


         

    

1. 2021 - உலகளாவிய சுகாதார காப்பீட்டு நாளுக்கானக் கருப் 

ப ாருள் என்ன? 

அ) Sustainable Health Coverage 

ஆ) Leave No One’s Health Behind: Invest in Health Systems for All  

இ) Universal access to Healthcare 

ஈ) Equitable and healthy society 

✓ ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் டிசம்பர்.12 அன்று உலக நல ோழ்வு அமைப்போல் 

உலகளோவிய சுகோதோர கோப்பீடு நோளோக அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

✓ எந்தவ ோரு பணவநருக்கடியும் இல்லோைல் அமைத்து ைக்களும் தரைோை 

நல ோழ்வுச் வசம கமளப் வபறு மத இந்நோள் உறுதிவசய்கிறது. 

உலகளோவிய நல ோழ்வுக் கோப்பீடு ஐநோ அம யோல் நீடித்த  ளர்ச்சி 

இலக்குகளோக வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “Leave No One’s Health Behind: 

Invest in Health Systems for All” என்பது நடப்போண்டில் (2021)  ரும் 

இந்நோளுக்கோை கருப்வபோருளோகும். 

 

2. நியூ கலிட ானியாவின் தீவுப் குதி சமீ த்தில் எந்த நாட்டின் ஒரு 

 குதியாக இருக்க வாக்களித்தது? 

அ) பிரோன்ஸ்  

ஆ) அவைரிக்கோ 

இ) ஜப்போன் 

ஈ) ரஷ்யோ 

✓ பிவரஞ்சு தீவுப் பிரவதசைோை புதிய கலிவடோனியோவில் உள்ள 

 ோக்கோளர்கள், பிரோன்ஸ் நோட்டின் ஒரு பகுதியோக இருப்பதற்கு  ோக்குச் 

வசலுத்திைர். வதன் ைோகோண பிரோந்தியத்தின் தமல ர் வசோனியோ 

வபக்ஸ், இதன் முடிவுகமள அறிவித்தோர். இதில் பங்வகற்ற ர்களில் 96 

சதவீதத்திைர் பிரோன்சுடன் இருப்பமதத் வதர்ந்வதடுத்தைர்.  ோக்வகடுப்பு 

ஐநோ ைற்றும் பிரோந்திய ஆற்றல்களோல் கண்கோணிக்கப்பட்டது. 

 

3. ‘Commercial Space Astronaut Wings’ திட் த்து ன் பதா ர்புட ய 

நாடு எது? 

அ) அவைரிக்கோ  

ஆ) சீைோ 

இ) ரஷ்யோ 

ஈ) ஆஸ்திவரலியோ 

✓ ‘Commercial Space Astronaut’ திட்டம் US Federal Aviation Administration 

(FAA) மூலம் வசயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டம் 1984ஆம் ஆண்டின் 

 ணிக விண்வ ளி வ ளியீட்டுச் சட்டத்தின்கீழ்  ருகிறது ைற்றும் 

விைோனிகள் ைற்றும் விைோைக் குழுவிைமர அங்கீகரிப்பதற்கோக இது 

 டி மைக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில், FAA ஆைது, விண்வ ளிமயச் 

வசரும் நபர்களுக்கு  ழங்கப்படும் கைர்ஷியல் ஸ்வபஸ் அஸ்ட்வரோைோட் 

விங்மை இனி வ ளியிடப்வபோ தில்மல எை அறிவித்தது. 

 

4. புதுப்பிக்கப் ட்  DICGC சட் த்தின் டி, கணக்கு டவத்திருப் வர் 

-கள் தாங்கள் காப்பீடு பசய்யப் ட்  டவப்புத்பதாடகடய ____ 

நாட்களுக்குள் அணுகலாம்? 

அ) 30 

ஆ) 45 

இ) 90  

ஈ) 180 

✓ கணக்கு ம த்திருப்ப ர்கள் தோங்கள் கோப்பீடு வசய்த ம ப்புத்வதோமக 

-மய 90 நோட்களுக்குள் அணுகு மத உறுதிவசய் தற்கோக இந்திய 

அரசு ம ப்புத்வதோமக கோப்பீடு ைற்றும் கடன் உத்தர ோத கோர்ப்பவரஷன் 

சட்டத்தில் ஒரு திருத்தத்மத நிமறவ ற்றியது. 

✓  ங்கி வடபோசிட் கோப்பீட்டு நிகழ்வில் பிரதைர் வைோடி கலந்து வகோண்டு, 

 ங்கிகள் நிதி வநருக்கடியில் சிக்கியுள்ள 1 இலட்சத்துக்கும் வைற்பட்ட 

வடபோசிட்தோரர்களுக்கு ̀ 1,300 வகோடி  ழங்கப்பட்டுள்ளதோக வதரிவித்தோர். 

அத்தமகய கணக்குகளில் சிக்கியுள்ள மூன்று லட்சம் வடபோசிட்தோரர்கள் 

நிதிமயப் வபறவுள்ளைர். 

 

5. அண்டைச் பசய்திகளில் இ ம்ப ற்ற  க்ஸா புலிகள் காப் கம் 

அடைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) வைற்கு  ங்கம்  

ஆ) ஆந்திர பிரவதசம் 

இ) பீகோர் 

ஈ) வைகோலயோ 

✓ வைற்கு  ங்கத்தில் உள்ள பக்ைோ புலிகள் கோப்பகத்தில் குமறந்தது 23 

ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு இரோயல்  ங்கப்புலி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 

-ள்ளதோக வைற்கு  ங்க ைோநில அரசு வதரிவித்துள்ளது. பக்ைோ புலிகள் 

கோப்பகத்தின் கிழக்கு தோைன்பூர் கோட்டிலுள்ள கண்கோணிப்பு வகைரோவில் 

அப்புலியின் படம் பதி ோகியுள்ளது. இதற்கு முன்பு 1998ஆம் ஆண்டில், 

இரோயல்  ங்கப்புலியின் படங்கள் அக்கோப்பகத்தில் பதி ோகிை. வதசிய 

 ைவுயிரி  ோரியத்திடமிருந்து புலிகள் கோப்பகம் என்ற அமடயோளத்மத 

இந்தக் கோப்பகம் இழந்துவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. உலகின் மிகவுயரைான ரயில்டவ  ாலத்தூண் கட் ப் ட்டு வரும் 

டநானி  ள்ளத்தாக்கு அடைந்துள்ள ைாநிலம்/யூடி எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) உத்தரகோண்ட் 

இ) ைணிப்பூர்  

ஈ) லடோக் 

✓ ைணிப்பூர் ைோநிலத்தில் உள்ள வநோனி பள்ளத்தோக்கில் 141 மீ உயரத்தில் 

உலகின் மிகவுயரைோை ரயில்வ  போலத்தூமண ரயில்வ  நிர் ோகம் 

நிர்ைோணித்து  ருகிறது. இது 111 கி.மீ நீளமுள்ள ஜிரிபோம்-இம்போல் ரயில் 

போமதயின் ஒருபகுதியோக உள்ளது. இது ைணிப்பூரின் தமலநகரத்மத 

நோட்டின் அகலப்போமத வநட்வ ோர்க்குடன் இமணப்பமத வநோக்கைோகக் 

வகோண்டுள்ளது. வநோனி பள்ளத்தோக்கிலுள்ள இப்போலம், ஐவரோப்போவின் 

ைோண்டினீக்வரோவில் அமைந்துள்ள ைோலோ - ரிவஜகோ ம யோடக்ட்டின் 

தற்வபோமதய 139 மீ உயர சோதமைமய முறியடிக்கும். 

 

7.‘இருவாச்சி திருவிழா’ என் து பின்வரும் எந்த ைாநிலம்/யூனியன் 

பிரடதசத்தில் பகாண் ா ப் டும் ஒரு கலாச்சார விழாவாகும்? 

அ) அஸ்ைோம் 

ஆ) நோகோலோந்து  

இ) வைற்கு  ங்கம் 

ஈ) பீகோர் 

✓ நோகோலோந்து ைோநிலத்தின் தனித்து ம்மிக்க ‘இரு ோச்சி திருவிழோ’, 

“திருவிழோக்களின் திருவிழோ” எை அமழக்கப்படுகிறது. அதன் போரம்பரிய 

முமறயில் டிச.1ஆம் வததி அந்தத் திருவிழோ வதோடங்கியது. இந்த ஆண்டு 

(2021) திருவிழோவின் 22ஆ து பதிப்பு ஆகும். கடந்த ஆண்டு, COVID 

வதோற்றுகோரணைோக வைய்நிகர் முமறயில் இத்திருவிழோ நடத்தப்பட்டது. 

10 நோள் நமடவபறும் இவ்விழோ, ஆண்டுவதோறும் டிசம்பர் வதோடக்கத்தில் 

வதோடங்கி நோகோலோந்தின் ைோநில திைத்துடன் ஒத்திமசந்து நடக்கிறது. 

 

8. உலக  ாரம் ரிய தளைான லியாங்சு நகரத்தின் பதால்ப ாருள் 

இடி ாடுகள் உள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்போன் 

ஆ) சீைோ  

இ) கிவரக்கம் 

ஈ) வதன் வகோரியோ 

✓ லியோங்சு நகரத்தின் வதோல்வபோருள் இடிபோடுகள் ஓர் உலக போரம்பரிய 

தளைோகும். யோங்வச நதி வடல்டோவில் உள்ள லியோங்சு கலோச்சோரத்தின் 

ைர்ைத்திற்கு வதோல்வபோருள் ஆரோய்ச்சியோளர்கள் தீர்வு கண்டுள்ளைர். 

இது உலகின் மிகவும் வைம்பட்ட கற்கோல கலோச்சோரங்களில் ஒன்றோக 

இருந்தது. சமீபத்திய ஆரோய்ச்சியில், இக்களிைண் அடுக்கு நோகரிகத்தின் 

அழிவுக்கு யோங்வச ஆற்றின் வ ள்ளம் கோரணைோக இருக்கலோம் எைக் 

கூறப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. “Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism” என்ற நூடல எழுதியவர் 

யார்? 

அ) தின்யோர் பவடல்  

ஆ) மிலன் ம ஷ்ணவ் 

இ) ஓர்னிட் சனி 

ஈ) வஜய்ரோம் ரவைஷ் 

✓ எழுத்தோளர் தின்யோர் பவடல் தைது “Naoroji: Pioneer of Indian 

Nationalism” என்ற நூலிற்கோக 2021ஆம் ஆண்டுக்கோை ைதிப்புமிக்க 

கைலோவதவி சட்வடோபோத்யோய் NIF புத்தகப்பரிமச வ ன்றோர். கைலோவதவி 

சட்வடோபோத்யோய் NIF புத்தகப்பரிசோைது கடந்த 2018’இல் நிறு ப்பட்டது. 

இது அமைத்து வதசிய எழுத்தோளர்களின் புமைகமத அல்லோத இலக்கி 

-யங்கமள வகௌரவிக்கின்றது. இந்நூல் இந்திய வதசிய கோங்கிரமை 

நிறுவிய 19ஆம் நூற்றோண்டின் தமல ரோை வநௌவரோஜியின்  ோழ்க்மக 

 ரலோறு ஆகும். அ ர் இந்திய  ம்சோ ளிமயச் வசர்ந்த முதல் பிரிட்டிஷ் 

போரோளுைன்ற உறுப்பிைோரோ ோர். 

 

10. அண்டையில் நிடறடவற்றப் ட்  ‘அடண  ாதுகாப்பு ைடசாதா, 

2019’ உ ன் பதா ர்புட ய ைத்திய அடைச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்சகம் 

ஆ) ஜல் சக்தி அமைச்சகம்  

இ) உழவு ைற்றும் உழ ர்கள் நல அமைச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல்,  ைம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்றம் அமைச்சகம் 

✓ அண்மையில் ைோநிலங்களம யில் அமண போதுகோப்பு ைவசோதோ - 2019 

நிமறவ ற்றப்பட்டது. ைத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சர் கவஜந்திர சிங் 

வஷகோ த், இந்த ைவசோதோ ைோநிலங்களின் நீர், அமண உரிமை அல்லது 

பரோைரிப்பு, அல்லது மின்சோரம்வபோன்ற  ளங்கள் மீதோை ைோநிலங்களின் 

உரிமைகமளக் மகக்வகோள்ளும் வநோக்கத்மத வகோண்டிருக்கவில்மல 

என்று வதளிவுபடுத்திைோர். 

✓ நோடு முழு தும் உள்ள அமணகளின் போதுகோப்மப உறுதிவசய்யவும், 

உயிர் ைற்றும் உமடமைகளுக்கு வபரிழப்மப ஏற்படுத்தும் அமணகள் 

வதோடர்போை வபரிடர்கமளத் தடுக்கவும் இந்த ைவசோதோ  மக வசய்கிறது. 

 


1. பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை ஐ.நோ.  மரவு தீர்ைோைத்துக்கு 

இந்தியோ எதிர்ப்பு 

பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை ஐ.நோ. சமப  மரவு தீர்ைோைத்துக்கு 

எதிரோக இந்தியோ  ோக்களித்தது. 

ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலில் இந்தியோ நிரந்தரைற்ற உறுப்பு நோடோக 

இடம்வபற்றுள்ளது. இந்த சூழலில் ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலில் 

பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை  மரவு தீர்ைோைம் வநற்று 

முன்திைம் வகோண்டு  ரப்பட்டது. இந்த தீர்ைோைத்மத 12 நோடுகள் 

ஆதரித்தை. இந்தியோவும் ரஷ்யோவும் எதிர்த்து  ோக்களித்தை. சீைோ 

 ோக்வகடுப்பில் பங்வகற்க வில்மல. நிரந்தர உறுப்பு நோடோை ரஷ்யோ 

வீட்வடோ அதிகோரத்மத பயன்படுத்தியதோல் தீர்ைோைம் ரத்து வசய்யப்பட்டது. 

 ோக்வகடுப்பின்வபோது ஐ.நோ.வுக்கோை இந்திய தூதர் திருமூர்த்தி 

வபசியதோ து: 

பரு நிமல ைோறுபோட்மட தடுக்க வ ண்டும் என்பதில் இந்தியோ 

உறுதியோக உள்ளது. அவதவநரம் பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போக 

ஐ.நோ. சமபயின் 197 நோடுகளும் ஆவலோசித்து தீர்ைோனிக்க வ ண்டும். 

ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலின் 15 நோடுகள் ைட்டும் தீர்ைோனிக்க முடியோது. 

இந்த அம யில் தீர்ைோைம் நிமறவ ற்றப்பட்டோல் முடிவு எடுக்கும் 

அதிகோரம் சில நோடுகளின் மககளுக்கு வசல்லும். இவ் ோறு அ ர் 

வதரிவித்தோர். 

புவி வ ப்பம் அதிகரிப்பதற்கு அவைரிக்கோ, சீைோ ைற்றும்  ளர்ச்சி அமடந்த 

வைற்கத்திய நோடுகள் முக்கிய பங்கு  கிக்கின்றை. இந்த நோடுகள் 

பரு நிமல ைோறுபோட்மட தடுக்க அதிக நிதி ஒதுக்க வ ண்டும்.  ளரும் 

நோடுகள், பின்தங்கிய நோடுகள் மீது கட்டுப்போடுகமள திணிக்கக்கூடோது 

என்று இந்தியோ உள்ளிட்ட நோடுகள்  லியுறுத்தி  ருகின்றை. 

 

2. 7.56 லட்சம் சுய உதவிக்குழு உறுப்பிைர்களுக்குரூ.2,750 வகோடியில் 

நலத்திட்ட உதவிகள்: திருத்தணியில் முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின் இன்று 

 ழங்குகிறோர் 

திருத்தணியில் இன்று நமடவபறும் விழோவில், 7.56 லட்சம் ைகளிர் சுய 

உதவிக்குழு உறுப்பிைர்களுக்கு ரூ.2,750 வகோடி ைதிப்பிலோை 

நலத்திட்ட உதவிகமள முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின்  ழங்குகிறோர். 

தமிழகம் முழு தும் 7.22 லட்சம் சுய உதவிக்குழுக்கள் உள்ளை. 

இ ற்றில் 1 வகோடிவய 6 லட்சத்துக்கும் வைற்பட்வடோர் உறுப்பிைர்களோக 

உள்ளைர். இதில் நகர்ப்புறத்தில் 36 லட்சம் வபரும், கிரோைப்புறத்தில் 70 

லட்சம் உறுப்பிைர்களும் உள்ளைர். 

ைகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.5,500 வகோடி கவரோைோ சிறப்புக் 

கடன் உட்பட ரூ.20 ஆயிரம் வகோடி கடன் உறுதி வசய்யப்படும், 36,218 

சுய உதவிக்குழுக்கள் பயன்வபறும்  மகயில் ரூ.809.71 வகோடியில் 

ஊரக  ோழ் ோதோரத் திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும் என்பை வபோன்ற 

அறிவிப்புகள் சட்டப்வபரம யில், வ ளியிடப்பட்டை. 

தற்வபோது இந்த அறிவிப்புகமள வசயல்படுத்தும் வநோக்கில், தமிழகம் 

முழு தும் 58,463 சுய உதவிக்குழுக்கமளச் வசர்ந்த 7,56,142 

உறுப்பிைர்களுக்கு ரூ.2,749.85 வகோடி ைதிப்பிலோை கடன் உதவிகள், 

நலத்திட்ட உதவிகமள முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின்  ழங்குகிறோர். 

திரு ள்ளூர் ைோ ட்டம் திருத்தணி பட்டோபிரோம் பகுதியில் உள்ள 

தனியோர் கல்லூரி  ளோகத்தில் நமடவபறும் இந்த விழோவில், ைகளிர் சுய 

உதவிக்குழுக்களுக்கு  ங்கிக்கடன், நலத்திட்ட உதவிகள் 

 ழங்கப்படும்வபோது, இவத வநரத்தில் இதர ைோ ட்டங்களிலும் அந்தந்த 

ைோ ட்டங்கமளச் வசர்ந்த பயைோளிகளுக்கு அமைச்சர்கள் ைற்றும் 

ைோ ட்ட ஆட்சியர்கள் நலத்திட்ட உதவிகமள  ழங்கு ர். 

இந்நிமலயில், வநற்று முன்திைம் திரு ள்ளூர் ைோ ட்டத்தில் விழோ 

நமடவபறும் இடத்மத அமைச்சர்கள் வக.ஆர்.வபரியகருப்பன், சோ.மு.நோசர் 

ஆகிவயோர் போர்ம யிட்டு ஆய்வு வசய்தைர். 

 

3. தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோண்ட ோா்களில் 48%-க்கு வைல் வபண்கள்: 

ைோநிலங்களம யில் தக ல் 

நோட்டில் கவரோைோ தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோண்ட ோா்களில் 48.70 

சதவீதம் வபோா் வபண்கள் என்று ைோநிலங்களம யில் வசவ் ோய்க்கிழமை 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது வதோடோா்போை வகள்விக்கு ைத்திய சுகோதோரத் துமற இமணமைச்சோா் 

போரதி பிரவீண் ப ோோா் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் கூறியிருப்பதோ து: 

வபோதிய விழிப்புணோா்வு இல்லோத கோரணத்தோல் வபண்கள் கவரோன் 

தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோள்ளும் விகிதம் சற்று குமற ோகவ  உள்ளது. 

கோா்ப்பிணிகள், போலூட்டும் தோய்ைோோா்களுக்கும் கவரோைோ தடுப்பூசி 

வசலுத்து தில் தயக்கம் உள்ளது. எனினும் கடந்த வை 19-ஆம் வததி 

முதல், போலுட்டும் தோய்ைோோா்களும், ஜூமல 2 முதல் கோா்ப்பிணிகளும் 

தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோள்ளலோம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

உரிய ைருத்து   ல்லுநோா்களுடன் ஆவலோசித்து எடுக்கப்பட்ட 

முடி ோகும். 

டிசம்போா் 8-ஆம் வததி நில ரப்படி கவரோைோ தடுப்பூசி வசலுத்திக் 

வகோண்ட ோா்களில் 48.70 சதவீதம் வபண்கள் ஆ ோா். கவரோைோ தடுப்பூசி 

வசலுத்திக் வகோள் து ைற்றும் கவரோைோ தடுப்பு முன்வைச்சரிக்மக 

நட டிக்மககமளக் கமடப்பிடிப்பது வதோடோா்போக வபண்கள் ைத்தியில் 

விழிப்புணோா்வு ஏற்படுத்த சிறப்பு நட டிக்மககமள வைற்வகோள்ளுைோறு 

ைோநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. 2022-இல்  ருகிறது இந்திய வசஸ் லீக் 

அடுத்த ஆண்டு ஜூன் ைோதம் ‘இந்திய வசஸ் லீக்’ என்ற வபயரில் வசஸ் 

வபோட்டிமய நடத்த இருப்பதோக அகில இந்திய வசஸ் சம்வைளைம் 

வசவ் ோய்க்கிழமை அறிவித்தது. 

கிரிக்வகட், போட்மின்டன், கோல்பந்து வபோட்டிகளில் இருப்பமதப் வபோன்று 

வசஸ் விமளயோட்டிலும் இத்தமகய லீக் வபோட்டி முமறமய இந்திய 

சம்வைளைம் முன்வைடுக்கிறது. 

இப்வபோட்டியில் வைோத்தம் 6 அணிகள் இருக்கும் என்றும், அதில் 

ஒவ்வ ோரு அணியிலும் இரு சூப்போா் கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், இரு இந்திய 

கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், இரு ைகளிோா் கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், ஒரு ஜூனியோா் 

ஆட ோா், ஒரு ஜூனியோா் ைகளிோா் எை 8 வபோா் இருப்போோா்கள் என்றும் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

டபுள் ரவுண்ட் ரோபின் முமறயில் இரு  ோரங்கள் நமடவபற இருக்கும் 

இப்வபோட்டியின் குரூப் சுற்று முடிவில் முதல் இரு இடங்கமளப் பிடிக்கும் 

அணிகள் இறுதிச் சுற்றில் வைோதும். வபோட்டிமய இரு நகரங்களில் நடத்த 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சோா் தவச அளவிலோை சிறந்த வீரோா், 

வீரோங்கமைகமள இந்தியோவுக்கு அமழத்து  ரு துடன், உள்நோட்டில் 

இருக்கும் சிறந்த வீரோா், வீரோங்கமைகளுக்கு நல்லவதோரு களத்மத 

அமைத்துக் வகோடுப்பவத இந்தப் வபோட்டியின் வநோக்கவைை சம்வைளைம் 

வதரிவித்துள்ளது. வபோட்டி வதோடோா்போை இதர அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து 

வ ளியோகும் எைத் வதரிகிறது. 

