


         

    

1. டிச.18 அன்று எந்த ம ொழி நொள் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) பிரஞ்சு 

ஆ) கிரரக்கம் 

இ) அரபு  

ஈ) உருது 

✓ உலகளவில் 400 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களால் 

ரேசப்ேடும் மமாழியயக் மகௌரவிக்கும் வயகயில் டிச.18 

அன்று உலக அரபு மமாழி நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது.  

✓ ஐநா அயவயின் ஆறாவது அலுவல் மமாழியாக அரபு 

மமாழியய ஐநா மோது அயவ ஏற்றுக்மகாண்டயைக் 

குறிக்கும் வயகயில், கடந்ை 2012ஆம் ஆண்டு முைல் இந்ை 

நாள் மகாண்டாடப்ேட்டு வருகிறது. “Arabic Language, a 

bridge between civilisations” என்ேது இந்ை ஆண்டு, உலக 

அரபு மமாழி நாளுக்கானக் கருப்மோருளாகும். 

 

2. பிரத ர் ஆவொஸ் ய ொஜனொ (கிரொ ப்புறம்) திட்டத்தத 

2021ஆம் ஆண்டு முதல் எந்த ஆண்டு வதர மதொடர 

 த்தி  அத ச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2023 

இ) 2024  

ஈ) 2025 

✓ பிரைமர் நரரந்திர ரமாடி ையலயமயிலான நடந்ை மத்திய 

அயமச்சரயவ கூட்டத்தில், மத்திய ஊரக வளர்ச்சித் 

துயறயின் கருத்துருவான பிரைமர் கிராமப்புற வீட்டுவசதி 

திட்டத்யை (PMAY-G) 2021 மார்ச்சுக்கு பின்னர் 2024 

மார்ச் மாைம் வயர மைாடர்ந்து மசயல்ேடுத்ை ஒப்புைல் 

வழங்கப்ேட்டுள்ளது. 

✓ இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ் முடிக்கப்ேட ரவண்டிய 2.95 ரகாடி 

வீடுகள் இலக்யக எட்டுவைற்கு ஏற்றவயகயில் இந்ைத் 

திட்டம் நீட்டிக்கப்ேடுகிறது. எஞ்சிய 155.75 இலட்சம் 

வீடுகயள கட்டி முடிக்க இந்ை நீட்டிப்பு உைவும். 

 

3. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற குன்னூர், தமிழ்நொட்டின் 

எந்த  ொவட்டத்தில் அத ந்துள்ளது? 

அ) நீலகிரி  

ஆ) ரகாயம்புத்தூர் 

இ) திண்டுக்கல் 

ஈ) ரைனி 

✓ ைமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அயமந்துள்ள 

குன்னூரில் இராணுவ ையலயம ைளேதி மெனரல் பிபின் 

ராவத் மசன்ற இந்திய வான்ேயட உலங்கு வானூர்தி 

விேத்துக்குள்ளானது. இச்சம்ேவத்தில் 13 ரேர் உயிரிழந்ை 

மசய்தி உறுதி மசய்யப்ேட்டுள்ளது. இந்ை ஆண்டு ‘மசௌர்ய 

சக்ரா’ விருதுமேற்ற, விேத்திலிருந்து உயிர்பியழத்ை குரூப் 

ரகப்டன் வருண் சிங்கின் உடல்நியல கவயலக்கிடமாக 

உள்ளது. 

 

 

4. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹியூ ன் பிரொண்ட்ஸ் (IIHB) பவர் 

கப்பிள் தரவரிதச-2021’இன்படி, முதலிடம் பிடித்த யஜொடி 

எது? 

அ) தீபிகா ேடுரகான் - ரன்வீர் சிங் 

ஆ) விராட் ரகாலி - அனுஷ்கா சர்மா 

இ) விக்ரனஷ் சிவன் - நயன்ைாரா 

ஈ) முரகஷ் அம்ோனி- நீைா அம்ோனி  

✓ இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹியூமன் பிராண்ட்ஸால் 

(IIHB) ஆண்டுரைாறும் மவளியிடப்ேடும் ேவர் ரொடி 

ைரவரியசயில் இந்திய ரகாடீஸ்வரர் முரகஷ் அம்ோனி -

அவரது மயனவி நீைா அம்ோனி முைலிடம் பிடித்துள்ளனர். 

இந்தியா முழுவதும் 25-40 வயதுக்குட்ேட்ட 1000’க்கும் 

ரமற்ேட்டவர்களிடம் இந்ை ஆய்வு நடத்ைப்ேட்டது. 

✓ இந்ை ரொடியய மைாடர்ந்து தீபிகா ேடுரகாரன - ரன்வீர் 

சிங் இரண்டாவது இடத்திலும், கிரிக்மகட் ரகப்டன் விராட் 

ரகாலி மற்றும் அவரது மயனவி அனுஷ்கா ஷர்மா 

இயை மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளனர்.

 

5. சமீபத்தி  மசய்திகளில் இடம்மபற்ற Olaf Scholz, எந்த 

நொட்டின் புதி  அதிபரொக யதர்ந்மதடுக்கப்பட்டொர்? 

அ) ஆஸ்திரரலியா 

ஆ) மெர்மனி  

இ) நியூசிலாந்து 

ஈ) ஸ்மேயின் 

✓ 16 ஆண்டுகள் வரலாற்று சிறப்புற ஆட்சி புரிந்ை ஏஞ்சலா 

ரமர்க்மகயல மைாடர்ந்து Olaf Scholz மெர்மனியின் புதிய 

அதிேராக ேைவிரயற்றுள்ளார். 63 வயைான அவர் சமூக 

ெனநாயகக் கட்சியியன மசப்டம்ேரில் ரைர்ைல் மவற்றிக்கு 

வழிநடத்தினார். அவர், துயைரவந்ைர் மோறுப்பில் 

ஏஞ்சலா அரசாங்கத்தில் முக்கிய ேங்கு வகித்துள்ளார். 

 

6. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ‘சரயு யதசி  கொல்வொய் 

திட்டம்’ அத க்கப்படவுள்ள  ொநிலம் எது? 

அ) குெராத் 

ஆ) உத்ைர பிரரைசம்  

இ) பீகார் 

ஈ) மத்திய பிரரைசம் 

✓ உத்ைர பிரரைச மாநிலம் ேலராம்பூர் மாவட்டத்தில் `9,802 

ரகாடி மதிப்பிலான ‘சரயு ரைசிய கால்வாய் திட்டத்யை’ 

பிரைமர் ரமாடி மைாடங்கியவக்கவுள்ளார். உத்ைரபிரரைச 

மாநிலத்தின் மிகப்மேரிய திட்டமான இது, காக்ரா, சரயு, 

ரப்தி, ேங்கங்கா மற்றும் ரராகின் ஆகிய ஐந்து ஆறுகயள 

இயைக்கிறது. 

✓ 6,600 கிமீ நீளமுள்ள ேல துயை கால்வாய்கள் 318 கிமீ 

நீளமுள்ள பிரைான கால்வாயுடன் இயைக்கப்ேட்டுள்ளன. 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

7. 56ஆவது ஞொனபீட விருதத மவன்ற நீல ணி பூகன் 

ஜூனி ர், கீழ்கொணும் எந்த ம ொழிசொர் கவிஞரொவொர்? 

அ) ைமிழ் 

ஆ) மயலயாளம் 

இ) அஸ்ஸாமி  

ஈ) குெராத்தி 

✓ அஸ்ஸாமிய கவிஞர் நீலமணி பூகன் ெூனியர், 56ஆவது 

ஞானபீட விருயை மவன்றுள்ளார். அவர் கடந்ை 1990’இல் 

‘ேத்மஸ்ரீ’ விருது மற்றும் 2002’இல் சாகித்திய அகாைமி 

மேல்ரலாஷிப் மேற்றுள்ளார். மகாங்கனி நாவலாசிரியர் 

ைாரமாைர் மமௌரசா 57ஆவது ஞானபீட விருயை 

மவன்றுள்ளார். 1983ஆம் ஆண்டு ைனது கார்மமலின் 

நாவலுக்காக சாகித்திய அகாைமி விருயை அவர் மேற்றார். 

 

8.  க்களதவயில் நிதறயவற்றப்பட்ட சமீபத்தி   யசொதொ 

-க்களின்படி, ED & CBI ததலவர்களின் பதவிக்கொலம் 

எத்ததன ஆண்டுகள் வதர நீட்டிக்கப்படலொம்? 

அ) மூன்று 

ஆ) நான்கு 

இ) ஐந்து  

ஈ) ஆறு 

✓ மத்திய ஊழல் விழிப்புைர்வு ஆயையம் (திருத்ை) 

மரசாைா, 2021 மற்றும் தில்லி சிறப்பு காவல்பிரிவு நிறுவல் 

(திருத்ை) மரசாைா, 2021 ஆகியவற்யற ேரிசீலித்ைல் & 

நியறரவற்றலுக்காக மக்களயவ நியறரவற்றியது. 

✓ இந்ை மரசாைாக்கள் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) மற்றும் 

மத்திய புலனாய்வுப் ேணியகம் (CBI) ஆகியவற்றில் 

ேணியாற்றும் அதிகாரிகளுக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் வயர 

ேைவிக்கால நீட்டிப்பு வழங்க அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் 

அளிக்கும். ைற்ரோது, இந்ை இரு அதிகாரிகளுக்கும் 2 

ஆண்டுகள் ேைவிக்கால நீட்டிப்பு வழங்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

9. “ஆற்றல் பொதுகொப்பு வொரம்” ஒவ்யவொர் ஆண்டும் எந்த 

 ொதத்தில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) அக்ரடாேர் 

ஆ) நவம்ேர் 

இ) டிசம்ேர்  

ஈ) ெனவரி 

✓ 2021 டிச.8 முைல் 14 வயர ஆற்றல் ோதுகாப்பு வாரத்யை 

எரிசக்தி அயமச்சகம் மகாண்டாடுகிறது.  

✓ எரிசக்தி திறன் ேணியகத்ைால் இந்ைக் மகாண்டாட்டம் 

நடத்ைப்ேடுகிறது. இது மைாழிலகங்களுக்கு ரைசிய ஆற்றல் 

ோதுகாப்பு விருதுகயளயும் புதுயமயான ஆற்றல் திறன் 

மைாழில்நுட்ேங்கயள அங்கீகரிக்க ரைசிய ஆற்றல் திறன் 

கண்டுபிடிப்பு விருதுகயளயும் வழங்குகிறது. 

 

 

 

10. 2021’ஆம் ஆண்டில் ‘ஜனநொ கத்திற்கொன உச்சி 

 ொநொடு’ நடத்தி  நொடு எது? 

அ) அமமரிக்கா  

ஆ) இந்தியா 

இ) சுவிச்சர்லாந்து  

ஈ) ஆஸ்திரரலியா 

✓ அமமரிக்க அதிேர் ரொ பிடன், மவள்யள மாளியகயில் 

ெனநாயகத்திற்கான முைல் உச்சிமாநாட்யட மைாடங்கி 

யவத்ைார். இது இரண்டு நாள் மமய்நிகர் உச்சிமாநாடாக 

மைாடங்கப்ேட்டது. அமமரிக்க அதிேர் பிடன், உலக அளவில் 

ெனநாயக வீழ்ந்து வருவைாக எச்சரித்ைார்.  

✓ அரசாங்கங்கள், சிவில் சமூகம் மற்றும் ைனியார் துயற 

ையலவர்கள் உள்ளிட்ட 100’க்கும் ரமற்ேட்ரடார் இந்ை 

உச்சிமாநாட்டில் ேங்ரகற்றனர். 

 

 

1. அரசுத் துயறகளின் மசயல்ோடுகயள கண்காணிக்கும் 

எண்ம ேலயகத் திட்டம்: 

ைமிழக அரசுத் துயறகளின் மசயல்ோடுகயள 

கண்காணிக்கும் எண்ம ேலயகத் திட்டத்யை, முைல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின் வியாழக்கிழயம மைாடக்கியவக்கிறாாா். 

இைற்கான நிகழ்ச்சி மசன்யன ையலயமச் மசயலகத்தில் 

நயடமேறுகிறது. 

ைமிழக அரசில் 42 துயறகள் உள்ளன. இந்ைத் 

துயறகளில் உள்ள நலத் திட்டங்கள், மசயல்ோடுகள் ஒரு 

இடத்தில் மட்டுரம இருந்து கண்காணிக்கும் 

வயகயிலான எண்ம ேலயகத் திட்டம் 

மசயல்ேடுத்ைப்ேடவுள்ளது. ைகவல் மைாழில்நுட்ேவியல் 

துயற சாாா்பில் இந்ைத் திட்டம் 

நயடமுயறப்ேடுத்ைப்ேடுகிறது. இையன முைல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின், வியாழக்கிழயம மைாடக்கியவக்கிறாாா். 

அரசின் மசயல்ோடுகள், திட்டங்கள் கயடக்ரகாடியில் 

உள்ள கிராமங்களுக்கும் மசன்று அயடந்துள்ளைா 

என்ேயைக் கண்காணிக்கும் வயகயில் இந்ை ேலயகத் 

திட்டம் அயமந்திடும் என அரசுத்துயற வட்டாரங்கள் 

மைரிவித்ைன. 

 

2. ரையவைான் திருத்ைம்! | மேண்களின் திருமை 

வயயை குறித்ை ையலயங்கம் 

மேண்களின் திருமை வயயை 21-ஆக 

உயாா்த்துவைற்கான சிறாாா் திருமைச் சட்டம் 2006-இல் 

திருத்ைம் மகாண்டுவரப்ேடுவைற்கான திருத்ை மரசாைா 

சில எதிாா்க்கட்சிகளின் எதிாா்ப்யேத் மைாடாா்ந்து 

நாடாளுமன்ற நியலக்குழுவுக்கு அனுப்ேப்ேட்டிருக்கிறது. 

அரசு மகாண்டுவரும் எந்ைமவாரு மரசாைாயவயும் 

எதிாா்ப்ேது, ைடுப்ேது என்கிற மரனாோவம் 

ஆக்கபூாா்வமானைல்ல. 

ஒவ்மவாரு துயறயிலும் ோலின சமத்துவமும் ோலின 

ரேைமின்றி அதிகாரமும் ரவண்டும் என்கிற ரகாரிக்யக 

நீண்ட நாள்களாகரவ இருந்து வருகிறது. ஆனால், 
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மேண்களின் திருமை வயது 18-ஆகவும், ஆண்களின் 

மை வயது 21-ஆகவும் இதுவயர இருந்துவரும் முரண் 

புதிய சட்டத்திருத்ைத்ைால் அகற்றப்ேடும். 

சமைா கட்சியின் ையலவாா் மெயா ரெட்லி ையலயமயில் 

சட்டபூாா்வ திருமை வயயை உயாா்த்துவது குறித்து ஆய்வு 

மசய்ய 10 ரோா் மகாண்ட குழு 2020 ெூன் மாைம் 

அயமக்கப்ேட்டது. அந்ைக் குழு 2020 டிசம்ோா் மாைம் ைனது 

அறிக்யகயய பிரைமாா் அலுவலகத்துக்கும், மத்திய மகளிாா் 

- குழந்யைகள் ரமம்ோட்டு அயமச்சகத்துக்கும் 

வழங்கியது. அைனடிப்ேயடயில்ைான் 2006 சிறாாா் 

திருமைச் சட்டத்தில் திருத்ைம் ரமற்மகாள்ளப்ேடுகிறது. 

குழந்யைத் திருமைம் என்ேது நீண்டகாலமாக இந்திய 

சமுைாயத்தில் காைப்ேட்ட மிகப் மேரிய குயறோடு. இது 

சட்டபூாா்வமாக ையட மசய்யப்ேட்டிருந்ைாலும்கூட 

இந்தியாவின் சில மாநிலங்களில் இன்னும்கூட 

அவ்வப்ரோது ‘ோல்ய விவாகம்’  என்று அறியப்ேடும் 

குழந்யைத் திருமை முயற காைப்ேடும் அவலம் 

மைாடாா்கிறது. அைற்கு முற்றுப்புள்ளி யவக்கும் 

முயற்சிகளில் சிறாாா் திருமை ையடச்சட்டமும், இப்ரோது 

மகாண்டுவரப்ேடும் சட்டத் திருத்ைமும் அடங்கும். 

ரைசிய குடும்ே சுகாைார ஆய்வின்ேடி, இந்தியாவில் நான்கு 

மேண்களில் ஒருவாா் 18 வயது பூாா்த்தியாவைற்கு 

முன்னால் திருமைம் மசய்துமகாள்கிறாாா்கள். 56% 

மேண்கள் 21 வயயை எட்டுவைற்கு முன்பு திருமைம் 

மசய்து மகாள்கிறாாா்கள். அடித்ைட்டு மக்கள் மத்தியில் 

அதுரவ 75% ஆகும். மேரும்ோலான மேண் 

குழந்யைகளுக்கு, ேள்ளிப் ேடிப்பு முடிந்ைதும் திருமைமாகி 

விடுவைால் கல்லூரி மசன்று ேடிக்கும் வாய்ப்பு 

அவாா்களுக்கு மறுக்கப்ேடுகிறது. அயைப் ரோக்கும் 

வயகயில்ைான் ஆண்களுக்கு நிகராக மேண்களின் 

திருமை வயயை உயாா்த்ை ரவண்டும் என்று மெயா 

ரெட்லி குழு ேரிந்துயர மசய்ைது. 

