - இறக்குமதி கசபெ ளுக் ான ஒரு ஜதாடர்புப் புள்ளியா
ஜசயல்ைடுகிறது.

8. அதன் புைழ்வபற்ற வேர்ரிப்பூக்ைள் விழாகெ ேமீபத்தில் நடத்திய
இந்திய மாநிலம் எது?
அ) அருணாச்சல பிரகதசம்
ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம்
இ) கம ாலயா 
ஈ) கமற்கு ெங் ாைம்
✓

ஷில்லாங்கின் பு ழ்ஜைற்ற ஜசர்ரிப்பூக் ள் திருவிழா இவ்ொண்டு நெ.25
-27 ெபர நபடஜைற்றது. டந்த ஆண்டு COVID ஜதாற்று ாரணமா
இத்திருவிழா ரத்து ஜசய்யப்ைட்டது. கம ாலயா முதல்ெர் ார்னாட் சங்மா
டுவிட்டரில் இந்தத் திருவிழா குறித்து அறிவித்தார். கம ாலயாவின்
தபலந ரமான ஷில்லாங்கில் ைல ஜசர்ரிப்பூக் ள் ாணப்ைடுகின்றன.
இத்திருவிழாவில் ைல்கெறு கைாட்டி ள், நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் பிற பல
நி ழ்வு ளும் நடத்தப்ைடுகின்றன.

ஈ) 2030
✓

மத்திய ஊர ெைர்ச்சித் துபறயின் ருத்துருொன பிரதமர் கிராமப்புற
வீட்டுெசதி திட்டத்பத (PMAY-G) 2021 மார்ச்சுக்கு பின்னர் 2024 மார்ச்
ெபர ஜதாடர்ந்து ஜசயல்ைடுத்த மத்திய அபமச்சரபெ ஒப்புதல் அளிக் ப்
-ைட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் முடிக் ப்ைட கெண்டிய 2.95 க ாடி
வீடு ள் இலக்ப எட்டுெதற்கு ஏற்றெப யில் இந்தத்திட்டம் நீட்டிப்பு
ஜசய்யப்ைடுகிறது. அபனத்து கிராமப்புற ைகுதி ளிலும் வீட்டுெசதிபய
உறுதி ஜசய்ய இத்திட்டம் ஜசயல்ைடுத்தப்ைடுகிறது.









9. ‘ேர்ச்கேக்குரிய தீர்ப்பின் எதிர்ைாலத்கத ெடிெகமத்தல்’ என்ற
தகலப்பில் அறிக்கைகய வெளியிட்ட நிறுெனம் எது?
அ) NALSA
ஆ) NITI ஆகயாக் 
இ) NHRC
ஈ) சட்டம் மற்றும் நீதி அபமச்ச ம்



 
✓

✓











“Designing the future of dispute Resolution: the ODR Policy Plan for India”
என்ற தமலப்பிலான ஓர் அறிக்ப பய NITI ஆகயாக் ஜெளியிட்டது.
ODR’ஐ ஏற்றுக்ஜ ாள்ெதில் உள்ை சொல் பை எதிர்ஜ ாள்ை மூன்று
நிபல ளிலான நடெடிக்ப பை NITI ஆகயாக் முன்ஜமாழிந்தது.
டிஜிட்டல் உட் ட்டபமப்பு, ட்டட திறன், ஒழுங்குமுபற ட்டபமப்பு,
ஆன்பலன் ஆெண எழுத்துப்ைதிவு அனுமதி உள்ளிட்டெற்பற அதி ரி
-ப்ைபத இந்த அறிக்ப ைரிந்துபரக்கிறது.

10. ேமீப வேய்திைளில் இடம்வபற்ற APICA திட்டத்துடன் வதாடர்புகட
-ய துகற எது?
அ) ைனி ஆய்வு 
ஆ) விண்ஜெளி ஆய்வு
இ) ஜசயற்ப நுண்ணறிவு
ஈ) கிரிப்கடா ரன்சி

✓

✓

European Project for Ice Coring in Antarctica (EPICA) என்ைது ஐகராப்பிய
ஆபணயத்தால் நிதியளிக் ப்ைட்ட மி ப்ைழபமயான ைனி ஆய்வு திட்டம்
ஆகும். இது Cnrஇன் துருெ அறிவியல் நிறுெனம் (இத்தாலியின் கதசிய
ஆராய்ச்சி வுன்சில்) & பிரிட்டிஷ் அண்டார்டிக் சர்கெ ஆகியெற்றால்
கமற்ஜ ாள்ைப்ைடுகிறது.
அண்டார்டி ாவில் உள்ை மி ப் ைபழபமயான ஜதாடர்ச்சியான ைனிக்
ட்டிபய கச ரிப்ைபத இந்தத்திட்டம் கநாக் மா க்ஜ ாண்டுள்ைது. இது,
1.5 மில்லியன் ஆண்டு ாலநிபல குறித்த ைதிபெ ெழங்குகிறது.


1. ைாரதி ஆய்ொைாா் ள் ஆறு கைருக்கு விருது ள்:
ைாரதி ஆய்ொைாா் சீனி.விசுெநாதன் உள்ைட ைாரதியாாா் குறித்த ஆய்வுப்
ைணி பைச் ஜசய்த 6 கைருக்கு விருது பை முதல்ொா் மு. .ஸ்டாலின்
ெழங்கினாாா். தபலபமச் ஜசயல த்தில் ஜெள்ளிக்கிழபம நபடஜைற்ற
நி ழ்ச்சியில், ைாரதி ஆய்ொைாா் ளுக்கு விருது பை அொா் அளித்தாாா்.
இதுகுறித்து, தமிழ அரசு ஜெளியிட்ட ஜசய்தி:
ம ா வி ைாரதியின் ொழ்க்ப குறித்தும், அெரின் ைபடப்பு ள் ைற்றியும்
ஆய்வு ஜசய்த மூத்த ஆய்ொைாா் ைான சீனி.விசுெநாதன், கைராசிரியாா்
ய.மணி ண்டன் ஆகிகயாருக்கும், மபறந்த ஆய்ொைாா் ள் ஜைரியசாமித்
தூரன், ரா.அ.ைத்மநாைன், ஜதா.மு.சி.ரகுநாதன், இைபச மணியன்
ஆகிகயாரின் நிபனொ அெரது குடும்ைத்தினருக்கும் தலா ரூ.3
லட்சமும், விருதும் ைாராட்டுச் சான்றிதழும் ெழங் ப்ைடும் என முதல்ொா்
மு. .ஸ்டாலின் ஏற்ஜ னகெ அறிவித்திருந்தாாா். இந்த அறிவிப்பின்ைடி,
தபலபமச் ஜசயல த்தில் நபடஜைற்ற நி ழ்ச்சியில், சீனி விசுெநாதன்,
ய.மணி ண்டன் ஆகிகயாாா் தலா ரூ.3 லட்சம் ாகசாபல மற்றும் ைாரதி
நிபனவு நூற்றாண்டு விருது பைப் ஜைற்றனாா்.
2. 11 டிசம்பர் 2021 – ‘மகாகவி’ பாரதியாரின் 140 ஆவது பிறந்தநாள்.
3. ரூ.20 க ாடி மதிப்பீட்டில் ைள்ளிக் ரபண சதுப்புநில சூழலியல்
பூங் ா: முதல்ெர் ஸ்டாலின் திறந்து பெத்தார்
ரூ.20 க ாடி மதிப்பீட்டில் அபமக் ப்ைட்ட ஜசன்பன ைள்ளிக் ரபண
சதுப்புநில சூழலியல் பூங் ாபெ முதல்ெர் ஸ்டாலின் ாஜணாலிக்
ாட்சி மூலம் திறந்து பெத்தார்.
இதுகுறித்துத் தமிழ அரசு இன்று ஜெளியிட்டுள்ை ஜசய்திக்குறிப்பு:
"முதல்ெர் ஸ்டாலின் இன்று (10.12.2021) தபலபமச் ஜசயல த்தில்,
சுற்றுச்சூழல்,
ாலநிபல மாற்றம் மற்றும் ெனத்துபற சார்பில்
ஜசன்பன, ைள்ளிக் ரபணயில் 2.5 ஜஹக்கடர் நிலப்ைரப்பில் ரூ.20
க ாடி
மதிப்பீட்டில்
அபமக் ப்ைட்டுள்ை
சதுப்புநில
சூழலியல்
பூங் ாபெக் ாஜணாலிக் ாட்சி ொயிலா த் திறந்து பெத்தார்.
சதுப்பு நிலம் என்ைது ஆண்டு முழுெதும் ஈரப்ைதத்துடன் கூடிய
நிலங் ளில் சிறு குறு தாெரங் ளும், நீர்ொழ் உயிரினங் ள் மற்றும்
ைறபெ ள் ெசிக் க்கூடிய ைகுதியாகும். இச்சதுப்பு நிலம் ஜெள்ைத்பதத்
தணித்தல், நிலத்தடி நீர் கசமிப்பை கமம்ைடுத்துதல்,
ரிஜைாருள்
ெரிபசப்ைடுத்துதலுக்கு உதவுதல், உயரிய ைல்லுயிர் பை ஆதரித்தல்,