 



         

    

1. OECD’இன் சமீபத்திய பபொருளொதொரக் கண்ண ொட்டத் 

-தின்படி, இந்த ஆண்டுக்கொன உலகளொவிய GDP 

வளர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ) 9.5% 

ஆ) 8% 

இ) 5.6%  

ஈ) 2.3% 

✓ OECD அதன் சமீபத்திய பபொருளொதொரக் கண்ண ொட்டத்தில் 

உலக வளர்ச்சி இந்த ஆண்டு 5.6%ஆக இருக்கும் என்று 

கூறியுள்ளது. உலகளொவிய GDP வளர்ச்சி 2022’இல் 

4.5%ஆகவும், 2023’இல் 3.2%ஆகவும் இருக்கும் 

என்பததயும் அது சிறப்பித்துக்கூறியுள்ளது. 

 

2. அண்மையில் நிமைணவற்ைப்பட்ட ‘அம  பொதுகொப்பு 

ைணசொதொ, 2019’ உடன் பதொடர்புமடய ைத்திய அமைச்சகம் 

எது? 

அ) உள்துதற அதைச்சகம் 

ஆ) ஜல் சக்தி அதைச்சகம்  

இ) உழவு அதைச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல், வன அதைச்சகம் 

✓ அண்தையில் ைொநிலங்களதவயில், ‘அத  பொதுகொப்பு 

ைணசொதொ, 2019’ நிதறணவற்றப்பட்டது. ைத்திய ஜல் சக்தி 

அதைச்சர் கணஜந்திர சிங் பெகொவத், இந்த ைணசொதொ நீர், 

அத  உரிதை அல்லது பரொைரிப்பு, அல்லது மின்சொரம் 

ணபொன்ற வளங்கள் மீதொன ைொநிலங்களின் உரிதைகதள 

தகக்பகொள்ளும் ண ொக்கத்தத பகொண்டிருக்கவில்தல 

என்று பதளிவுபடுத்தினொர். 

✓  ொடு முழுவதுமுள்ள அத களின் பொதுகொப்தப உறுதி 

பசய்யவும், அத கள் பதொடர்பொன ணபரிடர்கதள 

தடுக்கவும் இந்த ைணசொதொ வதக பசய்கிறது. 

 

3. “State Finances: A Study of Budgets of 2021-22” 

என்ை தமலப்பில் ஆய்மவ பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆணயொக் 

ஆ) நிதி அதைச்சகம் 

இ) ஆர்பிஐ  

ஈ) ஏடிபி 

✓ ரிசர்வ் வங்கியின் வருடொந்திர பவளியீடு, “State Finances: 

A Study of Budgets of 2021-22” என்ற ததலப்பில் 

அண்தையில் பவளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்தகயின்படி, 

ைொநிலங்களின் ஒருங்கித ந்த கடன்-ஜிடிபி விகிதம் 

2022 ைொர்ச் இறுதிக்குள் 31 சதவீதைொக இருக்கும் என்று 

எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது, இது 2022-23ல் (FY23) அதடய 

ணவண்டிய இலக்கொன 20 சதவீதத்ததவிட அதிகைொகும். 

 

4. அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘GJ 367 b’ என்பது 

ஒரு ...........? 

அ) கருந்துதள  ஆ) புறக்ணகொள்  

இ) சிறுணகொள்  ஈ) விண்கல் 

✓ புதன் ணகொள் ணபொன்று 8 ைணிண ரத்தத ஓரொண்டொகக் 

பகொண்ட புறக்ணகொள் ‘GJ 367 b’ஐ அறிவியலொளர்கள் 

சமீபத்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது புதன் ணபொன்று 

பொதறக்ணகொள் என்றும் பூமியின் பொதி நிதற பகொண்டது 

என்றும் கருதப்படுகிறது. 

✓ ‘GJ 367 b’ ஆனது 24 ைணி ண ரத்திற்கும் குதறவொன 

ண ரத்தில் தங்கள்  ட்சத்திரத்தத சுற்றிவரும் புறக் 

ணகொள்கள் குழுவிற்கு உரியதொகும். இததன பஜர்ைன் 

விண்பவளி தையத்தின் ணகொள் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் 

விஞ்ஞொனிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 

5. எந்நிறுவனம் / குழுைத்தின் 75ஆம் ஆண்டு நிறைறைக் 

குறிக்கும் வமகயில், இந்திய அரசு நிமனவு அஞ்சல்தமல 

பவளியிட்டுள்ளது? 

அ) டொடொ குழுைம் 

ஆ) ரிதலயன்ஸ் குழுைம் 

இ) ைஹிந்திரொ ைற்றும் ைஹிந்திரொ குழுைம்  

ஈ) ணகொத்ணரஜ் குழுைம் 

✓ ைஹிந்திரொ ைற்றும் ைஹிந்திரொ குழுைத்தின் 75 ஆண்டு 

நிதறதவ முன்னிட்டு, இந்திய அரசு நிதனவு அஞ்சல் 

ததலகதள பவளியிட்டுள்ளது. 1945ஆம் ஆண்டு KC 

ைஹிந்திரொ ைற்றும் அவரது சணகொதரர் JC ைஹிந்திரொ 

ஆகிணயொரொல் நிறுவப்பட்டதுதான் ைஹிந்திரொ ைற்றும் 

ைஹிந்திரொ குழுைம். கடந்த 1947’இல், வில்லிஸ் ஜீப்கதள 

அந்த நிறுவனம் உற்பத்தி பசய்யத் பதொடங்கியது. 

 

6. 2021 - உலக எய்ட்ஸ் நொளுக்கொனக் கருப்பபொருள் 

என்ன? 

அ) Know your Status 

ஆ) Communities Make the Difference 

இ) Global Solidarity Shared Responsibility 

ஈ) End inequalities. End Aids. End pandemics  

✓ ‘உலக எய்ட்ஸ்  ொள்’ ஒவ்ணவொர் ஆண்டும் டிச.1 அன்று 

உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது முதன் 

முதலில் 1988’இல் அனுசரிக்கப்பட்டது. “End inequalities. 

End Aids. End pandemics” என்பது இந்த ஆண்டுக்கொன 

உலக எய்ட்ஸ்  ொளின் கருப்பபொருளொகும். 

 

7. 2021 – ‘சர்வணதச தன்னொர்வலர் நொளுக்கொனக்’ கருப் 

பபொருள் என்ன? 

அ) Volunteer now for our common future  

ஆ) World needs Volunteers 

இ) Volunteering during Pandemic 

ஈ) Welcoming Volunteers 

✓ ஆண்டுணதொறும், நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகதள (SDGs) 

அதடவதற்கொக ணதசிய ைற்றும் பன்னொட்டு அளவில் 

தன்னொர்வலர்களின் பங்தக ஊக்குவிப்பதற்கொக டிச.5 

அன்று சர்வணதச தன்னொர்வலர்கள்  ொள் அனுசரிக்கப்படு 

-கிறது. இந் ொள் உலபகங்குமுள்ள தன்னொர்வலர்களின் 

பங்களிப்தப அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ UNGA, 2001’ஐ சர்வணதச தன்னொர்வலர்களின் ஆண்டொக 

குறித்தது. “Volunteer now for our common future” என்பது 

இந்த ஆண்டுக்கொன ‘சர்வணதச தன்னொர்வலர்  ொளின்’ 

கருப்பபொருளொகும். 

 

8. உலக ைண் நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை ணததி எது? 

அ) டிசம்பர் 3 

ஆ) டிசம்பர் 5  

இ) டிசம்பர் 7 

ஈ) டிசம்பர் 9 

✓ ைண்ணின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் அதன் நிதலயொன 

ணைலொண்தை குறித்து ைக்களின் கவனத்ததக் 

குவிப்பதற்கொக, ஒவ்பவொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 5ஆம் ணததி 

உலக ைண் தினம் பகொண்டொடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 

பிரச்சொரைொனது “Halt soil salinization, boost soil productivity” 

என்ற கருப்பபொருதள அடிப்பதடயொகக் பகொண்டது. 

 

9. ‘சிப்ரியன் ணபொயொஸ் பரிசுடன்’ பதொடர்புமடய துமை 

எது? 

அ) விண்பவளி அறிவியல் 

ஆ) கணிதம்  

இ) தவரொலஜி 

ஈ) வணிகம் 

✓ புகழ்பபற்ற இந்திய-அபைரிக்க கணிதவியலொளர் நிகில் 

ஸ்ரீவஸ்தவொ, முதன் முதறயொக வழங்கப்பட்டும் $5,000 

ைதிப்புதடய சிப்ரியன் ணபொயொஸ் பரிசுக்கு கூட்டொகத் 

ணதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளொர். ஆபணரட்டர் தியரியில் அவர் 

ஆற்றிய பங்களிப்பிற்கொக அபைரிக்க கணித சங்கம் 

அவருக்கு இவ்விருதத வழங்குகிறது. 

 

10. ‘Public Service Ethics - A Quest for Naitik Bharat’ 

என்ை நூமல எழுதியவர் யொர்? 

அ) பிரபொத் குைொர்  

ஆ) விஜய் குைொர் 

இ) இதறயன்பு 

ஈ) அஜய் பூென் பொண்ணட 

✓ ஜொர்கண்ட் ைொநிலத்தின் முன்னொள் ஆளு ரும், இந்திய 

அரசின் முன்னொள் ணகபினட் பசயலொளருைொன பிரபொத் 

குைொர் எழுதிய, ‘Public Service Ethics - A Quest for Naitik 

Bharat’ என்ற நூதல குடியரசுத் துத த் ததலவர் 

பவளியிட்டொர். 

 

 

1. எண்ை ப ப் பரிைொற்றத்தத ஊக்குவிக்க ரூ.1,300 

ணகொடி ைத்திய அதைச்சரதவ ஒப்புதல் 

யுபிஐ, ரூணப படபிட் கொர்டுகதளப் பயன்படுத்தி 

ணைற்பகொள்ளப்படும் எண்ை ப ப் பரிைொற்றத்தத 

ஊக்குவிக்க ரூ.1,300 ணகொடி திட்டத்துக்கு ைத்திய 

அதைச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

பிரதைர்  ணரந்திர ணைொடி ததலதையில் ைத்திய 

அதைச்சரதவக் கூட்டம் புதன்கிழதை  தடபபற்றது. 

இக்கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகதள ைத்திய 

மின்னணு, தகவல் பதொழில்நுட்பத் துதற அதைச்சர் 

அஸ்வினி தவஷ் வ் விவரித்தொர். அவர், "எண்ை 

பரிைொற்றத்தத ைக்கள் அதிகம் பயன்படுத்த ணவண்டும் 

என்பதற்கொக ரூ.1,300 ணகொடி முதலீடு பசய்யப்படும்' 

என்றொர். 

இதுபதொடர்பொக பவளியிடப்பட்ட அறிக்தகயில் 

கூறப்பட்டிருப்பதொவது: 

எண்ை வழியில் ப ப் பரிைொற்றங்கள் பசய்யும்ணபொது 

அந்தத் பதொதகக்கு ஏற்ப பரிைொற்றக் கட்ட ம் பிடித்தம் 

பசய்யப்படுகிறது. இந்தப் பரிைொற்றக் கட்ட த்தத 

திருப்பிச் பசலுத்த அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. அதொவது, 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பீம்}யுபிஐ, ரூணப படபிட் 

கொர்டுகதளப் பயன்படுத்தி ணைற்பகொள்ளப்படும் ரூ.2,000 

வதரயிலொன எண்ை பரிவர்த்ததனகளில், 

பரிவர்த்ததனக் கட்ட ம் திருப்பி அளிக்கப்படும். ணைலும், 

பீம்}யுபிஐ, ரூணப படபிட் கொர்டுகள் மூலைொக  தடபபறும் 

எண்ை பரிவர்த்ததனகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் 

ஊக்கத்பதொதகயொக வங்கிகளுக்கு அரசு அளிக்கும். 

இதனொல், வங்கிகள் எண்ை பரிவர்த்ததனகதள 

ஊக்குவிக்கும். அதிகைொணனொர் எண்ை பரிைொற்றத்துக்கு 

ைொறுவொர்கள். 

இந்தத் திட்டத்துக்கொக, கடந்த ஏப்ரல் 1}ஆம் ணததியில் 

இருந்து ஓரொண்டுக்கு ரூ. ரூ.1,300 ணகொடிதய ைத்திய 

அரசு முதலீடு பசய்யவுள்ளது என்று அந்த அறிக்தகயில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பசமிகண்டக்டர், மின்னணு திதர உற்பத்திதய 

ஊக்குவிக்க ரூ.76,000 ணகொடி: பசமி கண்டக்டர், 

மின்னணு சொதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் திதரகள் 

ஆகியவற்றின் உற்பத்திதய ஊக்குவிக்க ரூ.76,000 

ணகொடி ைதிப்பிலொன திட்டத்துக்கு ைத்திய அதைச்சரதவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ைத்திய அதைச்சர் அஸ்வினி தவஷ் வ் 

கூறுதகயில், " ம் அன்றொட வொழ்வில் மின்னணு 

சொதனங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. மின்னணு 

உபகர ங்களில் பசமிகண்டக்டர் உதிரிபொகங்கள் 

முக்கியைொனதவ. 

பிரதைர் ணைொடி வரணவற்பு: அதைச்சரதவ முடிவுகள் 

பதொடர்பொக பிரதைர் ணைொடி பவளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவில், 

"பசமி கண்டக்டர் உற்பத்திதய ஊக்குவிக்க ைத்திய அரசு 

முடிபவடுத்திருப்பது, அந்தத் துதறயில் புதுதைக் 

கண்டுபிடிப்புகள், ஆரொய்ச்சிதய ஊக்குவிக்கும். 

உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும். ைத்திய அரசின் சுயசொர்பு 

இந்தியொ திட்டத்துக்கு இது வலுணசர்க்கும்' என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

வொக்கொளர் அட்தட - ஆதொர் இத க்கப்படும் 

ணதர்தல் சீர்திருத்த ைணசொதொவுக்கு ைத்திய அதைச்சரதவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ைணசொதொவின்படி, வொக்கொளர் 

அதடயொள அட்தடயுடன் ஆதொர் எண் இத க்கப்படும். 

 

 

 



         

    

இதனொல், ஒருவர் பல வொக்கொளர் அதடயொள 

அட்தடதயப் பயன்படுத்துவதற்கு முற்றுப்புள்ளி 

தவக்கப்படும். 

தற்ணபொது ஜனவரி 1}ஆம் ணததிதய அடிப்பதடயொகக் 

பகொண்டு புதிய வொக்கொளர்கள் ணசர்க்கப்படுகிறொர்கள். 

ஆண்டுக்கு  ொன்கு ணததிகதள அடிப்பதடயொகக் 

பகொண்டு புதிதொக வொக்கொளர்கள் ணசர்ப்பதற்கு ைணசொதொ 

வழிவகுக்கிறது. தற்ணபொததய நிதலயில், பணிசொர்ந்து 

ரொணுவ வீரர் பவளியூர் பசன்றுவிட்டொல் அவருக்குப் 

பதிலொக அவருதடய ைதனவி வொக்களிக்க முடியும். 

ஆனொல், பபண் ரொணுவ அலுவலர் ஊரில் இல்லொவிட்டொல் 

அவருதடய க வரொல் வொக்களிக்க முடியொது. எனணவ, 

க வரும் வொக்களிக்கும் வதகயில், இதுபதொடர்பொன 

சட்டப் பிரிவில் "ைதனவி' என்ற வொர்த்ததக்குப் பதிலொக 

"வொழ்க்தகத் துத வர்' என்ற வொர்த்தததய 

ணசர்ப்பதற்கு ைணசொதொ வழிவகுக்கிறது. 

 

2. ரொணி ணைரி கல்லூரியின் 5,500 ைொ விகள் 

சுகொதொரத் தூதுவர்களொக நியைனம்: அதைச்சர் ைொ. 

சுப்பிரைணியன் 

ரொணி ணைரி கல்லூரியில் பயிலும் 5,500 ைொ விகள் 

கணரொனொ விழிப்பு ர்வு ஏற்படுத்தும் சுகொதொரத் 

தூதுவர்களொக நியமிக்கப்படுவதொக ைருத்துவம் ைற்றும் 

ைக்கள்  ல்வொழ்வுத்துதற அதைச்சர் ைொ.சுப்பிரைணியன் 

பதரிவித்துள்ளொர். 

இதுகுறித்து இன்று அவர் பசய்தியொளர்கள் சந்திப்பில் 

கூறியதொவது: 

"ரொணி ணைரி கல்லூரி ைொ விகளுக்கு  தடபபறும் 

கணரொனொ தடுப்பூசி சிறப்பு முகொமில் கலந்து பகொள்வதிலும், 

இங்கு ைொ விகளின்  ொட்டுப்புறக் கதல நிகழ்ச்சிகளின் 

மூலம் கணரொனொ குறித்த விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கு 

பபற்றதிலும் மிக்க ைகிழ்ச்சியதடகிணறன். இக்கல்லூரி 

ைொ விகளின் ஆர்வத்ததப் பொரொட்டும் வதகயிலும், 

அவர்களின் விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஊக்கம் 

அளிக்கும் வதகயிலும் இங்கு பயிலும் 5,500 ைொ விகள் 

கணரொனொ விழிப்பு ர்வு ஏற்படுத்தும் சுகொதொரத் 

தூதுவர்களொக நியமிக்கப்படுகின்றனர். 

இவர்களுக்கு சுகொதொரத்துதற ைற்றும் பபரு கர 

பசன்தன ைொ கரொட்சியின் சொர்பில் அதடயொள அட்தட 

வழங்கப்படும். இந்த ைொ விகள் தங்கள் பகுதிகளில் 

உள்ள பபொதுைக்கள் ைற்றும் உறவினர்களுக்கு கணரொனொ 

பொதுகொப்பு வழிமுதறகள் குறித்தும், ணகொவிட் தடுப்பூசி 

பசலுத்திக்பகொள்ளும் அவசியம் குறித்தும் விழிப்பு ர்வு 

ஏற்படுத்துவொர்கள். 

இந்தக் கல்லூரியில் பயிலும் 5,500 ைொ விகளில் 3800 

ைொ விகள் இரண்டு தவத  தடுப்பூசியும், 800 

ைொ விகள் முதல் தவத  தடுப்பூசியும் பசலுத்திக் 

பகொண்டுள்ளனர். 900 ைொ விகள் ைட்டுணை தடுப்பூசி 

பசலுத்தொைல் உள்ளனர். அவர்களும் இந்தத் தடுப்பூசி 

முகொமில் கலந்துபகொண்டு ஆர்வைொகத் தடுப்பூசி 

பசலுத்திக் பகொண்டு வருகின்றனர். 100 சதவீதம் தடுப்பூசி 

பசலுத்திய கல்லூரி என்கிற நிதலதய ரொணி ணைரி 

கல்லூரி ஓரிரு  ொட்களில் அதடந்துவிடும். இதற்கொக 

கல்லூரி முதல்வர், ஆசிரியர்கள் ைற்றும் ைொ விகளுக்கு 

என்னுதடய பொரொட்டுகதளத் பதரிவித்துக் பகொள்கிணறன். 

த ஜீரியொ  ொட்டிலிருந்து பசன்தன வந்த ஒரு  பருக்கு 

கணரொனொ பதொற்று கண்டறியப்பட்டு, அதில் ைரபியல் 

ைொற்றம் இருந்தது. அவருடன் பதொடர்புதடய 

உறவினர்களுக்குப் பரிணசொததன ணைற்பகொண்டதில் 6 

 பர்களுக்கு கணரொனொ பதொற்றும், அதில் ைரபியல் 

ைொற்றமும் கண்டறியப்பட்டதொல் இந்த 7  பர்களின் 

தடயவியல் ைொதிரிகள் ஒதைக்ரொன் வதக பதொற்றொ எனக் 

கண்டறிய பபங்களூருக்கு ஆய்விற்கொக 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 7  பர்களும் பசன்தன கிங்ஸ் 

நிறுவன ைருத்துவைதனயில் அனுைதிக்கப்பட்டு, 

அவர்களுக்கு சிகிச்தச அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

அவர்களின் உடல்நிதல சீரொன நிதலயில் உள்ளது. 

தமிழ் ொட்டில் பசன்தன, ைதுதர, திருச்சி, ணகொதவ ஆகிய 

பன்னொட்டு விைொன நிதலயங்களில் 

பவளி ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் பதொடர்ந்து 

கண்கொணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அதிக பொதிப்புள்ள 12 

 ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் முழுதையொகப் 

பரிணசொததன பசய்யப்படுகின்றனர். அதன்படி, இதுவதர 

12,039  பர்களுக்கு ணகொவிட் பதொற்று பரிணசொததன 

ணைற்பகொள்ளப்பட்டுள்ளது. பொதிப்பு குதறவொக உள்ள 

 ொடுகளிலிருந்து 63,411 பயணிகள் தமிழகத்திற்கு 

வருதக புரிந்துள்ளனர். இவர்களில் 2 சதவீதம் 

 பர்களுக்கு, அதொவது 1,834  பர்களுக்கு கணரொனொ 

பரிணசொததன ணைற்பகொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவர்களில் 40 

ணபருக்கு கணரொனொ பதொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில் 

36  பர்கள் ைருத்துவைதனயில் சிகிச்தச பபற்று 

வருகின்றனர். இவர்களின் சளி ைொதிரிகள் மீண்டும் 

ஆய்வு பசய்வதற்கொக பபங்களூருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

உலக சுகொதொர அதைப்பு ைரபியல் ைொற்றம் அதடந்த 

ஒதைக்ரொன் தவரஸ் பதொற்று மிக ணவகைொகப் 

பரவக்கூடியது எனத் பதரிவித்துள்ளது. ணைலும் இந்த 

வதக தவரஸ் பதொற்றிலிருந்து பொதுகொத்துக் பகொள்ள 

முகக்கவசம் அணிவதும், இரண்டு தவத  தடுப்பூசி 

பசலுத்துவதுணை நிரந்தரத் தீர்வு எனத் பதரிவித்துள்ளது. 

தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகொண்டவர்களுக்கும் பதொற்று 

பொதிப்பு ஏற்பட்டொலும், ஆக்சிஜன் சுவொச உதவி ணபொன்ற 

தீவிர பொதிப்பு இன்றி ணலசொன அறிகுறிகளுடன் உயிர்ப் 

பொதுகொப்பு உள்ளது. 