1955 ஹிந்து திருமைச் சட்டம், 1872 இந்திய கிறிஸ்ைவ 

திருமைச் சட்டம் இரண்டுரம மேண்களுக்கு 18 

வயயையும், ஆண்களுக்கு 21 வயயையும் திருமை 

வயைாக வயரயறுக்கின்றன. 1954-இல் 

அமல்ேடுத்ைப்ேட்ட மவவ்ரவறு மைங்களுக்கு 

இயடரயயான சிறப்புத் திருமை சட்டத்தின்ேடியும், 

மேண்களுக்கு 18 வயதும், ஆண்களுக்கு 21 வயதும் 

அனுமதிக்கப்ேடுகிறது. 1937 இஸ்லாமிய ைனியுரியம 

சட்டத்தின்ேடி (ஷரியத்), ஆணும் மேண்ணும் வயதுக்கு 

வந்ைால் மைவாழ்க்யகயில் ஈடுேட ைகுதியுயடயவாா்கள் 

என்று கூறப்ேடுகிறது. 

சமூக சீாா்திருத்ைங்களுக்கு அடிப்ேயடயாக இருப்ேது 

ஆண் - மேண் இருோலரின் கல்வி. குறிப்ோக, கல்வி, 

மேண்களுக்கு விழிப்புைாா்யவ ஏற்ேடுத்தி, 

காலங்காலமாக அவாா்களுக்கு இயழக்கப்ேட்ட 

அநீதிகயள நீக்கி, மறுக்கப்ேட்ட வாய்ப்புகயளப் 

மேற்றுத்ைருகிறது. திருமை வயயை உயாா்த்துவது 

என்கிற முடிவுக்கு மேண்களின் கல்வி முக்கியமான 

காரைம். 

18 வயது என்ேது மேண்கள் பிளஸ் 2 முடித்திருக்கும் 

ேருவம். அந்ைக் கல்வித் ைகுதியின் அடிப்ேயடயில் 

குறிப்பிடத்ைக்க ரவயலவாய்ப்யேரயா மோருளாைார 

சுைந்திரத்யைரயா மேற முடியாது. திருமை வயயை 

ரமலும் மூன்று ஆண்டுகள் நீட்டிக்கும்ரோது அவாா்களது 

கல்லூரிக் கல்விக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. 

அவாா்களது எண்ைம் விரிவயடந்து வருங்கால 

இலக்யக நிாா்ையித்துக் மகாள்ளவும், வாழ்க்யக குறித்ை 

முக்கியமான முடிவுகயள எடுக்கவும் உைவும் 

என்ேதுைான் மெயா ரெட்லி குழுவின் கருத்து. 

இந்தியாவில் திருமைம் என்ேது ைனிப்ேட்ட முடிவாக 

இல்லாமல், சமுைாய வழிமுயறயாகவும் இருப்ேைால் 

மேண்களின் ேடிப்பு முடிந்ைதும், அவாா்களின் 

திருமைத்யை உறுதிப்ேடுத்துவது மேற்ரறாரின் 

கடயமயாகக் கருைப்ேடுகிறது. 18 வயதிரலரய கல்லூரி 

அளவிலான கல்வித் ைகுதியும், ைங்களது வாழ்க்யகயய 

நிாா்ையித்துக்மகாள்ளும் மோருளாைாரத் ைகுதியும் 

மேண்களுக்கு வாய்ப்ேதில்யல. அைனால் திருமைமும் 

குழந்யைப் ரேறும் கட்டாயமாகிறது. 

21 வயதில் திருமைம் மசய்துமகாள்ளும்ரோது ைங்களது 

ஆரராக்கியம் குறித்தும், மோருளாைாரம் குறித்தும் 

மைளிவாக சிந்திக்கும் ேக்குவம் ஏற்ேடுவைால் சுகாைார 

பிரச்யனகள் குயறயும் என்று அக்குழுவின் அறிக்யக 

மைரிவிக்கிறது. பிரசவ கால, சிசு மரை விகிைம் குயறவது 

மட்டுமல்லாமல் ஊட்டச்சத்து குயறவு உள்ளிட்ட 

பிரச்யனகளுக்கும் 21 வயது வரம்பு உைவக்கூடும் என்று 

அந்ை அறிக்யக குறிப்பிடுகிறது. 

18 வயைானவாா்கள் வாக்களிக்கலாம்; வாகனம் ஓட்டலாம்; 

கல்லூரிக்குச் மசல்லலாம்; ரோட்டித் ரைாா்வுகளில் 

கலந்துமகாள்ளலாம்; வியளயாட்டுப் ரோட்டிகளில் 

ேங்குமகாண்டு ரைசத்யைப் பிரதிநிதித்துவம் மசய்யலாம் 

எனும்ரோது, திருமை வயயை 21-ஆக அதிகரிக்க 

ரவண்டிய அவசியம்ைான் என்ன என்கிற ரகள்வி 

எழாமல் இல்யல. மேண்களின் திருமை வயயை 

உயாா்த்துவைால் மட்டும் குழந்யைத் திருமைங்கள் 

குயறந்துவிடுமா என்கிற ரகள்விக்கு ேதிலும் இல்யல. 

ஆண்களுக்கு நிகராக மேண்களின் மை வயயை 

உயாா்த்தும் அரை ரவயளயில், மக்கள் மத்தியில் 

காைப்ேடும் மேண்கள் குறித்ைான மனநியலயில் 

மாற்றமும், அவாா்களுக்கான ோதுகாப்பும் 

உறுதிப்ேடுத்ைப்ேட ரவண்டும் என்ேதும் முக்கியம். புதிய 

சட்டத் திருத்ைத்தின் ேயனாக மேண்களின் கல்வி 

இயடநிற்றல் குயறயுமானால் அதுரவகூட மிகப் மேரிய 

மவற்றிைான்! 

 

3. மேண்கள் திருமை வயது 21: மக்களயவயில் மரசாைா 

ைாக்கல் 

மேண்களின் திருமை வயயை 21-ஆக உயாா்த்ை வயக 

மசய்யும் மரசாைா மக்களயவயில் மசவ்வாய்க்கிழயம 

ைாக்கல் மசய்யப்ேட்டது. எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களின் 

எதிாா்ப்யேத் மைாடாா்ந்து இந்ை மரசாைாயவ நியலக் 

குழுவுக்கு அனுப்ே மத்திய மேண்கள் மற்றும் குழந்யைகள் 

ரமம்ோட்டுத் துயற அயமச்சாா் ஸ்மிருதி இரானி அயவத் 

ையலவயர ரகட்டுக்மகாண்டாாா். அைன்ேடி, அந்ை மரசாைா 

நியலக் குழுவுக்கு அனுப்ேப்ேட்டது. 



         

    

மேண்களின் சட்டபூாா்வமான திருமை வயயை 18-

இலிருந்து 21-ஆக உயாா்த்ை வயக மசய்யும் குழந்யை 

திருமை ைடுப்பு திருத்ை மரசாைாவுக்கு மத்திய 

அயமச்சரயவ அண்யமயில் ஒப்புைல் அளித்ைது. 

இயையடுத்து, இந்ை மரசாைாயவ மத்திய அயமச்சாா் 

ஸ்மிருதி இரானி மக்களயவயில் ைாக்கல் மசய்ைாாா். இந்ை 

மரசாைாவானது இந்திய கிறிஸ்ைவ திருமைச் சட்டம், 

ோாா்சி திருமைம் மற்றும் விவாகரத்து சட்டம், முஸ்லிம் 

ைனிநோா் (ஷரியத்) சட்டம், சிறப்புத் திருமை சட்டம், 

ஹிந்து திருமைச் சட்டம், மவளிநாட்டு திருமைச் சட்டம் 

ஆகிய ைனிநோா் சட்டங்களில் திருத்ைங்கயளச் 

மசய்வைற்கு வயக மசய்கிறது. 

மரசாைாயவ அறிமுகம் மசய்து ரேசிய அயமச்சாா் ஸ்மிருதி 

இரானி, ‘நாட்டின் வரலாற்றில் இது ஒரு தீாா்க்கமான 

நடவடிக்யக’ என்றாாா். 

சம்ேந்ைப்ேட்ட ைரப்பினருடன் கலந்ைாரலாசிக்காமல் 

அவசரகதியில் இந்ை மரசாைாயவ மத்திய அரசு ைாக்கல் 

மசய்வைாக எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்கள் கடும் எதிாா்ப்பு 

மைரிவித்ைனாா். 

மக்களயவ காங்கிரஸ் ையலவாா் அதீாா் ரஞ்சன் மசளைரி 

ரேசுயகயில், ‘இந்ை மரசாைா அறிமுகம் மசய்யப்ேட்ட 

விைமானது எந்ை ஆரலாசயனயும் நடத்ைாை அரசின் 

ைவறான ரநாக்கங்கயள பிரதிேலிக்கிறது’ என்றாாா். 

காங்கிரஸ் துயைத் ையலவாா் மகளரவ் ரகாரகாய், 

‘ஆண்களுக்கும் மேண்களுக்கும் சமமான திருமை 

வயைாக 18 என நிாா்ையிக்க ரவண்டும் என்ற சட்ட 

ஆயையத்தின் ேரிந்துயரக்கு முரண்ோடாக இந்ை 

மரசாைாவின் ஷரத்துகள் உள்ளன’ என்றாாா். 

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் உறுப்பினாா் இ.டி.முகமது 

ேஷாா், ‘இந்ை மரசாைா ரையவயற்றது, சட்டவிரராைமானது, 

அரசியலயமப்புச் சட்டப் பிரிவு 25-ஐ மீறுவைாக உள்ளது. 

ைனிநோா் சட்டங்கள் மற்றும் அடிப்ேயட உரியமகள் 

மீைான ைாக்குைலாகும்’ என்றாாா். 

அகில இந்திய மஜ்லீஸ் கட்சித் ையலவாா் அசாதுதீன் 

ஒயவசி, ‘18 வயதில் ஒரு மேண் பிரைமயரத் 

ரைாா்ந்மைடுக்க முடியும் எனும்ரோது, அந்ைப் மேண்ணின் 

திருமை உரியமயய நீங்கள் மறுக்கிறாா்கள்’ என்றாாா். 

ரைசியவாை காங்கிரஸ் உறுப்பினாா் சுப்ரியா சுரல, திமுக 

உறுப்பினாா் கனிமமாழி ஆகிரயாாா் இந்ை மரசாைாயவ 

நியலக்குழுவுக்கு அனுப்ே ரவண்டுமமன 

வலியுறுத்தினாா். 

புரட்சிகர ரசாஷலிச கட்சி உறுப்பினாா் 

என்.ரக.பிரரமசந்திரன், ‘இந்ைச் சட்டத்யை 

அமல்ேடுத்துவது குறித்ை திட்டத்யை அரசு விளக்க 

ரவண்டும்’ என்றாாா். 

அயமச்சாா் ேதில்: எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களுக்குப் 

ேதிலளித்து அயமச்சாா் ஸ்மிருதி இரானி ரேசியைாவது: 

ஒரு ெனநாயக நாடாக, திருமைம் மசய்வைற்கான 

வயதில் ஆண்களுக்கும் மேண்களுக்கும் சம உரியம 

வழங்குவதில் 75 ஆண்டுகள் பின்ைங்கியுள்ரளாம். 

நாட்டில் 15-18 வயதுக்குட்ேட்ட சிறுமிகளில் 7 சைவீை ரோா் 

காா்ப்ேமயடவைாகவும், 23 சைவீை சிறுமிகள் 18 வயதுக்குள் 

திருமைம் மசய்துயவக்கப்ேடுவைாகவும் 

அறியப்ேட்டுள்ளது. வளரிளம் ேருவத்தில் காா்ப்ேமாையல 

ைடுப்ேதும் முக்கியமானது; வளரிளம் ேருவ காா்ப்ேமானது 

மேண்களின் உடல்நலத்துக்கு தீங்கு வியளவிப்ேது 

மட்டுமின்றி, கருச்சியைவுக்கும், குழந்யைகள் இறந்து 

பிறப்ேைற்கும் வழிவகுக்கிறது. மகப்ரேறு இறப்பு விகிைம், 

சிசு இறப்பு விகிைத்யைக் குயறக்க ரவண்டிய கட்டாயம் 

உள்ளது. அத்துடன் குழந்யை பிறக்கும்ரோது ஊட்டச்சத்து 

அளவு, ோலின விகிைத்யை ரமம்ேடுத்துவதும் முக்கியம்’ 

என்றாாா். 

இயைத் மைாடாா்ந்து, மரசாைாயவ நியலக்குழுவின் 

ஆரலாசயனக்கு அனுப்ே அயவத் ையலவயர அயமச்சாா் 

ரகட்டுக்மகாண்டாாா். அைன்ேடி, அந்ை மரசாைா நியலக் 

குழுவுக்கு அனுப்ேப்ேட்டது. 

 

4. ஐ.நா. உலக உைவுத் திட்ட ஆராய்ச்சி: நீதி ஆரயாக் 

யகமயாப்ேம் 

ஐ.நா.வின் உலக உைவுத் திட்டத்துடன் ஆராய்ச்சிக்கான 

உடன்ோட்டில் நீதி ஆரயாக் யகமயாப்ேமிட்டது. 2023-

ஆம் ஆண்டு சிறு ைானியங்களுக்கான சாா்வரைச 

ஆண்டாக இருக்கும் நியலயில், அந்ை வாய்ப்யேப் 

ேயன்ேடுத்தி உலகளவில் அறிவு ேரிமாற்றம் மசய்வதில் 

ையலயமரயற்க இந்தியாவிற்கு உைவ இந்ை ஒப்ேந்ைம் 

வழிவயக மசய்யும். 

ரமலும் சிறிய அளவு நிலம் யவத்திருக்கும் 

விவசாயிகளுக்கான வாழ்வாைாரங்கயள உறுதியாகக் 

கட்டயமப்ேயையும் ேருவநியல மாற்றத்திற்கான 

திறன்கயள ேயன்ேடுத்துவயையும் உைவு முயறகளில் 

மாற்றம் மசய்வயையும் இது ரநாக்கமாக மகாண்டுள்ளது. 

இந்தியாவில் விரிவயடந்ை உைவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 

ோதுகாப்புக்கு ேருவநியலயயத் ைாக்குப் பிடிக்கும் 

ரவளாண்யமயய ேலப்ேடுத்துவைற்கு உக்திகள் 

வகுத்ைல் மற்றும் மைாழில்நுட்ே ஒத்துயழப்புக்கு இந்ை 

உடன்ோடு கவனம் மசலுத்தும். இது கடந்ை டிச.20-ஆம் 

ரைதி யகமயாப்ேமானது. 

மத்திய அரசின் அயமச்சகங்கள், மாநில அரசுகளில் உள்ள 

சம்ேந்ைப்ேட்ட துயறகள், மைரிவு மசய்யப்ேட்ட கல்வி 

நிறுவனங்கள், சிறு ைானியங்கயள 

ஊக்கப்ேடுத்துவைற்கான துயறயில் மசயல்ேடும் 

அயமப்புகள் ஆகியவற்றுடன் இரு ைரப்பினரும் கூட்டாக 

ரைசிய அளவில் கலந்ைாரலாசயன நடத்ை இந்ை 

உடன்ோடு வயக மசய்கிறது. 

மத்திய மசய்தி ைகவல் பிரிவு மவளியிட்டுள்ள 

மசய்திக்குறிப்பில் இது மைரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

5. ஊக்கமருந்து ைடுப்பு விதிமீறல்: உலக அளவில் 

இந்தியா 3-ஆம் இடம் 

கடந்ை 2019-ஆம் ஆண்டில் ஊக்கமருந்து ைடுப்பு 

விதிமுயறகயள மீறியது மைாடாா்ோன ஆண்டறிக்யகயில் 

உலக நாடுகளில் இந்தியா 3-ஆவது இடத்தில் 

இருக்கிறது. வியளயாட்டுத் துயறயில் ஊக்கமருந்து 

ேயன்ோட்யட ைடுப்ேைற்காக இருக்கும் உலக அயமப்பு 

(டபிள்யூஏடிஏ) இந்ை அறிக்யகயய மவளியிட்டுள்ளது. 



         

    

அைன்ேடி, ஊக்கமருந்து ேயன்ோடு ைடுப்பு விதிகயள 

மீறியைாக கடந்ை 2019-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 

மமாத்ைம் 152 நிகழ்வுகள் ேதிவாகியுள்ளன. ேட்டியலில் 

முைலிரு இடங்களில் ரஷியா (167), இத்ைாலி (157) 

உள்ளன. 4 மற்றும் 5-ஆவது இடங்களில் பிரரஸில் (78), 

ஈரான் (70) நாடுகள் உள்ளன. 

இந்தியாவில் அதிகேட்சமாக உடற்கட்டயமப்பு (ோடி 

பில்டிங்) பிரிவில் 57 விதிமீறல்கள் ேதிவாகியுள்ளன. 

ஒலிம்பிக் வியளயாட்டுகளில் முைன்யமயாக, 

ேளுதூக்குைலில் 25 விதிமீறல்களும், ைடகளத்தில் 20 

விதிமீறல்களும், மல்யுத்ைத்தில் 10 விதிமீறல்களும் 

நிகழ்ந்துள்ளன. குத்துச்சண்யட மற்றும் ெூரடாவில் ைலா 

4 விதிமீறல்கள் இருக்கின்றன. இதுைவிர, கிரிக்மகட்டிலும் 

4 விதிமீறல்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. 

கடந்ை 2018-இல் மவளியான அறிக்யகயில் இந்தியா 

மமாத்ைம் 107 விதிமீறல்களுடன் 4-ஆவது இடத்தில் 

இருந்ைது. அதிலும் அதிகேட்சமாக ேளுதூக்குைலில் 22 

விதிமீறல்களும், அடுத்ைேடியாக ைடகளத்தில் 16 

மீறல்களும் இருந்திருக்கின்றன. 