ஜைாழுதுகைாக்கு, ல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிப் ைணி ளுக்கு உதவுதல்
கைான்ற ைணி ளுக்கு உதவுகிறது.
தமிழ்நாடு ெனத்துபறயின் ட்டுப்ைாட்டில் 700 ஜஹக்டர் ைரப்ைைவில்
ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலப்ைகுதி ஜசன்பன மாந ரின் இபடகய
இயற்ப
அழகுடன்
ாணப்ைடுகிறது. ஜசன்பன மாந ரத்தில்
ஜைருமபழக்
ாலத்தில் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலம் ஜெள்ைநீர்
ெடி ால் ைகுதியா இருந்து ெருகிறது. இச்சதுப்புநிலம் சுமார் 231 சதுர
கிகலா மீட்டர் ைரப்ைைவில் உள்ை நீபர ஒக்கியமடுவு மற்றும் க ாெைம்
ஆகிய இரண்டு நீர் ஜெளிகயற்றும்
ால்ொய் மூலம் ெங் ாை
விரிகுடாவில் லக் உதவுகிறது.
இச்சதுப்பு நிலப் ைகுதியில் 176 ெப யான ைறபெயினங் ள், 10
ெப யான ைாலூட்டி ள், 21 ெப யான ஊர்ென இனங் ள், 10
ெப யான நிலநீர் ொழ்வினங் ள், 50 ெப யான மீன் இனங் ள், 9
ெப யான நத்பதயினங் ள், 5 ெப யான ஒட்டுமீன் இனங் ள்
மற்றும் 14 ெப யான ெண்ணத்துப் பூச்சி ள் ஆகிய உயிரினங் ளின்
ொழ்விடமா வும், ஒட்டுஜமாத்தமா
459 ெப யான தாெரங் ள்
மற்றும் விலங்கினங் ளின் ைரெலுக்கு உதவி ரமா அபமந்துள்ைது.
2019-20ஆம் ஆண்டின்
ணக்ஜ டுப்பின்ைடி ஏறத்தாழ 2,65,313
ைறபெ ள்
இச்சதுப்பு
நிலப்ைகுதியில்
ண்டறியப்ைட்டுள்ைன.
ைள்ளிக் ரபண
சதுப்பு
நிலத்தின்
ெடகமற்குப்
ைகுதியில்
ைள்ளிக் ரபண சதுப்புநில சூழலியல் பூங் ா அபமத்திட தமிழ அரசால்
20 க ாடி ரூைாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்ைட்டது. இச்சதுப்பு நிலத்திபனப்
ைாது ாத்திட சுமார் 1,700 மீட்டர் தூரத்திற்கு ைாது ாப்புச் சுெர்
ட்டப்ைட்டதுடன், ஜைாதுமக் ள் ைார்பெக் ா வும் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு
நிலத்பதப்
ைற்றிய
விெரங் பைத்
ஜதரிந்து
ஜ ாள்ெதின்
கநாக் த்திற் ா வும் ைசுபமயான ஜைாது இடம் (PUBLIC GREEN SPACE)
அபமக் ப்ைட்டுள்ைது.
கமலும், ஜைாதுமக் ள் மற்றும் குழந்பத ள் ையன்ஜைறும் ெப யில்,
ைார்பெயாைர் ள் நபடப்ையிற்சி கமற்ஜ ாள்ை சுமார் 2 கி.மீ. தூரத்திற்கு
நபடைாபத, சதுப்பு நிலத்தின் தாெரங் ள் மற்றும் விலங்கினங் ள்
விெரம், மீன் இனங் ள் ைட்டாம்பூச்சி ெப , ைறபெயினங் ள்,
ைல்லுயிர்ப் ைரெல் மற்றும் அதன் ெைம் குறித்த விெரங் பை விைக்கும்
ெப யில் ருத்தியல் அபடயாைங் ள் மற்றும் மாதிரி ள், சூழலியல்
பூங் ாவில் அழகியபல கமம்ைடுத்த கெங்ப , அரசு, ஜசஞ்சந்தனம்,
சந்தனம், குமிழ், ம ா னி, கெம்பு, நீர்மருது இலுப்பை கைான்ற
மண்சார்ந்த 5,000 மரக் ன்று ள் நபடப்ைாபதயின் இருபுறமும்
நடப்ைட்டு ைராமரிக் ப்ைடுகின்றன.
கைரிடர் கமலாண்பம திட்டத்தின் கீழ் ஜெள்ைத் தடுப்புப் ைணிக் ா
தற்கைாது சுமார் 64 லட்சம் ரூைாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்ைட்டு,
ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலப்ைகுதி ள் ைாது ாக் ப்ைட்டு ெருகின்றன.
கமலும், ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலத்திபன “ராம்சார் சாசனத்தின்”ைடி
ஈரநிலமா
அறிவிக்ப
ஜசய்ய மத்திய அரசுக்கு முன்ஜமாழிவு
அனுப்ைப்ைட்டுள்ைது. கமலும், ஆண்டுகதாறும் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு
நிலத்திற்கு ெருப தரும் ஜெளிநாடு மற்றும் உள்ளூர் ெலபச
ைறபெயினங் ளின் ைாது ாப்பு மற்றும் கமலாண்பமபயக் ருத்தில்
ஜ ாண்டு
ைள்ளிக் ரபண
சதுப்பு
நிலத்திபனப்
ைறபெ ள்
சரணாலயமா அறிவிக் முயற்சி ள் கமற்ஜ ாள்ைப்ைட்டு ெருகின்றன.
இந்த நி ழ்ச்சியில், ெனத்துபற அபமச்சர் ராமச்சந்திரன், சுற்றுச்சூழல்,
ாலநிபல மாற்றத்துபற மற்றும் இபைஞர் நலன், விபையாட்டு
கமம்ைாட்டுத்துபற அபமச்சர் ஜமய்யநாதன், தபலபமச் ஜசயலாைர்
முபனெர் இபறயன்பு,
ாலநிபல மாற்றம் மற்றும் ெனத்துபற
முதன்பமச் ஜசயலாைர் சுப்ரியா சாஹு மற்றும் அரசு உயர் அலுெலர் ள்
ைலர் லந்து ஜ ாண்டனர்."
இவ்ொறு தமிழ அரசு ஜதரிவித்துள்ைது.
4. ெரலாற்று சிறப்பு மிக் முடிொ ஐக்கிய நாடு ள் அபமப்பு சர்ெகதச
சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு ைார்பெயாைர் அந்தஸ்து ெழங்கியது.
சர்ெகதச சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு ைார்பெயாைர் அந்தஸ்பத ஐக்கிய
நாடு ள் சபை ெழங்கியுள்ைது. “ஒகர சூரியன், ஒகர உல ம், ஒகர
மின்சாரத் ஜதாகுப்பு” - ஜ ாள்ப க்கு இது ஊக் ம் தரும். சமமான
எரிசக்தி தீர்வு பை உல த்திற்கு ெழங் இது உதவும்.
சர்ெகதச சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு ைார்பெயாைர் அந்தஸ்பத ஐக்கிய
நாடு ள் சபை ெழங்கியுள்ை ெரலாற்று சிறப்பு மிக் முடிவு மாண்புமிகு
பிரதமரின் ஒகர சூரியன், ஒகர உல ம், ஒகர மின்சார ஜதாகுப்பு எனும்
லட்சியத்பத கநாக்கிய ைடிக் ல்லா இருக்கும் என்று மத்திய மின்சாரம்,



 











புதிய மற்றும் புதுப்பிக் த்தக் எரிசக்தித் துபற அபமச்சர் திரு ஆர் க
சிங் தமது ொழ்த்து டிவிட்டர் ைதிவு ஒன்றில் கூறியுள்ைார்.
சூரிய சக்தி ையன்ைாட்டின் மூலம் நியாயமான மற்றும் சமமான எரிசக்தி
தீர்வு பை
ெழங்குெதற் ான
முன்முயற்சிக்கு
மி ப்ஜைரும்
உத்கெ த்பத இது ெழங்கும் என்று திரு சிங் கூறியுள்ைார்.
சர்ெகதச ஒத்துபழப்பின் மூலம் நி ர பூஜ்ஜிய ரிம உமிழ்வு எனும்
இலக்ப எட்டுெதற்கும் இது ஜைரியைவில் உதவும் என்று கூறியுள்ை
அெர், இந்த லட்சியத்திற்கு இந்தியா ஜைரிதும் ைங் ாற்றி ெருெதா
கூறினார்.
5. இந்தியாவில் 37% ரயில் ள் மட்டுகம டீசலில் இயக் ம்: அபமச்சாா்
த ெல்
இந்தியாவில் 37 சதவீத ரயில் ள் மட்டுகம டீசல் என்ஜினில்
இயக் ப்ைடுகின்றன; மீதி 63 சதவீதம் மின்சாரத்தில் இயங்குகின்றன
என்று ரயில்கெ அபமச்சாா் அஸ்வினி பெஷ்ணவ் ஜதரிவித்தாாா்.
இது ஜதாடாா்ைான க ள்விக்கு மாநிலங் ைபெயில் ஜெள்ளிக்கிழபம
எழுத்துமூலம் அளித்த ைதிலில் அொா் கமலும் கூறியதாெது:
2019-20 ஆண்டு அறிக்ப ப்ைடி டீசல் ரயில் என்ஜின் ளுக்கு 23,706
லிட்டாா் டீசல் ஜசலவிடப்ைட்டுள்ைது. நாள்கதாறும் சராசரியா 64.9 லட்சம்
லிட்டாா் ஜசலொகியுள்ைது.
அகத ஆண்டில் 1,38,547 லட்சம் கிகலா ொட் மின்சாரம், ரயில் பை
இயக் ப் ையன்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது. தினசரி சராசரியா 379 லட்சம்
கிகலா ொட் மின்சாரம் ஜசலொகியுள்ைது. சராசரியா தினமும் 13,555
ையணி ள்,
சரக்கு
ரயில் ள்
இயக் ப்ைடுகின்றன
என்று
ஜதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது.
மற்ஜறாரு க ள்விக்கு அளித்த ைதிலில், ‘ரயில்கெபய நவீனமயமாக்கும்
முயற்சியின் ஒரு ைகுதியா
ைாரம்ைரியமா
இயக் ப்ைடும் ரயில்
ஜைட்டி ளுக்குப் ைதிலா , ஜதாழில்நுட்ை ரீதியில் அதிநவீன, ைாது ாப்பு
மிகுந்த ஜைட்டி பை மாற்றுெதற்குத் திட்டமிடப்ைட்டுள்ைது. 2018ஆம்
ஆண்டு முதல் இத்தப ய நவீனர ப் ஜைட்டி பை இந்திய ரயில்கெ
தயாரித்து ெருகிறது. 2021 நெம்ைாா் ெபர 575 கொடி ரயில் ளில்
இந்தப்ஜைட்டி ள் மாற்றப்ைட்டுள்ைன.
ரயில் ஜைட்டி ள் கிபடப்ைதற்கு ஏற்ற ெப யில், ைடிப்ைடியா இந்தப்
ஜைட்டி ள் ரயில் ளில் கசாா்க் ப்ைடும். கமலும், ெந்கத ைாரத் நவீன
ஜைட்டி ள் தயாரிக் ப்ைட்டு கசாா்க் ப்ைட்டு ெருகின்றன’
என்று
அபமச்சாா் அஸ்வினி பெஷ்ணவ் ஜதரிவித்துள்ைாாா்.
6. கதசிய துப்ைாக்கி சுடுதல்: அங்குாா் மிட்டலுக்கு ைட்டம்
கதசிய துப்ைாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் கைாட்டியில் ஷாட் ன் பிரிவில்
ஓஎன்ஜிசி வீராா் அங்குாா் மிட்டல் தங் ப் ைதக் ம் ஜென்றாாா்.
அந்தப் பிரிவில் அொா் 43 புள்ளி ளுடன் முதலிடம் பிடிக் , ராெஸ்தான்
வீராா் ஆதித்யா ைரத்ொஜ் 40 புள்ளி ளுடன் ஜெள்ளியும், உத்தர
பிரகதசத்தின் ரயான் ரிஸ்வி 33 புள்ளி ளுடன் ஜெண் லமும்
ஜென்றனாா்.
இதனிபடகய, கைாைாலில் நபடஜைறும் பரஃபிள் பிரிவு கைாட்டியில்
மத்திய பிரகதசத்தின் ைாந்த்வி சிங் 50 மீட்டாா் புகரான் பிரிவில் 626
புள்ளி ளுடன் தங் ம் ஜென்றாாா். அொா் சீனியாா், ெூனியாா் என இரு
பிரிவு ளிலுகம முதலிடம் பிடித்தாாா்.
அகத கைாட்டியில் ஆடொா் 10 மீட்டாா் ஏாா் பரஃபிள் பிரிவில் திவ்யான்ஷ்
ைன்ொாா் 250 புள்ளி ளுடன் தங் ம் ஜென்றாாா். ம ாராஷ்டிரத்தின்
ருத்ராங்க்ஷ் ைாலாசாகஹப் 249.3 புள்ளி ளுடன் 2-ஆம் இடமும்,
அஸ்ொமின் ஹிருதய் ஹொரி ா 228.2 புள்ளி ளுடன் 3-ஆம் இடமும்
பிடித்தனாா். ெூனியாா் பிரிவிலும் திவ்யான்ஷ் முதலிடமும், ருத்ராங்க்ஷ்
2-ஆம் இடமும், தில்லியின் ைாாா்த் மகிொ 3-ஆம் இடமும் பிடித்தனாா்.
லப்பு அணி ள் டிராப் பிரிவில் மத்திய பிரகதசம் தங் மும், ஹரியாணா
ஜெள்ளியும், தமிழ ம் ஜெண் லமும் ஜென்றது.
7. கமம்ைடுத்தப்ைட்ட
கசாதபன

பினா ா

ராக்ஜ ட்

அபமப்பு

ஜெற்றி ரமா

ஜதாபலவு நீட்டிக் ப்ைட்டு கமம்ைடுத்தப்ைட்ட பினா ா
ராக்ஜ ட்டு ள் ஜெற்றி ரமா ைரிகசாதிக் ப்ைட்டுள்ைன.