பொதிப்பு குதறவொக உள்ள  ொடுகளிலிருந்து வரும் 

 பர்களில் 2%  பர்களுக்கு ைட்டும் பதொற்று பரிணசொததன 

ணைற்பகொள்ளப்பட்டொலும், விைொன நிதலயத்திலிருந்து 

பவளிவரும்ணபொது பவப்பநிதல பரிணசொததன ைற்றும் 

ைருத்துவக் குழுவொல் பரிணசொதிக்கப்படும்ணபொது ஏணதனும் 

அறிகுறிகள் இருப்பின் அவர்களுக்கும் பரிணசொததன 

ணைற்பகொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

அதிக பொதிப்புள்ள  ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு 

பரிணசொததன எடுக்கப்பட்டு பதொற்று பொதிப்பு இல்தல என 

உறுதி பசய்யப்பட்டொலும் அவர்கள் வீட்டுத் தணிதையில் 

8  ொட்களுக்கு இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டு மீண்டும் 

பரிணசொததன ணைற்பகொள்ளப்பட்டு பதொற்று பொதிப்பு 

இல்தல என உறுதி பசய்யப்பட்ட பின்னணர பவளியில் 

பசல்ல அனுைதிக்கப்படுகின்றனர். பவளி ொடுகளிலிருந்து 



         

    

வரும் பயணிகள் சுகொதொரத்துதற, உள்ளொட்சி 

அதைப்புகள் ைற்றும் கொவல் துதறயின் மூலம் பதொடர்ந்து 

கண்கொணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 

மூன்றொம் தவத  தடுப்பூசி பசலுத்துவது ைற்றும் 18 

வயதிற்குக் கீழ் உள்ள  பர்களுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்துவது 

குறித்து ைத்திய அரசின் முடிவிதனப் பபொறுத்து 

முதறயொன வழிமுதறகதளப் பின்பற்றி  டவடிக்தக 

ணைற்பகொள்ளப்படும்’’. 

இவ்வொறு அதைச்சர் ைொ.சுப்பிரைணியன் பதரிவித்தொர். 

 

3. ணவளொண் விதளபபொருள் பட்டியலில் இருந்து பருத்தி 

நீக்கம்: விவசொயிகள் அதிர்ச்சி 

ப ல், நிலக்கடதலக்கு அடுத்தபடியொக அதிக சந்ததக் 

கட்ட ம் வசூலித்துக் பகொடுத்த பருத்திதய, ணவளொண் 

விதளபபொருள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் பசய்து தமிழக 

அரசு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு விவசொயிகள் ைத்தியில் 

அதிர்ச்சிதய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

தமிழ் ொடு ணவளொண் விதளபபொருதளச் 

சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) சட்டத்தின் கீழ் 

ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் கூடங்கள் மூலம் அறிவிக்தக 

பசய்யப்பட்ட ணவளொண்தை ைற்றும் ணதொட்டக்கதல 

விதளபபொருள்களுக்கு 1 சதவீத சந்ததக் கட்ட ம் 

வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. ைொவட்டத்தில் அதிகம் 

விதளயும் பயிர்களுக்கு குதறந்தபட்ச ஆதொர விதல 

அல்லது அந்த உற்பத்திப் பபொருளுக்கு தகுந்த விதல 

கிதடக்க ணவண்டும் என்பதற்கொக குறிப்பிட்ட பயிர்கள் 

அறிவிக்தக பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் கூடத்திலிருந்து சுைொர் 16 

கி.மீட்டர் சுற்றளவிலுள்ள கிரொைங்கதளச் ணசர்ந்த 

விவசொயிகள் பயன்பபறும் வதகயில், விற்பதனக்கு 

வரும் விதளபபொருள்களுக்கு வியொபொரிகளிடம் சந்ததக் 

கட்ட ம் வசூலிக்கப்படுகிறது. அணதணபொல் 

பவளியிடங்களிலிருந்து பகொள்முதல் பசய்யப்பட்டு வரும் 

விதளபபொருள்கதளயும் பவளிப்பதடயொகத் பதரிவித்து 1 

சதவீத சந்ததக் கட்ட த்தத வியொபொரிகள் பசலுத்தி 

வருகின்றனர். இததன கண்கொணிக்க ணவண்டிய 

பபொறுப்பு அந்தந்தப் பகுதியிலுள்ள ஒழுங்குமுதற 

விற்பதனக் கூட அதிகொரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ைத்திய அரசு பகொண்டு வந்துள்ள ஜிஎஸ்டி வரிதய 

பசலுத்தும் வியொபொரிகள், 1 சதவீத சந்ததக் கட்ட த்தத 

பசலுத்துவதற்கு பதொடர்ந்து எதிர்ப்பு பதரிவித்து 

வருகின்றனர். இந்நிதலயில், தமிழக அரசுக்கு 

ஆண்டுக்கு ரூ.20 ணகொடிக்கு ணைல் வருவொய் ஈட்டி தந்து 

பகொண்டிருந்த பருத்திதய, தமிழ் ொடு ணவளொண் 

விதளபபொருதளச் சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) 

சட்டத்திலிருந்து நீக்கம் பசய்து தமிழக அரசு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

வியொபொரிகளுக்கு ைட்டுணை சொதகைொன இந்த சட்டத் 

திருத்தம், விவசொயிகள் ைட்டுமின்றி ணவளொண் விற்பதன 

ைற்றும் ணவளொண் வணிகத்துதற அதிகொரிகள் 

ைத்தியிலும் அதிர்ச்சிதய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

2 ைொத இதடபவளியில் முழு விலக்கு: தமிழகத்தில் 

திருப்பூர், ணகொதவ, திண்டுக்கல், ஈணரொடு, ணசலம், தருைபுரி, 

விருது கர் ஆகிய ைொவட்டங்கள் பருத்தி உற்பத்தியில் 

முன்னிதல வகித்து வருகின்றன. 

அணதணபொல், திருவொரூர்,  ொகப்பட்டினம், தஞ்சொவூர் ஆகிய 

ைொவட்டங்களும் பருத்தி சொகுபடியில் முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்றன. 

இந்த ைொவட்டங்களில் தமிழ் ொடு ணவளொண் 

விதளபபொருதளச் சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) 

சட்டத்தின் கீழ், நூலிதழகள் என்ற பிரிவின் கீழ் 

பருத்திக்கு கபொஸ், லின்ட், கழிவு என்ற 3 பிரிவுகளில் 

சந்ததக் கட்ட ைொக 1 சதவீதம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது. 

 ொபளொன்றுக்கு 50 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன பருத்திப் 

பஞ்தசயும், 100 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன கழிவுப் 

பஞ்தசயும், 150 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன கபொஸ் (விதத 

நீக்கொத பருத்தி) எடுத்துச் பசல்லும்ணபொதும் இந்த 1 சதவீத 

கட்ட ம் வசூலிப்பதற்கு வழிவதக பசய்யப்பட்டிருந்தது. 

இந்நிதலயில், லின்ட் (விதத நீக்கப்பட்ட பஞ்சு), கழிவு 

(கழிவு பஞ்சு) ஆகியவற்றுக்கு சந்ததக் 

கட்ட த்திலிருந்து கடந்த பசப்டம்பர் ைொதம் விலக்கு 

அளித்து தமிழக அரசு ஆத  பிறப்பித்தது. 

அதன்பதொடர்ச்சியொக 2 ைொத இதடபவளியில், பருத்திக்கும் 

(கபொஸ்) சந்ததக் கட்ட த்திலிருந்து விலக்கு அளித்து 

கடந்த 20  ொள்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசு உத்தரவு 

பிறப்பித்துள்ளது. 

பருத்தி ணவளொண் விதளபபொருள் இல்தலயொ?: 

தமிழ் ொடு ணவளொண் விதளபபொருதளச் 

சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) சட்டத்தின் கீழ் 

நூலிதழகள் என்ற பிரிவில் இடம் பபற்றிருந்த பருத்திதய 

நீக்கம் பசய்து உத்தரவிடப்பட்டதன் மூலம், பருத்தி இனி 

ணவளொண் விதளபபொருள் கிதடயொதொ என்ற சந்ணதகம் 

விவசொயிகள் ைத்தியில் எழுந்துள்ளது. 

ப ல், நிலக்கடதலக்கு அடுத்தப்படியொக பருத்தி மூலைொக 

ைட்டுணை தமிழக அரசுக்கு அதிக வருவொய் கிதடத்து வரும் 

நிதலயில், வியொபொரிகளின்  லனுக்கொக விலக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளதொக விவசொயிகள் 

குற்றஞ்சொட்டுகின்றனர். ணவளொண் விதளபபொருள் 

பட்டியலில் இருந்து பருத்தி நீக்கப்பட்டிருப்பது 

விவசொயிகளுக்கு எதிர்கொலத்தில் பபரும் இழப்தப 

ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது. 

இது பதொடர்பொக அகில இந்திய விவசொயிகள் சங்க 

ைத்தியக் குழு உறுப்பினர் இரொ.சச்சிதொனந்தம் 

கூறியதொவது: 

ைகொரொஷ்டிரம், குஜரொத் உள்ளிட்ட ைொநிலங்களிலிருந்து 

பருத்திதய பகொள்முதல் பசய்வதற்கு வியொபொரிகள் 

ஆர்வம் கொட்டி வருகின்றனர். இதனொல் தமிழகத்தில் 

பருத்தி சொகுபடி பரப்பு பதொடர்ந்து சரிவதடந்து வருகிறது. 

இதுணபொன்ற சூழலில், பருத்திக்கு சந்ததக் 

கட்ட த்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருப்பது, 

விவசொயிகளுக்கு ணைலும் ப ருக்கடிதய ஏற்படுத்தும் 

முடிவொக அதைந்துள்ளது. 

தமிழகத்தில் குதறவொன உற்பத்தி இருந்தொலும் கூட, 

சந்ததக் கட்ட  வசூல் அைலில் இருந்தொல் ைட்டுணை 

விவசொயிகளுக்கு குதறந்தபட்ச ஆதொர விதல கிதடக்கும்; 

இல்லொத நிதலயில், வியொபொரிகள் சின்டிணகட் அதைத்து 



         

    

குதறந்த விதலக்கு பகொள்முதல் பசய்வொர்கள். இததனத் 

தடுக்கும் வதகயில் பருத்திக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டு 

பவளியிடப்பட்டுள்ள அரசொத தயத் திரும்பப் பபற 

ணவண்டும். விவசொயிகள் வருைொனம் ஈட்டக் கூடிய ப ப் 

பயிரொக உள்ள பருத்திக்கு, ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் 

கூடங்கள் மூலம் நியொயைொன விதல கிதடப்பததயும் 

அரசு உறுதிப்படுத்த ணவண்டும்என்றொர். 

 

4. பன்னொட்டு நிறுவன ததலவொா்கள் பட்டியலில் இந்தியொ 

வம்சொவளி பபண் 

ைகொரொஷ்டிர ைொநிலம், ணகொலொப்பூரில் பிறந்து வளொா்ந்த 

இந்திய வம்சொவளிதயச் ணசொா்ந்த லீனொ  ொயொா் பன்னொட்டு 

நிறுவனத்தின் ததலதைச் பசயல் அதிகொரி 

பபொறுப்ணபற்கவுள்ளொொா். 

இந்திய வம்சவொளியொன லீனொ  ொயொா் (52), யுனிலீவொா் 

நிறுவனத்தில் ததலதை ைனிதவள அதிகொரியொக 

பணியொற்றினொா். அந்தப் பதவிதய வகித்த முதல் பபண் 

அவொா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிதலயில், லீனொ 

யுனிலீவொா் நிறுவனத்திலிருந்து விலகி பிபரஞ்ச் லக்ஸரி 

குழுைத்தில் இத ந்தொொா். 

தற்ணபொது அந்தக் குழுைத்தின் லக்ஸரி ஃணபென் ஹவுஸ் 

ணசனலின் ததலதைச் பசயல் அதிகொரியொக லீனொ  ொயொா் 

அடுத்த ைொதம் பபொறுப்ணபற்கவுள்ளொொா். 

இதன்மூலம், பன்னொட்டு நிறுவனங்களில் ததலதைப் 

பபொறுப்தப வகிக்கும் இந்திய வம்சொவளியினொா் 

பட்டியலில் உள்ள சுந்தொா் பிச்தச, பரொக் அக்ரவொல், சத்யொ 

 ொபதள்ளொ வரிதசயில் லீனொ  ொயரும் 

இத யவுள்ளொொா். 

 

5. மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன குற்றங்கள்! 

2018-ஆம் ஆண்டுமுதல் 2020-ஆம் ஆண்டு 

வதரயிலொன கொலகட்டத்தில் மூத்த குடிைக்களுக்கு 

எதிரொன குற்றங்கள் பதொடொா்பொக இந்தியொ முழுவதும் 

76,947 வழக்குகள் பதிவொகியுள்ளன. இந்த வழக்குகள் 

பதொடொா்பொக 78,217 ணபொா் தகது பசய்யப்பட்டுள்ளனொா். 

7,113 ணபருக்கு தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைக்களதவயில் ணகள்வி ஒன்றுக்கு சமூக நீதி ைற்றும் 

அதிகொரைளித்தல் துதற அதைச்சொா் வீணரந்திர குைொொா் 

பசவ்வொய்க்கிழதை எழுத்துபூொா்வைொக தொக்கல் பசய்த 

பதிலில் இத்தகவல் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ணதசிய குற்ற ஆவ க் கொப்பகம் இத்தகவதல 

வழங்கியுள்ளது. மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன 

குற்றங்களுக்கொன கொர ங்கதள ணதசிய குற்ற 

ஆவ க் கொப்பகம் பரொைரிக்கவில்தல. 

‘இந்திய அரசியலதைப்புச் சட்டப்படி, பபொது ஒழுங்கொனது 

ைொநிலம் பதொடொா்புதடய விெயம். மூத்த குடிைக்களின் 

பொதுகொப்புக்கு அரசு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 

இதுபதொடொா்பொக இரண்டு விரிவொன அறிவுறுத்தல்கதள 

அதனத்து ைொநிலங்கள் / யூனியன் பிரணதசங்களுக்கு 

கடந்த 2008 ைற்றும் 2013-ஆம் ஆண்டுகளில் ைத்திய 

உள்துதற அதைச்சகம் வழங்கியுள்ளது. அதில் மூத்த 

குடிைக்களின் பொதுகொப்தப உறுதி பசய்ய உடனடி 

 டவடிக்தககள் ணைற்பகொள்ள ணவண்டும் என 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதொக’ அதைச்சொா் பதரிவித்துள்ளொொா். 

தமிழகம்: மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன குற்றங்களில் 

இந்தியொ முழுவதும் 3 ஆண்டுகளில் தண்டதன 

விதிக்கப்பட்ட பைொத்த  பொா்கள் 7,113. இதில், அதிகபட்சைொக 

தமிழகத்தில் 2018-இல் 955 ணபொா், 2019-இல் 1030 ணபொா், 

2020-இல் 201 ணபொா் என பைொத்தம் 2,186 ணபருக்கு 

தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழகம் 

இந்தியொ முழுவதும் 3 ஆண்டுகளில் 7,113 ணபருக்கு 

தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், அதிகபட்சைொக 

தமிழகத்தில் 2018}இல் 955 ணபர், 2019}இல் 1,030 ணபர், 

2020}இல் 201 ணபர் என பைொத்தம் 2,186 ணபர் தண்டதன 

பபற்றுள்ளனர். 

 

6. சூரியதனத் ‘பதொட்ட’  ொசொ விண்கலம்! 

இதுவதர இல்லொத ப ருக்கத்தில் பசன்று சூரியனில் 

ஆய்வு ணைற்பகொள்வதற்கொக அபைரிக்கொவின்  ொசொ 

விண்பவளி ஆய்வு தையம் அனுப்பியுள்ள ‘பொொா்க்கொா்’ 

விண்கலம், முதல்முதறயொக சூரியனின் 

வளிைண்டலத்தில் நுதழந்து சொததன பதடத்துள்ளது. 

இதுகுறித்து  ொசொ வதலதளத்தில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதொவது: 

வரலொற்றில் முதல்முதறயொக ஒரு விண்கலம் 

சூரியதனத் ‘பதொட்டுள்ளது’ .  ொசொவின் பொொா்க்கொா் 

விண்கலம் சூரிய வளிைண்டலத்தில் ணைல்பகுதியில் 

நுதழந்து பல்ணவறு புதிய தகவல்கதள ணசகரித்துள்ளது. 

நிலவில் முதல்முதறயொக ைனிதொா்கள் ததரயிறங்கிய 

பிறகுதொன் அததனக் குறித்த பல விவரங்கள் அறிவியல் 

உலகுக்குத் பதரியவந்தது. அணத ணபொல், சூரியனின் 

வளிைண்டலத்துக்குள் பொொா்க்கொா் விண்கலம் 

நுதழந்துள்ளது இதுபதொடொா்பொன ஆய்வில் மிகப் பபரிய 

முன்ணனற்றத்தத அளித்துள்ளது. 

நீண்ட பதொதலவிலிருந்து ைற்ற விண்கலன்களொல் 

பதரிந்து பகொள்ள முடியொத உண்தைகதள பொொா்க்கொா் 

விண்கலம் சூரியனின் வளிைண்டலத்துக்குள் நுதழந்து 

கண்டறிந்துள்ளது என்று  ொசொ வதலதளத்தில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சூரியனில் இதுவதர கண்டறியப்படொத 

உண்தைகதளக் கண்டறியும் முயற்சியொக, அதற்கு மிக 

ப ருக்கத்தில் விண்கலத்தத அனுப்பி ஆய்வு பசய்யும் 

திட்டத்தத  ொசொ கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு அறிவித்தது. 

அந்த விண்கலத்தத ணைரிலொண்ட் ைொகொ ம், 

பொல்ட்டிணைொொா்  கரிலுள்ள ஜொன்ஸ் ஹொப்கின்ஸ் 

பல்கதலக்கழகத்தின் இயற்பியல் ஆய்கவகம் 

வடிவதைத்தது. 

கடந்த 2015-ஆம் ஆண்ணட இந்த விண்கலத்தத 

விண்ணில் ஏவ திட்டமிடப்பட்டொலும், பல்ணவறு 

கொர ங்களொல் அந்தத் திட்டம் தள்ளிதவக்கப்பட்டது. 

இந்தச் சூழலில், ஃப்ணளொரிடொ ைொகொ ம், ணகப் கொொா்னிவல் 

பகுதியிலுள்ள ரொக்பகட் ஏவுதளத்திலிருந்து சக்தி வொய்ந்த 

அதலயன்ஸ் படல்ட்டொ 4 வதக கனரக ரொக்பகட்கள் 



         

    

மூலம் பொொா்க்கொா் விண்கலம் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் ைொதம் பவற்றிகரைொக விண்ணில் 

பசலுத்தப்பட்டது. 

அதன் பிறகு 3 ஆண்டுகளொக சூரியதன சுற்றி வரும் 

அந்த விண்கலம், அதன் ப ருக்கத்தில் பசல்லும்ணபொது பல 

தகவல்கதள ணசகரித்து அனுப்பியது. 

இந்த நிதலயில் தற்ணபொது சூரியனின் 

கொற்றுைண்டலத்துக்குள் முதல் முதறயொக நுதழந்து 

பொொா்க்கொா் விண்கலம் ஆய்வு ணைற்பகொண்டுள்ளது. இந்தப் 

பகுதியில்தொன், பூமியில் தொக்கங்கதள ஏற்படுத்தும் 

பல்ணவறு உண்தைகள் பபொதிந்துள்ளதொகக் 

கூறப்படுகிறது. 

அந்தப் பகுதியில் பொொா்க்கொா் விண்கலம் ணைற்பகொண்டுள்ள 

ஆய்வு, சூரியதனக் குறித்தும், பிரபஞ்சத்ததக் குறித்தும் 

பல ைொா்ை முடிச்சுகதள அவிழ்க்கும் என்று 

எதிொா்பொொா்க்கப்படுகிறது. 

7 ஆண்டுகளில் இந்த விண்கலம் சூரியதன 24 முதற 

நீள்வட்டப்பொததயில் வலம் வரும் எனவும், மிகவும் 

குதறந்தபட்சைொக சூரியனுக்கு 61.2 லட்சம் கி.மீ. 

ப ருக்கத்தில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டு கடந்து பசல்லும் 

எனவும் கூறப்படுகிறது. 

சூரியனின் வளிைண்டலத்துக்குள் நுதழந்த முதல் 

விண்கலம் என்பது ைட்டுைன்றி, ைனிதொா்களொல் 

உருவொக்கப்பட்டு, வரலொற்றில் இதுவதர இல்லொத அளவு 

அதிணவகத்தில் பொய்ந்து பசல்லும் பபொருள் என்ற சிறப்பும் 

பொொா்க்கொா் விண்கலத்துக்கு உள்ளது. 

அதுைட்டுைன்றி, உயிணரொடிருக்கும் விஞ்ஞொனியின் பபயொா் 

சூட்டப்பட்டுள்ள முதல் விண்பவளி ஆய்வுக் கலம் 

என்பதும் பொொா்க்கரின் ைற்பறொரு சிறப்பம்சைொகும். 

சூரியக் கொற்று குறித்த உண்தைகதள கடந்த 1958-ஆம் 

ஆண்டு கண்டறிந்து பசொன்ன விஞ்ஞொனி யுஜீன் 

பொொா்க்கரின் (91) பபயொா் இந்த விண்கலத்துக்குச் 

சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

பொொா்க்கொா் - ஒரு பொொா்தவ.. 

2025-ஆம் ஆண்டு வதர வலம் வரும் 

சூரியதன 24 முதற ப ருங்கிக் கடக்கும் 

அதிகபட்சைொக சூரியனுக்கு 61.2 லட்சம் கி.மீ. 

ப ருக்கத்தில் பசல்லும் 

1,300 டிகிரி பசன்டிகிணரட் பவப்பத்ததத் தொங்கும் 

ைணிக்கு 7 லட்சம் கி.மீ. ணவகம் (ப ொடிக்கு 190 கி.மீ.) 

 



         

    

1. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய ஆற்றல் குறியீட்டில் 

முதலிடம் வகிக்கிற நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா 

இ) அமெரிக்கா  

ஈ) ரஷ்யா 

✓ ஆசிய ஆற்றல் குறியீட்டை சிட்னியின் ல ாவி நிறுவனம் 

தயாரித்துள்ளது. சமீபத்தில் மவளியிைப்பட்ை 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கான குறியீட்டில், அமெரிக்கா முதலிைத்தில் 

உள்ளது. ஆசிய கண்ைத்தில் உள்ள 26 நாடுகள் ெற்றும் 

பிரலதசங்கடள வரிடசப்படுத்தும் இந்தக் குறியீடு, 

இந்தியாடவ 4ஆவது ஆற்றல்மிகு நாைாக 

தரவரிடசப்படுத்துகிறது. 

✓ மபாருளாதாரத் திறன், இராணுவத் திறன் ெற்றும் 

க ாச்சார மசல்வாக்கு லபான்ற பல்லவறு அளவீடுகளின் 

அடிப்படையில் இந்தியா தனது 4ஆவது இைத்டதத் தக்க 

டவத்துக்மகாண்டுள்ளது. 