இந்ை அறிக்யகயானது, சம்மந்ைப்ேட்ட வியளயாட்டு 

ரோட்டியாளாா்களிடம் மாதிரிகள் ரசகரிக்கப்ேட்டு அதில் 

ரசாையன நடத்தி விதிமீறல் உறுதி மசய்யப்ேட்டு, 

அவாா்களுக்கான ையடயும் விதிக்கப்ேட்டைன் 

அடிப்ேயடயில் ையாரிக்கப்ேட்டைாகும். 

2019-இல் உலக அளவில் மமாத்ைம் 2,78,047 மாதிரிகள் 

ஊக்கமருந்து ேயன்ோடு மைாடாா்ோக ரசகரிக்கப்ேட்டன. 

அதில் 2,701 மாதிரிகளில் (1 சைவீைம்) 

விதிமீறல்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்ேைாகத் 

மைரிந்ைது. 

ஆய்வு முடிவில் 1,535 மாதிரிகளில் விதிமீறல்கள் 

இருப்ேது உறுதிப்ேடுத்ைப்ேட்டு, சம்ேந்ைப்ேட்ட நோா்களுக்கு 

ையட விதிக்கப்ேட்டது. உலக அளவிலான 

எண்ணிக்யகயில் உடற்கட்டயமப்பில் ைான் அதிக 

விதிமீறல்கள் (227) உள்ளன. அடுத்து ைடகளத்திலும் 

(227), ேளுதூக்குைலிலும் (160) அதிகமாக உள்ளன. 

 



         

    

1. ரிப்ப ோர்ட்டர்ஸ் வித்த ௌட்  ோர்டர்ஸின் ஒரு சமீ த்திய 

அறிக்கையின் டி, உலை அளவில்  த்திரிகையோளர்ைகள 

அதிைம் சிகைபிடிக்கும் நோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) வட க ாரியா 

இ) சீனா  

ஈ) பாகிஸ்தான் 

✓ ரிப்பபார்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் பார்டர்சின் சமீபத்திய அறிக்க , 

தற்பபாது குகைந்தபட்சம் 127 நிருபர் ள் தகட கசய்து 

கவக் ப்பட்டுள்ள நிகையில், உை  அளவில் பத்திரிக  

-யாளர் கள அதி ம் சிகைபிடிக்கும் நாடு சீனா எனக் 

கூறியுள்ளது. ‘The Great Leap Backwards of Journalism in 

China' என்ை தகைப்பிைான அவ்வறிக்க ,  ருத்து மற்றும் 

 ருத்துச் சுதந்திரத்திற்கு எதிரான சீனாவின் மீைல் கள 

கவளிப்படுத்துகிைது. 

✓ COVID-19 கநருக் டிகயப் பற்றி மக் ளுக்குத் கதரிவித்த 

-தற் ா  2020இல் குகைந்தது 10 பத்திரிக யாளர் ள் 

க து கசய்யப்பட்டனர். 

 

2. BWF உலை ப ட்மிண்டன் சோம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப் 

ப ோட்டிக்கு முன்பேறிய முதல் இந்திய ப ட்மிண்டன் 

வீரர் யோர்? 

அ) K ஸ்ரீ ாந்த்  

ஆ) பருப்பள்ளி  ாஷ்யப் 

இ) சாய் பிரனீத் 

ஈ) நந்து நபட ர் 

✓ இந்திய பபட்மிண்டன் சாம்பியனான ப  ஸ்ரீ ாந்த், BWF 

உை  பபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப்பபாட்டி 

வரை சென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ை கபருகமகயப் 

கபற்றுள்ளார். ஆனால் க டுவாய்ப்பா , ப  ஸ்ரீ ாந்த் 

இறுதிப்பபாட்டியில் சிங் ப்பூரின் பைா கீன் யூவிடம் 

பதால்வியகடந்து கவள்ளிப்பதக் த்கத கவன்ைார்.  

✓ ப  ஸ்ரீ ாந்த்,  டந்த 2018 ஏப்ரலில் BWF தரவரிகசயில் 

உைகின் நம்பர்.1 இடத்கதப் பிடித்தார். பமலும் 2015’இல் 

அர்ஜுனா விருது மற்றும் 2018’இல் பத்மஸ்ரீ விருது களப் 

கபற்றுள்ளார். 

 

3. சமீ த்தில் சர்வபதச விண்வவளி நிகலயத்திற்கு முதல் 

தனியோர்  யணியோே யுசோகு பேசோவோகவ அனுப்பிய 

விண்வவளி அகேப்பு எது? 

அ) NASA 

ஆ) ISRO 

இ) ROSCOSMOS  

ஈ) ESA 

✓ ஜப்பானிய ப ாடீசுவரரான யுசாகு பமசாவா, இரஷ்ய 

விண்கவளி நிறுவனமான ROSCOSMOSமூைம் டிச.8 

அன்று பசாயுஸ் விண் ைத்தில் பன்னாட்டு விண்கவளி 

நிகையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார். பன்னாட்டு விண்கவளி 

நிகையத்தில் 12 நாட் ள் தங்கியிருந்த பின் அவர் பூமிக்கு 

திரும்பியுள்ளார். எபைான் மஸ்க்கின் ஸ்பபஸ்X உடன் 

2023ஆம் ஆண்டு நிைவுக்குச்கசல்லும் அவரது பயணத்தி 

-ற் ான கவற்றி ரமான பரிபசாதகன ஓட்டமாகும் இது. 

 

4. 2021 டிச.20-25 வகரயிலோே வோரம் இந்தியோவில் 

என்ேவோை ைகடப்பிடிக்ைப் டுகிைது? 

அ) நல்ைாட்சி வாரம்  

ஆ) ஊழலுக்கு எதிரான வாரம் 

இ) வங்கி விழிப்புணர்வு வாரம் 

ஈ) பஞ்சாயத்து ராஜ் வாரம் 

✓ இந்திய அரசு 2021 டிச.20-25 வகரயிைான பததி கள 

‘நல்ைாட்சி வார’மா க் க ாண்டாடுகிைது. 

✓ நிர்வா ச் சீர்திருத்தங் ள் மற்றும் கபாது குகைதீர்ப்புத் 

துகை, பல்பவறு துகை ள் மற்றும் அகமச்ச ங் ளுடன் 

இகணந்து, ‘நல்ைாட்சி’பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த 

பல்பவறு நி ழ்வு கள நடத்துகிைது. பமலும், ‘ஆசாதி  ா 

அம்ரித் மப ாத்சவ்’ க ாண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியா  

‘பிரஷாஷன் க ௌன் கி ஔர்’ என்ை கபயரில் ஒரு 

பிரச்சாரம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது பசகவ வழங் கை 

பமம்படுத்துதல் & கபாதுமக் ளின் குகை கள நிவர்த்தி 

கசய்வகத பநாக் மா க் க ாண்டது.

 

5. 2021 நதி உத்சவேோேது இந்தியோவில் எத்தகே ைருப் 

வ ோருள்ைளின்கீழ் வைோண்டோடப் டுகிைது? 

அ) இரண்டு 

ஆ) மூன்று 

இ) நான்கு  

ஈ) ஆறு 

✓ நதி உத்சவம் (ஆறு திருவிழா) இந்தியாவில் உத்தர ாசி 

முதல் ப ரளா வகர பதினாறு மாநிைங் ள் மற்றும் 41 

மாவட்டங் ளில் தூய்கம, பதசபக்தி, இயற்க  மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல், பக்தி மற்றும் ஆன்மீ ம் ஆகிய நான்கு 

 ருப்கபாருள் ளின்கீழ் க ாண்டாடப்படுகிைது. 

✓ 2021 டிசம்பர்.16-23 வகர இந்த விழா நடத்தப்படுகிைது. 

நதி ளுக்கு அருகில் வசிக்கும் மக் ள் அகனவரும் 

ஆண்டுக்கு ஒருமுகையாவது ஆற்றுத்திருவிழாகவக் 

க ாண்டாட பவண்டும் என்று பிரதமர் ‘மான் கி பாத்’தில் 

ஆற்றிய உகரக்கு இணங்  இது அகமந்துள்ளது. 

 

6. பைப்ரியல் ப ோரிக், எந்த நோட்டின் இளவயது அதி ரோை 

பதர்ந்வதடுக்ைப் ட்டோர்? 

அ) சிலி  

ஆ) அர்கஜன்டினா 

இ) நியூசிைாந்து 

ஈ) இஸ்பரல் 

✓ 35 வயதான இடதுசாரி மில்லினியல் ப ப்ரியல் பபாரிக் 

சிலியின் இளம் அதிபரானார். எல் சால்வடாரின் நயிப் 

புக்ப லுக்குப் பிைகு ைத்தீன் அகமரிக் ாவில் தகைகம 

தாங்கும் இரண்டாவது மில்லினியல் ஆவார் இவர். 

 

  

 

 

 

 

  



         

    

7. ேனிதர்ைளுக்கு  ோதிப் ற்ை ஆேோல்  ோக்டீரியோகவக் 

வைோல்லும் கவரஸ்ைகளப்  யன் டுத்தும் சிகிச்கசயின் 

வ யர் என்ே? 

அ) பபஜ் சிகிச்கச  

ஆ) கவரஸ் சிகிச்கச 

இ) ஆண்டிபயாடிக் சிகிச்கச 

ஈ) நுண்ணுயிர் சிகிச்கச 

✓ ‘பபஜ் சிகிச்கச’ என்பது மனிதர் ளுக்கு பாதிப்பற்ை 

ஆனால் பாக்டீரியாகவக் க ால்லும் கவரஸ் கள (பபஜ் 

என அறியப்படுகிைது) பயன்படுத்துவதாகும். 

✓ புதியபதார் ஆராய்ச்சியின்படி, இச்சிகிச்கசயானது பநாய்த் 

கதாற்று கள மி வும் திைம்பட குணப்படுத்துவதற் ா  

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி ளுடன் இகணந்து பயன்படுத்தப்ப 

-டைாம். இது எதிருயிரி எதிர்ப்புத் தன்கமயின் அச்சுறுத்த 

-கைக் குகைக்கும். 

 

8. சுய-உதவி குழுக்ைளுக்கு சமூை முதலீட்டு நிதிகய 

வழங்கும் திட்டம் எது? 

அ) பிரதமர் ஸ்வச் பாரத் அபியான் 

ஆ) தீனதயாள் அந்திபயாதயா பயாஜனா - பதசிய கிராமப் 

புை வாழ்வாதார இயக் ம்  

இ) PM  தி சக்தி பயாஜனா 

ஈ) PM SHG சம்ரித்தி அபியான் 

✓ தீனதயாள் அந்திபயாதயா பயாஜனா - பதசிய கிராமப்புை 

வாழ்வாதார இயக் த்தின் (DAY-NRLM) கீழ், சுய உதவி 

குழுக் ள் சமூ  முதலீட்டு நிதிகயப் கபறுகின்ைன.  

✓ சமீபத்தில், சுமார் 16 இைட்சம் கபண் ள் பயன்கபறும் 

வக யில், பிரதமர் பமாடி `1,000 ப ாடிகய சுய-உதவி 

குழுக் ளின் வங்கிக்  ணக்கு ளில் வரவு கவத்தார். 

இது DAY-NRLM திட்டத்தின் கீழ் கசய்யப்படுகிைது. 

 

9.‘முக்கிய ேந்திரி ைன்யோ சுேங்ைலோ திட்டம்’ என் து எந்த 

ேோநிலத்தோல் வசயல் டுத்தப் ட்ட திட்டேோகும்? 

அ) பீ ார் 

ஆ) குஜராத் 

இ) மத்திய பிரபதசம் 

ஈ) உத்தர பிரபதசம்  

✓ ‘முக்கிய மந்திரி  ன்யா சுமங் ைா திட்டம்’ உத்தர பிரபதச 

மாநிைத்தால் கசயல்படுத்தப்படுகிைது. இந்தத் திட்டம் ஒரு 

கபண் குழந்கதக்கு அவளது வாழ்க்க யின் கவவ்பவறு 

 ட்டங் ளில் `15,000 நிதியுதவிகய நிபந்தகனயுடன் 

வழங்குகிைது. ̀ 15,000 கதாக யானது ஒரு பயனாளிக்கு 

அவர் பிைக்கும்பபாது, ஓராண்டு முழுகமயான தடுப்பூசி 

கசலுத்தப்பட்டவுடன், வகுப்பு-I, வகுப்பு-VI மற்றும் வகுப்பு-

IX பசர்க்க யின்பபாது, பத்தாம் வகுப்பு பதர்ச்சி கபற்ை 

பிைகு XII அல்ைது ஏபதனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு (அ) டிப்ளபமா 

படிப்பில் பசரும்பபாது எனப் பல்பவறு நிகை ளில் 

வழங் ப்படுகிைது.  

 

 

10. Tseminyu, Niuland ேற்றும் Chumukedima ஆகியகவ 

கீழ்ைோணும் எந்த ேோநிலத்தில் உருவோக்ைப் ட்ட புதிய 

ேோவட்டங்ைள் ஆகும்? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) நா ாைாந்து  

ஈ) அருணாச்சை பிரபதசம் 

✓ நா ாைாந்து மாநிை அரசாங் ம் பசமின்யு, நியுைாந்து 

மற்றும் சுமுப திமா என மூன்று புதிய மாவட்டங் கள 

உருவாக்கியுள்ளது. இதன்மூைம் அம்மாநிைத்தின் கமாத்த 

மாவட்டங் ளின் எண்ணிக்க  15ஆ  மாறியுள்ளது.  

✓ நா ாைாந்து மாநிை ஆளுநர் ஜ தீஷ் முகி, ப ாஹிமா 

மாவட்டத்தின்கீழ் பசமின்யு உட்பிரிவு, திமாபூர் மாவட்டத் 

-தின்கீழ் நியுைாந்து உட்பிரிவு மற்றும் சுமுப திமா 

துகணப்பிரிவு ஆகியவற்கை அறிவித்தார். 

 

 

1. தமிழ த்தில் ‘மீண்டும் மஞ்சப்கப' திட்டம் - 

மு. .ஸ்டாலின் இன்று கதாடங்கி கவக்கிைார் 

ஒரு பிளாஸ்டிக் கப மக் ளால் சராசரியா  

பயன்படுத்தப்படும் பநரம் கவறும் 20 நிமிடங் ள் மட்டுபம, 

ஆனால், அகவ மட்குவதற்கு எடுத்துக்க ாள்ளும்  ாைம் 

பை நூறு ஆண்டு ள் ஆகும். அதி ப்படியான இந்த 

பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டினால் நமது பூமி தீவிரமா  

பாதிப்பகடந்துள்ளது. பமலும்,  டல்வாழ் உயிரினங் ள் 

உள்பட நமது சுற்றுச்சூழல் அகமப்பில் பபரழிகவயும் 

மற்றும் நமது குழந்கத ளின் ஆபராக்கியத்தில் 

பாத மான விகளவு களயும் இந்த பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு 

ஏற்படுத்தி வருகிைது. 

இதகன  ருத்தில்க ான்டு ஒருமுகை மட்டும் 

பயன்படுத்தும் 14 வக  பிளாஸ்டிக் கபாருட் ளுக்கு தகட 

விதிக் ப்பட்டு  டுகமயான நடவடிக்க  கள தமிழ  

அரசு கசயல்படுத்தி வருகிைது. க ாபரானா பரவும் சூழல் 

 ருதி தகடகய நகடமுகைப்படுத்தும் வக யில் 

பதக் ம் ஏற்பட்டது. தற்பபாகதய தமிழ  அரசு இந்த 

தகடகய மீண்டும் நகடமுகைப்படுத்த மி வும் தீவிரமா  

பணி களத் கதாடங்கியுள்ளது. பிளாஸ்டிக் கப ளின் 

பயன்பாட்கட தவிர்க்கும் விழிப்புணர்கவயும், அதற்கு 

மாற்ைான துணிப்கப களயும் நாபம உபபயாகிக்கும் 

பழக் த்கத கபாதுமக் ளிகடபய ஏற்படுத்த பவண்டும் 

என்பபத “மீண்டும் மஞ்சப்கப” பரப்புகரயின் பநாக் ம். 

தமிழ  அரசின் “மீண்டும் மஞ்சப்கப” பரப்புகரக் ான 

நி ழ்ச்சி, சுற்றுச்சூழல்,  ாைநிகை மாற்ைம் மற்றும் 

வனத்துகையால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இதகன 

முதல்-அகமச்சர் மு. .ஸ்டாலின் 23-ந் பததி (இன்று) 

கதாடங்கி கவக்கிைார். இதில் மாநிைத்தின் முக்கிய 

பிரமு ர் ள் பைரும் பங்ப ற்கிைார் ள். 