ைல்முபன





இதுகுறித்து ைாது ாப்பு அபமச்ச ம் சனிக்கிழபம ஜெளியிட்ட
அறிக்ப யில் கூறப்ைட்டிருப்ைதாெது: ைாது ாப்பு ஆராய்ச்சி, கமம்ைாட்டு
அபமப்பு (டிஆாா்டிஓ) அளித்த ஜதாழில்நுட்ை ைரிமாற்ற உதவியுடன் ஒரு
தனியாாா் நிறுெனம் இந்த பினா ா ராக்ஜ ட்டு பை தயாரித்துள்ைது.
இந்த ராக்ஜ ட்டு ள், ராெஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ை ஜைாக்ரான்
கசாதபன பமயத்தில் டந்த 3 தினங் ைா ைரிகசாதிக் ப்ைட்டன.
ராணுெ உயரதி ாரி ளுடன் இபணந்து டிஆாா்டிஓ அதி ாரி ள் இந்தச்
கசாதபன பை நடத்தினாா். ஜெவ்கெறு ஜதாபலவு பை நிாா்ணயித்து,
ஜெவ்கெறு ராக்ஜ ட்டு ள் 24 முபற ைரிகசாதிக் ப்ைட்டன. அபனத்துச்
கசாதபன ளிலும் ராக்ஜ ட்டு ளின் ஜசயல்ைாடு ள் திருப்தி ரமா
இருந்த என்று அந்த அறிக்ப யில் ஜதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது.
பினா ா எம்.க .-1 ராக்ஜ ட் அபமப்பு 40 கி.மீ. ஜதாபலவில் உள்ை
இலக்ப யும், பினா ா எம்.க .-2 ராக்ஜ ட் அபமப்பு 60 கி.மீ.
ஜதாபலவில் உள்ை இலக்ப யும் தாக்கும் திறன் ஜ ாண்டபெ.
பினா ா எம்.க .-3 ராக்ஜ ட் அபமப்பின் இலக்கு அறிவிக் ப்ைடவில்பல.
இந்த ராக்ஜ ட் அபமப்பு பை டிஆாா்டிஓவின் ஆய்ெ ங் ைான
புகணயில் உள்ை னர ஆயுதங் ள் ஆராய்ச்சி, கமம்ைாட்டு நிறுெனம்
(ஏஆாா்டிஈ), உயாா் ஆற்றல் ஜைாருள் ள் ஆராய்ச்சி ஆய்ெ ம்
(எச்ஈஎம்ஆாா்எல்) ஆகியபெ இபணந்து ெடிெபமத்துள்ைன.
பீரங்கி எதிாா்ப்பு ஏவு பண ஜெற்றி ரமா கசாதபன: உள்நாட்டிகலகய
உருொக் ப்ைட்ட ஜஹலி ாப்டரில் இருந்து ஏெக்கூடிய ‘சந்த்’
எனப்ைடும் ஜதாபலவில் இருந்து தாக்கும் பீரங்கி எதிாா்ப்பு ஏவு பண
ஜெற்றி ரமா ைரிகசாதிக் ப்ைட்டது.
இந்த ஏவு பணபய டிஆாா்டிஓ, இந்திய விமானப் ைபட இபணந்து
ஜைாக்ரானில் சனிக்கிழபம ைரிகசாதித்துள்ைன. அதிநவீன மில்லி மீட்டாா்
அபல கரடாாா் கதடும் ருவி ஜைாருத்தப்ைட்டுள்ை இந்த ஏவு பண, அதி
துல்லியமான தாக்கும் திறபன ஜ ாண்டுள்ைது. 10 கி.மீ. ஜதாபலவு
ெபரயிலான இலக்கு பை இந்த ஆயுதம் தாக்கும்.
டிஆாா்டிஓவின் இதர ஆய்ெ ங் ள் மற்றும் ஜதாழில்துபறயுடன்
இபணந்து பஹதராைாபதச் கசாா்ந்த ஆராய்ச்சி பமயம் இமாரத், இந்த
ஏவு பணபய
ெடிெபமத்து
உருொக்கியுள்ைது.
தற்சாாா்பு
இந்தியாபெ கநாக்கிய முக்கிய முன்கனற்றமா இது ருதப்ைடுகிறது.
இந்தப் ைணி ளுடன் ஜதாடாா்புபடய குழுவுக்கு ைாது ாப்புத் துபற
அபமச்சாா் ராஜ்நாத் சிங் ொழ்த்து ஜதரிவித்துள்ைாாா்.
8. உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார மாநாடு: ஜசன்பனயில் டிச.27-இல்
ஜதாடக் ம்
எட்டாெது உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார மாநாடு ஜசன்பனயில் ெரும்
டிச.27-ஆம் கததி முதல் 29-ஆம் கததி ெபர ஜதாடாா்ந்து மூன்று
நாள் ள் நபடஜைறவுள்ைது.
இது குறித்து உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார பமயத்தின் தபலெரும்
மாநாட்டு அபமப்ைாைருமான வி.ஆாா்.எஸ்.சம்ைத், விஜிபி உல த் தமிழ்ச்
சங் த்தின் நிறுெனாா் வி.ஜி.சந்கதாஷம், ஓய்வு ஜைற்ற நீதிைதி
டி.என்.ெள்ளிநாய ம், கைராசிரியாா் உல நாயகி ைழனி ஆகிகயாாா்
ஜசன்பனயில்
சனிக்கிழபம
ஜசய்தியாைாா் ளிடம்
கூறியது:
உலஜ ங்கும் உள்ை தமிழ் ஜதாழிலதிைாா் ள், ஜதாழில்முபனகொபர
ஒருங்கிபணக்கும் ெப யில் துபை, ஜதன்னாப்பிரிக் ா, புதுச்கசரி
உள்ளிட்ட இடங் ளில் 7 இதுெபர ஏழு முபற உல த் தமிழாா்
ஜைாருைாதார மாநாடு ள் நடத்தப்ைட்டுள்ைன.
இந்தநிபலயில் தற்கைாது எட்டாெது உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார
மாநாடு ஜசன்பன கிண்டியில் உள்ை லீ ஜமரிடியன் கஹா ட்டலில்
டிச.27-ஆம் கததி முதல் 29-ஆம் கததி ெபர ஜதாடாா்ந்து மூன்று
நாள் ள் நபடஜைறவுள்ைது. இந்த மாநாட்டில் உல ம் முழுெதுமிருந்து
500-க்கும்
கமற்ைட்ட
தமிழ்
ஜதாழிலதிைாா் ளும்,
ஜதாழில்முபனகொாா் ளும் ைங்க ற் வுள்ைனாா்.
தமிழ த்தில் விஐடி கெந்தாா் ஜி.விசுெநாதன், ைாரத் நி ாா்நிபல ைல் பல.
கெந்தாா் ஜெ த்ரட்ச ன், ஜதாழிலதிைாா் ள் ஜெம் ஆாா்.வீரமணி, விஜிபி
குழுமங் ளின் தபலொா் வி.ஜி.சந்கதாஷம், ைழனி ஜி.ஜைரியசாமி
உள்ளிட்கடாாா் லந்து ஜ ாண்டு சிறப்புபரயாற்றவுள்ைனாா். தமிழ
அரசின் சாாா்பில் அபமச்சாா் ள் துபரமுரு ன், தங் ம் ஜதன்னரசு,
தா.கமா.அன்ைரசன்
மற்றும்
அரசு
ஜசயலாா் ள்
ைங்க ற்று
சிறப்புபரயாற்றவுள்ைனாா்.
ஜெளிநாடு ளிலிருந்து யானா நாட்டின் முன்னாள் பிரதமாா் கமாசஸ்
வீராசாமி நா முத்து, கமாரீஷஸ் முன்னாள் குடியரசுத் தபலொா்
ைரமசிெம் பிள்பை பெயாபுரி, இலங்ப
முன்னாள் அபமச்சாா்



 















ராதாகிருஷ்ணன்
உள்ளிட்கடாாா்
இபணயெழியில்
உபரயாற்றவுள்ைனாா். தமிழ த்தில் ஜதாழில் ஜதாடங் வும், ெணி
ொய்ப்பு ள்
குறித்து
விொதிக் வும்
தனி
அமாா்வு
ஏற்ைாடு
ஜசய்யப்ைட்டுள்ைது. தினமும் மாபல கெபையில் பல நி ழ்ச்சி ள்
நபடஜைறும்.
இந்த மாநாடு உல ம் முழுெதும் ொழும் தமிழாா் ள் ஜைாருைாதாரம்,
ைண்ைாடு, பல, சமூ நலன், திறன் கமம்ைாடு ஆகியெற்றில் சிறந்து
விைங் ஊக்குவிப்ைா அபமயும். மாநாட்டின் இறுதி நாளில் சிறந்த 10
தமிழாாா்ெலாா் ளுக்கு
‘உல த்
தமிழ்
மாமணி
விருது’
ெழங் ப்ைடவுள்ைது.
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1. அண்மையில் பறமைக் காய்ச்சல் பாதிப்பால் 12000 ைாத்துகமை

5. எந்த ைாநிலம் / யூனியன் பிரசதசத்தில் 1,000 அடல் டிங்கரிங்

ககான்கறாழித்த இந்திய ைாநிலம் எது?

ஆய்ைகங்கமை நிறுைப்சபாைதாக NITI ஆசயாக் அறிவித்தது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) ெம்மு ோஷ்மீர் 

ஆ) அஸ்ஸாம்

ஆ) கோவா

இ) கேரளா 

இ) சிக்கிம்

ஈ) பீோர்

ஈ) அருணாச்சல பிரகதசம்

கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் அண்மமயில் பறமவக் ோய்ச்சல்
பாதிப்புேள் பதிவாகியுள்ளன. கமலும் தேழி கிராமத்தில் மமாத்தம் 12,000
வாத்துேள் இதன் காரணமாக ககான்க ாழிக்ேப்பட்டன. அப்பகுதி
ேட்டுப்பாட்டு மண்டலமாே அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. பல்கவறு பகுதிேளில்
இருந்து மபறப்பட்ட கூடுதல் மாதிரிேள் கபாபாலில் உள்ள ICAR-National
Institute of High Security Animal Diseases நிறுவனத்துக்கு பரிகசாதமன
-க்ோேவும் பறமவக்ோய்ச்சல் பாதிப்புேமளக் ேண்டறிவதற்ோேவும்
அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

✓

ெம்மு-ோஷ்மீரில் 1,000 அடல் டிங்ேரிங் ஆய்வேங்ேமள நிறுவ
உள்ளதாே NITI ஆகயாக் அறிவித்துள்ளது. அவற்றில், 187 நிறுவனங்ேள்
இந்த நிதியாண்டின் இறுதிக்குள் நிறுவப்படும். ATL என்பது, அறிவியல்
ேருத்துக்ேமளப் பரிகசாதித்து, புரிந்துமோள்வதற்ோன வழிேமள
உருவாக்குவதன்மூலம் குழந்மதேளின் அறிவாற்றல் வளர்ச்சிமய
அதிேரிப்பதற்ோன NITI ஆகயாக்கின் ஒரு முன்மனடுப்பாகும்.

6. எந்த ைாநில காைல்துமற, இடரில் இருக்கும் குடிைக்கமை காைல்

2. அண்மையில் ஓரினச்சசர்க்மக திருைணத்மத அனுைதிக்கும்

துமறயுடன் இமணப்பதற்காக, ‘Call your Cop’ என்ற திறன்சபசி
கசயலிமய அறிமுகப்படுத்தியது?

சட்டத்மத அங்கீகரித்த கதன்னகைரிக்க நாடு எது?

அ) நாோலாந்து 

அ) அர்மென்டினா

ஆ) கமற்கு வங்ேம்

ஆ) சிலி 

இ) கேரளா

இ) மபரு

ஈ) ஒடிஸா

ஈ) மபாலிவியா

✓

✓

சிலி அதிபர் மசபாஸ்டியன் பிகனரா அண்மமயில் ஓரினச்கசர்க்மே
தம்பதிேமள திருமணம் மசய்து மோள்ள அனுமதிக்கும் சட்டத்தில்
மேமயழுத்திட்டார். இந்த விழாவில் LGBT மற்றும் பரந்த மனித
உரிமமேளுக்ோன ஆர்வலர்ேள் ேலந்துமோண்டனர்.

✓

அந்த நாட்மடப்மபாறுத்தவமர, சட்டம் ‘இரு நபர்ேளுக்கு இமடயிலான
அமனத்து ோதல் உறவுேமளயும் சமமான நிமலயில் மவக்கிறது’.