 

2. முற்றிலும் காகித பயன்பாடற்ற உலகின் முதல் அரசாக 

மாறியுள்ள நகரம் எது? 

அ) ொஸ்லகா 

ஆ) துபாய்  

இ) நியூயார்க் 

ஈ) அபுதாபி 

✓ முற்றிலும் காகித பயன்பாைற்ற அரசாக ொறிய உ கின் 

முதல் அரசு துபாய் என்று அமீரகத்தின் பட்ைத்து இளவரசர் 

லேக் ஹம்தான் பின் முகெது பின் ரஷித் அல் ெக்தூம் 

மதரிவித்தார். இதனால் ஆண்டுக்கு 2,650 லகாடி ரூபாய் 

நிதியும், பணியாளர்களின் 1 லகாடிலய 40  ட்சம் ெணி 

லநர பணி லநரமும் லசமிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் 

கூறியுள்ளார். 5 கட்ைங்களாக பிரித்து இந்தத் திட்ைத்தின் 

இ க்கு எட்ைப்பட்டுள்ளது. துபாயில் 45 அரசு 

நிறுவனங்கள் டிஜிட்ைல் ெயொக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3. ஆண்டுததாறும் ‘நுபி லால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற 

மாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) ெணிப்பூர்  

இ) அருணாச்ச  பிரலதசம் 

ஈ) சிக்கிம் 

✓ ஆங்கில ய அரசுக்கு எதிராக நீதிக்காகப் லபாராடிய 

ெணிப்பூரின் வீரமிகு மபண்களுக்கு ெரியாடதமசலுத்தும் 

வடகயில் ‘நூபி  ால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது 

ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர்.12 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

4. ஒளி-உணர்திறன் மருந்ததப் பயன்படுத்துவதத 

உள்ளடக்கிய சிகிச்தசயின் பபயர் என்ன? 

அ) லபாட்லைாடைனமிக் சிகிச்டச  

ஆ) ஒளிமின்னழுத்த சிகிச்டச 

இ) ஒளிக்கதிர் சிகிச்டச 

ஈ) ஒளியியல் 

✓ லபாட்லைாடைனமிக் சிகிச்டசயானது ஒளி-உணர்திறன் 

ெருந்டதப் பயன்படுத்துவடத உள்ளைக்கியது; இது ஒளி 

மூ த்தால் மசயல்படுத்தப்படுகிறது. இச்சிகிச்டசயானது 

சி  புற்றுலநாய்களுக்கு சிகிச்டசயளிக்கப் பயன்படுகிறது. 

இச்சிகிச்டசயின் காரணொக பக்கவிடளவுகள் 

உண்ைாவதாக லநாயாளிகள் புகாரளிக்கின்றனர். 

✓ ப ர் இதன் காரணொக இரவில் சிறந்த பார்டவத் 

திறனும் இருளில் அசாதாரண வடிவங்கள் மதரிவதாகவும் 

கூறுகின்றனர். விழித்திடரயில் காணப்படும் ஒளியுணர் 

திறன் புரதொன லராைப்சின், இப்புற்றுலநாய் சிகிச்டசயில் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒளிச்லசர்க்டகயான குலளாரின் e6 

உைன் மதாைர்புமகாள்வடத ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 

5. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற பசய்ன் ஆறு பாயும் நாடு 

எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) ஆஸ்திலரலியா 

ஈ) சீனா 

✓ மசய்ன் என்பது பிரான்சின் வைபகுதியில் 777 கிமீட்ைர் 

நீளம் பாயும் ஓர் ஆறாகும். பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் மதாைக்க 

விழா, 2024 ஜூட  26 அன்று மசய்ன் ஆற்றங்கடரயில் 

நடைமபறும். 200’க்கும் லெற்பட்ை நாடுகடளச் லசர்ந்த 

விடளயாட்டு வீரர்கள் ெற்றும் அதிகாரிகள் பாரிஸில் 

உள்ள Pont d'Austerlitz ெற்றும் Pont d'Iena பா ங்களுக்கு 

இடையில் கிட்ைத்தட்ை 6 கிமீ பயணம் மசய்வார்கள். 

 

6. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற யூதூ-2 என்ற நிலவு 

ஆய்வூர்திதய ஏவிய நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) இஸ்லரல் 

✓ Yutu-2 என்பது ஒரு லராலபாட்டிக் லூனார் லராவர் ஆகும், 

இது கைந்த 2018’இல் நி வுக்கு சாங்’இ-4 திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக ஏவப்பட்ைது. சந்திரனின் லெற்பரப்பில் ஒரு 

விசித்திரொன, கனசதுர வடிவி ான மபாருடள இந்த 

ஆய்வூர்தி சமீபத்தில் கண்ைறிந்துள்ளது. 

✓ நி வின் மதாட வில் உள்ள வான் கர்ென் பள்ளத்டதக் 

கைக்கும்லபாது இந்த லராவர் அப்மபாருடளக் கண்ைது. 

இப்மபாருளுக்கு “ெர்ெ வீடு” என்று மபயரிைப்பட்டுள்ளது. 

 

7. நிதலயான வானூர்தி எரிபபாருதள முதன்முதலாக 

பயன்படுத்தவுள்ள வானூர்தி நிறுவனம் எது? 

அ) பிரிட்டிஷ் ஏர்லவஸ்  ஆ) ஏர் இந்தியா 

இ) குவாண்ைாஸ்   ஈ) ஏர் எமிலரட்ஸ் 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ பிலிப்ஸ் 66 லிட் உைனான ஒப்பந்தத்தில் டகமயழுத்திட்ை 

பிறகு, ‘பிரிட்டிஷ் ஏர்லவஸ்’ இங்கி ாந்தில் வணிக 

ரீதியாக தயாரிக்கப்பட்ை நிட யான வானூர்தி 

எரிமபாருடளப் (Sustainable Aviation Fuel) பயன்படுத்தும் 

முதல் விொன நிறுவனொக ொறும். 

✓ நிட யான வானூர்தி எரிமபாருள் என்பது குடறந்த 

கார்பன் மகாண்ை எரிமபாருளாகும்; இது கழிவு தாவர 

எண்மணய்கள், மகாழுப்புகள் ெற்றும் கிரீஸ்கள் லபான்ற 

புதுப்பிக்கத்தக்க தீவனங்களிலிருந்து உற்பத்தி மசய்யப்ப 

-டுகின்றது. 

 

8. விண்ணறிவியதலப் பபாறுத்தவதர, ‘லிதயானார்ட்’ 

என்றால் என்ன? 

அ) சிறுலகாள் 

ஆ) வால் நட்சத்திரம்  

இ) புறக்லகாள் 

ஈ) மசயற்டகக்லகாள் 

✓ வை விண்ணில் ஒரு பிரகாசொன வால் நட்சத்திரம் இந்த 

ஆண்டு நவம்பர் ொதம் காணப்பட்ைது. இது வால்மீன் 

சி/2021 ஏ1, ‘லிலயானார்ட்’ என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

இவ்வால் நட்சத்திரம் முதன்முதலில் 2021 ஜனவரியில் 

வியாழடனச் சுற்றி கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. 

✓ இந்த வால்மீன் ‘லவல் லக க்ஸி’ என்றும் அடழக்கப்படும் 

NGC 4631’இன் டெயத்தில் பச்டச நிற லகாொவுைன் 

காணப்பட்ைது. ‘லிலயானார்ட்’ வால் நட்சத்திரம் டிசம்பர் 

ொதத்தில் பிரகாசொக வளரும். 

 

9. பகாடி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) டிசம்பர் 7  

ஆ) டிசம்பர் 8 

இ) டிசம்பர் 10 

ஈ) டிசம்பர் 15 

✓ ஆண்டுத ாறும் டிசம்பர்.7ஆம் லததி அன்று ‘மகாடி நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் தியாகிகள் ெற்றும் இந்த 

நாட்டிற்கு லசடவ மசய்யும் துணிச்ச ான வீரர்கடள 

மகௌரவிக்கும் ஒரு நாளாகும். இது இந்தியாவின் ‘மகாடி 

நாள்’ என்றும் அடழக்கப்படுகிறது ெற்றும் இந்திய 

இராணுவத்தின் ந னுக்காக இந்திய குடிகளிைமிருந்து 

நிதி திரட்டுவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இந்தியா, 1949 ஆகஸ்ட் முதல் ஒவ்லவார் ஆண்டும் இந்த 

நாடளக் மகாண்ைாடுகிறது. 

 

10. பல நாடுகளின் தபரிடர் தமலாண்தம பயிற்சியான 

‘PANEX-21’ஐ நடத்தவுள்ள நாடு எது? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) சீனா 

✓ இந்திய இராணுவம் ‘PANEX-21’ எனவடழக்கப்படும் ப  

நாடுகளின் லபரிைர் லெ ாண்டெ பயிற்சிடய ஏற்பாடு 

மசய்கிறது. இப்பயிற்சி BIMSTEC நாடுகளான வங்காள 

த சம், பூட்ைான், லநபாளம், இ ங்டக, மியான்ெர், 

தாய் ாந்து ெற்றும் இந்தியாடவ உள்ளைக்கும். COVID-

19 மதாற்றுலநாயின் பின்னணியில் நிவாரணத்தில் சிறப்பு 

கவனஞ்மசலுத்தி, PANEX-21 பயிற்சி டிச.20-22 வடர 

புலனவில் நைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

1. மபண்ணின் திருெண வயடத 21 ஆக உயர்த்தும் 

பரிந்துடர: ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல் 

மபண்ணின் திருெண வயடத 18ல் இருந்து 21 ஆக 

உயர்த்தும் லயாசடனக்கு ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளதாக தகவல் மவளியாகியுள்ளது. 

முன்னதாக கைந்த சுதந்திர தின உடரயின் லபாது 

பிரதெர் நலரந்திர லொடி, மபண்ணின் திருெண வயடத 

21 ஆக உயர்த்துவது குறித்து லபசினார். 

அவர் லபசுடகயில், இந்த அரசாங்கம் எப்லபாது லதசத்தின் 

ெகள்கள், சலகாதரிகளின் உைல்ந னில் அக்கடற 

மகாண்டுள்ளது. ஊட்ைச்சத்துக் குடறபாட்டில் இருந்து 

மபண்கடளக் காக்க, அவர்கள் சரியான வயதில் 

திருெணம் மசய்து மகாள்வடத உறுதி மசய்வது அவசியம். 

இப்லபாது நாட்டில் ஆணின் திருெண வயது 21 ஆகவும், 

மபண்ணின் திருெண வயது 18 ஆகவும் உள்ளது. 

அரசாங்கம், குழந்டதத் திருெண தடுப்புச் சட்ைம் ெற்றும் 

இந்து திருெணச் சட்ைத்தில் திருத்தங்கள் லெற்மகாள்ள 

திட்ைமிட்டுள்ளது. அவ்வாறு திருத்தம் லெற்மகாண்டு 

மபண்ணின் திருெண வயது 21 ஆக உயர்த்தப்படும் 

என்று கூறியிருந்தார். 

முன்னதாக, மபண்ணின் திருெண வயடத அதிகரிக்க 

நிதி ஆலயாக் மசயற்குழுடவ அடெத்திருந்தது. அதற்கு 

மஜயா லஜட்லி தட டெ வகிக்கிறார். நிதி ஆலயாக் 

நிபுணர் ெருத்துவர் வி.லக.பால், சுகாதார அடெச்சகம், 

ெகளிர் ெற்றும் குழந்டதகள் ந  லெம்பாட்டு அடெச்சகம் 

ஆகியனவற்றின் உறுப்பினர்கள் இந்த மசயற்குழுவில் 

இைம்மபற்றிருந்தனர். அந்தக் குழுவின் 

பரிந்துடரகளின்படிலய பிரதெரும் மபண்ணின் திருெண 

வயதிடன உயர்த்துவது மதாைர்பாக 

உறுதியளித்திருந்தார். இந்நிட யில், மபண்ணின் 

திருெண வயடத 18ல் இருந்து 21 ஆக உயர்த்தும் 

லயாசடனக்கு ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளதாக தகவல் மவளியாகியுள்ளது. இனி இது 

நாைாளுென்றத்தில் சட்ை ெலசாதாவாக தாக்கல் 

மசய்யப்பட்டு சட்ை வடிவம் மபறும். 

இதற்கான பரிர்ந்துடரடய டிசம்பர் மதாைக்கத்தில் 

மசயற்குழு செர்ப்பித்ததாகத் மதரிகிறது. அதில், 

மபண்ணின் திருெண வயடத அதிகரிப்பதால் அவளின் 

மபாருளாதார, சமூக, ஆலராக்கிய லெம்பாடு உறுதி 

மசய்யப்படும் அது குடும்பம், சமூகம், குழந்டதகள் மீது 

லநர்ெடறயான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும் என்று 

பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

2. இந்தியா - பாகிஸ்தான் லபாரின் மபான்விழா 

மகாண்ைாட்ைம் 

மவற்றி தினத்தின் மபான்விழாடவ முன்னிட்டு 

மசன்டனயில் உள்ள லபார் வீரர்கள் நிடனவுச் 

சின்னத்தில் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் ெ ர்வடளயம் 

டவத்து அஞ்சலி மசலுத்தினார். 

பாகிஸ்தானுைன் கைந்த 1971-ம் ஆண்டு நைந்த லபாரில் 

இந்தியா மவற்றி மபற்றது. இந்த லபாரில் 93 ஆயிரம் 

பாகிஸ்தான் வீரர்கள் இந்தியாவிைம் சரணடைந்தனர். 

இப்லபாரின் விடளவாக வங்கலதசம் விடுதட  

அடைந்தது. இடதயடுத்து, ஆண்டுலதாறும் டிச.16-ம்லததி 

மவற்றி தினொக மகாண்ைாைப் பட்டு வருகிறது. 

லபாரில் இந்தியா மவற்றி மபற்று 50 ஆண்டுகள் ஆனடத 

முன்னிட்டு, மவற்றி தினத்தின் மபான் விழா 

மகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 

3. அகி  இந்திய லெயர்கள் ொநாடு - பிரதெர் லொடி 

இன்று மதாைங்கி டவக்கிறார் 

நகர்ப்புறத்தில் உள்கட்ைடெப்பு ெற்றும் வசதிகள் 

குடறப்பாட்டுப் பிரச்சடனகளுக்கு தீர்வுகாண ெத்திய 

அரசு ப வடகயான திட்ைங்கடளத் மதாைங்கியுள்ளது. 

இதற்காக சமீப கா ங்களில் பல்லவறு புதிய முயற்சிகடள 

ெத்திய அரசு லெற்மகாண்டுள்ளது.  

இந்த முயற்சிகளுக்கு உத்தரப்பிரலதச ொநி த்தில் சிறப்பு 

கவனம் மசலுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக கைந்த 5 

ஆண்டுகளில் உத்தரப்பிரலதச ொநி ம் நகர்ப்புற 

உள்கட்ைடெப்பில் மவகுவான முன்லனற்றம் 

அடைந்துள்ளது. 

இந்த நிட யில் உத்தரப்பிரலதசம், வாரணாசியில் 

நடைமபறும் அகி  இந்திய லெயர்கள் ொநாட்டை பிரதெர் 

லொடி காமணாலி வாயி ாக இன்று மதாைங்கி 

டவக்கிறார். லெலும் இந்த ொநாட்டில் "புதிய நகர்ப்புற 

இந்தியா " என்ற டெயப்மபாருளில் பிரதெர் லொடி 

உடரயாற்ற உள்ளார். 

நகர்ப்புற வளர்ச்சியில் ெத்திய அரசு ெற்றும் 

உத்தரப்பிரலதச அரசின் முக்கிய சாதடனகடள 

எடுத்துக்காட்டும் கண்காட்சி ஒன்றுக்கும் டிசம்பர் 17 முதல் 

19 வடர ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

4. தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்தின் கீழ் ரூ.1,895 லகாடி 

மச வு: ெத்திய அரசு 

தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்தின் கீழ் ரூ.1,894.85 லகாடி 

மச விைப்பட்டுள்ளதாக ெத்திய அரசு வியாழக்கிழடெ 

மதரிவித்தது. 

இதுகுறித்து லெலும் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: 

தூய்டெ இந்தியா திட்ைம் குறித்து பரவ ான 

விழிப்புணாா்டவ ஏற்படுத்தி தகவல், கல்வி ெற்றும் 

மதாட த்மதாைாா்பு (ஐஇசி) வியூகம் மூ ம் விரும்பும் 

இ க்டக அடைய வியூகம் வகுக்கப்பட்ைது. இந்த ஐஇசி 

வியூகத்துக்காக 2014-2015 முதல் 2021-22-ஆம் 

நிதியாண்டு வடரயில் ரூ.1,894.85 லகாடி 

மச விைப்பட்டுள்ளதாக ெத்திய அரசு மதரிவித்துள்ளது. 

தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்டத ெத்திய அரசு கைந்த 2014-

ஆம் ஆண்டு அக்லைாபாா் 2-ஆம் லததி மதாைக்கி டவத்தது. 

2019 அக்லைாபாா் 2-க்குள் அடனத்து கிராெங்களிலும் 

கழிப்படற வசதிடய ஏற்படுத்தி தருவதன் மூ ம் திறந்த 

மவளியில் அசுத்தம் இல் ாத நாைாக உருமவடுக்கச் 

மசய்வலத இந்த திட்ைத்தின் முக்கிய லநாக்கொகும். 

 

5.புதுச்லசரியில் சர்வலதச ஆவணப்பை, குறும்பை திருவிழா 

புதுச்லசரியில் சர்வலதச ஆவணப்பைம் ெற்றும் குறும்பை 

திருவிழா இன்று மதாைங்கி 3 நாட்கள் நைக்கிறது. கைந்த 

10 ஆண்டுகளாக புதுச்லசரியில் முற்லபாக்கு எழுத்தாளர் 

கட ஞர்கள் சங்கம் ெத்திய பல்கட க்கழகத்துைன் 

இடணந்து சர்வலதச ஆவணப்பை, குறும்பை 

திருவிழாடவ நைத்தி வருகிறது. அதன் மதாைர்ச்சியாக 

புதுச்லசரி திடர இயக்கம், அட யன்ஸ் பிரான்சிஸ், 

ெத்திய திடரப்பை பிரிவு, தமிழ்நாடு முற்லபாக்கு 

எழுத்தாளர் கட ஞர்கள் சங்கம் இடணந்து இந்திய 

திடரயு க லெடத சத்யஜித் லர நூற்றாண்டு 

திருவிழாடவ நைத்த திட்ைமிட்டுள்ளது. 

இத்திருவிழா இன்று (17ம் லததி) மதாைங்கி 19ம் லததி 

வடர 3 நாட்கள் அட யன்ஸ் பிரான்சிஸ் திடரயரங்கில் 

நைக்கிறது. இத்திருவிழாவில் சத்யஜித் லர உருவாக்கிய 

உ களவில் இந்திய சினிொவுக்கு மபருடெ லசர்த்து, ப  

விருதுகள் மபற்ற 9 திடரப்பைங்களும், ஷியாம் மபனகல் 

உருவாக்கிய சத்யஜித் லர ஆவணப்பைமும் திடரயிைப்பை 

உள்ளது. மதாைக்க நிகழ்ச்சி இன்று ொட  5 ெணிக்கு 

நைக்கிறது. சத்யஜித் லரயின் முதல்பைொன உ களவில் 

அடனத்து திடரப்பை விழாக்களிலும் திடரயிைப்பட்ை 

‘பலதர் பாஞ்சாலி’ திடரயிைப்படுகிறது. மபாதுெக்களுக்கு 

அனுெதி இ வசம். 

 

6. 81 நிமிைத்தில் உருவான திடரப்பைம் 

லக பாக்கியராஜ் நடிப்பில் 81 நிமிைம் மதாைர்ச்சியாக 

பைப்பிடிப்பு நைத்தி திடரப்பைம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

81 நிமிை பைப்பிடிப்பு 

தமிழ் திடரயு கில் புதிய இயக்குனரான சிவ ொதவ் 

இயக்கத்தில் இயக்குநரும், நடிகருொன லக பாக்யராஜ் 

கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திடரப்பைம் ‘3.6.9’. இந்த 

பைத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பிளாக் பாண்டி, அஜய் 

கண்ணன், சுடகல், சத்தி ெலகந்திரா ெற்றும் வில் ன் 

கதாபாத்திரத்தில்    பைத்தின் தயாரிப்பாளர் பி ஜி எஸ் 

நடித்துள்ளார்.   ொரிஸ்வரன் ஒளிப்பதிவு மசய்துள்ள இந்த 

பைத்துக்கு கார்த்திக் ஹர்ோ இடச அடெத்துள்ளனர். 

உ க சினிொ வர ாற்றில் 81 நிமிைங்கள் மதாைர்ச்சியாக 

பைப்பிடிப்பு நைத்தி முடிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த பைத்தின்     

படிப்பிடிப்பு புதுச்லசரி      பிள்டளயார் குப்பத்தில் உள்ள 

புனித ஆலராக்கிய அன்டன ஆ யத்தில் லநற்று நைந்தது. 

காட  11.40 ெணிக்கு மதாைங்கிய பைப்பிடிப்பு ெதியம் 1.01 

ெணிக்கு முடிந்தது. ஒலர லநரத்தில், ஒரு களத்தில் 24 

லகெராக்கள், 150-க்கும் லெற்பட்ை நடிகர், நடிடககள், 

450 பணியாளர்கடள மகாண்டு பைொக்கப்பட்ைது. 

 



         

    

1. ‘உலக சமத்துவமின்மம அறிக்மக – 2022’இன்படி, 

வயதுவந்த இந்தியரின் சராசரி ததசியவருமானம் என்ன? 

அ) `1.04 லட்சம் 

ஆ) `2.04 லட்சம்  

இ) `4.04 லட்சம் 

ஈ) `6.04 லட்சம் 

✓ அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ‘உலக சைத்துெமின்மை 

அறிக்மக – 2022’, லூகாஸ் சான்சலால் எழுதப்பட்டு புகழ் 

வபற்ற வபாருளாதார நிபுணர்களான தாைஸ் பிவகட்டி, 

இம்ைானுவெல் சாஸ் ைற்றும் வகப்ரியல் ஜூக்ைான் 

ஆகிவயாரால் வதாகுக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இவ்ெறிக்மகயின்படி, அதிகரித்துெரும் ெறுமை ைற்றும் 

ெசதியான உயரடுக்கினமரக்வகாண்ட உலகின் மிகவும் 

சைத்துெைற்ற நாடுகளுள் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது. 

இந்தியாவில் உள்ள முதல் 10% ைற்றும் முதல் 1% ைக்கள் 

வைாத்த வதசிய ெருைானத்தில் முமறவய 57% ைற்றும் 22 

சதவீதத்மத வகாண்டுள்ளதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

2. அண்மமயில் எட்டாவது இந்தியப் பபருங்கடல் 

தபச்சுவார்த்மதமய நடத்திய நாடு எது? 