பமலும் இந்த நி ழ்ச்சியில், தகட விதிக் ப்பட்ட பிளாஸ்டிக் 

கபாருட் ளுக்கு (கப ள் உள்பட) மாற்றுப்கபாருட் கள 

தயாரிக்கும் தயாரிப்பாளர் ளின் விளக் ப்பட  ண் ாட்சி 

  

 

 



         

    

கபாதுமக் ளின் பார்கவக் ா  கசன்கன வாைாஜா 

சாகையில் அகமந்துள்ள “ கைவானர் அரங் த்தில்” 

இன்று கவக் ப்பட உள்ளது. எனபவ, பிளாஸ்டிக் 

மாற்றுப்கபாருட் ளுக் ான  ண் ாட்சிகய இன்று 

மாகை 7 மணி வகர கபாதுமக் ள் பார்கவயிட்டு, 

அதகன தங் ளுகடய வாழ்விலும் உபபயாகித்து 

சுற்றுச்சூழகை பாது ாக்குமாறு 

ப ட்டுக்க ாள்ளப்படுகிைார் ள். தமிழ்நாடு மாசு 

 ட்டுப்பாட்டு வாரியம் கவளியிட்டுள்ள கசய்திக்குறிப்பில் 

இந்த த வல் கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

2. இந்தியா அபார சாதகன: யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப்பில் 

உை  அளவில் 3-வது இடம்; பிரிட்டகன முந்தியது 

54 யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங் ளுடன் 

பிரிட்டகன முந்தி இந்தியா மூன்ைாவது இடத்கதப் 

பிடித்து சாதகன பகடத்துள்ளது. 

1 பில்லியன் டாைர் அதாவது 100 ப ாடி டாைர் ளுக்கு 

பமல் மதிப்கபக் க ாண்டிருக்கும் ஸ்டார்ட்அப் 

நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் என அகழக் ப்படுகின்ைன. 

2021-ல் அக்படாபர் மாதம் வகரயில் மட்டும் இந்தியாவில் 

30 நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் பட்டியலில் 

இகணந்துள்ளன. 2011-2014 வகரயில் இந்தியாவில் 

ஆண்டுக்கு ஒரு நிறுவனம் யுனி ார்ன் பட்டியலில் 

இகணந்தது. 2015-ல் அந்த எண்ணிக்க  நான் ா  

ஆனது. 

2018-க்குப் பிைகு யுனி ார்ன் பட்டியலில் இகணயும் 

நிறுவனங் ளின் எண்ணிக்க  அதி ரிக் த் 

கதாடங்கியது. 2018-ல் 8, 2019-ல், 9, 2020-ல் 10 

நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் பட்டியலில் இகணந்தன. இந்த 

ஆண்டு 30 நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் பட்டியலில் 

இகணந்திருக்கின்ைன. 

இதன் மூைம் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட்அப் 

நிறுவனங் ளுக் ான கதாழில் வாய்ப்பு ள் மீது உைகின் 

 வனத்கத ஈர்க் ச் கசய்திருக்கிைது. 

இதுகுறித்து ஹுருன் இந்தியா கவளியிட்டுள்ள 

அறிக்க யில் கதரிவித்துள்ளதாவது: 

54 யுனி ார்ன் ளுடன் பிரிட்டகன முந்தி இந்தியா 

மூன்ைாவது இடத்கதப் பிடித்துள்ளது. இந்தியாவில் 

தற்பபாது 54 யுனி ார்ன் ள் உள்ளன. 2020 இல் 

இருந்தகத விட 33 யுனி ார்ன் ள் அதி ம். அபத 

பநரத்தில் இங்கிைாந்தில் தற்பபாது 39 யுனி ார்ன் ள் 

உள்ளன, இது ஒரு வருடத்திற்கு முந்கதயகத விட 15 

அதி மாகும். 

யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங் கள அதி ம் 

க ாண்டிருக்கும் நாடு ளின் பட்டியலில் இந்தியா 

மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. அகமரிக் ா 396 

யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங் களக் க ாண்டு 

முதல் இடத்திலும், சீனா 277 நிறுவனங் களக் 

க ாண்டு இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

இங்கிைாந்து (32) நான் ாவது இடத்திலும், கஜர்மனி (18) 

ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

பணப்பரிவர்த்தகன பசகவ வழங்கும் நிறுவனங் ளில் 

பபடிஎம், பபான்பப, இ ாமர்ஸில் பிளிப் ார்ட், ஸ்னாப்டீல், 

மீபஸா,  ல்வித் துகையில் கபஜூஸ், அன்அ ாடமி, 

பபாக்குவரத்து பசகவயில் ஓைா ப ப்ஸ், விடுதி 

பசகவயில் ஓபயா, ப மிங்கில் டீரீம் 11 என  டந்த 

பத்தாண்டு ளில் யுனி ார்ன் பட்டியலில் 

இகணந்துள்ளன. 

இதில் கபஜூஸ் மற்றும் பபடிஎம் 15 பில்லியன் டாைருக்கு 

பமல் மதிப்பு க ாண்ட நிறுவனங் ளா  மாறியுள்ளன. 

கபஜூஸ் இப்பபாது உைகின் 15 வது மி வும் மதிப்புமிக்  

யுனி ார்ன் ஆகும், அபத பநரத்தில் இன்பமாபி 28 வது 

மி வும் மதிப்புமிக்  யுனி ார்ன் ஆகும். இது நாட்டின் 

மூன்ைாவது மி வும் மதிப்புமிக்  கதாடக் மாகும். 

உை ளவில் யுனி ார்ன் ளின் வரைாற்றில் 2021 ஆம் 

ஆண்டு மி வும் கவற்றி ரமான ஆண்டா  உள்ளது. 

2020 ஆம் ஆண்டில் யுனி ார்ன் ளின் எண்ணிக்க  

கவறும் 568 இல் இருந்து 1,058 ஆ  உயர்ந்துள்ளது. 

2020 இல் 79% இல் இருந்து 74% ஆ க் குகைந்துள்ளது. 

இது உைகின் இரண்டு கபரிய கபாருளாதாரங் ளுக்கு 

கவளிபய உள்ள நாடு ளில் உள்ள நிறுவனங் ளின் 

நிதி பச ரிப்பு பவ த்கத அதி ரித்து வருகிைது. 

இந்தியாவில் கபங் ளூரில் யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப் 

நிறுவனங் ள் அதி  எண்ணிக்க யில் உருவாகின்ைன. 

அதற்கு அடுத்த இடத்தில் மும்கப இருக்கிைது. இந்த 

ஆண்டு யுனி ார்ன் பட்டியலில் இகணந்த ஸ்டார்ட்அப் 

நிறுவனங் ளில் 9 நிறுவனங் ள் கபங் ளூகரயும் 7 

நிறுவனங் ள் மும்கபகயயும் தகைகமயிடமா க் 

க ாண்டகவ. பாஸ்டன், பாபைா ஆல்படா, பாரிஸ், 

கபர்லின், சி ாப ா பபான்ை ந ரங் கள விட 

கபங் ளூரில் அதி  யுனி ார்ன் ள் இருக்கின்ைன. 

இதுமட்டுமின்றி இந்தியர் ள் கவளிநாடு ளிலும் 

யுனி ார்ன் நிறுவனங் கள கதாடங்கி சாதகன 

பகடத்து வருகின்ைனர். 

சீனா, இஸ்பரல் மற்றும் ரஷ்யா. அறிக்க யின்படி, 

பபாஸ்ட்பமன், இன்பனாவாக் ர், ஐகசர்டிஸ், பமாக்லிக்ஸ் 

உள்ளிட்ட 65 யுனி ார்ன் கள இந்தியாவுக்கு கவளிபய 

இந்தியர் ள் நிறுவியுள்ளனர். 

இவ்வாறு கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

3. செதி செரியுமா? 

டிச.12: பிரான்ஸ் நாட்டின் ஆளுக யிலிருந்து விடுதகை 

கபறுவது கதாடர்பா  பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள நியூ 

 ாலிபடானியாவில் கபாது வாக்க டுப்பு நகடகபற்ைது. 

இதில், பிரான்ஸின் அங் மா த் கதாடர மக் ள் 

ஆதரவளித்தனர். 

டிச.14: பர்மிங்ஹாமில் நகடகபற்ை  ாமன்கவல்த் 

பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் அஜய் சிங் 

81 கிபைா பிரிவில் தங் ப் பதக் ம் கவன்ைார். 

டிச.15: கநஜீரியாவில் இருந்து பதா ா வழியா  தமிழ ம் 

வந்த 47 வயதுகடய நபருக்கு ஒகமக்ரான் கதாற்று 

உறுதியானதா  தமிழ  மருத்துவம் மற்றும் மக் ள் 

நல்வாழ்வுத் துகை அறிவித்தது. 

டிச.15: குன்னூர் கஹலி ாப்டர் விபத்தில்  ாயத்துடன் 

தப்பிய குரூப் ப ப்டன் வருண் சிங் சிகிச்கச பைனின்றி 



         

    

கபங் ளூருவில்  ாைமானார். இதன்மூைம் விபத்தில் 

பலினாபனார் எண்ணிக்க  14ஆ  அதி ரித்தது. 

டிச.16: 1971-ஆம் ஆண்டு வங் பதசத்கதப் பிரிக்கும் 

வக யில் நடந்த பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான பபாரில் 

கவற்றி அகடந்ததன் 50-ஆம் ஆண்டு கபான்விழா 

க ாண்டாடப்பட்டது. 

டிச.16: கபண் ளின் குகைந்தபட்ச திருமண வயகத 18 

வயதிலிருந்து 21 ஆ  உயர்த்தும் அரசின் முடிவுக்கு 

மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

டிச.16: பமற்கு வங் த் தகைந ர் க ால் த்தாவில் 

பிரசித்திகபற்ை திருவிழாக் ளில் ஒன்ைான துர் ா 

பூகஜக்கு யுகனஸ்ப ாவின் பாரம்பரிய அந்தஸ்து 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. 

டிச.17: சூரியகன ஆய்வுகசய்ய முதன் முகையா  

அகமரிக் ாவின் நாசா அனுப்பிய பார்க் ர் பசாைார் 

விண் ைம் சூரியனின் பமற்பரப்பில் நுகழந்து புதிய 

அத்தியாயம் பகடத்திருக்கிைது. 

டிச.17: ‘நீராருங்  டலுடுத்த' எனத் கதாடங்கும் 

மபனான்மணீயம் சுந்தரனார் இயற்றிய தமிழ்த்தாய் 

வாழ்த்துப் பாடகை தமிழ்நாடு அரசின் மாநிைப் பாடைா  

அறிவித்து அரசாகண கவளியிடப்பட்டது. 

 

4. ‘ப்ரபை’ ஏவு கண கவற்றி ரமா  பசாதகன 

உள்நாட்டிபைபய தயாரிக் ப்பட்ட தகரயிலிருந்து 

கசலுத்தக்கூடிய ‘ப்ரபை’  ஏவு கணகய பாது ாப்பு 

ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்பாட்டு நிறுவனம் (டிஆாா்டிஓ) 

முதன்முகையா  கசலுத்தி கவற்றி ரமா  பரிபசாதித்தது. 

ஒடிஸா  டற் கரப் பகுதியில் உள்ள அப்துல்  ைாம் 

தீவிலிருந்து முதன்முகையா  இந்த ஏவு கண 

கசலுத்தப்பட்டு கவற்றி ரமா  பரிபசாதிக் ப்பட்டது. 

இந்தச் பசாதகன அதன் அகனத்து இைக்கு களயும் 

எட்டியது. இந்தப் புதிய ஏவு கண அதன் திட்டமிட்ட 

இைக்க  துல்லியமா  தாக்கியது என்று 

கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏவு கண திட எரிகபாருள் 

ராக்க ட் பமாட்டாாா் மற்றும் பல்பவறு புதிய 

கதாழில்நுட்பங் ள் அடிப்பகடயில் இயங் க் கூடியது. இது 

150 முதல் 500 கிபைா மீட்டாா் வகர பாய்ந்து கசன்று 

தாக் க் கூடியது என்பபதாடு நடமாடும் சாதனத்திலிருந்து 

கசலுத்தக் கூடியதாகும். 

விஞ்ஞானி ளின் இந்தச் சாதகனக்கு பாது ாப்புத் துகை 

அகமச்சாா் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டுத் கதரிவித்துள்ளாாா். 

 

5. ஆசிய ஹாக்கி: இந்தியாவுக்கு கவண் ைம்: 

பாகிஸ்தாகன வீழ்த்தி பதக் ம் கபற்ைது 

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் ப ாப்கப ஹாக்கி பபாட்டியில் 

இந்தியா 4-3 என்ை ப ால்  ணக்கில் பாகிஸ்தாகன 

வீழ்த்தி கவண் ைப் பதக் ம் கவன்ைது. 

நடப்புச் சாம்பியனான இந்தியா  டந்த கசவ்வாய்க்கிழகம 

தனது அகரயிறுதியில் ஜப்பானிடம் 3-5 என்ை  ணக்கில் 

பதால்வியகடந்த நிகையில், 3-ஆவது இடத்துக் ா  

பாகிஸ்தாகன புதன்கிழகம சந்தித்தது. 

முன்னதா  பாகிஸ்தானும் தனது அகரயிறுதியில் கதன் 

க ாரியாவிடம் 5-6 என்ை  ணக்கில் பதாற்று இந்த 

ஆட்டத்துக்கு வந்திருந்தது. இந்தியா தனது லீக் 

ஆட்டத்திபைபய பாகிஸ்தாகன வீழ்த்தியிருந்தது 

குறிப்பிடத்தக் து. 

எனினும் அந்த ஆட்டத்துடன் ஒப்பிடுக யில், கவண் ைப் 

பதக் த்துக் ான இந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா  டுகமயா ப் 

பபாராடும் நிகை இருந்தது. அணிக்கு 11 கபனால்டி 

 ாாா்னாா் வாய்ப்பு ள் கிகடத்தும், அதில் இரண்கடபய 

இந்தியாவால் ப ாைா  மாற்ை முடிந்தது. 

கதாடக் த்திலிருந்பத பாகிஸ்தான் தடுப்பாட்டத்துக்கு 

கநருக் டி க ாடுத்தது இந்தியா. அதன் பைனா  முதல் 

நிமிஷத்திபைபய வரிகசயா  4 கபனால்டி  ாாா்னாா் 

வாய்ப்பு ள் கிகடத்தன. அதில்  கடசி வாய்ப்பில் 

ப ாைடித்து அணியின்  ணக்க  கதாடங்கினாாா் 

துகண ப ப்டன் ஹாா்மன்பிரீத் சிங். 

கதாடாா்ந்து பாகிஸ்தானின் பாது ாப்பு வகளயத்கத 

பைமுகை ஊடுருவிச் கசன்ைாலும், துல்லியமான ப ால் 

வாய்ப்கப இந்திய அணியால் உருவாக்  முடியாத நிகை 

இருந்தது. பநரம் கசல்ைச் கசல்ை தனது ஆட்டத்கத 

கதாடங்கிய பாகிஸ்தான், 10-ஆவது நிமிஷத்தில் 

ஆட்டத்கத சமன் கசய்தது. 

இந்தியாவின் தடுப்பாட்டத்தில் ஹாா்மன்பிரீத் கசய்த சிறு 

தவகை சாத மா  பயன்படுத்திக் க ாண்ட பாகிஸ்தான் 

வீராா் அஃப்ராஸ், இந்திய ப ால்கீப்பாா் கிருஷண் ப தூாா் 

பாதக்க   டந்து ப ாைடித்தாாா். சிறிது பநரத்திபைபய 

இந்தியாவுக்கு 5-ஆவது கபனால்டி  ாாா்னாா் வாய்ப்பு 

கிகடத்தாலும், அதில் ஹாா்மன்பிரீத் பமற்க ாண்ட ப ால் 

முயற்சிகய பாகிஸ்தான் தடுப்பாட்ட வீராா் ள் தடுத்தனாா். 

14-ஆவது நிமிஷத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு கிகடத்த முதல் 

கபனால்டி  ாாா்னாா் வாய்ப்கப ப ாைா  மாை விடாமல் 

முறியடித்தாாா் ப ால்கீப்பாா் கிருஷன் ப தூாா். 2-ஆவது 

 ால்மணி பநர ஆட்டம் மி வும் பரபரப்பா  இருந்தது. 

இந்தியாவின் பை ப ால் முயற்சி ளுக்கு பாகிஸ்தானின் 

மாற்று ப ால்கீப்பரா  வந்த அம்ஜத் அலி அகண 

பபாட்டாாா். 

22-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்தியாவுக் ான கபனால்டி 

 ாாா்னாா் வாய்ப்பில் ஹாா்மன்பிரீத் ப ாைடிக்  முயை, 

அம்ஜத் அலி அகத தடுத்தாாா். 4 நிமிஷங் ளுக்குப் பிைகு 

ஆ ாஷ் தீப் சிங் ரிவாா்ஸ் ஹிட் முகையில் ஒரு ப ால் 

வாய்ப்புக்கு முயற்சிக் , அதுவும் அம்ஜத் அலிகய  டக்  

முடியாமல் பபானது. பின்னாா் இந்தியாவின் 7-ஆவது 

கபனால்டி  ாாா்னாா் வாய்ப்பிலும் ஜாா்மன்பிரீத் சிங்க  

ப ாைடிக்  விடாமல் கசய்தாாா் அம்ஜத். 

இவ்வாைா  முதல் பாதி ஆட்டம் சமனிகையில் முடிந்தது. 

33-ஆவது நிமிஷத்தில் பாகிஸ்தானின் 2-ஆவது 

கபனால்டி  ாாா்னாா் வாய்ப்பில் அப்துல் ராணா ப ாைடிக் , 

அந்த அணி முன்னிகை கபற்ைது. அபத நிமிஷத்தில் 

அப்துல் ராணா ஒரு ஃபீல்டு ப ாலுக்கும் முயற்சிக் , அது 

ப ால்பபாஸ்டில் பட்டு வீணானது. 