நாோலாந்து ோவல்துமற அண்மமயில் ‘Call your Cop’ என்ற திறன்
கபசி மசயலிமய அறிமுேப்படுத்தியது. இது மாநிலத்தின் அமனத்து
குடிமக்ேளும் மற்றும் இடரில் உள்ளவர்ேளும் ஒரு மநாடியில் ோவல்
துமறமய மதாடர்பு மோள்ள உதவுகிறது. இந்தச் மசயலியில் உள்ள
அம்சங்ேளில் அமடவு, எச்சரிக்மேேள், சுற்றுலா குறிப்புேள், SOS,
அருகிலுள்ள ோவல் நிமலயம் மற்றும் கதடல் ஆகியமவயும் அடங்கும்.

7. ’ஹனுக்கா’மை ககாண்டாடடுகிற ைக்கள் யார்?
3. 2021’இல் இந்தியாவில் கூகுளில் அதிகம் சதடப்பட்ட ஆளுமை

அ) யூதர்ேள் 

யார்?

ஆ) கிறிஸ்தவர்ேள்

அ) நீரஜ் கசாப்ரா 

இ) முஸ்லிம்ேள்

ஆ) எகலான் மஸ்க்

ஈ) சீக்கியர்ேள்

இ) P V சிந்து

✓

ஈ) மீராபாய் சானு

✓

கூகுள் தனது ‘2021ஆம் ஆண்டின் ததடல்’ பட்டியமல மவளியிட்டது,
இது உலேம் முழுவதும் அதன் கதடுமபாறியில் அதிேம் கதடப்பட்டமதக்
ோட்டுகிறது. ஒலிம்பிக் தங்ேப்பதக்ேம் மவன்ற நீரஜ் கசாப்ரா, 2021’இல்
இந்தியாவில் அதிேம் கதடப்பட்ட ஆளுமம ஆனார்.

✓

2021’இல் இந்தியாவில் கூகுளில் அதிேம் கதடப்பட்ட தமலப்புேளில், ICC
T20 உலேக்கோப்மப மற்றும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக், CoWin, Euro Cup,
மற்றும் Tokyo Olympics ஆகியமவ இடம் மபற்றுள்ளன.

‘விளக்குேளின் திருவிழா’ என்றும் அமழக்ேப்படுகிற ‘ஹனுக்ோ’, ஒரு
மோடுங்கோல் மன்னருக்கு எதிரான யூதர்ேளின் மவற்றிமயக்
மோண்டாடும் ஒரு யூதத்திருவிழாவாகும். ஹனுக்ோ - எட்டு நாள் யூத
மோண்டாட்டம் ஆபிரோம் உடன்படிக்மேக்குப் பிறகு மதாடர்ச்சியாே
2ஆவது ஆண்டாே, நவம்பர் 28 மற்றும் டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமம
வமர UAE முழுவதும் நடத்தப்படுகிறது.

8. சில சையங்களில் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற காசைரி திட்டத்துடன்
கதாடர்புமடய துமற எது?
அ) நதி கமலாண்மம

4. நாடாளுைன்றத்தில் அண்மையில் நிமறசைற்றப்பட்ட NIPER

ஆ) உள்நாட்டு இயந்திரங்ேளின் வளர்ச்சி 

(திருத்தம்) ைசசாதா, ‘சதசிய முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த நிறுைனம்’
அந்தஸ்மத ____ எதற்கு ைழங்க முமனகிறது?

இ) மமாழிமயப் பாதுோத்தல்
ஈ) பருவநிமல மாற்றம்

அ) மருந்து ேல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள் 
✓

ஆ) மபட்கராலிய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள்
இ) உடற்ேல்வி நிறுவனங்ேள்
ஈ) தத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள்
✓

கதசிய மருந்துக் ேல்வி & ஆராய்ச்சி நிறுவன (திருத்தம்) மகசாதாமவ
நாடாளுமன்றம் அண்மமயில் நிமறகவற்றியது. அேமதாபாத், ஹாஜிபூர்,
மஹதராபாத், மோல்ேத்தா, மேௌோத்தி மற்றும் கரபகரலி ஆகிய
இடங்ேளில் அமமந்துள்ள கமலும் ஆறு மருந்துக் ேல்வி & ஆராய்ச்சி
நிறுவனங்ேளுக்கு ‘கதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனம்’ என்ற
அந்தஸ்மத வழங்குவமத இது கநாக்ேமாேக் மோண்டுள்ளது. அவற்றுக்
-ோன ஆகலாசமனக் குழுமவ அமமப்பதும் இதன் கநாக்ேமாகும்.









பாதுோப்புக்ோன கேபினட் ேமிட்டி (CCS) 1989’இல் உள்நாட்டிகலகய
தயாரிக்ேப்பட்ட ோகவரி எஞ்சின் திட்டத்திற்கு அனுமதி அளித்தது. 30
ஆண்டுேள் ஓடிய இத்திட்டம் `2035.56 கோடி மசலவில் ஒன்பது முழு
முன்மாதிரி இயந்திரங்ேள் மற்றும் நான்கு முக்கிய இயந்திரங்ேமள
உருவாக்கியது. சமீபத்தில், மலட் ோம்பட் ஏர்கிராப்ட் (எல்சிஏ) கதொஸ்
தற்கபாது இறக்குமதி மசய்யப்பட்ட எஞ்சினுடன் ஒருங்கிமணக்ேப்பட்டு
-ள்ளதாே அறிவிக்ேப்பட்டது. கமலும் எதிர்ோலத்தில் எல்சிஏ வமேேள்
மற்றும் அட்வான்ஸ்டு மீடியம் ோம்பட் ஏர்கிராப்ட்கபான்ற விமானங்ே
-மள இயக்குவதற்கு உள்நாட்டு இயந்திரங்ேமள உருவாக்குவதற்கு
உத்கதசிக்ேப்பட்டுள்ளது.



 









9. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கபண்கள் பசலான் டி’ஓர் விருமத
கைன்ற அகலக்ஸியா புட்கடல்லாஸ் சார்ந்த நாடு எது?
அ) பிரான்ஸ்
ஆ) ஸ்மபயின் 
ஈ) அர்மென்டினா

✓

2021 பகலான் டி’ஓர் பிரான்ஸ் ோல்பந்து விருதின்கபாது 2021ஆம்
ஆண்டிற்ோன மபண்ேள் பகலான் டி’ஓர் விருமத ஸ்பானிஷ் ோல்பந்து
வீராங்ேமன அமலக்ஸியா புட்மடல்லாஸ் மபற்றுள்ளார்.
FC பார்சிகலானாவின் மிட்பீல்டர் அமலக்சியா புமடல், அடா மஹேர்மபர்க்
மற்றும் கமேன் இராபிகனாவுக்குப் பிறகு பரிமச மவன்ற மூன்றாவது
மபண் வீராங்ேமன ஆவார். லிகயானல் மமஸ்ஸி ஏழாவது முமறயாே
பகலான் டி’ஓர் விருமத மவன்றுள்ளார். 21 வயதுக்குட்பட்ட சிறந்த
வீரருக்ோன கோபா டிராபிமய பார்சிகலானாவின் 19 வயதான மபட்ரி
மவன்றார்.

10. NSO’இன் GDP ைதிப்பீட்டின்படி, 2021-22ஆம் ஆண்டின்
இரண்டாம் காலாண்டில் நிமலயான விமலயில் GDP என்ன?
அ) 5.6
ஆ) 6.4
இ) 8.4 
ஈ) 9.8

✓

✓

கதசிய புள்ளியியல் அலுவலேம் (NSO), புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்ே
அமமச்சேம் 2021-22 (Q2 2021-22) இரண்டாம் ோலாண்டிற்ோன
(ெூமல-மசப்டம்பர்) மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP)
மதிப்பீடுேமள மவளியிட்டது. Q2 2021-22’இல் நிமலயான விமலயில்
GDP ₹35.73 லட்சம் கோடியாே மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 2020-21ஆம்
ோலாண்டில் ₹32.97 லட்சம் கோடியாே இருந்தது.
இது 2020-21ஆம் ோலாண்டில் நிலவிய 7.4 சதவீத சுருக்ேத்துடன்
ஒப்பிடும்கபாது 8.4 சதவீத வளர்ச்சியுடன் உள்ளது.


1. ரூ.339 கோடியில் புதுப்பிக்ேப்பட்ட ோசி விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேம்
ோசி விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேம் ரூ.339 கோடி மசலவில் 3 ஆயிரம்
ச.அ’இலிந்து 5 லட்சம் சதுர அடியாே விரிவாக்ேம் மசய்யப்பட்டுள்ளது.
புதுப்பிக்ேப்பட்ட கோயிமல பிரதமர் நகரந்திர கமாடி கநற்று நாட்டுக்கு
அர்ப்பணித்தார்.
உத்தர பிரகதச மாநிலம் வாரணாசியில் உலே பிரசித்தி மபற்ற ோசி
விஸ்வநாதர் கோயில் அமமந்துள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு வரும்
பக்தர்ேள் ேங்மேயில் நீராடி, புனித நீமர எடுத்துச் மசன்று கோயிலில்
வழங்குவது வழக்ேமாகும். ோசி கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்ேள்
எண்ணிக்மே மதாடர்ந்து அதிேரித்து வருகிறது. அதனால், மநரிசல்
மிகுந்த மதருக்ேள், கமாசமான சுற்றுப்புறத்மத ேடந்து பக்தர்ேள்
கோயிலுக்கு மசல்ல கவண்டிய நிமல இருந்தது.
இந்த பிரச்சிமனக்கு தீர்வு ோண விஸ்வநாதர் கோயிமலயும் ேங்மே
நதியின் ேமரேமளயும் இமணக்கும் வமேயில் விரிவான பாமதமய
அமமக்ே பிரதமர் நகரந்திர கமாடி திட்டமிட்டார். இதன்படி, ேடந்த 2019ம் ஆண்டு மார்ச் 8-ம் கததி கோயில் வளாேத்மத விரிவாக்ேம் மசய்யும்
திட்டத்துக்கு அடிக்ேல் நாட்டப்பட்டது. இதற்ோே கோயிமல சுற்றியிருந்த
300-க்கும் கமற்பட்ட மசாத்துேள் மேயேப்படுத்தப்பட்டன.
இந்த திட்டத்தில் அதிே ஆர்வம் ோட்டிய பிரதமர், அடிக்ேடி வாரணாசிக்கு
வந்து ஆகலாசமனேமள வழங்கினார். அவரது ஆகலாசமனயின்படி
மாற்றுத் திறனாளிேளும் எளிதில் வந்து மசல்லும் வமேயில்
சாய்தளங்ேள், நேரும் படிக்ேட்டுேள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிேள்
ஏற்படுத்தப்பட்டன. சுற்றுலா வசதி மமயம், கவத மமயம், அருங்ோட்சிய
-ேம், பார்மவயாளர் மாடம், உணவு விடுதிேள் உள்ளிட்ட வசதிேளும்
மசய்யப்பட்டன.
பமழய ேட்டிடங்ேமள இடிக்கும்கபாது 40-க்கும் கமற்பட்ட பழமமயான
கோயில்ேள் ேண்டறியப்பட்டன. அமவ பாதுோக்ேப்பட்டு அழகுபடுத்தப்ப
-ட்டன. விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேத்தில் ஆதி சங்ேராச்சாரியார், பாரத







மாதா, ராணி அகில்யாபாய் கஹால்ேர் சிமலேள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
சுமார் 3 ஆயிரம் சதுர அடியாே இருந்த கோயில் வளாேம், ரூ.339 கோடி
மசலவில் 5 லட்சம் சதுர அடி அளவுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
2. ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஆதிக்ேம் மசலுத்தும் நாடுேள் பட்டியல்:
இந்தியாவுக்கு 4-ஆவது இடம்; அமமரிக்ோ முதலிடம்