அ) இலங்மக 

ஆ) இந்தியா  

இ) மியான்ைர் 

ஈ) பிலிப்மபன்ஸ் 

✓ இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம், இந்திய உலக விெகார 

கவுன்சில் இமணந்து எட்டாெது இந்தியப் வபருங்கடல் 

வபச்சுொர்த்மதமய நடத்தியது. இந்த ஆண்டு பதிப்பின் 

கருப்வபாருள் “Leveraging Digital Technologies for Health, 

Education, Development, and Trade in Indian Ocean Rim 

Association Member States” என்பதாகும். 

 

3. பகாலம்பியா ஜர்னலிசம் பள்ளியின் 2022ஆம் ஆண்டு 

-க்கான முன்னாள் மாணவர் விருது பவன்ற இந்தியப் 

பத்திரிமகயாளர் யார்? 

அ) N இராம் 

ஆ) ைாலினி பார்த்தசாரதி  

இ) ராஜா வைாகன் 

ஈ) வசாலி வஜ. வசாராப்ஜி 

✓ ‘தி ஹிந்து’ வெளியீட்ட குழுைத்தின் தமலெரான ைாலினி 

பார்த்தசாரதி, அவைரிக்காவின் வகாலம்பியா ஜர்னலிசம் 

பள்ளியின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான முன்னாள் ைாணெர் 

விருது வென்ற நான்கு மூத்த பத்திரிமகயாளர்களுள் 

ஒருெராக வதரிவுவசய்யப்பட்டுள்ளார். 

✓ எரிக் ைார்கஸ், “வைக்கிங் வக ஹிஸ்டரி” வபாட்காஸ்டின் 

நிறுெனர் ைற்றும் வதாகுப்பாளர், ஸ்டூெர்ட் ஸ்கீயர், 

அவைரிக்க யூத உலக வசமெ ைற்றும் தாைஸ் வையர், 

புலனாய்வு பத்திரிமகயாளர் ஆகிவயார் பிற வெற்றியாளர் 

-களுள் அடங்குெர். வெண்டி லு (ஹஃப்வபாஸ்ட்) ைற்றும் 

முக்தார் இப்ராஹிம் (சஹான் ஜர்னல்) ஆகிவயார் கூட்டாக 

இமணந்து முதல் தசாப்த விருமதப் வபற்றனர். 

4. குற்றவியல் விஷயங்களில் பரஸ்பர சட்ட உதவிக்காக 

எந்த நாட்டுடனான ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அமமச்சரமவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) சுவிட்சர்லாந்து 

ஆ) வபாலந்து  

இ) அவைரிக்கா 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ குற்ற விஷயங்களில் பரஸ்பரம் சட்ட உதவி வதாடர்பாக 

இந்தியா – வபாலந்து இமடவயயான உடன்பாட்டிற்கு 

பிரதைர் வைாடி தமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமெ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பரஸ்பர சட்ட உதவியின்மூலம் 

பயங்கரொதம் வதாடர்பான குற்றங்கள் உள்ளிட்ட 

குற்றங்களுக்காக ெழக்குத் வதாடுத்தல் புலனாய்வு 

ஆகியெற்றில் இருநாடுகளின் திறமனயும், தீவிரத் 

தன்மைமயயும் விரிவுப்படுத்துெது இதன் வநாக்கைாகும்.  

✓ வபாலந்து சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்வசயல்கமளக் மகயாள்ெ 

-தில் இந்தியாவின் வசயல்திறமனயும் இது அதிகரிக்கும்.

 

5. உலக வர்த்தக அமமப்பின் (WTO) குழுமம் எந்த நாடு 

சர்க்கமர துமறயில் மானியங்கமள திரும்பப்பபற 

தவண்டும் என்று தகட்டுக் பகாண்டுள்ளது? 

அ) ஆஸ்திவரலியா 

ஆ) இந்தியா  

இ) அவைரிக்கா 

ஈ) சீனா 

✓ உலக ெர்த்தக அமைப்பின் (WTO) குழு, ‘உற்பத்தி உதவி, 

தாங்கிருப்பு ைற்றும் சந்மதப்படுத்தல் ைற்றும் வபாக்குெரவு 

திட்டங்களின்’கீழ் இந்தியா தனது ைானியங்கமள 

திரும்பப்வபறுைாறு வகட்டுக்வகாண்டுள்ளது.  

✓ ஆஸ்திவரலியா, பிவரசில் ைற்றும் குொத்தைாலா 

ஆகியமெ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் WTOஇடம் சர்க்கமர 

துமறயில் இந்தியாவின் வகாள்மக நடெடிக்மககள் 

குறித்து இந்தியாவுக்கு எதிராக புகார்கமள எழுப்பின. 

வெளாண் ஒப்பந்தம் ைற்றும் SCM ஒப்பந்தத்தின்கீழ் 

இந்தியா தனது கடமைகளுக்கு இணங்குைாறு WTO 

அதனிடம் வகட்டுக்வகாண்டது. 

 

6. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற மதனாகரி தகால்ட் டீ 

உடன் பதாடர்புமடய மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) வகரளா 

இ) அஸ்ஸாம்  

ஈ) வைற்கு ெங்காளம் 

✓ அஸ்ஸாம் ைாநிலத்திலுள்ள அரிய ெமக வதயிமலயான 

ைவனாகரி வகால்டு டீ சமீபத்தில் கவுகாத்தி வதயிமல ஏல 

மையத்தில் கிவலா `1 லட்சத்துக்கு விற்கப்பட்டு ெரலாறு 

பமடத்துள்ளது. வதயிமல ஒரு கிவலா ̀ 75,000’க்கு ஏலம் 

வபானவபாது, 2020’ல் இத்வதயிமல ெமக அதன் வசாந்த 

சாதமனமய முறியடித்தது. 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ெடகிழக்கு வதயிமலச் சங்கம் இத்தமகய வதயிமல 

உற்பத்திமய அதிகரிக்க திட்டமிட்டு வெண் வதயிமல, 

பசுந்வதயிமல, ைஞ்சள் வதயிமல என பல்வெறு 

ெமகயான வதயிமலகமள தயாரிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. 

 

7. “உணவு மற்றும் உழவிற்கான உலகின் நிலம் மற்றும் 

நீர்வளங்களின் நிமல” என்ற அறிக்மகமய பவளியிட்ட 

அமமப்பு எது? 

அ) IMF 

ஆ) FAO  

இ) உலக ெங்கி 

ஈ) WEF 

✓ உணவு ைற்றும் உழவிற்கான உலகின் நிலம் ைற்றும் நீர் 

ெளங்களின் நிமல (SOLAW 2021) என்ற அறிக்மக ஐநா 

உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்புமூலம் வெளியிடப்பட்டது. 

ஐநாவின் உணவு ைற்றும் உழவு (FAO) அமைப்பால் 2021 

டிச.8-9 ெமர, நிலம் & நீர் நாட்கள் நடத்தப்படுகின்றன. 

“Systems at breaking point” என்பது ‘SOLAW-2021’இன் 

கருப்வபாருளாகும். 

 

8. “டிராக்கிங் யுனிவர்சல் கவதரஜ் - 2021 உலகளாவிய 

கண்காணிப்பு” என்ற அறிக்மகமய பவளியிட்ட அமமப்பு 

எது? 

அ) WTO 

ஆ) WHO  

இ) FAO 

ஈ) WEF 

✓ உலக சுகாதார நிறுெனைானது அண்மையில் “டிராக்கிங் 

யுனிெர்சல் கெவரஜ் - 2021 உலகளாவிய கண்காணிப்பு” 

என்ற அறிக்மகமய வெளியிட்டது. யுனிெர்சல் வஹல்த் 

கெவரஜ் தினத்மத முன்னிட்டு, உலக ெங்கி “உடல்நலம் 

2021’இல் நிதிப்பாதுகாப்பு குறித்த உலகளாவிய 

கண்காணிப்பு” அறிக்மகமய வெளியிட்டது. 

✓ யுனிெர்சல் வஹல்த் கெவரமஜ வநாக்கிய உலகளாவிய 

முன்வனற்றத்மத COVID வதாற்று 20 ஆண்டுகளுக்கு 

நிறுத்தக்கூடும் என்று இவ்ெறிக்மக காட்டுகிறது. 

 

9. பதராடா வங்கியால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘பாப் தவல்ட் 

தவவ்’ என்பது ஒரு _____? 

அ) உலகளாவிய பற்றட்மட 

ஆ) அணியக்கூடிய சாதனம்  

இ) AI இயலி 

ஈ) முதலீட்டு தளம் 

✓ பவராடா வங்கியானது எண்ம வங்கியியல் க ாடுப்பனவு 

- ளுக் ா  ‘bob World Wave’ என்றகவாரு அணியக் 

கூடிய சாதனத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ இது ொடிக்மகயாளர்களின் Sp02, உடல் வெப்பநிமல, 

இதயத்துடிப்பு ைற்றும் இரத்த அழுத்தம் ஆகியெற்மறக் 

கண்காணிக்கின்றது. அணியக்கூடிய சாதனத்துடன் 

கூடிய கட்டண வசயல்முமறமய ெழங்குெதற்காக NPCI 

உடன் பவராடா ெங்கி கூட்டு வசர்ந்துள்ளது. 

 

10. எந்த நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஓமிக்ரான் 

திரிமபக் கண்டறிவதற்காக RT-PCR அடிப்பமடயிலான 

கருவிமய உருவாக்கியுள்ளனர்? 

அ) IISc 

ஆ) IIT – தில்லி  

இ) NIV 

ஈ) AIIMS 

✓ IIT தில்லியின் குசுைா உயிரியல் அறிவியல் பள்ளியின் 

ஆராய்ச்சியாளர்கள், SARS-CoV-2’இன் ஓமிக்ரான் 

(B.1.1.529.1) திரிமபக் கண்டறிெதற்காக RT-PCR 

அடிப்பமடயிலான கருவிமய உருொக்கியுள்ளனர். 

✓ இச்வசாதமன முமற ஓமிக்ரான் திரிபில் உள்ள ைற்றும் 

SARS-CoV-2’இல் இல்லாத ஒரு குறிப்பிட்ட திரிபுகமளக் 

கண்டறிெமத அடிப்பமடயாகக்வகாண்டது. உலகளவில், 

ஓமிக்ரான் திரிமபக் கண்டறிெதற்கு 3 நாட்களுக்கு வைல் 

வதமெப்படுகிறது. 

 

 

1. தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து அரசின் ைாநிலப் பாடல்: முதல்ொா் 

மு க ஸ்டாலின் உத்தரவு 

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் தமிழக அரசின் ைாநிலப் 

பாடலாக அறிவித்து முதல்ொா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு 

பிறப்பித்தாாா். தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படும் வபாது 

அமனெரும் எழுந்து நிற்க வெண்டும் எனவும் வகட்டுக் 

வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட 

வசய்திக் குறிப்பு: தமிழ்நாட்டின் அமனத்து விழாக்களிலும் 

ைவனான்ைணீயம் சுந்தரனாாா் எழுதிய ‘நீராரும் 

கடலுடுத்த’  என்ற பாடல் பாடப்பட வெண்டும் என்ற 

வகாரிக்மக 1913-ஆம் ஆண்டில் கரந்மதத் தமிழ்ச் 

சங்கத்தின் ஆண்டறிக்மகயில் இடம்வபற்றது. இந்தப் 

பாடமலத் தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடலாக 1914-ஆம் 

ஆண்டு முதல் கரந்மதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆண்டு 

விழாக்களிலும் பாடி ெந்துள்ளனாா். 

1970-இல் அறிவிப்பு: தமிழறிஞாா்கள், ஆாா்ெலாா்கள், 

வபாதுைக்களின் நீண்டநாள் வகாரிக்மகமய ஏற்று 1970-

ஆம் ஆண்டு ைாாா்ச் 17-ஆம் வததியன்று நமடவபற்ற அரசு 

விழாவில் தமிழ்த்தாய் பாடல் குறித்த அறிவிப்மப 

அப்வபாமதய முதல்ொா் கருணாநிதி வெளியிட்டாாா். 

தமிழக அரசின் நிகழ்ச்சிகளின் வதாடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் 

ொழ்த்து பாடல் இருக்கும் என அறிவித்தாாா். அதன்படி, 

அரசு நிகழ்ச்சிகளில் ‘நீராருங் கடலுடுத்த’ என்ற பாடல் 

பாடப்பட்டு ெருகிறது. 

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் பாடப்படுெது குறித்து, சில 

ெழிகாட்டு வநறிமுமறகள் ெகுக்கப்பட வெண்டிய சூழல் 

காரணைாக, அதற்கான உத்தரமெ தமிழ் ெளாா்ச்சித் 

துமற அண்மையில் வெளியிட்டது. அதன்படி, தமிழ்த்தாய் 

 

 

 

 



         

    

ொழ்த்துப் பாடமல பயிற்சி வபற்றொா்கமளக் வகாண்டு 

நிகழ்ச்சியில் பாட மெக்க வெண்டுவைன 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இமதத் வதாடாா்ந்து சில 

ெழிமுமறகமளப் பின்பற்றவும் அரசு உத்தரவு 

பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, ைவனான்ைணீயம் சுந்தரனாாா் 

இயற்றிய தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல், தமிழ்நாடு அரசின் 

ைாநிலப் பாடலாக அறிவிக்கப்படுகிறது. 

தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருக்கும் அமனத்து கல்வி 

நிறுெனங்கள், பல்கமலக்கழகங்கள், அரசு 

அலுெலகங்கள், வபாதுத் துமற நிறுெனங்கள் உள்ளிட்ட 

வபாது அமைப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளிலும், நிகழ்வு 

வதாடங்குெதற்கு முன்பு தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து கட்டாயம் 

பாடப்பட வெண்டும். தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படும் 

வபாது அமனெரும் தெறாைல் எழுந்து நிற்க வெண்டும். 

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் பாடப்படும் வபாது எழுந்து 

நிற்பதில் இருந்து ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு விலக்கு 

அளிக்கப்படுகிறது. வபாது நிகழ்வுகளில் தமிழ்த்தாய் 

ொழ்த்மத ஒலிவபருக்கிகளில் ஒலிக்கச் வசய்ெமதத் 

தவிாா்த்து, பயிற்சி வபற்றொா்களால் ொய்ப்பாட்டாக பாடப்பட 

வெண்டும். அன்மனத் தமிழின் வபருமைமய உலகறியச் 

வசய்ெதிலும், 

இளம்தமலமுமறயினருக்குக் வகாண்டு வசாா்ப்பதிலும், 

வபாதுைக்களும், தனியாாா் அமைப்புகளும் வபரும் 

பங்காற்ற முடியும். தமிழ்நாட்டில் தனியாாா் அமைப்புகள் 

நடத்தும் கமல, இலக்கிய ைற்றும் வபாது நிகழ்வுகளின் 

வதாடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படுெது 

ஊக்குவிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசின் அறிவிப்பில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற ைவசாதா 

ைக்களமெயில் நிமறவெற்றம்: வைலும் 3 ைவசாதாக்கள் 

அறிமுகம் 

ைக்களமெயில் எதிாா்க்கட்சிகளின் அைளிக்கு இமடவய 

ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற ைவசாதா வெள்ளிக்கிழமை 

நிமறவெறியது. அத்துடன் வைலும் 3 ைவசாதாக்கள் 

அறிமுகம் வசய்யப்பட்டன. 

ைக்களமெ வெள்ளிக்கிழமை காமல கூடியதும், 

லக்கீம்பாா் வகரி ென்முமற சம்பெம் வதாடாா்பாக ைத்திய 

உள்துமற இமணயமைச்சாா் அஜய் மிஸ்ராமெ 

பதவிநீக்கம் வசய்ய ெலியுறுத்தி எதிாா்க்கட்சி 

உறுப்பினாா்கள் அைளியில் ஈடுபட்டனாா். இதனால், வகள்வி 

வநரத்தின்வபாது 4 வகள்விகள் ைட்டுவை விொதத்துக்கு 

எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்டன. வதாடாா்ந்து எதிாா்க்கட்சி 

உறுப்பினாா்கள் அைளியில் ஈடுபட்டதால் அமெ பிற்பகல் 2 

ைணி ெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

உணவு இமடவெமளக்குப் பிறகு பாஜக உறுப்பினாா் 

ராவஜந்திர அக்ரொல் தமலமையில் ைக்களமெ 

கூடியதும் வதசிய ஊக்க ைருந்து தடுப்பு ைவசாதா-2021, 

கானுயிாா் பாதுகாப்புச் சட்டத் திருத்த ைவசாதா-2021, 

பட்டயக் கணக்காளாா், கம்வபனி வசயலாளாா் சட்டத் திருத்த 

ைவசாதா-2021 ஆகியமெ தாக்கல் வசய்யப்பட்டன. 

அமதத் வதாடாா்ந்து, ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற 

ைவசாதாமெ சுகாதாரத் துமற இமணயமைச்சாா் பாரதி 

பிரவீண் பொாா் அறிமுகம் வசய்து மெத்தாாா். 

இந்த ைவசாதா, ஏற்வகனவெ கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் 5-ஆம் வததி ைக்களமெயில் நிமறவெற்றப்பட்டு 

ைாநிலங்களமெக்கு அனுப்பி மெக்கப்பட்டது. அங்கு 

ைவசாதாவில் திருத்தங்கள் வைற்வகாள்ளப்பட்டு, கடந்த 

ொரம் நிமறவெற்றப்பட்டு மீண்டும் கடந்த 14-ஆம் வததி 

ைக்களமெக்கு அனுப்பி மெக்கப்பட்டது. 

எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களின் அைளிக்கு இமடவய இந்த 

திருத்த ைவசாதா நிமறவெற்றப்பட்டது. அமதத் வதாடாா்ந்து 

அமெமய திங்கள்கிழமைக்கு ராவஜந்திர அக்ரொல் 

ஒத்திமெத்தாாா். 

ொடமகத் தாய் முமறமய ஒழுங்குபடுத்த அதிகாரிகமள 

நியமிக்க வெண்டும்; வதசிய அளவிலும் ைாநில அளவிலும் 

ொடமகத் தாய் ஒழுங்காற்று ொரியம் அமைக்கப்பட 

வெண்டும்; சட்டப்படி திருைணம் வசய்துவகாண்டு 5 

ஆண்டுகள் ொழ்ந்த இந்திய தம்பதி ைட்டுவை ொடமகத் 

தாய் முமறயில் குழந்மத வபற முடியும் என்றும் அந்த 

ைவசாதாவில் வதரிவிக்கப்பட்டது. 

ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெப்பு: 

எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களின் அைளியால் 

ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

12 எம்.பி.க்கள் இமடநீக்கம் வசய்யப்பட்ட விெகாரத்தில் 

அரசுக்கும் எதிாா்க்கட்சிகளுக்கும் இமடவய உடன்பாடு 

ஏற்பட வெண்டும் என்று ைாநிலங்களமெத் தமலொா் 

வெங்மகயா நாயுடு கூறினாாா். 

கடந்த ைமழக்கால கூட்டத்வதாடரின் கமடசி நாளன்று 

எதிாா்க்கட்சிகமளச் வசாா்ந்த உறுப்பினாா்கள் 12 வபாா் 

ஒழுங்கீனைாக நடந்துவகாண்டதாக, நடப்பு 

நாடாளுைன்றக் கூட்டத் வதாடாா் முழுெதும் 

பணியிமடநீக்கம் வசய்யப்பட்டனாா். 

அொா்கள் மீதான நடெடிக்மகமயத் திரும்பப் வபற 

வெண்டும் என்று குளிாா்கால கூட்டத் வதாடரின் முதல் 

நாளில் இருந்து எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்கள் ெலியுறுத்தி 

ெருகின்றனாா். இதனால் கடந்த சில நாள்களாக 

ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெக்கப்படுகிறது. 

ைாநிலங்களமெ வெள்ளிக்கிழமை காமல கூடியதும் 

அமெத் தமலொா் வெங்மகயா நாயுடு உறுப்பினாா்கள் 

ைத்தியில் வபசினாாா். அொா், ‘ைாநிலங்களமெ பாஜக 

தமலொா் பியூஷ் வகாயல், எதிாா்க்கட்சிகமளச் வசாா்ந்த சில 

மூத்த உறுப்பினாா்கமளச் சந்தித்துப் வபசிவனன். அமெ 

அலுெல்கள் சுமுகைாக நமடவபறுெதற்கு 

உறுப்பினாா்களுக்கு இமடவய உடன்பாடு ஏற்பட 

வெண்டும் என்று அொா்களிடம் ெலியுறுத்திவனன். இவத 

வகாரிக்மகமய உங்கள் ஒவ்வொருெரிடமும் 

முன்மெக்கிவறன். ைாநிலங்களமெ திங்கள்கிழமை 

ெமர ஒத்திமெக்கப்படுகிறது’ என்றாாா். 

 

3. பிரதைர் வைாடிக்கு படான் அரசின் மிக உயர்ந்த விருது 

பிரதைர் வைாடிக்கு படான் அரசின் குடிைகனுக்கான மிக 

உயரிய விருதான நடாக் வபல் கி வகார்வலா விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 



         

    

படான் நாட்டின் வதசிய நாளான இன்று பிரதைர் 

வைாடிக்கு இந்த விருமத படான் பிரதைர் வலாவட வஷரிங் 

அறிவித்தார். 

 

4. பளுதுாக்குதல்: பர்ணிைாவுக்கு 'தங்கம்'  

காைன்வெல்த் பளுதுாக்குதலில் தங்கம் வென்றார் 

பர்ணிைா. 

உஸ்வபகிஸ்தானில் 'சீனியர்' காைன்வெல்த் 

சாம்பியன்ஷிப், உலக பளுதுாக்குதல் வதாடர்கள் ஒவர 

வநரத்தில் நடக்கின்றன. இதன் வபண்கள் +87 கிவலா 

பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பர்ணிைா களமிறங்கினார். 

'ஸ்னாட்ச்' பிரிவில் 102 கிவலா துாக்கிய பர்ணிைா, 'கிளீன் 

அண்டு வஜர்க்' பிரிவில் 127 கிவலா துாக்கினார். 

ஒட்டுவைாத்தைாக 229 கிவலா துாக்கி, முதலிடம் வபற்று 

தங்கப்பதக்கம் தட்டிச் வசன்றார். 

இமதயடுத்து 'ஸ்னாட்ச்' பிரிவில் இரண்டு, 'கிளீன் அண்டு 

வஜர்க்' பிரிவில் தலா 3 என ஒட்டுவைாத்தைாக 8 வதசிய 

சாதமன பமடத்தார் பர்ணிைா. தவிர இந்திய வீரர்கள் 

வஜரீமி லால்ரின்னுங்கா, அசிந்தா சியுலி, அஜய் சிங்கிற்கு 

அடுத்து 2022, பர்மிங்ஹாம் காைன்வெல்த் 

விமளயாட்டுக்கு தகுதி வபற்ற நான்காெது இந்தியர் 

ஆனார். 