இந்நிகையில், ஆட்டத்தின் 45-ஆவது நிமிஷத்தில் 

குாா்சாஹிப்ஜித் சிங் அருகமயா  ஒரு வாய்ப்கப 

ஏற்படுத்திக் க ாடுக் , அதில் தவைாமல் ப ாைடித்த சுமித், 



         

    

ஆட்டத்கத 2-2 என சமன் கசய்தாாா். இதனால் ஆட்டம் 

விறுவிறுப்பானது. இந்தியாவுக்கு அதி  ப ால் வாய்ப்பு ள் 

கிகடத்தும் பாகிஸ்தான் அதில் பைன் கிகடக்  விடாமல் 

தடுத்தது. 

எனினும் 53-ஆவது நிமிஷத்தில் கிகடத்த இரு 

கபனால்டி  ாாா்னாா் வாய்ப்பு ளில் ஒன்கை வருண் 

குமாாா் ப ாைா  மாற்ை, இந்தியா முன்னிகை கபற்ைது. 

கதாடாா்ந்து பாகிஸ்தானுக்கும் இரு கபனால்டி  ாாா்னாா் 

வாய்ப்பு ள் கிகடத்தாலும் அகத இந்திய ப ப்டன் 

மன்பிரீத் சிங் திைம்படத் தடுத்தாாா். 

57-ஆவது நிமிஷத்தில் ைலித் யாதவ் பாஸ் கசய்த பந்கத 

ஆ ாஷ்தீப் சிங் ப ாைடிக்  இந்தியா 4-2 என 

முன்பனறியது. ஆனால், அபத நிமிஷத்தில் பாகிஸ்தான் 

வீராா் அ மது நதீமும் ப ாைடிக் , அந்த அணி 3-4 என 

கநருங்கியது. எஞ்சிய பநரத்தில் பாகிஸ்தான் ஸ்ப ாாா் 

கசய்ய முடியாததால், இறுதியில் இந்தியா 4-3 என்ை 

ப ால்  ணக்கில் த்ரில் கவற்றி  ண்டது. 

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் ப ாப்கப ஹாக்கி பபாட்டியின் இறுதி 

ஆட்டத்தில் ஜப்பாகன வீழ்த்தி கதன் க ாரிய அணி 

சாம்பியன் ஆனது. முன்னதா  அந்த இரு அணி ள் 

பமாதிய இறுதி ஆட்டம் நிர்ணயிக் ப்பட்ட பநரத்தின் 

முடிவில் 3}3 என சமநிகையில் இருந்தது. இகதயடுத்து 

கவற்றியாளகர தீர்மானிக்  நடத்தப்பட்ட "ஷூட் அவுட்' 

முகையில் கதன் க ாரியா 4}2 என்ை ப ால்  ணக்கில் 

கவன்ைது.  

முன்னதா  லீக் சுற்றில் தனது அகனத்து ஆட்டங் ளிலும் 

கவற்றிகய பதிவு கசய்திருந்த இந்தியா, கதன் 

க ாரியாவுக்கு எதிரான முதல் ஆட்டத்கத மட்டும் சமன் 

கசய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக் து. 

 



         

    

1. மருத்துவ உயிர்வளி (O2) வீணாவதைத்ைடுக்க ‘தைசிய 

உயிர்வளி ப ாறுப்புத்திட்டத்தை’த் பைாடங்கியுள்ள நாடு 

எது? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) இந்தியா  

இ) UK 

ஈ) வங்காளதேசம் 

✓ ெருத்துவ உயிர்வளியை வீணாவதேத் ேடுப்பேற்காக, 

இந்திய அரசு, ெருத்துவ உயிர்வளியை பகுத்ேறிவுடன் 

பயன்படுத்துவதில், சுகாோரப் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி 

அளிப்பேற்காக, ‘தேசிய உயிர்வளி மபாறுப்புத் திட்டத்தே’ 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ இத்திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள ஒவ்மவாரு 

ொவட்டத்திலும் குதைந்ேபட்சம் ஓர் உயிர்வளி பபொறுப்பொ 

-ளர் கண்டறியப்பட்டு அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும் 

என ெத்திய சுகாோர அதெச்சகம் மேரிவித்துள்ளது. 

உயிர்வளி இருப்புபற்றிய ேகவல்கதள மவளியிடுேற்காக 

‘ஆக்ஸிதகர்’ என்ை ேகவல் பலதகயும் அதெக்கப்பட்டது. 

 

2. இந்தியாவில் ‘பவர்னாகுலர் இன்தனாதவஷன்’ 

திட்டத்தைத் பைாடங்கிய நிறுவனம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) NITI ஆதயாக்  

இ) BARC 

ஈ) NSIL 

✓ NITI ஆதயாக்கின் அடல் புத்ோக்க இயக்கம், 22 ோய்மொழி 

-களில் புதுதெயான சூழதல அணுகுவேற்கு மோழில் 

முதனதவாருக்கு உேவும் வட்டாரமொழி புத்ோக்க 

திட்டத்தே அறிமுகப்படுத்தியது. அடல் புத்ோக்க திட்டம், 

22 அட்டவதணப்படுத்ேப்பட்ட மொழிகள் ஒவ்மவான்றிலு 

-ம் ஒரு வட்டார மொழி பணிக்குழுவிற்கு பயிற்சியளிக்கும்.  

✓ ஒவ்மவாரு பணிக்குழுவும் வட்டார மொழி ஆசிரியர்கள், 

பாட வல்லுநர்கள், மோழில்நுட்ப எழுத்ோளர்கள் ெற்றும் 

பிராந்திய அடல் அதடவு தெயங்களின் ேதலதெ 

ஆகியவற்தைக் மகாண்டிருக்கும். 

 

3. இந்தியாவில் மசாலாப் ப ாருட்களின் உற் த்தியின் 

வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிைம் 2014-2020 வதர ___? 

அ) முன்தனாக்கி  

ஆ) பின்தனாக்கி 

இ) தகாணல்ொணல் 

ஈ) ஒதரதபான்ை 

✓ “வாசதனத் திரவிய புள்ளிவிவரங்கள் ஒருபார்தவ 2021” 

என்ை நூதல தவளாண் துதை அதெச்சர் நதரந்திர சிங் 

தோெர் மவளியிட்டார். 

✓ இந்நூலில் வாசதனத்திரவியங்கள் சாகுபடி மசய்யப்படும் 

இடம், அவற்றின் உற்பத்தி, ஏற்றுெதி, இைக்குெதி, விதல 

& நாட்டில் உற்பத்தி மசய்யப்படும் பல்தவறு வாசதனத் 

திரவியங்களின் ெதிப்புபற்றிய விவரங்கள் 

இடம்மபற்றுள்ளன. ெத்திய தவளாண் & விவசாயிகள் 

நலத்துதையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் பாக்கு ெற்றும் 

வாசதனத்திரவிய வளர்ச்சித்துதை இயக்ககம் இந்ே 

நூதல மவளியிட்டுள்ளது. 

✓ நாட்டில், 2014-15இல் 67.64 இலட்சம் டன்னாக இருந்ே 

வாசதனத்திரவியப் மபாருட்கள் உற்பத்தி 2020-21இல் 

106.79 லட்சம் டன்னாக ொறியுள்ளது. ஆண்டு வளர்ச்சி 

விகிேம் 7.9%ஆக உள்ளது. 

 

4. குதைந்ை ட்ச ஆைரவு விதலயை நிர்ணயிக்கும் பசயற் 

- ாட்டில், உழவர்களின் குதைந்ை ட்ச இலா ம் என்ன? 

அ) 20% 

ஆ) 25% 

இ) 50%  

ஈ) 75% 

✓ தவளாண் மசலவுகள் ெற்றும் விதலகளுக்கான 

ஆதணயத்தின் பரிந்துதரகளின் அடிப்பதடயில் 

குதைந்ேபட்ச ஆேரவு விதல நிர்ணயம் மசய்யப்படுகிைது. 

இது விவசாயிகளுக்கு குதைந்ேபட்சம் 50% இலாபத்தே 

உறுதிமசய்கிைது. அரதவ மகாப்பதரக்கான குதைந்ேபட்ச 

ஆேரவு விதலதய குவிண்டாலுக்கு `255/-உம், பந்து 

மகாப்பதரக்கான குதைந்ேபட்ச ஆேரவு விதலதய 

குவிண்டாலுக்கு `400/ம் உயர்த்துவேற்கு மபாருளாோர 

விவகாரங்களுக்கான அதெச்சரதவக்குழு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது.

 

5. ஆ ரணங்களில்  யன் டுத்ைப் டும் ‘தேட்’ கனிமத்தை 

அதிகம் உற் த்தி பசய்யும் நாடு எது? 

அ) வங்காளதேசம் 

ஆ) மியான்ெர்  

இ) தநபாளம் 

ஈ) லாதவாஸ் 

✓ முன்னர் ‘பர்ொ’ என்ைதழக்கப்பட்ட மியான்ெர், உலகின் 

மிகப்மபரிய ‘தேட்’ உற்பத்தியாளராகும். இது நதககளில் 

பயன்படுத்ேப்படும் பச்தச நிைக் கனிெொகும். சமீபத்தில், 

மியான்ெரில் உள்ள ஒரு ‘தேட்’ சுரங்கத்தில் நிலச்சரிவு 

ஏற்பட்டதில், நூற்றுக்கும் தெற்பட்தடார் புதேந்ேனர். 

அதில் ஒருவர் இைந்ேது உறுதி மசய்யப்பட்டது. 

 

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

என்ை முன்பனடுப்த த் பைாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ோர்கண்ட்  

ஆ) ஒடிஸா 

இ) உத்ேர பிரதேசம் 

ஈ) பீகார் 

✓ ோர்கண்ட் மொநிலம் “பாதுகாப்பான ெற்றும் மபாறுப்பான 

புலம்மபயர்வு” என்ை முன்மனடுப்தபத் மோடங்கியுள்ளது. 

புலம்மபயர்ந்ே மோழிலாளர்கள் ோங்கள் வாழும் ெற்றும் 

மசல்லும் ொவட்டங்கள் குறித்து முதையாக பதிவு மசய்ய 

இது தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ெக்கள் நடொட்டத்தே முதையான கட்டதெப்பின்மூலம் 

ஆய்வு மசய்வேற்கு இந்ேத்திட்டம் அரசுக்கு உேவும். லடாக் 

ெற்றும் தகரளாவில் இரண்டு “மோழிலாளர் துதண 

தூேரகங்கதள” அதெக்கவும் ோர்கண்ட் ொநில அரசு 

முடிவுமசய்துள்ளது. 

 

7. எந்ை மாநிலம் / யூடியில் ரிஷிஹுட்  ல்கதலக்கழகம் 

பைாடங்கப் ட்டுள்ளது? 

அ) குேராத் 

ஆ) உத்ேரகாண்ட் 

இ) புது தில்லி  

ஈ) புதுச்தசரி 

✓ குடியரசுத்துதணத்ேதலவர் மவங்தகயா, புதுதில்லியில் 

உள்ள அறிவியல் பவனில் ரிஷிஹுட் பல்கதலக்கழகத் 

-தே திைந்து தவத்ோர். ொநிலங்களதவ எம்பி’உம், 

ரிஷிஹுட் பல்கதலயின் நிறுவனரும், தவந்ேருொன 

சுதரஷ் பிரபுவும் இந்நிகழ்ச்சியில் உடனிருந்ோர். 

✓ நீர் தெயம், ஆட்சியில் புதுதெ தெயம் தபான்ை சமூக 

ோக்கத்தே தெம்படுத்துேற்கான பல்தவறு முயற்சிகதள 

அப்பல்கதலக்கழகம் மோடங்கியுள்ளது. 

 

8. சூரத் பமட்தரா இரயில் திட்டத்திற்காக இந்தியா எந்ை 

வங்கியுடனான கடன் ஒப் ந்ைத்தில் தகபயழுத்திட்டது? 

அ) ADB 

ஆ) KFW  

இ) AIIB 

ஈ) World Bank 

✓ சூரத் மெட்தரா ரயில் திட்டத்திற்காக இந்திய அரசாங்கமும் 

மேர்ெனி தெம்பாட்டு வங்கி – KFWஉம் (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) 442.26 மில்லியன் யூதரா ெதிப்பிலான 

கடன் ஒப்பந்ேத்தில் தகமயழுத்திட்டன. இத்திட்டத்தின் 

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

என ெதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் KFW வங்கி யூதரா 

442.26 மில்லியன் நிதியுேவி மசய்கிைது. 

✓ சூரத் மெட்தரா ரயில் திட்டம் இந்ே ஆண்டு ேனவரி ொேம் 

மோடங்கப்பட்டது. இந்ேத்திட்டத்திற்கு பிமரஞ்சு தெம்பாட்டு 

முகதெ AFD மூலம் இதண நிதியுேவி வழங்கப்படுகிைது. 

 

9. எந்ை மாநிலத்தில், DRDE நவீன உயிரியல்  ாதுகாப்பு 

ஆராய்ச்சி தமயம் (ABDRC) அதமக்கப் டவுள்ளது? 

அ) பீகார் 

ஆ) குேராத் 

இ) ெத்திய பிரதேசம்  

ஈ) உத்ேர பிரதேசம் 

✓ ெத்திய பிரதேச மொநிலம் குவாலியரில், ெனிேர்களுக்கு 

ஆபத்ோன தவரஸ்கதளப் பற்றி ஆய்வுமசய்வேற்கான 

தெம்பட்ட உயிரியல் பாதுகாப்பு ஆய்வகத்தே பாதுகாப்பு 

ஆராய்ச்சி தெம்பாட்டு நிறுவனம் (DRDE) அதெக்கவுள்ளது.  

✓ இந்ே ஆராய்ச்சி தெயம் (ABDRC) ஆபத்ோன தவரஸ்கள், 

ெனிேர்கள் மீது அவற்றின் ோக்கம் ஆகியவற்றில் கவனம் 

மசலுத்துகிைது. தெலும் இம்தெயம் அவற்தை எதிர்த்துப் 

தபாராடுவேற்கான உபகரணங்கதள உருவாக்கும். 

 

10. ‘அடிப் தட எழுத்ைறிவு & எண்ணியல் குறியீட்டில்’ 

முைலிடம் பிடித்ை மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) தெற்கு வங்காளம்  

ஈ) அருணாச்சல பிரதேசம் 

✓ பத்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தேகளின் கல்வியறிவுக்கான 

குறிகாட்டியான ‘அடிப்பதட எழுத்ேறிவு & எண்ணியல் 

பற்றிய குறியீடு’ பிரேெருக்கான மபாருளாோர 

ஆதலாசதனக் குழுவால் மவளியிடப்பட்டது.  

✓ இக்குறியீட்தட தபாட்டிக் கழகம் ேயாரித்துள்ளது. இந்ேத் 

ேரவரிதசயில் தெற்கு வங்கம் (58.95) முேலிடத்தேயும் 

பீகார் ‘மபரிய ொநிலங்கள்’ பிரிவில் கதடசி இடத்தேயும் 

பிடித்ேது. ‘சிறிய ொநிலங்கள்’ பிரிவில் தகரளா (67.95) 

முேலிடத்தேப் பிடித்ேது. UT ெற்றும் வடகிழக்கு ொநிலப் 

பிரிவில் முதைதய லட்சத்தீவு (52.69) ெற்றும் மிதசாரம் 

(51.64) அதிக ெதிப்மபண்கதளப் மபற்ை பகுதிகளாகும். 

 

 

1. ஆயுள் ேண்டதன தகதிகள் முன் விடுேதல: 

ஓய்வுமபற்ை நீதிபதி ேதலதெயில் 6 தபர் மகாண்ட குழு 

அதெப்பு 

ஆயுள் ேண்டதன தகதிகதள முன் கூட்டிதய விடுேதல 

மசய்ய ஓய்வுமபற்ை நீதிபதி ஆதிநாேன் ேதலதெயில் 6 

தபர் மகாண்ட குழு அதெத்து முேலதெச்சர் மு க 

ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

ஆயுள்ேண்டதன தகதி முன்விடுேதல மோடர்பாக 

ஆய்வுமசய்து ஆதிநாேன் ேதலதெயிலான குழு 

பரிந்துதர வழங்கும் எனத் மேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சிதையில் இருபோண்டுகள்ேண்டதன முடிந்தும் 

விடுேதல ஆகாே சிதைவாசிகள் விடுேதல குறித்து குழு 

ஆய்வு மசய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. மோல்காப்பியத்தின் ஹிந்தி மொழிமபயர்ப்பு மவளியீடு 

மோல்காப்பியத்தின் ஹிந்தி மொழி மபயர்ப்பு, மசம்மொழி 

ேமிழ் இலக்கியத்தின் 9 கன்னட மொழி மபயர்ப்பு 

புத்ேகங்கள் மவளியிடப்பட்டுள்ளோக ெத்திய மசம்மொழித் 

ேமிழாய்வு நிறுவனம் மேரிவித்துள்ளது. 

இது குறித்து ெத்திய மசம்மொழித் ேமிழாய்வு 

நிறுவனத்தின் இயக்குநர் இரா சந்திரதசகரன் 

மவளியிட்டுள்ள மசய்திக் குறிப்பு: மசம்மொழித் ேமிழாய்வு 

ெத்திய நிறுவனம் ேமிழ் மொழியின் வளரர்ச்சிக்காக 

இந்தியக் கல்வி அதெச்சகத்தின் கீழ் அதெக்கப்பட்ட ஓர் 

ஆய்வு நிறுவனொகும். இேன் மூலொக ேமிழ் பழங்கால 

இலக்கணத்தே பிை இந்திய மொழிகளிலும், மவளிநாட்டு 

மொழிகளிலும் மொழிமபயர்க்க நடவடிக்தக எடுக்கப்பட்டு 

வருகிைது. 