இ) UK

✓









ஆசிய பிராந்தியத்தில் அதிேமாே ஆதிக்ேம் மசலுத்தும் நாடுேளின்
பட்டியலில் இந்தியா 4-ஆவது இடத்தில் உள்ளது.
வட அமமரிக்ே ேண்டத்மதச் கசாோ்ந்த நாடாே இருந்தாலும், ஆசியாவில்
அதிே மசல்வாக்கு மோண்ட நாடாே அமமரிக்ோ உள்ளது.
ஆசிய பிராந்தியத்தில் மசல்வாக்கு மோண்ட நாடுேள் குறித்து
ஆஸ்திகரலியாமவச் கசாோ்ந்த கலாவி நிறுவனம் ஆண்டுகதாறும் ஆய்வு
நடத்தி வருகிறது. நடப்பாண்டுக்ோன ஆய்வறிக்மேமய அந்நிறுவனம்
அண்மமயில் மவளியிட்டது.
அதில், சீனாமவ பின்னுக்குத் தள்ளி, ஆசிய பிராந்தியத்தில் அதிேம்
ஆதிக்ேம்
மசலுத்தும்
நாடாே
அமமரிக்ோ
உள்ளதாேத்
மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. பட்டியலில் சீனா 2-ஆவது இடத்திலும், ெப்பான்
3-ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 4-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. ரஷியா,
ஆஸ்திகரலியா, மதன் மோரியா, சிங்ேப்பூாோ், இந்கதாகனசியா, தாய்லாந்து
ஆகியமவ அடுத்தடுத்த இடங்ேளில் உள்ளன.
ேடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமேயில் சீனா, ெப்பான், ஆஸ்திகரலியா,
ரஷியா ஆகிய நாடுேள் ஆசிய பிராந்தியத்தில் தங்ேள் மசல்வாக்மே
இழந்துள்ளதாே அறிக்மேயில் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. மற்ற நாடுேளுடன்
ஒப்பிடுமேயில் சீனாவும் ெப்பானும் அதிே அளவில் தங்ேள் மசல்வாக்மே
இழந்துள்ளன. அகத கவமளயில், அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு சற்று
உயாோ்ந்துள்ளது.
தூதரேத் மதாடாோ்பு, ேலாசார ஆதிக்ேம், மபாருளாதார உறவு, எதிாோ்ோல
வளங்ேள் உள்ளிட்ட பல்கவறு விவோரங்ேளில் சீனா தனது
ஆதிக்ேத்மத இழந்ததாே அறிக்மேயில் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. தூதரேத்
மதாடாோ்பு, மபாருளாதார உறவு ஆகிய மதிப்பீடுேளில் இந்தியா தனது
மசல்வாக்மே இழந்துள்ளது.
அதிபாோ் கொ மபடன் தமலமமயிலான நிாோ்வாேம் ஆசிய பிராந்தியத்தில்
உள்ள
நாடுேளுடன்
தூதரே
உறமவ
வலுப்படுத்தியதால்,
அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு அதிேரித்துள்ளதாேத் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
ேகரானா தடுப்பூசிமய அதிே எண்ணிக்மேயில் மசலுத்தி மபாருளாதார
பாதிப்பில் இருந்து விமரவில் மீண்டதும் அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு
அதிேரிப்புக்கு முக்கியக் ோரணம் என்று மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பட்டியலில், அண்மட நாடுேளான பாகிஸ்தான் (15-ஆவது இடம்),
வங்ேகதசம் (19-ஆவது இடம்), இலங்மே (20-ஆவது இடம்), மியான்மாோ்
(21-ஆவது இடம்), கநபாளம் (25-ஆவது இடம்) ஆகியமவ
இந்தியாமவவிடப் பின்தங்கிகய உள்ளன.
3. மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம் சார்பில் சங்ே இலக்கிய
நூல்ேள் முதல்முமறயாே ேன்னடத்தில் மமாழிமபயர்ப்பு: 8 ஆயிரம்
பக்ேங்ேளில் 9 நூல்ேளாே மவளியீடு
மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வுநிறுவனம் சார்பில் சங்ே இலக்கிய நூல்ேள்
முதல்முமறயாேேன்னடத்தில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டுள்ளன.
தமிழ் மசவ்வியலின் சிறப்மப உலேம் முழுவதும் மோண்டும் மசல்லும்
கநாக்கில், மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம் மசயல்பட்டு
வருகிறது.
அதன்படி,
ஐம்மபரும்
ோப்பியங்ேளில்
ஒன்றான
மணிகமேமல ோப்பியம் சீனம், ெப்பானீஸ், மோரியன் உள்ளிட்ட 23
மமாழிேளில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டு வருகிறது. அகதகபால, திருக்குறமள
58 பழங்குடியினர் மமாழிேள் உட்பட 120-க்கும்கமற்பட்ட மமாழிேளில்
மமாழிமபயர்க்கும் பணிமய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம்
கமற்மோண்டு வருகிறது. இந்நிமலயில், 9 சங்ேஇலக்கிய நூல்ேள்
முதல்முமறயாே ேன்னட மமாழியில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவன இயக்குநர் கபராசிரியர் இரா
சந்திரகசேரன் கூறியதாவது:
கிமு.300 - கிபி. 300 வமரயிலான ோலேட்டத்தில் எழுந்த பாடல்ேளின்
மதாகுப்பாே சங்ே இலக்கியம் அமமகிறது. அதன்படி, எட்டுத்மதாமேயும்,
பத்துப்பாட்டும் சங்ேஇலக்கியமாகும். ‘யாதும் ஊகர யாவரும் கேளிர்’,
‘அமிழ்தம் இமயவது ஆயினும் இனிது எனத் தமியர் உண்டலும் இலர்’,
‘மசல்வத்துப் பயகன ஈதல்’
உள்ளிட்ட ஏராளமான உயரிய
கோட்பாடுேமள சங்ே இலக்கியம் மோண்டுள்ளது.



 















இமத உலே மக்ேளிமடகய மோண்டும் மசல்லும் கநாக்கில்
மமாழிமபயர்க்கும் பணிமய தமிழாய்வு நிறுவனம் சில ஆண்டுேளுக்கு
முன்பு மதாடங்கியது. முதல்ேட்டமாே, ேன்னட மமாழியில் சங்ே
இலக்கியங்ேமள மமாழிமபயர்க்ே நடவடிக்மே எடுக்ேப்பட்டது. அதன்படி,
நற்றிமண, குறுந்மதாமே, ஐங்குறுநூறு, பத்துப்பாட்டு, பரிபாடல்,
ேலித்மதாமே, அேநானூறு, புறநானூறு, பதிற்றுப்பத்து ஆகிய சங்ே
இலக்கியங்ேள் சுமார் 8 ஆயிரம் பக்ேங்ேமள மோண்ட 9 நூல்ேளாே
உருவாக்ேப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம், ேன்னடத்தில் இல்லாத அேப்
புறக்கோட்பாடுேள் அந்த மமாழிக்குகிமடப்பகதாடு, தமிழுக்கே உரியபிற
கோட்பாடுேமளயும், மசாற்சிறப்பிமனயும் அம்மமாழி வாயிலாேகவ
உயர்த்த முடியும்.
இரு மமாழிேளின் இலக்கியத்மத ஒப்பீட்டாய்வு மசய்வதன்மூலம் மமாழி
அறிஞர்ேளுக்கு மிேப்மபரிய ஆய்வுத் தளத்மத உருவாக்ே முடியும்.
மமாழி அறிஞர்ேள் ஒன்றிமணந்தால், இரு மாநிலங்ேளுக்கும் இமடகய
நல்லுறவும் வலுப்மபறும்.
மமாழிமபயர்க்ேப்பட்ட நூல்ேளுக்கு ேன்னட மமாழி அறிஞர்ேள்மத்தியில்
நல்ல வரகவற்பு கிமடத்துள்ளது. இந்த மமாழிமபயர்ப்பு பணியில்
மபங்ேளூரு தமிழ்ச் சங்ேத்தின் கபராசிரியர் இரா.சீனிவாசன்
ஒருங்கிமணப்பில், கபராசிரியர்ேள் தா.கிருஷ்ணமூர்த்தி, கே.மலர்விழி,
ஏ.சங்ேரி, ஜி.சுப்பிரமணியன், மா.அரங்ேசாமி, கே.வனொ குல்ேர்னி,
நா.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகிகயார் ஈடுபட்டனர். சங்ே இலக்கியங்ேமள பிற
மமாழிேளிலும் மமாழிமபயர்க்கும் பணி கமற்மோள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.











 











1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ககத்தரின் ரஸ்ஸல், எந்த


✓

உலகளாவிய நிறுவனத்தின் புதிய தமலவராக உள்ளார்?
அ) உலக வங்கி
ஆ) உலக ப ொருளொதொர மன்றம்
இ) UNICEF 
ஈ) IMF

✓

ஐநொ அவவயின் குழந்வதகள் நல அவமப் ொன UNICEF’இன் அடுத்த
தவலவரொக அபமரிக்க அதி ர் ஜ ொபிடனின் உதவியொளரொன ஜகத்தரின்
ரஸல் நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர். ூவல மொதம் தவி விலகிய பென்ரிட்டொ
ஃஜ ொர்க்கு அடுத்த டியொக ரஸ்ஸல் வருவொர் என்று ப ொதுச்பெயலொளர்
அன்ஜடொனிஜயொ குட்டபரஸ் அறிவித்தொர்.



உஸ்ப கிஸ்தொனின் தொஷ்கண்டில் நவடப ற்றுவரும் கொமன்பவல்த்
ளுதூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப் ஜ ொட்டியில் ப ண்களுக்கொன 49 கிஜலொ
எவடப்பிரிவில் இந்திய வீரொங்கவன ஜில்லி தலப பெரொ தங்கப்
தக்கம் பவன்றொர். முன்னதொக, ஆண்களுக்கொன 55 கிஜலொ ‘ஸ்னொட்ச்’
பிரிவில் ெங்ஜகத் மகொஜதவ் ெர்கொர் தங்கப் தக்கம் பவன்றஜதொடு, புதிய
‘ஸ்னொட்ச்’ ஜதசிய ெொதவனவயயும் வடத்தொர். கொமன்பவல்த் ளு
தூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப் மற்றும் உலக ளு தூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப்
ஆகிய இரண்டிலும் இந்தியொ ஜ ொட்டியிடுகிறது.

6. அண்மையில் காலைான கெராசிரியர் ரபிகுல் இஸ்லாம், எந்த
நாட்டின் அறிஞர் ைற்றும் கலாச்ொர ஆர்வலராவார்?
அ) இந்தியொ
ஆ) வங்கொளஜதெம் 

2. ைர்கைாொவின் (mouse opossums) பூர்வீகம் எது?

இ) ொகிஸ்தொன்

அ) அபமரிக்கொ 

ஈ) ஆப்கொனிஸ்தொன்

ஆ) அண்டொர்டிகொ

✓

இ) ஐஜரொப் ொ
ஈ) ஆசியொ

✓

பமௌஸ் ஓஜ ொஸம்கள் நிஜயொட்ஜரொபிகல் மொர்சுபியல் குடும் மொன
டிபடல்பிஜடயிஜலஜய ஒப்பீட்டளவில் மிகச்சிறிய உறுப்பினர்களொகும்.
அவவ அபமரிக்கொவவ, குறிப் ொக பதன்னபமரிக்கொவவ பூர்வீகமொகக்
பகொண்டவவயொகும். அண்வமயில் புதிதொக இனங்கொணப் ட்ட இனம்,

✓

அட்லரின் மவுஸ் ஓஜ ொெம் (மர்ஜமொெொ அட்பலரி) என்று ப யரிடப் ட்டது.
அது மிகச்சிறிய துவணப்பிரிவொன வமஜகொரியஸில் ஒன்றொகும். இது
ஆரொய்ச்சியொளர் கிபரக் அட்லரின் ப யரொல் அவழக்கப் டுகிறது.