இவத பிரிவில் பங்வகற்ற ைற்வறாரு இந்திய வீராங்கமன 

அனுராதா பவுன்ராஜ், 195 கிவலா துாக்கி 

வெண்கலப்பதக்கம் வபற்றார். ஆண்கள் 109 கிவலா 

பிரிவில் இந்தியாவின் லவ்பிரீத் சிங், 348 கிவலா துாக்கி 

வெள்ளிப்பதக்கம் மகப்பற்றினார். 

 

5. ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்’ திட்டம் வதாடக்கம் 

தமிழகத்தில் சாமல விபத்துகளில் சிக்கி உயிரிழப்புகள் 

ஏற்படுெமதத் தடுக்க ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை 

காக்கும் 48’ என்ற புதிய ைருத்துெ அெசர உதவி 

திட்டத்மத தமிழக அரசு வசயல்படுத்த உள்ளது. 

விபத்து ஏற்படும் சையங்களில் உயிரிழப்மபத் தடுக்க 

‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை காக்கும் 48’ என்ற புதிய 

திட்டத்மத, நாமள வைல்ைருெத்தூரில் தமிழக முதல்ெர் 

மு.க.ஸ்டாலின் வதாடங்கி மெக்க உள்ளார். 

இதுகுறித்து ைருத்துெம் ைற்றும் ைக்கள் நல்ொழ்வுத் துமற 

அமைச்சர் ைா.சுப்பிரைணியன் வதரிவித்திருப்பதாெது: 

தமிழகத்தில் நமடவபறும் சாமல விபத்துகளில் 

அதிகப்படியான உயிரிழப்புகள் ஏற்படக் காரணம், 

அெர்கமள உடனடியாக ைருத்துெைமனகளில் வசர்த்து 

உரிய சிகிச்மச அளிக்காததுதான். இமதத் தடுக்கவும், 

விபத்தில் சிக்குவொரின் சிகிச்மசக்காக உதவும் 

ெமகயிலும் ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை காக்கும் 48’ 

என்ற புதிய திட்டத்மத முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் 

வசயல்படுத்த உள்ளார். 

இதற்காக தமிழகம் முழுதும் 610 ைருத்துெைமனகள் 

வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் 

எந்தப் பகுதியில் விபத்து நடந்தாலும் விபத்து நடந்த 

பகுதியில் விபத்துக்கு உள்ளானெமர 

ைருத்துெைமனயில் வசர்க்கும் நபருக்கு ரூ.5 ஆயிரம் 

ஊக்கத் வதாமகயும், விபத்தில் சிக்கியெருக்கு ஒரு லட்சம் 

ரூபாய் ைதிப்பில் சிகிச்மசயும் அளிக்கப்படும் என்று 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் புதிய திட்டத்மத வைல்ைருெத்தூரில் உள்ள 

ைருத்துெக் கல்லூரி மைதானத்தில் முதல்ெர் மு.க. 

ஸ்டாலின் நாமள(டிச.18) வதாடங்கி மெத்துப் வபசுகிறார் 

என்று வதரிவித்துள்ளார். 

 

6. உ.பி.யில் 594 கி.மீ. கங்மக விமரவுப் பாமத திட்டம்: 

பிரதைாா் வைாடி அடிக்கல் நாட்டினாாா் 

உத்தர பிரவதச ைாநிலம், ஷாஜஹான்பரில் 594 கி.மீ. 

வதாமலவு வகாண்ட கங்மக விமரவு வநடுஞ்சாமலத் 

திட்டத்துக்கு பிரதைாா் நவரந்திர வைாடி சனிக்கிழமை 

அடிக்கல் நாட்டினாாா். 

உத்தர பிரவதசத்தில் அடுத்த ஆண்டின் வதாடக்கத்தில் 

சட்டப்வபரமெத் வதாா்தல் நமடவபறவுள்ளது. முதல்ொா் 

வயாகி ஆதித்யநாத் தமலமையில் வதாா்தமலச் 

சந்திக்கப்வபாெதாக பாஜக ஏற்வகனவெ அறிவித்துள்ளது. 

இந்நிமலயில், ஷாஜஹான்பரில் 594 கி.மீ. வதாமலவு 

வகாண்ட கங்மக விமரவுப் பாமதக்கு பிரதைாா் நவரந்திர 

வைாடி சனிக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாாா். ைாநிலத்தின் 

கிழக்கு ைற்றும் வைற்குப் பகுதிகமள இமணக்கும் 

ெமகயில் ரூ.36,230 வகாடி வசலவில் இந்தப் பாமத 

அமைக்கப்படவுள்ளது. இந்தப் பாமதக்கு அடிக்கல் நாட்டிய 

பிறகு பிரதைாா் வைாடி வபசியதாெது: 

உத்தர பிரவதசத்தில் வயாகி ஆதித்யநாத் 

தமலமையிலான அரசு ஆட்சியமைப்பதற்கு முன்பிருந்த 

சட்டம்-ஒழுங்கு சூழ்நிமல குறித்து நன்கு அறிவீாா்கள். 

முன்வபல்லாம் வபாழுது சாய்ந்ததும் ைக்கமளத் 

துன்புறுத்துெதற்காக, சிலாா் நாட்டுத் துப்பாக்கிகளுடன் 

வீதிகளில் நடைாடத் வதாடங்கிவிடுொாா்கள். ைாநிலத்தில் 

வயாகி ஆதித்யநாத் ஆட்சி அமைந்ததும் அந்தத் துப்பாக்கி 

கலாசாரம் முடிவுக்கு ெந்துவிட்டது. 

ைாஃபியா கும்பல்களுக்கு எதிராக வயாகி ஆதித்யநாத் 

கடுமையான நடெடிக்மககமள எடுத்துள்ளாாா். ைாஃபியா 

கும்பல்கள் சட்டவிவராதைாகக் கட்டியிருந்த கட்டடங்கமள 

இயந்திரங்கமளக் வகாண்டு இடித்துத் தள்ளினாாா். 

அெருமடய இந்த நடெடிக்மக, ைாஃபியா கும்பல்கமள 

ஆதரிப்பொா்களுக்கு ெலிமயக் வகாடுத்துள்ளது. உத்தர 

பிரவதசமும் வயாகி ஆதித்யநாத்தும் வசாா்ந்தால் நல்லது 

நடக்கிறது. 

நாட்டின் பாரம்பரியத்மதக் காப்பதிலும், ெளாா்ச்சிப் 

பணிகமள வைற்வகாள்ெதிலும் இங்குள்ள சில அரசியல் 

கட்சிகளுக்கு சிக்கல் உள்ளது. ஏவனனில் அொா்கள் 

ொக்கு ெங்கிமயப் பற்றிக் கெமலப்படுகிறாாா்கள். 

அொா்கள் மீது சாைானியாா்களும் ஏமழகளும் 

மெத்திருந்த நம்பிக்மக நாளுக்குநாள் குமறந்து 

ெருகிறது. அொா்கள் கங்மகமயச் சுத்தம் வசய்ெதில்மல. 

இொா்கள்தான் பயங்கரொதிகள் மீது ராணுெம் 

வைற்வகாள்ளும் நடெடிக்மககள் குறித்து வகள்வி 

எழுப்புகிறாாா்கள்; இந்தியாவிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட 

கவரானா தடுப்பசிமய சந்வதகிக்கிறாாா்கள். 



         

    

5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ைாநிலத்தின் சில பகுதிகமளத் 

தவிர ைற்ற பகுதிகளில் மின்சாரத்மதக் காண முடியாது. 

ஆனால், ைாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு 80 

லட்சம் வீடுகளுக்கு இலெச மின் இமணப்பு 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது. அதுைட்டுைன்றி ைாநிலத்துக்கு 

முன்மபவிட கூடுதலாக மின்சாரம் 

விநிவயாகிக்கப்படுகிறது. 30 லட்சத்துக்கும் வைற்பட்ட 

குடும்பங்களுக்கு கான்கிரீட் வீடுகள் 

கட்டிக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. எஞ்சியுள்ள 

தகுதியானொா்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் 

கட்டித்தரப்படும். 

புதிதாக அமைக்கப்படும் கங்மக விமரவுப் பாமதயால் 

வதாழில் ெளாா்ச்சி, ொா்த்தகம், விெசாயம், சுற்றுலா 

உள்ளிட்ட பல்வெறு துமறகள் ஊக்கம் வபறும். சமூகத்தில் 

பின்தங்கியிருப்பொா்கமள ெலுப்படுத்தி, அொா்களுக்கு 

அரசின் சலுமககள் கிமடக்கச் வசய்ெதற்கு அரசு 

முன்னுரிமை அளித்து ெருகிறது என்றாாா் பிரதைாா் வைாடி. 

 

7. ெரலாற்று வெள்ளி வென்றார் ஸ்ரீகாந்த்: உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் பிரிவில் உச்சம் 

வதாட்ட முதல் இந்தியர்! 

ஸ்வபயின் நாட்டின் ஹூவயல்ொ நகரில் உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியில் ஆடெர் பிரிவுப் 

வபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி வெள்ளி 

வென்றார். 

உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் பிரிவு 

வபாட்டியின் இறுதிக்குள் நுமழந்த முதல் இந்திய வீரர் 

என்ற ைகத்தான சரித்திரத்மதப் பமடத்த ஸ்ரீகாந்த் 

கிடாம்பி வபாராடி தங்கப் பதக்கத்மதப் வபாராடி 

பறிவகாடுத்தார். 

இருப்பினும், உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் 

பிரிவு வபாட்டியில் வெள்ளி வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற 

வபருமையுடன் அெர் வதசம் திரும்ப இருக்கிறார். 

45 நிமிடங்கள் நடந்த இறுதிப் வபாட்டி: உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிக்கு நுமழந்த 

ஸ்ரீகாந்த், களத்தில் சிங்கப்பர் வீரர் வலா கியான் யூமெ 

எதிர்வகாண்டார். சுைார் 45 நிமிடங்கள் இந்தப் வபாட்டி 

நீடித்தது. ஆரம்பம் முதவல வலா கியான் வூ ஆதிக்கம் 

வசலுத்த முதல் வசட் கிடாம்பிக்கு மிகவும் சொலானதாக 

அமைந்தது. இரண்டாெது சுற்றில் சற்வற தாக்குப்பிடித்த 

கிடாம்பி வபாராடித் வதாற்றார். 

இறுதியில் 21-15, 22-20 என்ற வநர் வசட் கணக்கில் 

வபாராடித் வதாற்றார் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி. 

சக வீரமர வீழ்த்திய வெகம்: முன்னதாக, ஆடெர் 

ஒற்மறயர் அமரயிறுதிப் வபாட்டியில் இந்தியாவின் 

கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சக நாட்டெரான லக்ஷ்யா வசன்னுடன் 

வைாதினார். அந்தப் வபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் 

கிடாம்பி ெரலாற்றுச் சாதமன பமடத்தார். சர்ெவதச 

தரெரிமசப் பட்டியலில் 12-ெது இடத்தில் உள்ள கிடாம்பி 

சக வீரரான லக்ஷ்யா வசன்மன 17-21, 21-14, 21-17 

என்ற வசட் கணக்கில் வீழ்த்தினர். 1 ைணி வநரம் 9 

நிமிடங்களில் அெர் வெற்றிக் கனிமயப் பறித்துவிட்டார். 

இதன்மூலம், உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் 

வபாட்டிக்குள் நுமழந்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற சரித்திர 

வபருமைமயப் வபற்றார் ஸ்ரீகாந்த். இப்வபாது உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் வபாட்டியில் 

வெள்ளி வென்று சரித்தரித்தில் இன்வனாரு 

மைல்கல்மலயும் அெர் வதாட்டுவிட்டார். 

அெருக்கு ொழ்த்துகள் குவிந்து ெருகின்றன. 

 

8. பிலிப்பின்ஸ் : கடும் சூறாெளியால் 208 வபர் பலி 

பிலிப்பின்ஸில் ஏற்பட்ட பலத்த சூறாெளிக்கு 

பலியானொா்களின் எண்ணிக்மக 208-ஆக 

அதிகரித்துள்ளது.  

பிலிப்பின்ஸ் நாட்டில் கடந்த வியாழக்கிழமை உருொன 

ராய் சூறாெளி ைற்றும் கனைமழ காரணைாக 

வநற்று(டிச.19) 146 வபர் பலியாகியிருந்த நிமலயில் 

தற்வபாது பலியானெர்களின் எண்ணிக்மக 208 ஆக 

அதிகரித்திருப்பதாக அந்நாட்டு சார்பில் 

வதரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

கடும் சூறாெளியின் தாக்கத்தால் 239 வபர் 

காயைமடந்திருக்கிறார்கள். 52 வபர் 

ைாயைாகியிருக்கிறார்கள். வைலும், 3 லட்சத்துக்கும் 

அதிகைான வீடுகள் வசதைாகியிருப்பதாகவும் பலர் 

பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க 

மெக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றும் மீட்புப்பமடயினர் 

வதரிவித்தனர்.  

கடுமையான பாதிப்புகமள ஏற்படுத்தியிருக்கும் ராய் 

சூறாெளி இந்த ஆண்டில் பதிொன வைாசைான 

சூறாெளியாக ைாறியிருக்கிறது. 

 



         

    

1. இந்தியா சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்திய சூப்பர்சசானிக் 

ஏவுகணை அடிப்பணையிலான ைார்பிசைா அணைப்ணப 

உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO  

ஆ) ISRO 

இ) NSIL 

ஈ) BHEL 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு அமமப்பு (DRDO) 

உருவாக்கிய சூப்பர்ம ானிக் ஏவுகமை அடிப்பமையிலா 

-ன ைார்பிமைா அமமப்மப இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்த அடுத்த தமலமுமை ஏவுகமை அடிப்பமையிலான 

ஸ்ைாண்ட்ஆஃப் ைார்பிமைா டைலிவரி சிஸ்ைம், ஒடிஸாவில் 

உள்ள வீலர் தீவிலிருந்து ஏவப்பட்ைது. 

 

2. இணையஞ்சார்ந்த தளைான ‘VIHANGAM’ என்பதுைன் 

ததாைர்புணைய துணை எது? 

அ) சுரங்கப் பணி  

ஆ) கலால் வரி 

இ) ஜிஎஸ்டி வசூல் 

ஈ) ட மிகண்ைக்ைர் உற்பத்தி 

✓ மகாநதி நிலக்கரி வயல்கள் நிறுவனத்தில் “Remotely 

Piloted Aircraft System” உைன் ஒருங்கிமைக்கப்பட்ை 

‘VIHANGAM’ என்ை இமையதளம் திைக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இந்த அமமப்பு சுரங்கப்பணிகளின் வான்வழி காடைாளி 

-கமள சுரங்கங்களிலிருந்து மநரமலயாக இந்தத் 

தளத்திற்கு பரிமாறும். அதமன ‘VIHANGAM’ தளம்மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை பணியாளர்கள் அணுகலாம். 

 

3. The Indus Entrepreneurs (TiE) வழங்கும் ‘ஆண்டின் 

சிைந்த ததாழில்முணனசவார் விருணத’ தவன்ைவர் யார்? 

அ) ரத்தன் ைாைா 

ஆ) குமார் மங்கலம் பிர்லா  

இ) உதய் மகாைக் 

ஈ) ஆதி மகாத்டரஜ் 

✓ சிந்து டதாழில்முமனமவார் (TiE) ஆதித்ய பிர்லா குழுமத் 

தமலவர் குமார் மங்கலம் பிர்லாமவ, COVID டதாற்று 

மநாய்களின்மபாது தமலமமதாங்கியதற்காக, ‘வணிக 

மாற்ைத்தில் ஆண்டின் உலகளாவிய 

டதாழில்முமனமவாராக’ அறிவித்துள்ளது. இவ்விருமதப் 

டபறும் முதல் இந்திய டதாழிலதிபர் என்ை டபருமமயும் 

இவருக்கு உண்டு. 

✓ எமலான் மஸ்க் (ஆண்டின் உலகளாவிய டதாழில்முமன 

மவார்-புலம்டபயர் டதாழில்முமனமவார்), டெப் டபம ாஸ் 

(ஆண்டின் உலகளாவிய டதாழில்முமனமவார் - முதல் 

தமலமுமை) மற்றும்  த்யா நாடதல்லா (ஆண்டின் 

உலகளாவிய டதாழில்முமனமவார் – டதாழில்முமன 

-மவார் CEO) ஆகிமயார் பிை விருதாளர்களாவர். 

 

4. COVID-19 தெருக்கடிணயக் ணகயாளுவதற்காக ஏணழ 

ொடுகளுக்கு உதவும் சொக்கில் $93 பில்லியன் ைாலர் 

ைதிப்பிலான ததாகுப்ணப அறிவித்த நிறுவனம் எது? 

அ) ஏடிபி 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) IMF 

ஈ) ஏஐஐபி 

✓ COVID த ொற்றொல் ஏற்பட்ட டநருக்கடிமயச்  மாளிக்கவும், 

டபாருளாதார வளர்ச்சிமய அதிகரிக்கவும் ஏமை 

நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக, பன்னாட்டு வளர்ச்சி 

 ங்கத்தின் $93 பில்லியன் ைாலர் டதாகுப்மப உலக 

வங்கி அறிவித்துள்ளது. இச் மீபத்திய உறுதிடமாழியில் 

48 உயர் மற்றும் நடுத்தர வருமான நாடுகளின் மூல 

தனச்  ந்மதகள், திருப்பிச் ட லுத்துதல்கள் மற்றும் உலக 

வங்கியின் ட ாந்த பங்களிப்புகள் உள்ளிட்ைமவ ம ர்ந்த 

$23.5 பில்லியன் பங்களிப்புகளும் அைங்கும்.

 

5. பாராலிம்பிக் விணளயாட்டு விருதுகளில் ‘சிைந்த அறிமுக 

வீராங்கணன’ விருணத தவன்ை அவனி தலகாராவுைன் 

ததாைர்புணைய விணளயாட்டு எது? 

அ) டைன்னிஸ் 

ஆ) உயரந்தாண்டுதல் 

இ) துப்பாக்கிச் சுடுதல்  

ஈ) மைபிள்-டைன்னிஸ் 

✓ மைாக்கிமயா பாராலிம்பிக்ஸ்  ாம்பியனான அவனி 

டலகாரா, 2021 பாராலிம்பிக் விமளயாட்டு விருதுகளில் 

‘சிைந்த அறிமுக வீராங்கமன’ விருமத டவன்ைார். ட க் 

குடியரசின் மபாசியா வீரர் ஆைம் டபஸ்கா ‘சிைந்த அறிமுக 

வீரர்’ விருமத டவன்ைார். 

✓ இந்திய துப்பாக்கி சுடுதல் பாரா விமளயாட்டு வீராங்க 

-மன அவனி டலகாரா, இந்தியாவிலிருந்து பாராலிம்பிக் 

தங்கப்பதக்கம் டவன்ை முதல் டபண்மணி ஆவார். 

பாராலிம்பிக்கில் 2 பதக்கங்கமள டவன்ை முதல் இந்தியப் 

டபண்மணி என்ை டபருமமமயயும் அவர் டபற்றுள்ளார். 

 

6. சமீபத்தில் பிலிப்ணபன்ணைத் தாக்கிய சூைாவளியின் 

தபயர் என்ன? 

அ) ராய்  

ஆ) பாய் 

இ) மநார்மை 

ஈ) சியர்மகாவ் 

✓ ‘ராய்’ எனப்டபயரிைப்பட்ை சூைாவளி அண்மமயில் பிலிப் 

-மபன்மஸத் தாக்கியது. 5ஆம் வமக புயலாக மவகமாக 

தீவிரமமைந்து டதற்கு பிலிப்மபன்ஸில் அது கமரமயக் 

கைந்தது. இந்த ஆண்டில் பிலிப்மபன்மஸத் தாக்கும் 

15ஆவது புயல் ‘ராய்’ ஆகும். இது மணிக்கு 195 கிமீ (121 

மமல்) மவகத்தில் பலத்தகாற்றுைன் சியார்மகாவ் தீமவத் 

தாக்கியது. இந்த ஆண்டில் பிலிப்மபன்மஸத் தாக்கிய 

இரண்ைாவது  க்திவாய்ந்த சூைாவளி இதுவாகும். 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

7. அதன் ‘Laser Communications Relay Demonstration’ 

அறிமுகப்படுத்திய விண்தவளி நிறுவனம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) NASA  

இ) JAXA 

ஈ) ESA 

✓ டி .7 அன்று, NASA தனது புதிய மல ர் கம்யூனிமக ன்ஸ் 

ரிமல டைமான்ஸ்ட்மரஷமன (LCRD) அறிமுகப்படுத்தியது. 

மகப் கனாடவரல் விண்டவளிப்பமை நிமலயத்தின் 

முதல் மல ர் தகவல் டதாைர்பு அமமப்பு இதுவாகும். LCRD 

ஆனது விண்டவளியில் ஒளியியல் டதாைர்மபச் ம ாதிக்க 

NASAவுக்கு உதவும். தற்மபாது, டபரும்பாலான NASA 

விண்கலங்கள் தரவுகமள அனுப்புவதற்கு மரடிமயா 

அமலவரிம  டதாைர்புகமளப் பயன்படுத்துகின்ைன. 

 

8. முதன்முணையாக 4.5 ொட்கள் தகாண்ை அலுவல் 

வாரத்ணத அறிவித்த ொடு எது? 

அ) சுவீைன் 

ஆ) ஆஸ்திமரலியா 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஈ) ஆஸ்திரியா 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது டவள்ளி மதியம்,  னி மற்றும் 

ஞாயிற்றுக்கிைமமகளில் அர ாங்க ஊழியர்களுக்கு 

விடுப்பு அளித்து புதிய 4.5 நாட்கள் டகாண்ை அலுவல் 

வாரத்மத அறிவித்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 

தற்மபாது டவள்ளி- னி வாரயிறுதியாக உள்ளது.  

✓ உலகளாவிய 5 நாள் அலுவல் வாரத்மதவிை குமைவான 

மதசிய அலுவல் வாரத்மத அறிமுகப்படுத்திய உலகின் 

முதல் நாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகும். 