 

 

 

 



         

    

இதேமயாட்டி ேற்தபாது மசம்மொழி நிறுவனம் ேயாரித்து 

உள்ள மோல்காப்பியம் நூலின் ஹிந்தி மொழிமபயர்ப்பு 

ெற்றும் கன்னடத்தில் மோல்காப்பியம் ெற்றும் பதிமனண் 

கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் மொழிமபயர்ப்பு நூல்கதள 

தில்லியில் கடந்ே புேன்கிழதெ நதடமபற்ை நிகழ்ச்சியில் 

கல்வித்துதை இதண அதெச்சர் சுபாஷ் சர்கார் 

மவளியிட்டுள்ளார். கன்னடத்தில் ெட்டும் 9 நூல்கள் 

மவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 

3. ஃபிஃபா பட்டியலில் 18 இந்திய நடுவர்கள் 

ஃபிஃபா ேயாரித்துள்ள 2022-ஆம் ஆண்டுக்கான 

சர்வதேச கால்பந்து நடுவர்கள் பட்டியலில் 

இந்தியாவிலிருந்து 18 தபர் இடம்மபற்றுள்ளனர். 

அகில இந்திய கால்பந்து சம்தெளனத்தின் ேகவல்படி, 

இதில் 14 ஆண் நடுவர்களும், 4 மபண் நடுவர்களும் 

அடங்குவர். இந்ே நடுவர்கள், 2022-இல் நதடமபறும் 

சர்வதேச அளவிலான கால்பந்து தபாட்டிகளிலும் 

நடுவராகப் பணியாற்ை ேகுதியுதடயவர்களாகின்ைனர். 

அத்துடன், ஆண்டு முழுவதும் ஃபிஃபாவின் அதிகாரப்பூர்வ 

தபட்தே சீருதடயில் அணிந்துமகாள்ளும் அனுெதியும் 

இவர்களுக்கு உண்டு. 

இந்திய நடுவர்களின் விவரம் வருொறு: 

ஆண் நடுவர்கள்: 

தேேஸ் நக்மவன்கர், C R ஸ்ரீகிருஷ்ணா, தராவன் ஆறுமு 

-கன், கிரிஸ்டல் ோன், பிராஞ்சல் பானர்ஜி, மவங்கதடஷ் 

ராெச்சந்திரன். (உேவி நடுவர்கள் ேனி) 

மபண் நடுவர்கள்: ரஞ்சிோ தேவி மடக்சாம், கனிகா 

பர்ொன். (உேவி நடுவர்கள் ேனி) 

 

4. ேமிழகத்தின் வனப்பரப்தப 33 சேவீேொக உயர்த்ே 

நடவடிக்தக 

ேமிழகத்தின் வனப்பரப்தப 33 சேவீேொக உயர்த்ே 

நடவடிக்தக எடுக்கப்பட்டு வருகிைது என வனத் துதை 

அதெச்சர் கா ராெச்சந்திரன் மேரிவித்ோர். 

 

5. ொெல்லபுரத்தில் 29ஆம் ஆண்டு இந்திய நாட்டிய விழா 

மோடங்கியது 

மசங்கல்பட்டு ொவட்டம், ொெல்லபுரம் கடற்கதர தகாயில் 

வளாகத்தில் 29-ஆம் ஆண்டு இந்திய நாட்டிய விழா 

வியாழக்கிழதெ மோடங்கியது. 

ேன.23ஆம் தேதி வதர நதடமபறும் நாட்டிய விழாவில் 

நாள்தோறும் ொதல பிரசித்தி மபற்ை உள்நாட்டு நாட்டியக் 

கதலஞர்கள் பங்தகற்று, மின்மனாளியில் பல்தவறு 

கதலநிகழ்ச்சிகதள வழங்கவுள்ளனர். 

 

6. ஒதெக்ரான் Vs மடல்தெக்ரான்: தவறுபாடுகளும் 

ோக்கமும் - சில அடிப்பதடத் ேகவல்கள்கதரானா 

தவரஸின் உருொற்ைொன ஒதெக்ரானுக்கு உலக 

நாடுகள் அஞ்சிவரும் நிதலயில், தெற்கத்திய 

நாடுகதளயும், அமெரிக்காதவயும் மடல்தெக்ரான் 

தவரஸ் மிரட்டி வருகிைது. அமேன்ன... ஒதெக்ரான் 

தவரஸ் பற்றி தகள்விப்பட்டிருக்கிதைாம். இமேன்ன 

'மடல்தெக்ரான்' தவரஸ்? ஒதெக்ரானிலிருந்து எவ்வாறு 

தவறுபட்டிருக்கிைது, பாதிப்பு எப்படி இருக்கும்? - 

அடிப்பதடக் தகள்விகளுக்கான பதில்கள் இதோ... 

மடல்தெக்ரான் என்ைால் என்ன? - கதரானா தவரஸின் 

இரட்தட திரிபுோன் 'மடல்தெக்ரான்' தவரஸ். ஐதராப்பிய 

நாடுகளிலும், அமெரிக்காவிலும் தவகொக மடல்தெக்ரான் 

தவரஸ் பரவிவருகிைது. அோவது, கதரானா தவரஸின் 

உருொற்ைொன மடல்டா தவரஸ், ஒதெக்ரான் தவரஸ் 

ஆகிய இரு குணங்கதளயும் மகாண்டதுோன் 

'மடல்தெக்ரான்' தவரஸ். 

ெகாராஷ்டிரா தகாவிட் ேடுப்பு குழுவின் ெருத்துவர் 

ஷசாங் தோஷி கூறுதகயில் “ஐதராப்பிய நாடுகளிலும், 

அமெரிி்க்காவிலும் மடல்டா, ஒதெக்ரான் தவரஸ் 

குணங்கதளக் மகாண்ட மடல்தெக்ரான் தவரஸ் 

பரவிவருகிைது” எனத் மேரிவித்துள்ளார். 

மடல்தெக்ரான் எங்கு பரவுகிைது? - மடல்தெக்ரான் 

தவரஸ் இரட்தட திரிபுநிதல மகாண்டோல், ஐதராப்பிய 

நாடுகளிலும் அமெரிக்காவிலும் தவகொகப் பரவி 

வருகிைது. ேற்தபாது மடல்டா தவரஸ், ஒதெக்ரான் 

தவரஸ் ஆகிய இரு தவரஸ்களும் உலகம் முழுவதும் 

வந்துவிி்ட்டது. இரு தவரஸ்களின் இதணப்புோன் 

மடல்தெக்ரான். இந்ே தவரஸின் ோக்கத்ோல்ேன் 

ஐதராப்பிய நாடுகள், அமெரிக்காவில் மீி்ண்டும் தகாவிட் 

மோற்று தவகமெடுத்துள்ளது. 

யாதர மடல்தெக்ரான் ோக்க வாய்ப்பு? - உடலில் 

குதைவான தநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி இருப்தபார், முதிதயார், 

இதண தநாய்கள் இருப்பவர்கள், ேடுப்பூசி மசலுத்ோெல் 

இருக்கும் ேனிநபர்களுக்கு மடல்தெக்ரான் தவரஸ் 

ோக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இரு தவரஸின் குணங்களின் 

இதணவு என்பது சூப்பர் ஸ்ட்தரனாக ொறிவிடும் என்று 

நியூ சவுத் தவல்ஸ் பல்கதலக்கழகத்தின் தவராலஜிஸ்ட் 

பீட்டர் மவாய்ட் மேரிவித்துள்ளார். 

மடல்தெக்ரான் ோக்கம் இந்தியாவில் இருக்குொ? - 

ெகாராஷ்டிரா தகாவிட் ேடுப்பு குழுவின் ெருத்துவர் 

ஷசாங் தோஷி கூறுதகயில் “இி்ந்தியாவில் மபரும்பாலும் 

மடல்டா தவரஸ் பாதிப்புோன் தீவிரொக இருக்கிைது, 

மடல்டா தவரஸ் பரவிய தவகத்தேவிட ஒதெக்ரான் 

தவகொக உலகம் முழுவதும் பரவிவருகிைது. ஆனால் 

மடல்டா, ஒதெக்ரான் கூட்டிதணவு எவ்வாறு மசயல்படும் 

என்பதே கணிக்க முடியவில்தல. மும்தபயில் மசதரா 

சர்தவயில் 90 சேவீேம் ெக்களுக்கு கதரானா 

பாதித்துவிட்டது மேரியவந்துள்ளது; 88 சேவீே ெக்கள் 

முேல் தடாஸ் ேடுப்பூசி ம சலுத்திவிட்டார்கள்”  எனத் 

மேரிவித்ோர் 

மடல்தெக்ரான் அறிகுறிகள் என்ன? - மடல்டா, 

ஒதெக்ரான் பாதிப்பில் இருக்கும் அதே அறிகுறிகள்ோன் 

மடல்தெக்ரானிலும் இருக்கும். அதிகொன காய்ச்சல், 

மோடர் இருெல், சுதவ, ெணம் அறிேலில் ொற்ைம், 

ேதலவலி, மூச்சில் நீர்வடிேல், மோண்தட வலி, 

கட்டிக்மகாள்ளுேல், கரகரப்பு தபான்ைதவ இருக்கும். 

உலக சுகாோர அதெப்பு என்ன மசால்கிைது? - 

மடல்தெக்ரான் தவரஸ் குறித்து உலக சுகாோர அதெப்பு 

இதுவதர அதிகாரபூர்வொக அறிவிக்கவில்தல. ேற்தபாது 



         

    

ஒதெக்ரான் பாதிப்பின் புள்ளிவிவரங்கதளயும், மடல்டா 

புள்ளிவிவரத்தேயும் ஆய்வு மசய்து வருகிைது. 

 

7. இதச கற்தபார் பயிற்சி பள்ளி ொணவர்களுக்கு `3 

ஆயிரம் உேவித்மோதக: 

திருக்தகாயில் ேவில், நாேஸ்வர பயிற்சி பள்ளிகளில் 

பயின்று வரும் ொணவர்கள் பயன்மபறும் வதகயில், 

உயர்த்ேப்பட்ட உேவித்மோதகயான `3,000 வழங்கும் 

திட்டத்தே முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் மோடங்கிதவத்ோர். 

ேமிழக அரசு மவள்ளிக்கிழதெ மவளியிட்டுள்ள மசய்திக் 

குறிப்பில், 

முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் மவள்ளிக்கிழதெ காதல 

ேதலதெச் மசயலகத்தில், இந்து செயம் ெற்றும் 

அைநிதலயத்துதை சார்பில் அர்ச்சகர், ஓதுவார், பிரபந்ே 

விண்ணப்பர், தவேபாராயணர் ெற்றும் இதச கற்தபார் 

(ேவில், நாேஸ்வரம்) ஆகிய பயிற்சி பள்ளிகளில் பயிலும் 

ொணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்ே ரூ.1000 ஊக்கத் 

மோதகதய ரூ.3 ஆயிரொக உயர்த்தி வழங்கும் 

திட்டத்தே, 18 ொணவர்களுக்கு உேவித்மோதக வழங்கி, 

முேல்வர் ஸ்டாலின் மோடங்கி தவத்ோர். 

இந்து செயம் ெற்றும் அைநிதலயத் துதையின் 20210-22 

ஆம் ஆண்டிற்கான ொனியக் தகாரிக்தகயில், அர்ச்சகர், 

ஓதுவார், பிரபந்ே விண்ணப்பர், தவேபாராயணர் ெற்றும் 

இதச கற்தபார் (ேவில், நாேஸ்வரம்) ஆகிதயாருக்கு 

பயிற்சிக் காலத்தில் ஏற்கனதவ ரூ. 1,000 ஊக்கத்மோதக 

வழங்கப்பட்டு வருகிைது. ேற்தபாது, அந்ே ஊக்கத்மோதக 

ரூ.3 ஆயிரொக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்ை அறிவிப்பு 

மவளியிடப்பட்டது. 

அேன்படி, பழனி, அருள்மிகு ேண்டாயுேபாணி சுவாமி 

திருக்தகாயில் ெற்றும் ெயிலாப்பூர், அருள்மிகு 

கபாலீசுவரர் திருக்தகாயில் தவேபாராயணர் பள்ளிகளில் 

பயின்று வரும் 18 ொணவர்கள், ெதுதர, அருள்மிகு 

மீனாட்சி சுந்ேதரஸ்வரர் திருக்தகாயில் ெற்றும் 

திருவண்ணாெதல, அருள்மிகு அருணாச்சதலசுவரர் 

திருக்தகாயில் ஓதுவார் பயிற்சி பள்ளிகளில் பயின்று 

வரும் 24 ொணவர்கள் ெற்றும் பழனி, அருள்மிகு 

ேண்டாயுேபாணி சுவாமி திருக்தகாயில் ேவில், நாேஸ்வர 

பயிற்சி பள்ளிகளில் பயின்று வரும் 25 ொணவர்கள், என 

மொத்ேம் 67 ொணவர்கள் பயன்மபறும் வதகயில், 

உயர்த்ேப்பட்ட உேவித்மோதகயான ரூ. 3 ஆயிரத்தே 18 

ொணவர்களுக்கு முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கி 

மோடங்கி தவத்ோர். 

 

8. ‘வந்தே பாரத்’ மசாகுசு ரயில்கள் அடுத்ே ஆண்டு முேல் 

ேயாரிப்பு: 

வந்தே பாரத் அதிவிதரவு மசாகுசு ரயில்கள் அடுத்ே 

ஆண்டு முேல் ேயாரிக்கப்படும் என்று ஒருங்கிதணந்ே 

ரயில் இதணப்பு மபட்டி மோழிற்சாதல (ICF) 

மபாதுதெலாளர் A K அகர்வால் கூறினார். 

மசன்தன ICF வளாகத்தில் உள்ள டாக்டர் அம்தபத்கர் 

அரங்கில் தநற்று முன்தினம் 66-வது ரயில்தவவார விழா 

நதடமபற்ைது. 

மேற்கு ரயில்தவ முன்னாள் மபாதுதெலாளர் வசிஷ்ட 

தோகிரி சிைப்பு விருந்தினராகப் பங்தகற்று, கடந்ே ஆண்டு 

சிைப்பாகப் பணியாற்றிய 298 ஊழியர்கள், 

அதிகாரிகளுக்கு பேக்கம், பாராட்டுச் சான்றிேழ் ெற்றும் 

மராக்கப் பரிசு வழங்கினார். 

இதில், ICF மபாதுதெலாளர் A K அகர்வால் தபசும்தபாது, 

‘‘கடந்ே ஆண்டு கதரானா தபரிடர் காலத்தில் பல்தவறு 

சவால்கள் இருந்தும் ICF ஊழியர்கள் சிைப்பாகப் 

பணியாற்றி, சுொர் 2,000 ரயில் மபட்டிகதளத் 

ேயாரித்துள்ளனர். 

அவற்றில், இலங்தக ரயில்தவக்கான ஏற்றுெதி ரயில் 

மபட்டிகள், நீலகிரி ெதல ரயிலுக்கான புதிய 

வடிவதெப்புடன் கூடிய மபட்டிகள், எல்எஃச்பி 

வடிவதெப்பிலான புதிய விஸ்டதடாம் சுற்றுலாப் 

பயணிகள் ரயில் மபட்டி, மும்தப புைநகர் ரயில் 

தசதவக்கான குளிர்சாேன வசதி மசய்யப்பட்ட ரயில் 

மபட்டிகள் தபான்ைதவ அடங்கும். 

தெலும், இலங்தக ரயில்தவயில் இருந்து ரூ.106 தகாடி 

ெதிப்பிலான, குளிர்சாேன வசதி மசய்யப்பட்ட டீசல்புைநகர் 

ரயில் மின் மோடர்கதள ஏற்றுெதி மசய்யவும் ஆர்டர் 

கிதடத்துள்ளது. 

இத்ோலி ேரச் சான்றிேழ் 

இந்திய ரயில்தவயின் உற்பத்தித் மோழிற்சாதலகளில் 

முேல்முதையாக, இத்ோலியின் இன்மடர்மடக் ஸ்பா 

அதெப்பிடம் இருந்து, ரயில்மபட்டிகள்ெற்றும் 

பாகங்களுக்கான மவல்டிங் மோழில்நுட்பத்துக்கு ேரச் 

சான்றிேழ் கிதடத்துள்ளது. 

அடுத்ே ஆண்டு மசப்டம்பர் முேல் ஒரு ொேத்துக்கு 4 முேல் 

5 ‘வந்தே பாரத்’ அதிவிதரவு மசாகுசு ரயில்கள் ேயாரித்து 

அனுப்பப்பட உள்ளன. அதேதபால, அடுத்ே ஆண்டு 

மோடக்கத்தில் தெம்படுத்ேப்பட்ட வந்தே பாரத் ரயில் 

உற்பத்தி மோடங்கும்” என்ைார். 

 

9. ராணுவத்திற்குள் ேகவல் பகிர்வுக்கான புதிய மசயலி; 

இந்திய ராணுவம் அறிமுகம் 

அசிக்ொ (பாதுகாப்பான முதையில் ராணுவத்திற்குள் 

மசய்தியிடல் மசயலி) எனும் புதிய ேதலமுதை, நவீன, 

இதணய அடிப்பதடயிலான மசயலிதய இந்திய 

ராணுவம் இன்று அறிமுகப்படுத்தியது. ராணுவத்தின் 

கார்ப்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் அதிகாரிகள் குழுவால் முழுக்க 

உள்நாட்டிதலதய இது உருவாக்கப்பட்டது.  