7. உலகின் புதிய குடியரொக ைாறிய ொர்ெடாஸின் முதல் குடியரசுத்
தமலவர் யார்?
அ) ஜடம் ெொண்ட்ரொ ஜமென் 
ஆ) மக்டஜலனொ ஆண்டர்ென்

3. COVID-19 ைற்றும் சடங்கு ஆகிய இரண்டின் கலமவயான
ககாவிசடங்குக் காய்ச்ெலால் ொதிக்கப்ெட்ட இந்திய ைாநிலம் எது?

இ) ஜகட்ரின்

அ) ஜகரளொ

ஈ) ென்னொ மரின்

✓

ஆ) பதலுங்கொனொ 
இ) மத்திய பிரஜதெம்
ஈ) கு ரொத்

✓

ஜதசிய ஜ ரொசிரியர் ரபிகுல் இஸ்லொம், வங்கொளஜதெத்வதச் ஜெர்ந்த ஓர்
அறிஞர் மற்றும் கலொச்ெொர ஆர்வலர் ஆவொர். அவர் ெமீ த்தில் தனது 87
ஆம் வயதில் கொலமொனொர். பமொழியியலொளரொன இவர் 1952’இல் பமொழி
இயக்கத்தில் தீவிரமொக ங்ஜகற்றொர். ஜமலும் 2018’இல் அரெொங்கத்தொல்
ஜதசிய ஜ ரொசிரியரொக நியமிக்கப் ட்டொர். அவர் சுதந்திர விருது, எகுஜே
தக் மற்றும் ங்களொ அகொடமி இலக்கிய விருது ஆகியவற்வறப் ப ற்றொர்.
அவருக்கு ெர்வஜதெ தொய்பமொழி விருதும் வழங்கப் ட்டது.

ஜகொவிட்-19 ஜநொயொளி படங்கு வவரஸொல் ொதிக்கப் டும்ஜ ொது ஏற் டும்
ஜகொவிபடங்குக் கொய்ச்ெல் ொதிப்வ தற்ஜ ொது பதலுங்கொனொ மொநிலம்
கண்டுவருகிறது. பதலுங்கொனொவில் 8க்கும் ஜமற் ட்ஜடொர் ஜகொவிபடங்கு
கொய்ச்ெலொல் ொதிக்கப் ட்டுள்ளனர். இந்தக் கலவவ ஜநொய்த்பதொற்றின்
அறிகுறிகளில் “உடல் அழுத்தம், மூச்சுத்திணறல், குளிர், உடல் வலிகள்
மற்றும் மூட்டு வலிகள்” ஆகியவவ அடங்கும். COVID-19 மற்றும்
படங்குவுக்கு ஒஜர மொதிரியொன அறிகுறிகள் உள்ளன.

ொஜகொப்ஸ்ஜடொட்டிர்

பிரிட்டிஷ் கொலனியொக மொறி 396 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கரீபியன் தீவு
நொடொன ொர் டொஸ் ெமீ த்தில் உலகின் புதிய குடியரெொக மொறியுள்ளது.
அந்நொடு, இரொணி இரண்டொம் எலிெப த்வத அரெ தவலவர் தவியில்
இருந்து நீக்கியது. நொட்டின் தவலவம நீதி தி, ஜடம் ெொண்ட்ரொ ஜமெவன
குடியரசுத் தவலவரொக தவிப்பிரமொணம் பெய்துவவத்தொர். ொர்ஜ டியன்
ொடகி ரிெொனொ ஜதசிய வீரொங்கவனயொக அறிவிக்கப் ட்டொர்.

8. 2021 நவம்ெரில் வசூல் செய்யப்ெட்ட சைாத்த GST எவ்வளவு?
அ) `0.75 லட்ெம் ஜகொடி
ஆ) `0.95 லட்ெம் ஜகொடி
இ) `1 லட்ெம் ஜகொடி

4. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற “பிமரட்’ஸ் திமிங்கலத்தின்”
நிமல என்ன?

ஈ) `1.3 லட்ெம் ஜகொடி 
✓

அ) அற்றுவிட்ட இனம்
ஆ) அருகிவிட்ட இனம் 
இ) தீவொய்ப்பு கவவல குவறந்த இனம்
ஈ) அச்சுறு நிவலவய அண்மித்த இனம்
✓

பமக்சிஜகொ வவளகுடொ “பிவரட்’ஸ் திமிங்கலங்கள்” அருகிவிட்ட உயிரி
-னங்கள் ெட்டத்தின்கீழ் “அருகிவிட்ட இனம்” என வவகப் டுத்தப் ட்டுள்
-ளன. அவவ, பமக்ஸிஜகொ வவளகுடொவில் வசிக்கும் ஒஜர ல்லற்ற
திமிங்கலங்ளொகும். நூற்றுக்கும் குவறவொன திமிங்கலங்கள் மட்டுஜம
தற்ஜ ொதுள்ளன. ஒடிஸொவின் பூரி மற்றும் கஞ்ெம் மொவட்ட எல்வலக்கு
அருஜக அழிந்துவரும் பிவரட் திமிங்கலம் இறந்து கவர ஒதுங்கியது.

9. இந்திய ஆயுதப்ெமடகளுக்கு அதிநவீன செரான் டிகரான்கமள
வழங்கிய நாடு எது?
அ) அபமரிக்கொ
ஆ) இஸ்ஜரல் 
இ) பிரொன்ஸ்

5. காைன்சவல்த் ொம்பியன்ஷிப்பில் தங்கப்ெதக்கம் சவன்ற ஜில்லி
தலசெசெராவுடன் சதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது?
அ) வில்வித்வத
ஆ) துப் ொக்கிச்சுடுதல்
இ) ளு தூக்குதல் 
ஈ) குத்துச்ெண்வட









மத்திய நிதி அவமச்ெகம் பவளியிட்டுள்ள தகவலின் டி, GST வருவொய்
பதொடர்ந்து இரண்டொவது மொதமொக ₹1,31,526 ஜகொடியொக உலொளது. இது
கடந்த ஆண்டு இஜத மொதத்தின் GST வருவொவயவிட 25% அதிகமொகும்.
ஜமலும், 2019ஐ ஒப்பிடும்ஜ ொது 27% அதிகமொகும். இதுவவர இல்லொத
அளவுக்கு GST வசூல், ஏப்ரலில் ₹1,41,384 ஜகொடியொக திவொகியுள்ளது.
பதொடர்ந்து 5ஆம் மொதமொக வசூல் ₹1 லட்ெம் ஜகொடிவயத் தொண்டியுள்ளது.

ஈ) ரஷ்யொ
✓

அதிநவீன பெரொன் டிஜரொன்கவள இந்திய ஆயுதப் வடகளுக்கு
இஸ்ஜரல் வழங்கியுள்ளது. அவவ தற்ஜ ொதுள்ள பெரொன்கவள விடவும்
அதிநவீன ஆண்டி- ொமிங் திறன்பகொண்டவவ. இந்திய அரெொங்கம்
ொதுகொப்புப் வடகளுக்கு வழங்கிய அவெரகொல நிதி அதிகொரத்தின்கீழ்
இந்த டிஜரொன்கள் வகயகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன.



 
✓











இதன்கீழ் அவர்கள் தங்கள் இரொணுவத் திறவன ஜமம் டுத்துவதற்கொக
`500 ஜகொடி மதிப்பிலொன உ கரணங்கள் மற்றும் அவமப்புகவள
வொங்கவியலும்.

10. சுற்றுச்சூழல் அமைச்ெகத்தின் ெமீெத்திய தரவுகளின்ெடி, கடந்த
10 ஆண்டுகளில் எத்தமன யாமனகள் சகால்லப்ெட்டுள்ளன?
அ) 160
ஆ) 360
இ) 660
ஈ) 1160 

✓

✓

கொட்டு யொவனகள் இறப்பு பதொடர் ொக தமிழ்நொட்வடச் ஜெர்ந்த தகவல்
அறியும் உரிவமச் ெட்ட ஆர்வலர் ஒருவர் தகவல் ஜகொரியிருந்தவத
அடுத்து, மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அவமச்ெகத்தின் ‘யொவனகள்
திட்ட’ பிரிவொல் அளிக்கப் ட்ட திலில் கடந்த த்து ஆண்டுகளில் 1160
கொட்டு யொவனகள் பகொல்லப் ட்டிருப் து பதரியவந்தது.
2020 டிெம் ர் மொதம் வவர கடந்த த்து ஆண்டுகளில் நொடு முழுவதும்
இரயில்களில் அடி ட்டு, மின்ெொரம் தொக்கி, ஜவட்வடயொடுதல் ஜ ொன்ற
ல்ஜவறு கொரணங்களொல் 1160 கொட்டு யொவனகள் இறந்துள்ளன.


1. ொரதி ொடவல ஜமற்ஜகொள் கொட்டிய பிரதமர்
‘கொசி நகர்ப் புலவர் ஜ சும் உவரதொன்
கொஞ்சியில் ஜகட் தற்ஜகொர் கருவி பெய்ஜவொம்’ இது ‘ ொரத ஜதெம்’ என்ற தவலப்பில் மகொகவி ொரதியொர் எழுதிய ொடலில்
வரும் வரிகள். வொரொணசியில் திங்கள்கிழவம நவடப ற்ற விழொவில்,
ொரதியின் ஜமற்கண்ட
ொடவல தமிழிஜலஜய ஜமற்ஜகொள்கொட்டி
ஹிந்தியில் விளக்கமளித்தொர் பிரதமர் ஜமொடி.
2. பிரிட்டனில் ஒவமக்ரொனுக்கு முதல் உயிரிழப்பு
பிரிட்டனில் ஒவமக்ரொன் வவரஸ் பதொற்றுக்கு முதல் உயிரிழப்பு
ஏற் ட்டுள்ளது. இவத பிரதமர் ஜ ொரிஸ் ொன்ென் உறுதி பெய்துள்ளொர்.
3. பென்வனயில்
ஜகமரொக்கள்

7500

இடங்களில்

பெயற்வக

நுண்ணறிவு

பென்வனயில் 7,500 இடங்களில் பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொக்கள்,
ப ண்களுக்கு எதிரொன குற்றங்கள் நவடப றும் இடங்கள், ப ொதுமக்கள்
அதிகம் கூடும் இடங்களில் அவமக்கப் டுகின்றன.
பென்வனயில் மொநகரில் ப ொதுமக்களின்
ொதுகொப்வ
உறுதி
பெய்வதற்கொக கடந்த 2017-இல் ‘மூன்றொவது கண்’ என்ற ப யரில்
கண்கொணிப்பு ஜகமரொ ப ொருத்தும் திட்டம் முன்பனடுக்கப் ட்டது.
அப்ஜ ொவதய பென்வன ப ருநகர கொவல்துவற ஆவணயொா் ஏ ஜக
விசுவநொதன்,
தனியொொா்
மற்றும்
ப ொதுமக்கள்
உதவியுடன்
ஜகமரொக்கவள ப ொருத்தும் ணிவய தீவிரப் டுத்தினொொா். மூன்றொவது
கண் திட்டத்துக்கு முன்பு வவர சில ஆயிரம் ஜகமரொக்கள் மட்டும் இருந்த
பென்வனயில் இப்ஜ ொது 50 மீட்டருக்கு ஒன்று வீதம் சுமொொா் 2.80 லட்ெம்
ஜகமரொக்கள் உள்ளன.
80 ெதவீத வழக்குகளில் துப்பு:
பென்வனயில் கண்கொணிப்பு ஜகமரொக்கள் குவறவொக இருந்த
கொலகட்டத்தில் ெொட்சிகள், தடயங்கள் அடிப் வடயில் மட்டுஜம குற்ற
வழக்குகள் துப்பு துலக்கப் ட்டன. இதனொல் எப்ஜ ொதும் ஜ ொலீஸொருக்கு
ெவொலொகஜவ இருந்தது.
ஆனொல் மூன்றொவது கண் திட்டத்துக்கு பின்னொா், ஜகமரொக்களின்
உதவிஜயொடு குற்ற வழக்குகளில் ஜ ொலீஸொொா் எளிதொக துப்பு
துலக்குகின்றனொா்.
சுமொொா் 80 ெதவீத வழக்குகளில் துப்பு துலக்குவதற்கு கண்கொணிப்பு
ஜகமரொக்கஜள கொவல்துவறக்கு உதவுகின்றன. பென்வனயில் கடந்த
கொலங்கவள விட தங்கச் ெங்கிலி றிப்பு 50 ெதவீதம், பகொள்வள 24
ெதவீதம், அடிதடி மற்றும் ஜமொதல் 11 ெதவீதம் குவறந்திருப் தொக













கொவல்துவற
தகவல்கள்
பதரிவிக்கின்றன.
குற்றங்களும் கணிெமொக குவறந்துள்ளன.