 

9. ‘She is a Changemaker’ என்னும் திைன் சைம்பாட்டுத் 

திட்ைத்ணதத் ததாைங்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) மதசிய டபண்கள் ஆமையம்  

இ) இந்திய ரி ர்வ் வங்கி 

ஈ) அறிவியல் & டதாழிலக ஆய்வுக்கைகம் 

✓ மதசிய டபண்கள் ஆமையம் ‘She is a Changemaker’ 

என்ற திைன் மமம்பாட்டுத் திட்ைத்மத இந்தியா முழுவதும் 

அறிமுகப்படுத்தியது. அமனத்து மட்ைங்களிலும் (கிராமப் 

பஞ் ாயத்து முதல் நாைாளுமன்ை உறுப்பினர்கள் வமர) 

மற்றும் அரசியல் பணியாற்றும் டபண் பிரதிநிதிகளுக்காக 

இந்தத் திட்ைம் டதாைங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இது டபண் அரசியல் தமலமமகளின் தமலமமத்துவ 

திைன், முடிடவடுக்கும் திைன் மற்றும் தகவல் டதாைர்பு 

திைன் ஆகியவற்மை மமம்படுத்துவமத மநாக்கமாகக் 

டகாண்டுள்ளது. 

 

 

 

10. “சர்வசதச ஊழல் எதிர்ப்பு ொணள” ஏற்பாடு தசய்கிை 

ஐொ அணைப்பு எது? 

அ) UNCTAD 

ஆ) UNDP  

இ) UNESCO 

ஈ) UNICEF 

✓ “ ர்வமத  ஊைல் எதிர்ப்பு நாள்” ஒவ்மவார் ஆண்டும் டி . 

9 அன்று உலகம் முழுவதும் அனு ரிக்கப்படுகிைது. இது 

ஐநா வளர்ச்சித் திட்ைத்தால் ஏற்பாடு ட ய்யப்படுகிைது.  

✓ நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமள மநாக்கி முன்மனறுவமத 

தடுக்கும் ஊைமல ஒழிப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்த 

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவமத இந்நாள் மநாக்கமாகக் 

டகாண்டுள்ளது. ஊைலுக்கு எதிரான ஐநா’இன் தீர்மானம் 

UNCAC, கைந்த 2003’இல் உருவாக்கப்பட்ைது. 

 

 

1. வரலாற்று டவள்ளி டவன்ைார் ஸ்ரீகாந்த்: உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் பிரிவில் உச் ம் 

டதாட்ை முதல் இந்தியர்! 

ஸ்டபயின் நாட்டின் ஹூடயல்வா நகரில் உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் ஆைவர் பிரிவுப் 

மபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கிைாம்பி டவள்ளி 

டவன்ைார். 

உலக மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் பிரிவு 

மபாட்டியின் இறுதிக்குள் நுமைந்த முதல் இந்திய வீரர் 

என்ை மகத்தான  ரித்திரத்மதப் பமைத்த ஸ்ரீகாந்த் 

கிைாம்பி மபாராடி தங்கப் பதக்கத்மதப் மபாராடி 

பறிடகாடுத்தார். 

இருப்பினும், உலக மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் 

பிரிவு மபாட்டியில் டவள்ளி டவன்ை முதல் இந்தியர் என்ை 

டபருமமயுைன் அவர் மத ம் திரும்ப இருக்கிைார். 

45 நிமிைங்கள் நைந்த இறுதிப் மபாட்டி: உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் இறுதிக்கு நுமைந்த 

ஸ்ரீகாந்த், களத்தில் சிங்கப்பூர் வீரர் மலா கியான் யூமவ 

எதிர்டகாண்ைார். சுமார் 45 நிமிைங்கள் இந்தப் மபாட்டி 

நீடித்தது. ஆரம்பம் முதமல மலா கியான் வூ ஆதிக்கம் 

ட லுத்த முதல் ட ட் கிைாம்பிக்கு மிகவும்  வாலானதாக 

அமமந்தது. இரண்ைாவது சுற்றில்  ற்மை தாக்குப்பிடித்த 

கிைாம்பி மபாராடித் மதாற்ைார். 

இறுதியில் 21-15, 22-20 என்ை மநர் ட ட் கைக்கில் 

மபாராடித் மதாற்ைார் ஸ்ரீகாந்த் கிைாம்பி. 

 க வீரமர வீழ்த்திய மவகம்: முன்னதாக, ஆைவர் 

ஒற்மையர் அமரயிறுதிப் மபாட்டியில் இந்தியாவின் 

கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த்,  க நாட்ைவரான லக்ஷ்யா ட ன்னுைன் 

மமாதினார். அந்தப் மபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் 

கிைாம்பி வரலாற்றுச்  ாதமன பமைத்தார்.  ர்வமத  

தரவரிம ப் பட்டியலில் 12-வது இைத்தில் உள்ள கிைாம்பி 

 க வீரரான லக்ஷ்யா ட ன்மன 17-21, 21-14, 21-17 

என்ை ட ட் கைக்கில் வீழ்த்தினர். 1 மணி மநரம் 9 

நிமிைங்களில் அவர் டவற்றிக் கனிமயப் பறித்துவிட்ைார். 

  

 

 



         

    

இதன்மூலம், உலக மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் 

மபாட்டிக்குள் நுமைந்த முதல் இந்திய வீரர் என்ை  ரித்திர 

டபருமமமயப் டபற்ைார் ஸ்ரீகாந்த். இப்மபாது உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் மபாட்டியில் 

டவள்ளி டவன்று  ரித்தரித்தில் இன்டனாரு 

மமல்கல்மலயும் அவர் டதாட்டுவிட்ைார். 

அவருக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்ைன. 

 

2. பயணிகள் வ திக்காக 543 டரயில் நிமலயங்களில் 

மவஃமப வ தி 

டதற்கு டரயில்மவ மண்ைலத்தில் 543 முக்கிய ரயில் 

நிமலயங்களில் Wi-fi வ தி ஏற்படுத்த திட்ைமிைப்பட்டு 

உள்ளது. டரயில் பயணிகளுக்கு இமையதள ம மவ 

வ திகமள வைங்க ரயில் நிமலயங்களில் மவஃமப 

அறிமுகப்படுத்த திட்ைம் தீட்டி வருவதாகவும் இதன் மூலம் 

முதல் ½ மணிமநரத்திற்கு பயணிகள் இலவ மாக Wi-fi 

வ திமய பயன்படுத்தலாம் என டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதன்படி, ட ன்மன - 135, திருச்சி - 105, ம லம் - 79, 

மதுமர - 95, பாலக்காடு - 59, திருவனந்தபுரம் - 70 என 

டமாத்தம் 543 ரயில் நிமலயங்களில் Wi-fi வ தி 

ஏற்படுத்த டதற்கு ரயில்மவ திட்ைமிட்டுள்ளது. டதற்கு 

ரயில்மவ மண்ைலத்தில் இதுவமர 5,087 கிமீ தூரத்துக்கு 

ஒளியிமை வை டதாைர்பு அமமப்பு என்றும் கூைப்படுகிைது. 

3. மதர்தல்  ட்ைத்திருத்த மம ாதா மக்களமவயில் தாக்கல் 

ஒமர நபர் டவவ்மவறு இைங்களில் வாக்களிப்பமதத் 

தடுப்பதற்காக, வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் எண்மை 

இமைக்க வமக ட ய்யும் மதர்தல்  ட்ைத்திருத்த மம ாதா, 

மக்களமவயில் இன்று தாக்கல் ட ய்யப்பட்ைது. 

மதர்தல்  ட்ைத் திருத்த மம ாதாமவ மக்களமவயில் 

தாக்கல் ட ய்து மபசிய மத்திய  ட்ை அமமச் ர் கிரண் 

ரிஜிெூ, இந்த  ட்ைத்திருத்தம்மூலம், வாக்களிப்பதில் 

நைக்கும் முமைமகடு தடுக்கப்பட்டு, நாட்டில் மதர்தல் 

நியாயமாக நைப்பது உறுதிட ய்யப்படும் என டதரிவித்தார். 

வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக டபயர் ம ர்க்க 

விரும்புமவாரிைம் அவர்களின் ஆதார் எண்மைத்மதர்தல் 

அதிகாரிகள் மகட்பதற்கு இந்த மம ாதா அனுமதி 

அளிக்கிைது. மமலும், ஏற்டகனமவ வாக்காளர் பட்டியலில் 

டபயர் பதிவு ட ய்திருந்தாலும் அவர்களின் 

அமையாளத்மத உறுதிப்படுத்தவும், டவவ்மவறு 

டதாகுதிகளில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் அல்லது 

அமத டதாகுதியில் டவவ்மவறு இைங்களில் உள்ள 

வாக்காளர் பட்டியலில் அவர்களின் டபயர் 

இைம்டபற்றுள்ளதா என்பமத உறுதிப்படுத்தவும் ஆதார் 

எண்மை அதிகாரிகள் மகட்க முடியும். 

அமத மயம், ஆதார் எண்மைத் தர இயலாத நிமலயில் 

இருப்பவர்கமள வாக்காளர்களாக ம ர்த்துக்டகாள்ள 

மறுக்கக் கூைாது என்றும் அந்த மம ாதா கூறுகிைது. 

ஏற்டகனமவ வாக்காளர் பட்டியலில் இருப்பவர்களின் 

டபயமரயும் நீக்கக்கூைாது; அவர்கள் அமையாளச் 

 ான்ைாக மவறு ஏமதனும் ஓர் ஆவைத்மதச் 

 மர்ப்பிக்கலாம் என்று அந்த மம ாதாவில் 

டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒமர நபருக்கு பல்மவறு இைங்களில் வாக்குகள் 

இருப்பமதத் தடுப்பதற்காக, வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் 

எண் இமைக்கப்படுகிைது. அதற்காக, மக்கள் 

பிரதிநிதித்துவ  ட்ைம், 1950-இன் 23-ஆவது பிரிவில் 

திருத்தம் மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது. 

தற் மயம், ெனவரி 1-ஆம் மததி அல்லது அதற்கு முன்பு 18 

வயமத அமைபவர்கள் புதிய வாக்காளர்களாகப் பதிவு 

ட ய்யலாம். அதன் பிைகு 18 வயமத அமைந்தால், அடுத்த 

ெனவரி 1-ஆம் மததி வமர காத்திருக்க மவண்டும். இந்த 

பிரச்மனமய முடிவுக்கு டகாண்டு வர ெனவரி 1, ஏப்ரல் 1, 

ெூமல 1, அக்.1 ஆகிய மததிகமளத் தகுதிநாள்களாகக் 

டகாண்டு வாக்காளர் பட்டியமலத் தயார் ட ய்யும் 

வமகயில், ஆர்.பி.  ட்ைத்தின் 14-ஆவது பிரிவில் திருத்தம் 

மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது. 

தற்மபாமதய நிமலயில், பணி ார்ந்து ராணுவ வீரர் 

டவளியூர் ட ன்றுவிட்ைால் அவருக்குப் பதிலாக 

அவருமைய மமனவி வாக்களிக்க முடியும். ஆனால், 

டபண் ராணுவ அலுவலர் ஊரில் இல்லாவிட்ைால் 

அவருமைய கைவரால் வாக்களிக்க முடியாது. எனமவ, 

கைவரும் வாக்களிக்கும் வமகயில், இதுடதாைர்பான 

 ட்ைப்பிரிவில் ‘மமனவி’ என்ை வார்த்மதக்குப் பதிலாக 

‘வாழ்க்மகத்துமைவர்’ என்ை ட ால்மலச்ம ர்ப்பதற்காக 

ஆர் பி  ட்ைம், 1950-இன் 20-ஆவது பிரிவு, ஆர் பி  ட்ைம், 

1951-இன் 60-ஆவது பிரிவுகளில் திருத்தம் 

மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

4. உலக பாட்மின்ைன்: அமகன் எமகுச்சி, மலா கீன் யீவ் 

 ாம்பியன்கள்; ஸ்ரீகாந்த்துக்கு டவள்ளி 

WBA உலக பாட்மின்ைன் மபாட்டியில் மகளிர் பிரிவில் 

ெப்பானின் அமகன் எமகுச்சியும், ஆைவர் பிரிவில் 

சிங்கப்பூரின் மலா கீன் யீவும்  ாம்பியன் பட்ைம் 

டவன்ைனர். இந்திய வீரர் கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த் டவள்ளிப் 

பதக்கம் டவன்ைார். 

ஆைவர் ஒற்மையர் இறுதி ஆட்ைத்தில் ஸ்ரீகாந்த்-மலா கீன் 

யீவ் மமாதினர். இளம் வீரரான மலா கீன் டதாைக்கம் 

முதமல ஆதிக்கம் ட லுத்தி ஆடினார். முதல் மகமில் 

ஸ்ரீகாந்த் 9-3 என முன்னிமல டபற்ை நிமலயில், மலா 

கீன் டதாைர்ந்து புள்ளிகமள குவித்தார். முதல் மகமம 21-

15 என மகப்பற்றிய மலா கீன், இரண்ைாவது மகமில் 

ஸ்ரீகாந்த்தின் கடும்  வாமல எதிர்டகாள்ள மநரிட்ைது. 

14-14, 20-20 என ஸ்மகார்  மநிமல ஏற்பட்ைாலும், 2வது 

மகமில் 22-20 என டவன்ை மலா கீன் முதன்முமையாக 

உலக  ாம்பியன் பட்ைத்மதயும் மகப்பற்றினார். 

ஸ்ரீகாந்த்துக்கு டவள்ளி: 

கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த் டவள்ளிப் பதக்கம் டவன்ைார். உலக 

பாட்மின்ைன் மபாட்டி ஆைவர் பிரிவில் டவள்ளிப்பதக்கம் 

டவன்ை முதல் இந்தியர் என்ை சிைப்மபயும் டபற்ைார் அவர். 

ஏற்டகனமவ 1983-இல் பிரகாஷ் பதுமகான், 2019-இல் 

பிரைாய் ஆகிமயார் டவண்கலம் டவன்றிருந்தனர். 

 



         

    

1. இந்தியா, அண்மையில் பிரம்மைாஸின் ஏர் பதிப்மப 

பரிம ாதமை ச ய்தது. இது ஒரு____? 

அ) சூப்பர்ச ோனிக் சீர்சேக ஏவுகணை  

ஆ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை 

இ) கண்டம் விட்டு கண்டம் போயும் ஏவுகணை 

ஈ) ேழிகோட்டப்பட்ட ஏவுகணை அணைப்பு 

✓ ேோனிலிருந்து ேோன் இலக்ணகத் தோக்கும் பிரம்சைோஸ் 

சூப்பர்ச ோனிக் ஏவுகணை ஒடிஸோ கடற்கணரக்கு அப்போல் 

 ந்திப்பூர் ஒருங்கிணைந்த பரிச ோதணைப் பகுதியில் 

இருந்து சுசகோய் 30 எம்சக-I சூப்பர் ச ோனிக் சபோர் 

விைோைம்மூலம் பரிச ோதணை ச ய்யப்பட்டது.  

✓ பிரம்சைோஸ் சூப்பர் ச ோனிக் ஏவுகணை சைம்போடு, 

உற்பத்தி ைற்றும்  ந்ணதப்படுத்துேதில் இந்தியோவும் 

(DRDO), ரஷ்யோவும் கூட்டு முயற்சியில் உள்ளை. 

 

2. பாக்யாங் & ம ாசரங் ஆகிய இரு புதிய ைாவட்டங்கள், 

கீழ்கண்ட எந்த ைாநிலத்தில் உருவாக்கப்படவுள்ளை? 

அ) அருைோச் ல பிரசத ம் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) அஸ்ஸோம் 

ஈ) நோகோலோந்து 

✓ சிக்கிம் ைோநில  ட்டைன்றைோைது சிக்கிம் (ைோேட்டங்கணள 

ைறுசீரணைத்தல்) ைச ோதோ, 2021 ைச ோதோணே போக்யோங் & 

ச ோசரங் என்ற 2 ைோேட்டங்கணள உருேோக்குேதற்கோை 

ைச ோதோணே நிணறசேற்றியது. 

✓ ஆளுநர் கங்கோ பிர ோத், இம்ைச ோதோவுக்கு ஒப்புதலளித்த 

பிறகு சிக்கிம் ைோநிலத்தில் ஆறு ைோேட்டங்கள் இருக்கும். 

சிக்கிம் ைோநில பல்கணலக்கழகத்திற்கு ைக்களின் கோேல் 

சதய்ேைோை கஞ் ஞ் ங்கோ ைணலயின் சபயணர சூட்டுேத 

-ற்கோை திருத்த ைச ோதோணேயும் அது நிணறசேற்றியது. 

 

3.  மீபத்திய பணவியல் சகாள்மகயில், சரப்மபா ைற்றும் 

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

எை நிர்ணயிக்கப்பட்டை. 

அ) 4  தவீதம் ைற்றும் 3.35  தவீதம்  

ஆ) 4.75  தவீதம் ைற்றும் 4  தவீதம் 

இ) 5  தவீதம் ைற்றும் 4.5  தவீதம் 

ஈ) 5  தவீதம் ைற்றும் 4.75  தவீதம் 

✓ இந்திய ரி ர்வ் ேங்கியின் ஆளுநர்  க்திகோந்த தோஸ், 

பைவியல் சகோள்ணகக்குழுவானது ேட்டி விகிதங்கணள 

ைோற்றோைல் ணேத்திருக்க முடிவு ச ய்துள்ளதோக 

அறிவித்தோர். இதன்மூலம் சரப்சபோ ைற்றும் ரிேர்ஸ் 

சரப்சபோ விகிதங்கள் தற்சபோது முணறசய 4% ைற்றும் 

3.35  தவீதைோக உள்ளது. 

✓ இது ஒன்பதோேது சகோள்ணகக் கூட்டம் ஆகும். FY22’இல் 

சைய்யோை GDP ேளர்ச்சிக்கோை கணிப்பு 9.5% ஆகவும், 

CPI பைவீக்கம் 5.3% ஆகவும் உள்ளது. 

 

 

4. சீைாவில் நடக்கும் 2022 - குளிர்கால ஒலிம்பிக்மக 

அரசியல் ரீதியாக புைக்கணிப்பதாக அறிவித்த நாடு எது? 

அ) அசைரிக்கோ  

ஆ) இந்தியோ 

இ) ஜப்போன் 

ஈ) ஆஸ்திசரலியோ 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு சீைோவில் நணடசபறவுள்ள குளிர்கோல 

ஒலிம்பிக் சபோட்டிகணள அரசியல்ரீதியோக புறக்கணிப்பதோக 

அசைரிக்கோ அறிவித்துள்ளது. 

✓ சீைோவின் ைனித உரிணை மீறல்கள் குறித்த அச்சுறுத்தல் 

கோரைைோக, விணளயோட்டுப் சபோட்டிகளுக்கு அதிகோரபூர்ே 

பிரதிநிதிகள் யோரும் அனுப்பப்பட ைோட்டோர்கள் என்று 

சேள்ணள ைோளிணக அறிவித்தது. 

✓ சைலும் அசைரிக்க நோட்டு விணளயோட்டு வீரர்கள் கலந்து 

சகோள்ளலோம் என்றும், அரசின் முழு ஆதரவும் கிணடக்கும் 

என்றும் கூறியுள்ளது. இந்நடேடிக்ணகணய ‘தன்னியக்க 

அரசியல் சகலிக்கூத்து’ என்று சீைோ அணழக்கிறது.

 

5. 2021’இல் ‘உலக சபட்மராலிய ைாநாட்மட’ நடத்தும் 

நாடு எது? 

அ) அசைரிக்கோ  

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

இ) UK 

ஈ) உஸ்சபகிஸ்தோன் 

✓ சதோழிற்துணறயின் மிகப்சபரிய ைோநோடோகக் கருதப்படும் 

‘உலக சபட்சரோலிய ைோநோடு’ சதன்-ைத்திய அசைரிக்க 

ைோநிலைோை சடக் ோஸின் சபருநகரைோை ஹூஸ்டனில் 

சதோடங்கியது. சுைோர் 70 நோடுகள் & பிரோந்தியங்களில் 

இருந்து 300’க்கும் சைற்பட்ட சபச் ோளர்கள் இந்நிகழ்ச்சி 

ைற்றும் சதோழில்நுட்ப ைன்றங்களில் பங்சகற்க உள்ளைர்.  

✓ உலக சபட்சரோலிய ைோநோடோைது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுணற 65 உறுப்பு நோடுகணள உள்ளடக்கிய 

லண்டணைச்  ோர்ந்த உலக சபட்சரோலிய கவுன்சிலோல் 

நடத்தப்படுகிறது. 

 

6. முதலாம்  வுதி அமரபிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மபாட்டியில் 

சவற்றி சபற்ை பந்தய ஓட்டுநர் யார்? 

அ) லூயிஸ் ஹோமில்டன்  

ஆ) ேோல்சடரி சபோட்டோஸ் 

இ) சடனியல் ரிச்சியோர்சடோ 

ஈ) சைக்ஸ் சேர்ஸ்டோப்பன் 

✓ 36 ேயதோை சிறந்த பிரிட்டிஷ் பந்தய ஓட்டுநர் லூயிஸ் 

ஹோமில்டன்  வுதி அசரபிய கிரோண்ட்பிரிக்ஸ் சபோட்டியின் 

முதல் சபோட்டியில் சேன்றோர். சஜட்டோவில் உள்ள 30 கிமீ 

நீள சுற்றில் நடந்த பந்தயத்தில் ஆறு சுற்றுகள் மீதமுள்ள 

நிணலயில் அேர் சைக்ஸ் சேர்ஸ்டோப்பணை முந்திைோர். 

இந்த சேற்றியின்மூலம், சரட்புல் ஓட்டுநர் சைக்ஸ் 

சேர்ஸ்டோப்பனின் புள்ளிகணள ஹோமில்டன்  ைன் 

ச ய்தோர். 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

7. மகாவாவாக்ஸ், எந்தத் தடுப்பூசியின் உரிைத்தின்கீழ் 

சீரம் நிறுவைத்தால் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகிைது? 

அ) ணப ர்-பசயோஎன்சடக் தடுப்பூசி 

ஆ) ைோடர்ைோ COVID-19 தடுப்பூசி 

இ) ஜோன் ன் & ஜோன் ன் தடுப்பூசி 

ஈ) சநோேோேோக்ஸ் தடுப்பூசி  

✓ உலக நலேோழ்வு அணைப்போைது (WHO) இந்தியோவில் 

தயோரிக்கப்பட்ட சகோசரோைோ ணேரஸ் தடுப்பூசி ‘Covovax’ 

-க்கு அே ர அனுைதி ேழங்கியுள்ளது. 

✓ அசைரிக்கோணேச்  ோர்ந்த சநோேோேோக்ஸின் உரிைத்தின் 

கீழ் இந்தத் தடுப்பூசிணய சீரம் நிறுேைம் இந்தியோவில் 

தயோரித்து ேருகிறது. அே ரகோல பயன்போட்டிற்கோை 

9ஆேது COVID-19 தடுப்பூசியோக சகோசேோேோக்ணஸ 

WHO அறிவித்துள்ளது. 