கடந்ே 15 ஆண்டுகளாக தசதவயில் உள்ள ராணுவ 

தவட் ஏரியா மநட்மவார்க் ேகவல் முதைக்கு பதிலாக 

ராணுவத்தின் உள் ெட்டங்களில் இந்ேப் மசயலி 

பயன்படுத்ேப்படுகிைது. ராணுவத்திற்கு மசாந்ேொன 

வன்மபாருளில் இது களமிைக்கப்பட்டுள்ளதோடு எதிர்கால 

தெம்படுத்ேல்களுக்கான வாழ்நாள் ஆேரதவாடு 

திகழ்கிைது. 

அதனத்து எதிர்கால ேகவல் பகிர்வு தேதவகதளயும் 

இது பூர்த்தி மசய்வதோடு தெம்பட்ட பயனர் அனுபவத்தே 

வழங்குகிைது. பல நிதல பாதுகாப்பு, ேகவல் முன்னுரிதெ 



         

    

ெற்றும் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பல்தவறு செகால 

அம்சங்கதள இந்ே மசயலி மகாண்டுள்ளது. 

எதிர்காலத்திற்கு ேயாராக இருக்கும் இந்ே மசயலி, 

ராணுவத்தின் உடனடி ேரவு பரிொற்ைம் ெற்றும் ேகவல் 

பரிொற்ை தேதவகதள பூர்த்தி மசய்யும். குறிப்பாக, 

ேற்தபாதேய புவிசார் அரசியல் பாதுகாப்பு சூழலின் 

பின்னணியில் இந்திய அரசின் தெக் இன் இந்தியா 

முயற்சிக்கு இணங்க இது உள்ளது. 

குறிப்பாக மகாவிட்-19 பரவலுக்குப் பிைகு ோனியங்கி 

முதைதய ஒரு முக்கிய முயற்சியாக இந்திய ராணுவம் 

முன்மனடுத்துள்ளதோடு, காகிேமில்லாே மசயல்பாட்தட 

தநாக்கி கணிசொன நடவடிக்தககதள எடுத்து 

வருகிைது. இந்ே முயற்சிகதள அசிக்ொ தெலும் 

தெம்படுத்தும். 

 

10. 32 ஆண்டுகால தேச தசதவக்குப் பிைகு விதடமபற்ை 

ஐஎன்எஸ் குக்ரி கப்பல் 

உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட முேலாவது ஏவுகதண 

ோங்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் குக்ரி, நாட்டிற்கு 32 

ஆண்டுகாலம் ஆற்றிய சிைப்புமிகு தசதவக்குப் பிைகு 

வியாழக்கிழதெ 23 டிசம்பர் 2021 அன்று பணியிலிருந்து 

விதடமபற்ைது. இதேமயாட்டி விசாகப்பட்டினத்தில் 

நதடமபற்ை நிகழ்ச்சியில், கிழக்கு பிராந்திய கடற்பதடத் 

ேளபதி தவஸ் அட்மிரல், பிஸ்வஜித் ோஸ் குப்ோ சிைப்பு 

விருந்தினராக மகாண்டார். இந்ேக் கப்பலின் இன்னாள், 

முன்னாள் கொண்டிங் அதிகாரிகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் 

பங்தகற்ைனர். 

ெஸகான் கப்பல் கட்டும் ேளத்தில், 23 ஆகஸ்ட் 1982 

அன்று கட்டப்பட்ட இந்ேக் கப்பல், அப்தபாதேய 

பாதுகாப்புத்துதை அதெச்சர் திரு தக சி பந்த் ெற்றும் 

காலஞ்மசன்ை தகப்டன் ெதகந்திரநாத் முல்லாவின் 

ெதனவி திருெதி சுோ முல்லா ஆகிதயாரால் தேச 

தசதவக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. இந்ேக் கப்பல் தெற்கு 

ெற்றும் கிழக்குப் பிராந்திய கடற்பதடகளில் 

தசதவயாற்றிய மபருதெ உதடயோகும். 

 

11. பத்திரப்பதிவில் மூத்ே குடிெக்களுக்கு முன்னுரிதெ! 

ேனவரி 1-ம் தேதி முேல் அெல் 

பத்திரப்பதிவில் மூத்ே குடிெக்களுக்கு முன்னுரிதெ 

வழங்கும் நதடமுதை ேனவரி 1-ம் தேதி முேல் அெலுக்கு 

வருவோக அரசாதண மவளியிடப்பட்டு உள்ளது. 

பதிவுத்துதையின் மசயல்பாடுகதள தெம்படுத்துவேற்காக 

பல சீர்திருத்ே நடவடிக்தககள் தெற்மகாள்ளப்பட்டு 

வருகின்ைன. இேற்காக இதணயேளம் மூலம் பதிவு 

மசய்து, ஒன்ைன் பின் ஒருவராக பதிவு மசய்யும் வதகயில் 

ஒதுக்கீடு நதடமபற்று வருகிைது. இேனால், தவண்டியவர், 

தவண்டாேவர் என்ை பாகுபாடு ேவிர்க்கப்படுகிைது. 

சாோரண ெக்களும் குறிப்பிட்ட தநரத்தில் பத்திரப்பதிவு 

மசய்து வருகின்ைனர். ஆனால், இந்ே நடவடிக்தகயால், 

மூத்ே குடிெக்கள் காத்திருக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

இதே ேடுக்கும் மபாருட்டு, ேற்தபாது சில திருத்ேங்கள் 

மசய்யப்பட்டு உள்ளன. 

மூத்ே குடிெக்களின் நலதனக் கருத்தில் மகாண்டு இனி 

வரும் காலத்தில் எழுதிக்மகாடுப்பவர் அல்லது எழுதி 

வாங்குபவரில் யாதரனும் ஒருவர் எழுபது (70) வயதேக் 

கடந்ேவராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் ேங்களின் 

வரிதச எண்ணுக்காக காத்திருக்காெல் அலுவலகம் 

வந்ேவுடன் உடனடியாக பதிவு மசய்யும் வண்ணம் 

மென்மபாருளில் உரிய ொற்ைங்கள் மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இதுமோடர்பான பதிவுகதள ஆோர் அதடயாள அட்தட 

அல்லது உரிய அதடயாள அட்தடயின் உேவியுடன் 

வயது சரிபார்த்து, அவர்கள் 70 வயதுக்கு தெற்பட்டவராக 

இருப்பின், பதிவு நாளன்று அவர்களுக்கு எந்ே வரிதசயில் 

தடாக்கன் மசய்திருந்ோலும் அவர்கள் சார்பதிவாளர் 

அலுவலகத்திற்கு வந்ே உடதனதய, பத்திரப்பதிதவ 

மசய்ய அவர்களுக்கு முன்னுரிதெ மகாடுத்து 

உடனடியாக ஆவணம் பதிவு மசய்யப்படும். 

இந்ே அறிவிப்பு எதிர்வரும் 01.01.2022 முேல் 

நதடமுதைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 



         

    

1. ‘சிவப்புக்குடை’ என்பது எவ்வடை த ொழிலொளர்களின் 

உரிடைைடளக் குறிக்கும் சின்னைொகும்? 

அ) பாலியல் த ாழிலாளர்கள்  

ஆ) LGBT ஆர்வலர்கள் 

இ) சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் 

ஈ) விலங்கு ஆர்வலர்கள் 

✓ பாலியல் த ாழிலாளர்களுக்கு எதிரான வன்முறைறய 

முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவ ற்கான பன்னாட்டு நாள் 

ஒவ்வவார் ஆண்டும் டிச.17 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

இது உலதகங்கிலும் உள்ள பாலியல் 

த ாழிலாளர்களுக்கு எதிரான தவறுப்பு குற்ைங்கறள 

முன்னிறலப்படுத்  முயல்கிைது. 

✓ ‘சிவப்புக்குறை’ என்பது பாலியல் த ாழிலாளர்களின் 

உரிறைகளுக்கான முக்கிய அறையாளைாகும். அது டிச.17 

அன்று நறைதபறும் நிகழ்வுகளில் பயன்படுத் ப்படுகிைது. 

இந் ச் ‘சிவப்புக்குறை’ சின்னம் மு ன்மு லில் கைந்  

2001ஆம் ஆண்டில், இத் ாலியின் தவனிஸில் பாலியல் 

த ாழிலாளர்களால் பயன்படுத் ப்பட்ைது. 

 

2. அண்டையில் குழந்ட த் த ொழிலொளர் ( டை ைற்றும் 

ைட்டுப்பொடு) (திருத் ம்) விதிைள் – 2021’ஐ தவளியிட்ை 

ைொநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) த லுங்கானா  

இ) வைற்கு வங்காளம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ த லுங்கானா ைாநில அரசானது த லுங்கானா குழந்ற த் 

த ாழிலாளர் ( றை & கட்டுப்பாடு) (திருத் ம்) விதிகள் – 

2021’ஐ தவளியிட்டுள்ளது. 

✓ இது குழந்ற கறள தவவ்வவறு வவறலகளில் பணி 

அைர்த்துபவர்களுக்கு எதிராக கடுறையான நைவடிக்றக 

-றயத் த ாைங்க எண்ணுகிைது. இ ன் விதிகளின்படி, 

குழந்ற கள் பள்ளி வநரங்களிலும், இரவு 7 ைணி மு ல் 

ைறுநாள் காறல 8 ைணி வறரயிலும் எந் ப் பணிறயயும் 

தசய்யைாட்ைார்கள். 

 

3.தபண்ைளுக்ைொன சட்ைப்பூர்வ திருைண வயட __ஆை 

உயர்த்தும் திட்ைத்ட  ைத்திய அடைச்சரடவ 

நிடைவவற்றியது. 

அ) 19  ஆ) 20 

இ) 21  ஈ) 25 

✓ தபண்களுக்கான சட்ைப்பூர்வ திருைண வயற  

ஆண்களுக்கு நிகராக 18இல் இருந்து 21ஆக உயர்த்தும் 

பரிந்துறரறய ைத்திய அறைச்சரறவ நிறைவவற்றி 

உள்ளது. தெயா தெட்லி  றலறையிலான பணிக்குழு 

கைந்  2020 டிசம்பரில் NITI ஆவயாக்கிற்குச் சைர்ப்பித்  

பரிந்துறரகளின் அடிப்பறையில் இந்  நைவடிக்றக 

எடுக்கப்பட்ைது. 

 

4. UNESCO பொரம்பரிய பட்டியலில் கீழ்காணும் எந்  

தைொழியின் ‘சித்திர தைொழி’ வசர்க்ைப்பட்டுள்ளது? 

அ)  மிழ் 

ஆ) அரபு  

இ) உருது 

ஈ) ெப்பானிய ம ொழி 

✓ ‘அரபி சித்திர தைாழி: அறிவு, திைன்கள் & நறைமுறைகள்’ 

என்பது UNESCO’இன் ைனி குலத்தின் த ாட்டுணர 

முடியா கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் அதிகாரபூர்வைாக 

வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது அரபு கல்வி கூைறைப்பு, கலாசார 

ைற்றும் அறிவியல் அறைப்பின் வைற்பார்றவயின்கீழ் 

சவூதி அவரபியா  றலறையிலான 15 அரபு நாடுகளின் 

ஒத்துறழப்பில் வைற்தகாள்ளப்பட்ைது.

 

5. வ சிய ைொசவ ொய் ைொ ொட்டை  ைத்திய  ைரம் எது? 

அ) தசன்றன 

ஆ) புது தில்லி  

இ) பாட்னா 

ஈ) வாரணாசி 

✓ தபண்கள் ைற்றும் குழந்ற கள் வைம்பாட்டு அறைச்சகம் 

வ சிய காசவநாய் ைாநாட்றை புது தில்லி அறிவியல் 

அரங்கில் ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. துறணக் குடியரசுத் 

 றலவர் M தவங்றகயா  றலறை விருந்தினராகவும், 

தபண்கள் ைற்றும் குழந்ற கள் வைம்பாட்டு அறைச்சர் 

ஸ்மிருதி இரானியும் சுகா ாரம் ைற்றும் குடும்ப நலத்துறை 

அறைச்சர் ைன்சுக் ைாண்ைவியாவும் கலந்துதகாண்ைனர்.  

✓ 2030ஆம் ஆண்டின் SDG காலவரிறசக்கு முன்ன ாக, 

2025ஆம் ஆண்ைளவில் காசவநாறய ஒழிப்ப ற்கான 

அரசாங்கத்தின் த ாறலவநாக்குப் பார்றவறய இந்தியப் 

பிர ைர் அறிவித் ார். 

 

6. எந்  தவளியீட்டு நிறுவனம்/ இடணய ளம் ‘Allyship’ 

என்பட  ஆண்டின் தசொல்லொைக் குறிப்பிட்டுள்ளது? 

அ) டிக்ஷனரி.காம்  

ஆ) காலின்ஸ் 

இ) ஆக்ஸ்வபார்டு 

ஈ) தரன் & ைார்ட்டின் 

✓ Dictionary.com ‘Allyship’ என்பற  ‘ஆண்டின் தசால்’லாக 

அறிவித்துள்ளது. இது சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மீண்டும் 

புதி ாக உருவாக்கப்பட்ை பறழய தபயர்ச்தசால்லாகும்.  

✓ இவ்வறலத் ளத்தின்படி, 1800’களின் இறைப்பகுதியில் 

“Allyship” ம ொல் மு ன்மு லில் தவளிவந் ாலும், கைந்  

சில  சாப் ங்களில், இந் ச் தசால் ஒரு நுணுக்கைான 

ைற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ை அர்த் த்ற  தகாடுக்கும் வறகயில் 

உருவாகியுள்ளது. 
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7. கீழ்காணும் எந்   ொட்டிலிருந்து 6 இலட்சம் AK-203 

துப்பொக்கிைடள வொங்குவ ற்ைொன ஒப்பந் த்தில் இந்தியொ 

டைதயழுத்திட்ைது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) இஸ்வரல் 

ஈ) அதைரிக்கா 

✓ 6,01,427 ஏவக-203 அசால்ைட் றரபில்கள் தகாள்மு ல் 

தசய்வ ற்கான உைன்பாடு றகதயழுத் ானது. பாதுகாப்பு 

அறைச்சகம் ைற்றும் இந்தியா-ரஷ்யா இறைவய கூட்டு 

முயற்சி பாதுகாப்பு த ாழில்துறை நிறுவனங்கள் இதில் 

றகதயழுத்திட்டுள்ளன. இந்நிறுவனங்களில் முறைவய 

50.5% ைற்றும் 49.5% பங்குகள் உள்ளன. இந்  

றரபில்கள் உத் ர பிரவ சத்தின் வகார்வாவில் உள்ள 

IRRPL த ாழிற்சாறலயில்  யாரிக்கப்பைவுள்ளன. 

 

8.சுற்றுச்சூழல் அடைச்சைத்தின் சமீபத்திய  ரவுைளின்படி, 

2009 ைற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுைளில் மின்சொரம்  ொக்கி 

யொடனைள் அதிை அளவில் இைந்  ைொநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா  

ஆ) ைகாராஷ்டிரா 

இ) வைற்கு வங்காளம் 

ஈ) குெராத் 

✓ ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காலநிறல ைாற்ை 

அறைச்சகம் அளித்   ரவுகளின்படி, 2009-2019 வறர 

நாடு முழுவதும் மின்சாரம்  ாக்கி 600 யாறனகள் 

இைந்துள்ளன. இதில் ஒடிஸாவில் 117, கர்நாைகாவில் 116, 

அஸ்ஸாமில் 105 யாறனகள் உயிரிழந்துள்ளன.  

✓ அருணாச்சல பிரவ சம், திரிபுரா ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா 

ஆகிய ைாநிலங்களில் ைட்டும் மின்சாரம்  ாக்கி எந்  

யாறனயும் இைக்கவில்றல. 

 

9. ‘சக்தி குற்ைவியல் சட்ை ைவசொ ொவுைன் த ொைர்புடைய 

ைொநிலம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) குெராத் 

இ) ைகாராஷ்டிரா  

ஈ) உத் ர பிரவ சம் 

✓ ைகாராஷ்டிர  ொநில அரசு, சக்தி ைவசா ாவில் திருத் ம் 

தசய்வ ற்காக, கூட்டுத் வ ர்வுக் குழுவின் பரிந்துறரகள் 

அைங்கிய அறிக்றகறய  ாக்கல் தசய் து. ைகாராஷ்டிர 

அரசாங்கத்தின் சக்தி குற்ைவியல் சட்ைங்கள் (ைகாராஷ்டிர 

திருத் ம்) ைவசா ா-2020, பாலியல் வன்புணர்வு, அமில 

வீச்சு வபான்ை குற்ைங்களுக்கான  ண்ைறனறய 

அதிகரிக்க முன்தைாழிகிைது. 

 

 

 

 

10. சமீப தசய்திைளில் இைம்தபற்ை ‘Paxlovid’ என்பது எந்  

வ ொய்க்கு எதிரொன மு ல் அங்கீைரிக்ைப்பட்ை ைொத்திடர? 

அ) COVID-19  

ஆ) நிவைாகாக்கல் வநாய் 

இ) இரு ய வநாய் 

ஈ) எய்ட்ஸ் 

✓ COVID-19’க்கு எதிரான மு ல் ைாத்திறரறய அதைரிக்க 

சுகா ார கட்டுப்பாட்ைாளர்கள் அங்கீகரித்துள்ளனர்.  

✓ ‘பாக்ஸ்வலாவிட்’ எனப் தபயரிைப்பட்ை இது உணவு ைற்றும் 

ைருந்து நிர்வாகத் ால் அங்கீகரிக்கப்பட்ை ஃறபசர் ைருந்து. 