இஜதஜ ொல

பிற

பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ:
தற்ஜ ொது கண்கொணிப்பு ஜகமரொக்கவள விட அதிக திறன் பகொண்ட
ஏஎன்பிஆொா் ஜகமரொ, முக அவடயொளம் கொணும் ஜகமரொ ஆகியவவ
நகரின் முக்கியமொன குதிகளில் ப ொருத்தப் ட்டு வருகின்றன. இதன்
அடுத்தகட்ட நடவடிக்வகயொக பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொக்கள்
பென்வனயில் ப ொருத்தப் ட உள்ளன.
பென்வன கொவல்துவறக்கு ஒதுக்கப் ட்டுள்ள ரூ.150 ஜகொடி நிொா் யொ நிதி
இதற்கொக
யன் டுத்தப் டுகிறது. ெொதொரண ஜகமரொக்கவள விட
ல்ஜவறு புதிய திறன்கவளயும், கொட்சிகளின் அடிப் வடயில் எச்ெரிக்வக
விடுக்கும் வெதியும் பகொண்ட இந்த ஜகமரொக்கள் ப ொருத்தப் ட்டொல்,
ப ொதுமக்களின் ொதுகொப்பு ஜமலும் உறுதிப் டுத்தப் டும்.
ஏபனனில் இந்த ஜகமரொக்கள் பவறும் கொட்சிகவள மட்டுமல்லொது
ஒருவரது உணொா்வுகவளயும் அறியும் வெதி பகொண்டது. குற்றச் ெம் வம்
நிகழ்வதற்குரிய சூழல் ஓரிடத்தில் ஏற் ட்டொல், அவத முன்னஜர
கண்டறிந்து எச்ெரிக்கும் திறனும் இவற்றுக்கு உண்டு.
ப ண்கள் ொதுகொப்புக்கு முக்கியத்துவம்:
ப ண்களுக்கு எதிரொக குற்றங்கள் நவடப றும் இடங்கள், ொலியல்
பதொந்தரவு ெம் வங்கள் ஏற் ட்ட இடங்கள், ப ண்கள் அதிகமொக கூடும்
இடங்கள் மற்றும் ஜகொயில்கள், கடற்கவரகள், ஜ ருந்து நிவலயங்கள்,
ரயில் நிவலயங்கவள அவடயொளம் கண்டு, அங்கு இக்ஜகமரொக்கள்
ப ொருத்தப் டுகின்றன.
இவற்றுக்கொன கட்டுப் ொட்டு அவற ஜவப்ஜ ரியில் உள்ள பென்வன
ப ருநகர கொவல்துவற ஆவணயொா் அலுவலகத்தில் புதிதொக ரூ.60
ஜகொடியில் கட்டப் டும் கட்டடத்தில் இரு தளங்களில் அவமக்கப் டுகிறது.
இந்த ஜகமரொக்கவள வகயொளுவது பதொடொா் ொக கட்டுப் ொட்டு அவற
கொவலொா்களுக்கு பிரத்ஜயகமொன யிற்சி அளிக்கப் டுகிறது.
ஏற்பகனஜவ இந்த வவக ஜகமரொக்கள், நொட்டில் ப ண்களுக்கு எதிரொக
அதிகமொக குற்றம் நவடப றும் நகரங்களொன தில்லி, மும்வ , லக்பனௌ,
ப ங்களூரு ஆகிய நகரங்களில் ப ொருத்தப் ட்டுள்ளன. பென்வனயில்
இக்ஜகமரொக்கவள ப ொருத்துவதற்குரிய ஒப் ந்தப் புள்ளி இறுதி
பெய்யப் ட்டு, ணி பதொடங்கியுள்ளது. இந்த ஜகமரொக்கள் ப ொருத்தும்
ணி 2022
ூன் மொதம் முடிவவடந்து, முழுவமயொக இயங்கத்
பதொடங்கும் என பென்வன கொவல்துவற உயொா் அதிகொரிகள்
பதரிவித்தனொா்.
இந்தக்
ஜகமரொக்கள்
மூலம்
ஜ ொலீஸொரின்
ணி
எளிவமப் டுத்தப் டுவஜதொடு, கொவல் ணி இன்னும் திறனுடனும்,
வலிவமயுடனும்
இருக்கும்
என
கூறப் டுகிறது.
அஜதொடு
குற்றவொளிகளின் மீதொன கொவல்துவறயின் ொொா்வவ இன்னும் ஆழமொக
தியும்.
எப் டி பெயல் டும்?
ெொதொரண ஜகமரொக்கள் திவு பெய்யும் கொட்சிகவள ஜநரவலயில் கொண
மட்டும் முடியும். ஆனொல் பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ, ஒரு கொட்சிவய
திவு பெய்வது மட்டும் இல்லொமல் ஜகமரொவின் கொட்சியில் ஒருவரது
நடவடிக்வகவயயும் கண்கொணிக்கும். அவரது நடவடிக்வகயில்
வழக்கத்துக்கு மொறொக வித்தியொெமொகத் ஜதொன்றினொல், உடனடியொக அது
குறித்து எச்ெரிக்கும், கட்டுப் ொட்டு அவறயில் உள்ள திவரயில்
உடனடியொக அந்தக் கொட்சி ஒளிரும்.
முக்கியமொக ஒரு குற்றம் நவடப றுவதற்கு முன்ஜனஜர ஒரு இடத்தில்
உள்ள மனிதொா்களின் நடவடிக்வகவயயும், அவரது உணொா்வுகவள
அடிப் வடயொகக் பகொண்டு அங்கு அெம் ொவித ெம் வம் நவடப றுவதற்கு
வொய்ப்புள்ளதொ என் வதக் கண்டறிந்து எச்ெரிக்கும். ஒருவரது அச்ெ
உணொா்வு, ஜகொ ம், ஆத்திரம் உள்ளிட்ட உணொா்வுகவளயும் கண்டறியும்.
அஜதஜ ொல ஒரு ந ொா், துப் ொக்கி, கத்தி,அரிவொள், பவடிப ொருள் ஜ ொன்ற
ஆயுதங்களுடன் இருந்தொல் அவதயும் அறிந்து எச்ெரிக்கும்.
இவதத் தவிொா்த்து இந்த ஜகமரொவில் ஒரு இடத்தில் எத்தவன ஜ ொா்
உள்ளனொா், ொதுகொப்புப் குதியில் வவக்கப் ட்ட ப ொருள் திருடப் ட்டொல்
எச்ெரிப் து, வொகனங்களின் திவு எண்வண அவடயொளம் கொண் து,
குரல் மூலம் ஒருவவர கண்டறிவது, முகம் அவடயொளம் மூலம்
ஒருவவர கண்டறிவது, பவடி ப ொருவள கண்டறிந்து எச்ெரிப் து
உள்ளிட்ட ல்ஜவறு வெதிகள் உள்ளன.
ெொதொரண ஜகமரொவில் ஒரு மனிதனின் முக அவடயொளத்வத வவத்து
மட்டுஜம குற்றவொளிவய அவடயொளம் கொண முடியும். ஆனொல் இந்த
ஜகமரொவில் ஒருவரது நடவடிக்வக, உணொா்வுகவள ஆகியவற்றின்



 











அடிப் வடயில்
ஒருவவர
அவடயொளம்
கண்டு
எச்ெரிக்கும்
பதொழில்நுட் ம் உள்ளது. இதற்கொக அந்த ஜகமரொவிலும், அதனுடன்
ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும் ெொா்வரிலும் அதற்குரிய பிரத்ஜயக பமன்ப ொருள்
ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும்.
நகொா் முழுவதும் ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும் இத்தவகய ஜகமரொக்களில்
குற்றத் பதொடொா்புவடய மற்றும் வழக்கத்துக்கு மொறொன கொட்சிகவள
ஜதொா்வு பெய்து, அவத மட்டும் கட்டுப் ொட்டு அவற திவரயில் ஒளி ரப்பி,
எச்ெரிக்வக விடுக்கும்.
இதனொல் ஜ ொலீஸொொா், 7,500 ஜகமரொக்களில் திவொகும் கொட்சிகவளயும்
கொண ஜவண்டிய ஜதவவயில்வல. பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ
ஜதொா்வு பெய்து அளிக்கும் கொட்சிகவள மட்டும் ொொா்த்தொஜல ஜ ொதுமொனது
என கொவல்துவற உயொா் அதிகொரிகள் பதரிவித்தனொா்.
4. தமிழகத்தில் 22% ப ண்களுக்கு மனஅழுத்த ஜநொய்: அவமச்ெர்
அதிர்ச்சி தகவல்
பென்வன ஓமந்தூரொர் அரசு மருத்துவ கல்லுொரி மருத்துவமவனயில்,
முதிஜயொர் மற்றும் மன நலம் குன்றிஜயொருக்கொன பிரத்ஜயக ஐந்து
சிகிச்வெ பிரிவுகவள, அவமச்ெர்கள் சுப்பிரமணியன், ஜெகர் ொபு
ஆகிஜயொர் துவக்கி வவத்தனர்.
இதன்பின்பு, அவமச்ெர் சுப்பிரமணியன் அளித்த ஜ ட்டியில், இந்த
மருத்துவமவனயில், மனநலம் குன்றிய ஜநொயொளிகளுக்கொன மீட்பு
ஜெவவ வமயம் துவங்கப் ட்டுள்ளது. இஜதஜ ொல், 22 அரசு மருத்துவ
கல்லுொரி மருத்துவமவனகளிலும் துவங்கப் டும்.
இதற்கொக, தலொ 10 டுக்வககள் அவமக்கப் ட்டு, சிகிச்வெ மற்றும்
உணவு, உவட இலவெமொக வழங்கப் டும். பிரெவித்த ப ண்களில் 22
ெதவீதம் ஜ ருக்கு மனநிவல மொற்றம் ஏற் ட்டு, மன அழுத்த ஜநொயொல்
ொதிக்கப் டுகின்றனர். இவர்களுக்கு தொழ்வு மனப் ொன்வம, உடல்
லவீனம்,
சியின்வம, துொக்கமின்வம ஜ ொன்ற பிரச்வனகள்
ஏற் டுகின்றன.
அவர்களுக்கு
உரிய
ஆஜலொெவன
வழங்கி,
தங்கவளயும், குடும் த்தினவரயும் எப் டி ொர்த்து பகொள்ள ஜவண்டும்
என்ற அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப் டும் என கூறியுள்ளொர்.
5. நீதி திகள் ஓய்வூதியத்வத உயர்த்தும் மஜெொதொ...நிவறஜவறியது!
உச்ெ நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத
உயர்த்தும் ஜநொக்கில் நீதி திகளுக்கொன ஊதியம் மற்றும் ஜெவவ
நி ந்தவன ெட்டத்தில் திருத்தம் ஜமற்பகொள்ளும் மஜெொதொ ரொஜ்யெ ொவில்
ஜநற்று நிவறஜவறியது. அவனத்து கட்சிகளும் ஒருமித்த கருத்துடன்
ஆதரவு அளித்தன.
உச்ெ நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத
உயர்த்துவதற்கொன ஊதியம் மற்றும் ஜெவவ நி ந்தவன ெட்ட திருத்த
மஜெொதொ ஜலொக்ெ ொவில் ெமீ த்தில் நிவறஜவறியது. இந்நிவலயில் இந்த
மஜெொதொ ரொஜ்யெ ொவில் ஜநற்று தொக்கல் பெய்யப் ட்டது.
ஜகொரிக்வக
மத்திய ெட்டம் மற்றும் நீதித்துவற அவமச்ெர் கிரண் ரிஜி ு மஜெொதொவவ
தொக்கல்
பெய்து
ஜ சியதொவது:சில
வவரயறுக்கப் ட்ட
கொரணங்களுக்கொக இந்த மஜெொதொவவ தொக்கல் பெய்துள்ஜளொம். இது,
நீதி திகளின் ஊதியத்தில் எவ்வித ொதிப்புகவளயும் ஏற் டுத்தொது.உச்ெ
நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத
கணிெமொக அதிகரிக்கஜவ இந்த மஜெொதொ தொக்கல் பெய்யப் டுகிறது.
இவ்வொறு அவர் ஜ சினொர்.மஜெொதொ மீது விவொதம் நடத்த ரொஜ்யெ ொ
துவண
தவலவர்
ெரிவன்ஷ்
நொரொயண்
சிங்
அவழப்புவிடுத்தொர்.'ெஸ்ப ண்ட்'
பெய்யப் ட்ட
12
எம்.பி.,க்கள்
விவகொரத்தில் முதலில் முடிவவ அறிவிக்கும் டி, கொங்., எதிர்க்கட்சி
தவலவர் மல்லிகொர் ுன கொர்ஜக ஜகொரிக்வக விடுத்தொர். இதற்கு தி.மு.க.,
உறுப்பினர்கள் சிவொ உட் ட ல எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆதரவு
பதரிவித்தனர்.
இந்நிவலயில் கொங்., - எம்.பி., அமீ யொஜ்னிக் ஜ சுவகயில், ''உயர்
நீதிமன்றங்களில் நீதி திகளின் கொலி ணியிடங்கள் நிரப் ப் டொமல்
உள்ளன.''இதனொல் ஏரொளமொன வழக்குகள் நிலுவவயில் உள்ளன.
இந்த கொலி இடங்கவள நிரப்புவதில் மத்திய அரசுக்கு அக்கவற
உள்ளதொ?'' என ஜகள்வி எழுப்பினொர்.தி.மு.க., உறுப்பினர் வில்ென்
ஜ சியதொவது:உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ெ நீதிமன்ற நீதி திகளின்
ஓய்வு வயது தற்ஜ ொது முவறஜய 62 மற்றும் 65 ஆக உள்ளன.
இவற்வற 65 மற்றும் 70 ஆக உயர்த்த ஜவண்டும். இந்த வயதில்