 

8. இந்திய மபாட்டி ஆமணயைாைது (CCI)  மீபத்தில் எந்த 

நிறுவைத்திற்கு `202 மகாடி அபராதம் விதித்துள்ளது? 

அ) பிளிப்கோர்ட் 

ஆ) அசை ோன்  

இ) ரிணலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

ஈ) டி-ைோர்ட் 

✓ சில்லணற விற்பணையோளரோை பியூச் ர் கூப்பன்ஸ் லிட் 

நிறுேைத்தில் பங்குகணள ேோங்குேதற்கோை 

அசை ோனின் ஒப்பந்தத்திற்கு இந்திய சபோட்டி ஆணையம் 

தணட விதித்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டில் ஒழுங்குமுணற 

அனுைதிகணள சகோரும்சபோது உண்ணைகணள ைணறத்து 

தேறோை அறிக்ணககணள சேளியிட்டதற்கோக 

அசைரிக்கோணேச்  ோர்ந்த இ-கோைர்ஸ் நிறுேைத்திற்கு CCI 

`202 சகோடி அபரோதம் விதித்தது. 

✓ 2019ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்ணத சைற்சகோள்கோட்டி, ரிணலய 

-ன்ஸ் உடைோை பியூச் ர் கூப்பன்ஸின் ஒப்பந்தத்திற்கு 

அசை ோன் எதிர்ப்பு சதரிவித்துள்ளது. 

 

9. பாதுகாப்மப உறுதிச ய்வதற்காக வட அட்லாண்டிக் 

ஒப்பந்த அமைப்பிற்கு (NATO) வமரவு ஒப்பந்தத்மத 

சவளியிட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) அசைரிக்கோ 

ஆ) ரஷ்யோ  

இ) யுசக 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ ேட அட்லோண்டிக் ஒப்பந்த அணைப்பிற்கு (NATO) இருதரப்பு 

போதுகோப்ணப உறுதி ச ய்ேதற்கோை நடேடிக்ணககள் 

குறித்த ேணரவு ஒப்பந்தத்ணத ரசியோ முன்சைோழிந்துள்ளது. 

ரஷ்யோவும் சநட்சடோவும் ஒன்ணறசயோன்று எதிரிகளோகக் 

கருதவில்ணல என்பணத மீண்டும் உறுதிப்படுத்த 

சேண்டும் என்று அது பரிந்துணரத்தது.  

✓ சநட்சடோ அணைப்ணப சைலும் விரிவுபடுத்துதல், உக்ணரன் 

நுணழணே நிறுத்துதல், உக்ணரன் & கீணழ ஐசரோப்போ, 

சதற்கு கோக ஸ் ைற்றும் ைத்திய ஆசியோவில் உள்ள பிற 

நோடுகளில் எந்தசேோரு இரோணுே நடேடிக்ணகயிலும் 

ஈடுபடோைல் இருக்குைோறு ரஷ்யோ NATO’விடம் சகட்டுக் 

சகோண்டுள்ளது. 

 

10. தமிழ்நாட்டின் ைாநிலப் பாடலாக அறிவிக்கப்பட்ட 

‘தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து’ப்பாடலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) சுப்ரைணிய போரதி 

ஆ) போரதிதோ ன் 

இ) ‘ைசைோன்ைணியம்’ சுந்தரைோர்  

ஈ) உ சே சுேோமிநோதர் 

✓ தமிழ்நோடு அரசு, ‘தமிழ்த்தோய் ேோழ்த்து’ப்போடணல, அரசு 

ஆணை பிறப்பித்து, ைோநிலப் போடலோக அறிவித்துள்ளது. 

இது சபோதுேோக அணைத்து கல்வி நிறுேைங்களிலும், 

சபோது நிகழ்ச்சிகளின் சதோடக்கத்திலும் போடப்படுகிறது.  

✓ சுந்தரைோர் எழுதிய ‘ைசைோன்ைணியம்’ என்ற புகழ்சபற்ற 

தமிழ் நோடகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட போடலோகும் இது. 

போடல் ஒலிபரப்பின்சபோது ைோற்றுத்திறைோளிகணளத் தவிர 

கலந்துசகோண்ட அணைேரும் எழுந்து நிற்க சேண்டும் 

எை அர ோணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

1. ஒணைக்ரோன் போதிப்ணப கண்டறியும் கருவி: ICMR 

உருேோக்கியது 

உருைோறிய கசரோைோ ேணகயோை ஒணைக்ரோன் 

போதிப்ணபக் கண்டறியும் பரிச ோதணை கருவிணய இந்திய 

ைருத்துே ஆரோய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) உருேோக்கியுள்ளது. 

இந்தத் சதோழில்நுட்பத்தின் அடிப்பணடயில் பரிச ோதணை 

கருவிகணள உருேோக்க தனியோர் நிறுேைங்களுக்கு 

ICMR அணழப்பு விடுத்துள்ளது. 

ேடகிழக்கு ைோநிலம், திப்ரூகரில் உள்ள ICMR கிணள 

இந்தப்புதிய சதோழில்நுட்பக் கருவிணய உருேோக்கியுள்ளது. 

கசரோைோணே கண்டறிய உதவும் RT-PCR கருவிணயப் 

சபோலசே ஒணைக்ரோணை கண்டறியும் கருவியும் 

இருக்கும் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுசதோடர்போக ICMR சேளியிட்டுள்ள ச ய்திக்குறிப்பில், 

‘இந்தப் புதிய சதோழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புக்கு ICMR-தோன் 

உரிணையோளரோக இருக்கும். இந்தத் சதோழில்நுட்பத்ணதப் 

பயன்படுத்தி பரிச ோதணை கருவிகணள உருேோக்க 

தனியோர் நிறுேைங்களுக்கு அணழப்புவிடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கு முன்ேரும் நிறுேைங்களுடன் ஒப்பந்தம் 

ச ய்யப்பட்டு ேர்த்தக ரீதியில் கருவிகள் தயோரிக்கப்படும். 

இந்தக் கருவிக்கு  ந்ணதயில் மிகுந்த சதணே உள்ளதோல், 

இதன் உற்பத்திணய அதிகரிக்க பல தயோரிப்பு 

நிறுேைங்களுக்கு அனுைதி அளிக்கப்படும். தயோரிப்பு 

உரிணைக்கோை ச லணே ICMR’க்கு அந்த நிறுேைங்கள் 

அளிக்கும்’ என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

  

 

 

 

 



         

    

2.`3.73 லட் ம் சகோடி துணைநிணல ைோனிய சகோரிக்ணக 

ைச ோதோ: ைக்களணே ஒப்புதல் 

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

சகோடி துணைநிணல ைோனியம் சகோரிய ைச ோதோவுக்கு 

ைக்களணே ஒப்புதல் அளித்தது. 

சதோகுப்பு நிதியில் இருந்து துணைநிணல ைோனியம் 

சகோரும் 2-ஆேது சதோகுதி ைச ோதோ மீதோை விேோதம் 

ைக்களணேயில் திங்கள்கிழணை நணடசபற்றது. அப்சபோது 

ைத்திய நிதியணைச் ோா் நிோா்ைலோ சீதோரோைன் கூறியதோேது: 

கூடுதல் ச லவுக்கோகப் சபறப்படும் சதோணகயில் 

ரூ.62,057 சகோடியோைது ஏோா் இந்தியோவின் கடணைத் 

திருப்பிச் ச லுத்துேதற்கோகப் பயன்படுத்தப்படும். 

எம்.பி.க்களுக்கோை சதோகுதி சைம்போட்டு நிதித் 

திட்டத்துக்கோக ரூ.1,153 சகோடி ேழங்கப்படும். போதுகோப்புத் 

துணறக்கு ரூ.5,000 சகோடியும், ைத்திய உள்துணறக்கு 

ரூ.4,000 சகோடியும் கூடுதலோக ேழங்கப்படும். 

வீட்டுே தி ைற்றும் நகோா்ப்புற விேகோரங்கள் 

அணைச் கத்துக்கு ரூ.14,000 சகோடி ேழங்கப்படவுள்ளது. 

உரங்களுக்கோை கூடுதல் ைோனியைோக ரூ.58,430 

சகோடியும், நிலுணேயில் உள்ள ஏற்றுைதி 

ஊக்கத்சதோணகணய ேழங்க ரூ.53,123 சகோடியும், சதசிய 

ஊரக சேணலேோய்ப்பு உறுதித் திட்ட நிதிக்கு ரூ.22,039 

சகோடியும் ேழங்கப்படவுள்ளது. உைவு-சபோது 

விநிசயோகத் துணறக்குக் கூடுதலோக ரூ.49,805 சகோடியும், 

ேோா்த்தகத் துணறக்கு ரூ.2,400 சகோடியும் 

ேழங்கப்படவுள்ளது. 

 ணையல் எண்சைய், அத்தியோேசியப் சபோருள்கள் 

ஆகியேற்றின் விணலணயக் கட்டுக்குள் ணேப்பதற்கோை 

நடேடிக்ணககணள ைத்திய அரசு சதோடோா்ந்து 

சைற்சகோள்ளும். ேங்கிகளில் கடன்கணளத் திருப்பிச் 

ச லுத்தோைல் சேளிநோட்டுக்குத் தப்பிச் ச ன்ற விஜய் 

ைல்ணலயோ, நீரவ் சைோடி, சைஹுல் ச ோக்ஸி 

உள்ளிட்சடோரிடம் இருந்து ரூ.13,109 சகோடிணய ேங்கிகள் 

மீட்டுள்ளை என்றோோா் அேோா். 

எதிோா்க்கட்சிகளின் அைளிக்கிணடசய துணைநிணல 

ைோனியக் சகோரிக்ணக ைச ோதோ மீது நடத்தப்பட்ட குரல் 

ேோக்சகடுப்பில் சபரும்போலோை எம்.பி.க்கள் அதற்கு ஆதரவு 

சதரிவித்தைோா். ைக்களணே ஒப்புதல் அளித்த ைச ோதோ, 

ைோநிலங்களணேக்கு அனுப்பிணேக்கப்படவுள்ளது. 

ச லவிைம் அதிகரிப்பு: நடப்பு நிதியோண்டில் ைத்திய 

அரசின் ச லவிைம் ரூ.34.83 லட் ம் சகோடியோக இருக்கும் 

என்று நிதிநிணல அறிக்ணகயில் சதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

கடந்த ைணழக்கோலக் கூட்டத்சதோடரின்சபோது தோக்கல் 

ச ய்யப்பட்ட முதல் சதோகுதி துணைநிணல ைோனிய 

சகோரிக்ணக ைச ோதோவின் மூலைோக ரூ.23,675 சகோடிணய 

ைத்திய அரசு சபற்றது. 

தற்சபோது இரண்டோேது சதோகுதி ைச ோதோவின் மூலைோக 

ரூ.3.73 லட் ம் சகோடிணய ைத்திய அரசு சபறவுள்ளது. 

இதன் கோரைைோக நடப்பு நிதியோண்டில் ைத்திய அரசின் 

ச லவிைம், நிோா்ையிக்கப்பட்டணதவிட அதிகரிக்கும் எை 

நிபுைோா்கள் சதரிவிக்கின்றைோா். 

 

 

3. நகர்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்த இந்தியோவுக்கு 

ஆசிய ேளர்ச்சி ேங்கி ரூ.2,655 சகோடி கடனுதவி 

இந்தியோவில் நகோா்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்த ஆசிய 

ேளோா்ச்சி ேங்கி 350 மில்லியன் டோலோா்கள் (சுைோோா் 

ரூ.2,655 சகோடி) கடனுதவி அளிக்கவுள்ளது. 

இதுசதோடோா்போக அந்த ேங்கி சேளியிட்ட அறிக்ணகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோேது: 

நீடித்த நகோா்ப்புற ேளோா்ச்சி ைற்றும் ச ணே விநிசயோகத் 

திட்டத்தின் கீழ் இந்தியோவில் நகோா்ப்புற ச ணேகணள 

சைம்படுத்த ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கி 350 மில்லியன் 

டோலோா்கள் கடனுதவி அளிக்கவுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் 

கீழ் சைற்சகோள்ளப்படவுள்ள முதல் துணைத் திட்ட 

ஒப்பந்தத்தில் இந்திய நிதியணைச் க கூடுதல் ச யலோா் 

ரஜத் குைோோா் மிஸ்ரோ, ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கியின் மூத்த 

அதிகோரி டக்கிசயோ சகோனிஷி ஆகிசயோோா் 

ணகசயோப்பமிட்டைோா். 

முதல் துணைத் திட்டம் மூலம் சதசிய அளவில் நகோா்ப்புற 

சீோா்திருத்தங்களுக்கோை முக்கிய சகோள்ணககள் ைற்றும் 

ேழிகோட்டுதல்கள் ச யல்படுத்தப்படும். 

அதணைத்சதோடோா்ந்து இரண்டோேது துணைத் திட்டத்தின் 

கீழ் ைோநிலங்கள் ைற்றும் நகோா்ப்புற உள்ளோட்சி 

அணைப்புகளில் சைற்சகோள்ள சேண்டிய சீோா்திருத்தங்கள் 

ைற்றும் திட்டப் பரிந்துணரகள் ச யல்படுத்தப்படும். 

நகோா்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்துேதற்கோை திட்ட 

அைலோக்கத்தில் இந்திய வீட்டுே தி ைற்றும் நகோா்ப்புற 

விேகோரங்கள் துணற அணைச் கத்துக்கு ஆசிய ேளோா்ச்சி 

ேங்கி ஆசலோ ணைகள் ேழங்கும். 

குறிப்போக சகோள்ணகரீதியோை சீோா்திருத்தங்கணள 

அைல்படுத்த சேண்டிய குணறந்த ேருேோய் சகோண்ட 

ைோநிலங்கணள சதோா்வு ச ய்தல், முதலீட்டு திட்டங்கணளத் 

தயோரித்தல், பருேநிணல ைோற்றம், போலிை  ைத்துேம் 

சபோன்ற விேகோரங்களில் பரிந்துணரகள் ேழங்குதல் 

உள்ளிட்டேற்றில் நகோா்ப்புற உள்ளோட்சி அணைப்புகளுக்கு 

ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கி உதவும். 

நகரையைோக்கல் அதிகரித்து ேரும் நிணலயில், 

இந்தியோவின் சபோருளோதோர நடேடிக்ணகணய அதிகரிக்க, 

சேணலேோய்ப்புகணள உருேோக்க, நகோா்ப்புறங்களில் 

கண்ணியைோை ேோழ்க்ணகணயப் சபற, சுற்றுச்சூழணல 

போதுகோக்க ேளோா்ச்சியின் ேலிணையோை  க்தியோக 

நகரங்கள் உருசேடுக்க சேண்டும் எை 

எதிோா்போோா்க்கப்படுகிறது என்று அந்த அறிக்ணகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டது. 

 

4. டோசேோஸ் உலக சபோருளோதோர ைோநோடு ஒத்திணேப்பு 

ஒணைக்ரோன் போதிப்பு அதிகரிப்பு எதிசரோலியோல் 

டோசேோஸிஸ் அடுத்த ஆண்டு நணடசபற இருந்த உலக 

சபோருளோதோர கூட்டணைப்பின் ஆண்டு ைோநோடு ஒத்தி 

ணேக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலக சபோருளோதோர கூட்டணைப்பின் ைோநோடு 

ஸ்விட்ஸோா்லோந்திலுள்ள டோசேோஸில் ஜைேரி 17 முதல் 

21-ஆம் சததி ேணரயில் நணடசபறுேதோக 

அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆண்டுசதோறும் நணடசபறும் 



         

    

இந்த ைோநோட்டில் உலகின் முன்ைணி தணலேோா்கள் 

பங்சகற்பதோக இருந்தது. 

உலகின் பல்சேறு நோடுகளில் உருைோறிய கசரோைோ 

தீநுண்மியோை ஒணைக்ரோனின் பரேல் அதிகரித்து 

ேருேதோல் இந்த ஆண்டு ைோநோட்ணட சிங்கப்பூருக்கு 

ைோற்ற திட்டமிடப்பட்டது. 

இந்நிணலயில், இந்த ைோநோட்டில் பங்சகற்பேோா்களின் 

உடல் நல போதுகோப்புக்கு முக்கியத்துேம் அளித்து 

ைோநோட்ணட ஒத்தி ணேப்பதோக உலக சபோருளோதோர 

கூட்டணைப்பு திங்கள்கிழணை அறிவித்தது. 

இந்தியோ உள்பட 100-க்கும் சைற்பட்ட நோடுகளின் 

தணலேோா்கள் இந்த ைோநோட்டில் பங்சகற்பணத உறுதி 

ச ய்திருந்தைோா். 

 

5. சகோணேயில் புதிய சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையம்: 

ைக்களணேயில் ைத்திய அணைச் ோா் தகேல் 

நோட்டில் 18 புதிய சதோழில் நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள் 

அணைக்கப்பட உள்ளதோகவும், இதில் ஒன்று சகோணேயில் 

சதோடங்கப்படும் என்றும் ைத்திய திறன் சைம்போடு, சதோழில் 

முணைவு ைற்றும் தகேல் சதோழில்நுட்பத் துணற 

இணையணைச் ோா் ரோஜீவ்  ந்திரச கோா் ைக்களணேயில் 

திங்கள்கிழணை சகள்வி சநரத்தில் சதரிவித்தோோா். 

சகோணேயில் அணைய இருக்கும் இந்த ணையத்திற்கோை 

நிலத்ணத ைோநில அரசு உடைடியோக ஒதுக்கீடு 

ச ய்யும்பட் த்தில் இது விணரேோக அணைக்கப்படும் 

என்றும் அணைச் ோா் சதரிவித்தோோா். 

ைோோா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சகோணே ைக்களணேத் 

சதோகுதி உறுப்பிைோா் பி.ஆோா்.நடரோஜன், ைோறி ேரும் 

சதோழில்நுட்பங்கள் அடிப்பணடயிலும் அந்நிய உற்பத்தி 

நிறுேைங்களின் சபோட்டிணய  ைோளிக்கும் விதைோக 

நோட்டில் சதோடங்கப்பட்டுள்ள சதோழில்நுட்ப பயிற்சி 

ணையங்கள் குறித்தும் திறன்கணள சைம்படுத்தும் 

ேணகயில் தமிழ்நோட்டில் குறிப்போக சகோணேயில் சதோழில் 

பயிற்சி ணையங்கள் சதோடங்கும் முடிவு உள்ளதோ என்பது 

குறித்து சகள்வி எழுப்பிைோோா். 

இதற்கு ைத்திய திறன் சைம்போடுத்துணற 

இணையணைச் ோா் ரோஜீவ்  ந்திரச கோா் ைக்களணேயில் 

சகள்வி சநரத்தில் அளித்த பதில் ேருைோறு: திறன் 

சைம்போடு ைற்றும் சதோழில் முணைசேோோா் அணைச் கத்தின் 

கீழ் இது ேணர சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள் எதுவும் 

இல்ணல. அசத  ையத்தில் பிரதோன் ைந்திரி சகௌஷல் 

விகோஸ் சயோஜைோ திட்டம், ணகவிணைஞோா் பயிற்சித் 

திட்டம் சபோன்றேற்றின் கீழ் அரசு ைற்றும் தனியோோா் 

ஐடிஐக்கள் (சதோழில்துணற பயிற்சி நிறுேைங்கள்) மூலம் 

22 பிரிவுகளில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. நோடு முழுக்க 

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

இதில் தமிழகத்தில் 84 அரசு ஐடிஐக்கள் உள்பட 494 

ஐடிஐக்கள் உள்ளை. 

இதில் சகோணேயில் உள்ள 3 அரசு ஐடிஐக்கள் உள்பட 19 

ஐடிஐக்களில் 32 பிரிவுகளில் பயிற்சிகள் 

அளிக்கப்படுகின்றை. இது தவிர சகோயம்புத்தோா் ைோேட்ட 

சிறுசதோழில்  ங்கம்(சகோடிசியோ) சதோழில் குழுைைோக 

(கிளஸ்டோா்) உள்ளது. இதற்கு ரூ.40 லட் ம் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது என்றோோா் அணைச் ோா். 

இந்த பதிலில் பி.ஆோா். நடரோஜன் அதிருப்தியணடந்து 

துணைக் சகள்வி எழுப்பிைோோா். அப்சபோது, இந்த ரூ.40 

லட் ம் 2008- ஆம் ஆண்டு ைத்திய அர ோல் 

ேழங்கப்பட்டது. தற்சபோது, போதுகோப்பு, ஜூேல்லரி சபோன்ற 

சதோழில் ேழித்தடங்கள் அணைய உள்ள நிணலயில் புதிய 

சதோழில்நுட்ப பயிற்சிகளுக்கு ைத்திய அரசு எடுத்த 

நடேடிக்ணக என்ை? எைவும் சகள்வி எழுப்பிைோோா். 

இதற்கு பதிலளித்த அணைச் ோா் ரோஜீவ்  ந்திரச கோா், 

‘சேளிநோட்டு உற்பத்தியோளோா்களுடன் சபோட்டியிட. நோடு 

முழுேதும் 18 புதிய சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள் 

அணைக்கப்பட உள்ளை. இதில் ைோநில அரசின் இடத்தில் 

சகோணேயில் ஒன்று சதோடங்கப்படும்’ என்றோோா். 

 

6. சீைோவுக்கோை புதிய ததோா் பிரதீப்குைோோா் ரோேத் 

சீைோவுக்கோை இந்தியோவின் அடுத்த ததரோக பிரதீப்குைோோா் 

ரோேத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோா். 

1990-ஆம் ஆண்டு பிரிவு ஐஎஃப்எஸ் அதிகோரியோை ரோேத், 

இப்சபோது சநதோா்லோந்து ததரோகப் பணியோற்றி ேருகிறோோா். 

அேோா் விணரவில் புதிய சபோறுப்ணப ஏற்றுக் சகோள்ேோோா் 

என்று சேளியுறவு அணைச் கம் சேளியிட்ட ச ய்திக் 

குறிப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரோேத் ஏற்சகைசே சபய்ஜிங் ைற்றும் ஹோங்கோங்கில் 

பணியோற்றிய அனுபேம் உள்ளேோா். இந்சதோசைசிய 

ததரோகவும் பணியோற்றியுள்ள அேோா், சீை சைோழியில் 

 ரளைோகப் சபசும் திறனுள்ளேோா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இப்சபோது சீை ததரோக உள்ள விக்ரம் மிஸ்ரிணயத் 

சதோடோா்ந்து பிரதீப்குைோோா் ரோேத் அந்தப் சபோறுப்ணப ஏற்க 

இருக்கிறோோா். சீைோவுடன் கிழக்கு லடோக் எல்ணலப் 

பிரச்ணை உள்பட பல்சேறு விஷயங்களில் பிரச்ணைகள் 

உள்ள நிணலயில் இந்தப் புதிய நியைைம் முக்கியத்துேம் 

சபற்றுள்ளது. 

 