நீதித்துவறயில் அவர்கள் ப ற்றுள்ள அனு வம், நிலுவவயில் உள்ள
வழக்குகவள விவரவில் முடிக்க உதவும்.
75 ஆயிரம் வழக்குகள்
உயர் நீதிமன்றங்களில் 57 லட்ெம் வழக்குகளும், உச்ெ நீதிமன்றத்தில்
75 ஆயிரம் வழக்குகளும் நிலுவவயில் உள்ளன. நீதி திகள் நியமனம்
ஜ ொதுமொன அளவில் இல்வல. உயர் நீதிமன்றங்களில் 402 நீதி தி
ணியிடங்கள் கொலியொக உள்ளன. அபமரிக்கொவில் நீதி திகள் தங்கள்
வொழ்நொள் முழுக்க ணியொற்ற ெட்டம் இடம் அளிக்கிறது. பிரிட்டனில்
நீதி திகளின் ஓய்வு வயது 70 ஆக உள்ளது. அவத 75 ஆக உயர்த்த
திட்டமிட்டுள்ளனர். நம் நொட்டில் நீதி திகள் ஓய்வு ப ற்ற பின்னும்
வழக்கறிஞர்களொக
ணியொற்றுகின்றனர்.
மத்தியஸ்தங்களில்
ஈடு டுகின்றனர். ஓய்வூதியத்வத மட்டும் நம்பிஜய வொழ்கின்றனர். அது
அவர்களின் வொழ்வொதொரத்திற்கு ஜ ொதுமொனதொக இல்வல.
உச்ெ நீதிமன்ற நீதி தியின் ஒரு மொத ெம் ளம், அவர் விெொரிக்கும்
வழக்கில் ஆ ரொகும் முன்னணி வழக்கறிஞர்களின் ஒரு நொள்
கட்டணத்வத விட குவறவு. நீதி திகளின் ெம் ளத்வத மறுவவரயவற
பெய்ய ஜவண்டும். இவ்வொறு அவர் ஜ சினொர். இவதயடுத்து மஜெொதொ
பதொடர் ொக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கொரெொரமொக விவொதித்தனர்.
விவொதத்தின் இறுதியில், அவனத்து கட்சி உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த
ஆதரவுடன் மஜெொதொ நிவறஜவறியது.''அரசியல் ொர ட்ெம் இன்றி மஜெொதொ
நிவறஜவற ஒத்துவழப்பு அளித்த அவனத்து கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும்
நன்றி,'' என, அவமச்ெர் கிரண் ரிஜி ு பதரிவித்தொர்.
6. தமிழகத்தில்
ழங்குடியினர்
ெரொெரிக்கும்கீழ் ெரிவு!

கல்வியறிவு

விகிதம்

ஜதசிய

ழங்குடியின மக்களின் கல்வி நிவலயில் இந்திய ெரொெரிவய விட,
தமிழ்நொட்டின் ெரொெரி குவறவொக இருப் தொக இன்று (டிெ. 13)
நொடொளுமன்றத்தில் விசிக உறுப்பினர் ரவிக்குமொர் எழுப்பிய ஜகள்விக்கு,
மத்திய அரசு திலளித்தது. இன்று ரவிக்குமொர் இதுகுறித்து எழுப்பிய
ஜகள்விகளுக்கு, மத்திய ழங்குடியினர் நலத் துவற இவண அவமச்ெர்
ஜரணுகொ சிங் ெருட்டொ எழுத்துபூர்வமொக தில் அளித்துள்ளொர். அதன்
விவரம் வருமொறு:
ழங்குடியினப் ப ண்களின் கல்வியறிவு விகிதத்வத அதிகரிக்க
அரெொங்கம் எடுத்த நடவடிக்வககள் என்ன?, 2020-ம் ஆண்டில்
ழங்குடியின (ST ) கல்வியறிவு குறித்த மொநில வொரியொன தரவு விவரம்
என்ன?, ள்ளிக் கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி ஆகிய இரண்டிலும்
ழங்குடி மக்களின் பமொத்த ஜெர்க்வக விகிதம் (GER) என்ன?, GER-ஐ
அதிகரிக்க அரெொங்கம் ஏஜதனும் சிறப்பு முயற்சிகவள எடுக்கிறதொ?,
அப் டியொனொல், அதன் விவரங்கள் என்ன? என்ற ஜகள்விகவள
ரவிக்குமொர் எழுப்பியிருந்தொர்.
இந்தக் ஜகள்விகளுக்கு, ழங்குடியினர் நலத் துவற இவண அவமச்ெர்
ஜரணுகொ சிங் ெருட்டொ அளித்துள்ள எழுத்துபூர்வமொன
திலில்,
‘அட்டவவணயில் 2011-ம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின் டி அவனத்திந்திய
அளவில் ழங்குடியின ஆண்களின் டிப் றிவு 59% ஆக இருக்கிறது,
ப ண்களின்
டிப் றிவு 49.4% ஆக உள்ளது. தமிழ்நொட்வடப்
ப ொறுத்தவவரயில் ழங்குடியின ஆண்களின் கல்வியறிவு 54.3%
ஆகவும், ப ண்களின் கல்வியறிவு 46.8% ஆகவும் இருக்கிறது. அதொவது,
ஆண் கல்வியில் 4.7 ெதவீதமும் ப ண் கல்வியில் 2.6 ெதவீதமும் ஜதசிய
ெரொெரிவயவிட தமிழ்நொட்டில் குவறவொக உள்ளது’
என்று
பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
இவதச் சுட்டிக்கொட்டி கொமஜதனு இவணயதள பெய்திப் பிரிவிடம் ஜ சிய
ரவிக்குமொர், “ப ொதுவொக டிப் றிவு ப ற்ஜறொர் ெதவீதத்தில் இந்தியொவில்
முன்னணி மொநிலங்களில் ஒன்றொக இருக்கும் தமிழ்நொட்டில்,
ழங்குடியினர் கல்வியறிவு நிவல மட்டும் இப் டி பின்னவடவொக
இருப் து ஜவதவனயளிக்கிறது. எனஜவ, தமிழ்நொட்டில் ழங்குடியினர்
கல்வியறிவு ெதவீதத்வத உயர்த்த தமிழக முதல்வர் சிறப்புத் திட்டம்
ஒன்வற வகுக்க நடவடிக்வக எடுக்கஜவண்டும்” என்றொர்.

7. ளுதூக்குதல்: இந்தியொவுக்கு 3-ஆவது தங்கம்
கொமன்பவல்த் ளுதூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியொவின் அ ய் சிங்
ஆடவருக்கொன 81 கிஜலொ பிரிவில் தங்கம் பவன்றொொா். இப்ஜ ொட்டியில்
இந்தியொவுக்கு இது 3-ஆவது தங்கப் தக்கமொகும்.
அ ய் சிங் தனது எவடப் பிரிவில் ஸ்னொட்ச்சில் 147 கிஜலொ, கிளீன் &
ப ொா்க்கில் 175 கிஜலொ என பமொத்தமொக 322 கிஜலொ எவடவயத் தூக்கி



 















முதலிடம் பிடித்தொொா். இதில் அவொா் ஸ்னொட்ச் பிரிவில் தூக்கிய எவட
ஜதசிய ெொதவனயொகும்.
ஏற்பகனஜவ இப்ஜ ொட்டியில் தங்கம் பவன்ற ப ரிமி லொல்ரினுன்கொ (67
கிஜலொ), அசிந்தொ ஷியுலி (73 கிஜலொ) ஆகிஜயொருடன் இவணந்து அ ய்
சிங்கும் தற்ஜ ொது கொமன்பவல்த் விவளயொட்டுப் ஜ ொட்டிக்கு ஜநரடியொகத்
தகுதிப ற்றொொா்.
இதனிவடஜய, இந்தப் ஜ ொட்டியில் மகளிருக்கொன 59 கிஜலொ பிரிவில்
இந்தியொவின் ொப்பி ெஸொரிகொ ஸ்னொட்ச் பிரிவில் 84 கிஜலொ, கிளீன் &
ப ொா்க் பிரிவில் 105 கிஜலொ என பமொத்தமொக 189 கிஜலொ எவடவயத்
தூக்கி 2-ஆம் இடம் பிடித்து பவள்ளி பவன்றொொா்.
8. 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ‘பிர ஞ்ெ அழகி
இந்திய ப ண்...!

ட்டத்வத பவன்ற’

இஸ்ஜரலின் சுற்றுலொத்தளமொன எய்லட் நகரில் பிர ஞ்ெ அழகிக்கொன
ஜ ொட்டி நவடப ற்றது. இதில், ல்ஜவறு நொடுகவளச் ஜெர்ந்த சுமொர் 80
அழகிகள் மிஸ் யுனிவர்ஸ் ட்டத்திற்கொக ங்ஜகற்றனர்.
இந்நிவலயில், இந்தியொ ெொர்பில் ங்ஜகற்ற இளம்ப ண் ெர்னொஸ் கவுர்
பிர ஞ்ெ அழகியொக ஜதர்வு பெய்யப் ட்டொர். அவருக்கு முன்னொள் பிர ஞ்ெ
அழகி பமக்சிஜகொவவ ஜெர்ந்த ஆண்ட்ரியொ பமெொ வொவகவய சூட்டினொர்.
ெர்னொஸ் கவுர் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு மிஸ் ெண்டிகரொக ஜதர்வு
பெய்யப் ட்டொர். ஜமலும் ல்ஜவறு அழகிப் ஜ ொட்டிகளில் ங்ஜகற்று
ட்டங்கவளயும் பவன்றுள்ளொர்.
இந்தியொ ெொர்பில் லொரொ தத்தொ 2000-ம் ஆண்டில் மிஸ் யுனிவர்ஸ்
ட்டத்வத பவன்றிருந்தொர். அதன்பிறகு 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
இந்தியப் ப ண் பிர ஞ்ெ அழகியொக ஜதர்வு பெய்யப் ட்டுள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.