பாசிட்டிவ் COVID உைன் வீட்டிலிருக்கும் தபரியவர்கள் 

ைற்றும் 12 வயது ைற்றும் அ ற்கு வைற்பட்ை சிைார்களுக்கு 

இந்  ைருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

1. அறனத்து கிரிக்தகட்டில் இருந்தும் ஹர்பென் சிங் ஓய்வு: 

முடிவுக்கு வந்  23 ஆண்டு கால ஆடுகள வாழ்க்றக 

இந்திய அணியின் சுழற்பந்துவீச்சாளரும், பாஜி என்று 

அறழக்கப்படுவரான ஹர்பென் சிங் அறனத்து வி ைான 

கிரிக்தகட் வபாட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு தபறுவ ாக 

இன்று ட்விட்ைரில் அறிவித் ார். 1998-ம் ஆண்டு இந்திய 

அணிக்குள் அறிமுகைான ஹர்பென் சிங் ஏைக்குறைய 23 

ஆண்டுகள் இந்திய கிரிக்தகட்வைாடு இறணபிரியாைல் 

பயணித் ார். அவரின் இந்  நீண்ை பயணம் இன்றுைன் 

முடிவுக்கு வந் து. 

ஹர்பென் சிங் கைந்  1998-ம் ஆண்டு 

ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான தபங்களூரு தைஸ்டில் 

இந்திய அணியில்  னது 17 வயதில் அறிமுகைாகினார். 

ஒருநாள் வபாட்டியில் அவ  ஆண்டில் ஏப்ரல் ைா ம் 

ஷார்ொவில் நைந்  வபாட்டியில் நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான 

ஆட்ைத்தில் ஹர்பென் சிங் அறிமுகைாகினார். டி20 

வபாட்டியில் 2006ம் ஆண்டு டிசம்பர் 1ம் வ தி 

வொகன்னஸ்பர்க் நகரில் த ன் ஆப்பிரிி்க்காவுக்கு 

எதிரான டி20 த ாைரில் மு ல்முறையாக ஹர்பென் 

அறிமுகைாகினார். 

தைஸ்ட் வபாட்டிகளில் 100 வபாட்டிகளுக்கு வைல் 

விறளயாடிய 4-வது இந்திய வீரர் என்ை தபயதரடுத்  

ஹர்பென் சிங் 103 வபாட்டிகளில் 417 விக்தகட்டுகறள 

வீழ்த்தியுள்ளார். 236 ஒருநாள் வபாட்டிகளில் ஆடிய பாஜி 

269 விக்தகட்டுகறளயும், 28 டி20 வபாட்டிகளில் ஆடி 25 

விக்தகட்டுகறளயும் வீழ்த்தியுள்ளார். தைஸ்ட் வபாட்டியில் 

2,224 ரன்கறளயும் அடித்துள்ளார்; இதில் 2 ச ங்கள், 9 

அறரச ங்கள் அைங்கும். ஒருநாள் வபாட்டியில் 1237 

ரன்கறள ஹர்பென் வசர்த்துள்ளார். 

பஞ்சாப் ரஞ்சிக் வகாப்றப அணிக்கு வகப்ைனாக 

இருந்துள்ள ஹர்பென் சிங், சாம்பியன்ஸ்லீக் த ாைரில் 

மும்றப இந்தியன்ஸ் அணிக்கும் வகப்ைனாக 

இருந்துள்ளார். இவரின்  றலறையில் ான் 2011 

சாம்பியன்ஸ் லீக்றக மும்றப இந்தியன்ஸ் அணி 

தவன்ைது. ஐபிஎல் த ாைரில் மும்றப இந்தியன்ஸ், 

 

 

 

 



         

    

தகால்கத் ா றநட் றரைர்ஸ், தசன்றன சூப்பர் கிங்ஸ் 

ஆகிய அணிகளில் ஹர்பென் விறளயாடியுள்ளார். 

கைந்  1998-ம் ஆண்டு இந்திய அணியில் 

அறிமுகைாகினாலும் 2001-ம்ஆண்டு 

ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான தைஸ்ட் த ாைர் ான் 

ஹர்பென் சிங்றக நிமிர்ந்து பார்க்க றவத் து. 

ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான 3 தைஸ்ட் வபாட்டிகளில் 32 

விக்தகட்டுகறள ஹர்பென் சிங் றகப்பற்றினார். 

2001-ம் ஆண்டு கும்ப்வள காயத் ால் அவதிப்பட்ைவபாது, 

இந்திய அணியில் இருந்  சிைந்  சுழற்பந்துவீச்சாளராக 

ஹர்பென் இருந் ார். தைஸ்ட் வபாட்டியில் ஹாட்ரிக் 

விக்தகட் வீழ்த்திய மு ல் இந்திய சுழற்பந்துவீச்சாளர் 

என்ை தபருறைறயயும் ஹர்பென் தபற்ைார். 2001-ம் 

ஆண்டு ஹர்பென் சிங்கின் ஆட்ைத்ற ப் பார்த்  பஞ்சாப் 

அரசு இவருக்கு காவல் துறணக் கண்காணிப்பாளர் 

ப வி வழங்கியது. 

2007-ம் ஆண்டு வ ானி  றலறையில் இந்திய அணி 

டி20 உலகக் வகாப்றபறய தவன்ை இந்திய அணியிலும், 

2011-ம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் வகாப்றபறய தவன்ை 

இந்திய அணியிலும் ஹர்பென் சிங் இைம் தபற்றிருந் ார். 

ஹர்பென் சிங் என்ைாவல சர்ச்றச என்பற யும் ைைக்க 

முடியாது. 2008-ம் ஆண்டில் ஆஸ்திவரலிய வீரர் 

றசைண்ட்ஸுைன் வைா லில் இனதவறியுைன் வபசிய ாக 

குற்ைம்சாட்ைப்பட்ை நிறலயில்,  றையிலிருந்து ஹர்பென் 

சிங்  ப்பித் ார். அ ன்பின் ஐபிஎல் த ாைரில் ஸ்ரீசாந்ற  

கன்னத்தில் அறை ஐபிஎல் த ாைர்முழுவதும் விறளயாை 

ஹர்பென் சிங்கிற்கு  றை விதிக்கப்பட்ைது 

நிறனவுகூரத் க்கது. 

 

2. புதிய வறக வராொ பூவுக்கு எம்.எஸ்.சுவாமிநா ன் 

தபயர் 

இந்தியாவின் முன்னணி வ ாட்ைக்கறல நிபுணரான 

தகாறைக்கானறலச் வசர்ந்  எம்.எஸ்.வீரராகவன், புதிய 

வறக வராொ ஒன்றைவளர்த்துள்ளார். இ ற்கு, 

வவளாண் விஞ்ஞானி எம்.எஸ்.சுவாமிநா றன 

கவுரவிக்கும் வறகயில் அவரது தபயறர சூட்டியுள்ளார். 

இந்  வறக வராொவானது, தைெந் ா ஊ ா நிைத்ற  

தகாண்டுள்ளது. வைலும் மிகுந்  வநாய் எதிர்ப்பு சக்தி 

தகாண்ை ாகும். கரும் பச்றச இறலகளுைன் காணப்படும் 

இ ன் தசடி, 4 மு ல் 5 அடி வறர வளரக்கூடி ாகும். 

உணவுப்பயிர் சாகுபடியில் புதிய அணுகுமுறைகறள 

தகாண்டுவருவதில் வபராசிரியர் சுவாமிநா ன் 

முன்வனாடியாக திகழ்ந் ார். இது உணவு உற்பத்திறய 

அதிகரிக்கச் தசய்து இந்தியாறவ  ன்னிறைவு அறையச் 

தசய் து. இந்திய பசுறைப் புரட்சியின்  ந்ற  என்றும் 

அவர் அறழக்கப்படுகிைார். இந்நிறலயில் தபங்களூருவில் 

உள்ள நர்சரி ஒன்றில் ைற்தைாருவறக வராொறவ 

வக.எஸ்.ஜி.வசான் என்பவர் உருவாக்கியுள்ளார். 

பளபளக்கும் இளஞ்சிவப்பு நிைத்திலான இந்  வராொவுக்கு 

‘ைான்தகாம்பு வராொ’என தபயரிைப்பட்டுள்ளது. 

இந்  2 வராொக்கறளயும் தைல்லிறயச் வசர்ந்  ைலர் 

வளர்ப்பு விஞ்ஞானியும் ைத்திய அரசின் வ ாட்ைக்கறல 

துறை முன்னாள் இயக்குநருைான நவரந்திர  த்லானி, 

தசன்றனயில் உள்ள எம்.எஸ்.சுவாமிநா ன் இல்லத்தில் 

அவறர சந்தித்து வழங்கினார். 

 

3. மு.க.ஸ்ைாலினுக்கு அம்வபத்கர் சுைர் விருது 

விசிகவின் அம்வபத்கர் சுைர் விருது மு ல்வர் 

மு.க.ஸ்ைாலினுக்கு வழங்கப்பட்ைது.  

நிகழ்ச்சியில் மு ல்வர் மு.க.ஸ்ைாலினுக்கு அம்வபத்கர் சுைர் 

விருதும், ைதிமுக தபாதுச்தசயலாளர் றவவகாவுக்கு 

தபரியார் விருதும் வழங்கப்பட்ைது. இவ்விருதிறன 

விடு றலச் சிறுத்ற கள் கட்சித்  றலவர் த ால். 

திருைாவளவன் வழங்கினார்.  

வைலும் வபச்சாளர் தநல்றல கண்ணனுக்கு காைராெர் 

விருதும், பி.வி.கரியைாலுக்கு அவயாத்தி ாசர் ஆ வன் 

விருதும் அல்ஹாஜ் மு. பஷீர் அகைதுக்கு காயிவ மில்லத் 

பிறை விருதும், க.இராைசாமிக்கு தசம்தைாழி ஞாயிறு 

விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. இறணய வழக்குகளில் விறரவாக துப்புதுலக்க வசதி; 

 மிழகத்தில் மு ல்முறையாக தசன்றனயில் ‘றசபர்  ைய 

ஆய்வகம்’ - அடுத்  ைா ம் பயன்பாட்டுக்கு வருகிைது 

இறணய குற்ை வழக்குகளில் விறரவாகவும், 

துல்லியைாகவும் துப்புதுலக்கும் வறகயில்  மிழகத்தில் 

மு ல்முறையாக தசன்றனயில் அதிநவீன றசபர்  ைய 

ஆய்வகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது அடுத்  ைா ம் 

பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ளது. 

த ாழில்நுட்பத்ற ப் பயன்படுத்தி வைாசடி தசய் ல்,  கவல் 

த ாழில்நுட்ப வசறவகறள முறைவகைாகப் பயன்படுத் ல், 

இறணயம் மூலம் ஏைாற்று ல், கணினிைற்றும்  கவல் 

த ாழில்நுட்ப சா னங்களிலிருந்து  கவல்கறளத் 

திருடு ல், ைற்ைவர்களின் கவல்கறளவயா, 

புறகப்பைங்கறளவயா  வைாகப் பயன்படுத்துவது, 

மின்னஞ்சல் ைற்றும் இன்ைர்தநட் கால் மூலம் மிரட்டுவது, 

இறணயவழி தபாருளா ாரக் குற்ைங்களில் ஈடுபடுவது 

உள்ளிட்ை றசபர் குற்ைங்கள் அதிகரித்து வருகின்ைன. 

வைலும், வாட்ஸ்அப், வபஸ்புக், ட்விட்ைர் உள்ளிட்ை சமூக 

வறல ள ங்களில் அவதூறு பரப்பும் தசயல்களும் 

அதிகைாகி விட்ைன.வங்கியிலிருந்து வைலாளர் 

வபசுவ ாகக்கூறி, விவரங்கறளப் தபற்று, 

வாடிக்றகயாளர்களின் பணத்ற  திருடு ல், வபஸ்புக் 

மூலம் பணம் வைாசடி தசய் ல்,தவளிநாட்டில் இருந்து 

வபசுவ ாகக் கூறி, திருைணம் தசய்து தகாள்வ ாக 

தபண்களுைன் தநருங்கிப் பழகி, அவர்களது 

புறகப்பைங்கறள சமூக வறல ளங்களில் 

தவளியிடுவ ாக மிரட்டி பணம் பறிப்பது உள்ளிட்ை 

குற்ைங்களும் அதிகரித்துள்ளன. இது த ாைர்பாக காவல் 

நிறலயங்களில் தினமும் புகார்கள் அளிக்கப்படுகின்ைன. 

2020-ல் இந்தியாவில் றசபர்க்றரம் த ாைர்பாக 50 

ஆயிரம்வழக்குகள் பதிவு தசய்யப்பட்டுஉள்ளன. முந்ற ய 

ஆண்றைக் காட்டிலும் இது 11.8 ச வீ ம் அதிகைாகும். 

ஆன்றலன் மூலம் தபைப்படும் றசபர் க்றரம் த ாைர்பான 

புகார்கள் மீது விறரந்து நைவடிக்றக எடுக்கவும், சமூக 

வறல ளக் குற்ைங்களில் ஈடுபடுவவார் மீது நைவடிக்றக 



         

    

எடுக்கவும் வசதியாக, தசன்றன வபாலீஸாருக்கு 

கணினித்திைன் வைம்பாட்டுப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு 

வருகிைது. 

எனினும், றசபர் குற்ை வழக்குகளில் துப்பு துலக்குவதில் 

கால ாை ம் ஏற்படுவ ாக குற்ைச்சாட்டு எழுந் து. இ ற்கு 

முற்றுப்புள்ளி றவக்கும் வறகயிலும், றசபர் குற்ைங்கள் 

த ாைர்பான வழக்கில் விறரந்து புலன்விசாரறண 

வைற்தகாள்ளவும், சந்வ கமின்றி துல்லியைாக 

குற்ைம்புரிந்  நபர்கறள அறையாளம் காணும் 

வறகயிலும் தசன்றனயில் ‘றசபர்  ையங்கள் ஆய்வகம்’ 

அறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

வவப்வபரியில் உள்ள காவல் ஆறணயர் அலுவலகத்தில் 

உள்ள இந்  ஆய்வகம் அடுத்  ைா ம் பயன்பாட்டுக்கு வர 

உள்ள ாக காவல் துறை அதிகாரிகள் த ரிவித்துள்ளனர். 

இந்  ஆய்வகத்தில்  ைய அறிவியல் துறையினர், காவல் 

துறையினர் ைட்டுமின்றி, த ாழில்நுட்பத்தில் சிைந்து 

விளங்கும்  னியார் துறைறயச் வசர்ந்  இருவரும் 

பணியில் அைர்த் ப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிைத் க்கது. 

 

5. பூஸ்ைர் வைாஸ், சிைார்களுக்கான  டுப்பூசி: வழிகாட்டு 

தநறிமுறைகள் தவளியீடு 

சிைார்களுக்கான  டுப்பூசி ைற்றும் பூஸ்ைர் வைாஸ் குறித்  

வழிகாட்டு தநறிமுறைகறள ைத்திய சுகா ாரத்துறை 

திங்கள்கிழறை தவளியிட்டுள்ளது. 

நாடு முழுவதும் ஒறைக்ரான் வவகைாக பரவி வரும் 

நிறலயில், முன்களப் பணியாளர்கள், சுகா ாரப் 

பணியாளர்கள் ைற்றும் இறண வநாயால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள 60 வயதுக்கு வைற்பட்ைவர்களுக்கு 

பூஸ்ைர் வைாஸ்  டுப்பூசியும், 15 மு ல் 18 வறரயிலான 

குழந்ற களுக்கு  டுப்பூசியும் ெனவரி 3ஆம் வ தி மு ல் 

தசலுத் ப்படும் என ைத்திய அரசு அறிவித்திருந் து. 

இந்நிறலயில் ைத்திய அரசு தவளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு 

தநறிமுறையில் கூறியிருப்பது: 

முன்களம், சுகா ாரப் பணியாளர்கள் ைற்றும் இறண 

வநாயுள்ள 60 வயதுக்கு வைற்பட்வைார்: 

முன்வப பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள வகாவின் கணக்கு மூலம் 

 ான் பூஸ்ைர் வைாஸ் தசலுத் ப்படும். 

இரண்ைாம்  வறண தசலுத் ப்பட்டு 39 வாரங்கள் 

அல்லது 9 ைா ங்கறள கைந் வர்களுக்கு ைட்டுவை 

பூஸ்ைர் வைாஸ் வபாைப்படும். 

முன்பு தசலுத் ப்பட்ை  டுப்பூசிவய பூஸ்ைர் வைாஸாக 

ெனவரி 10ஆம் வ தி மு ல் தசலுத் ப்படும். 

பூஸ்ைர் வைாஸ் தசலுத் ப்பட்ைவுைன் வகாவின் 

சான்றி ழில் ைாற்ைம் தசய்யப்படும். 

ஆன்றலன் ைற்றும்  டுப்பூசி றையங்களில் வநரடியாக 

தசன்று பதிவு தசய்து பூஸ்ைர் வைாஸ் தசலுத்திக் 

தகாள்ளலாம். 

15 - 18 வறரயிலான சிைார்: 

2007 அல்லது அ ற்கு முன்பு பிைந் வர்களுக்கு ைட்டுவை 

கவரானா  டுப்பூசி தசலுத் ப்படும். 

ெனவரி 1 மு ல் வகாவின் இறணய ளத்தில் முன்பதிவு 

தசய்யப்படும். 

ெனவரி 3 மு ல் சிைார்களுக்கு  டுப்பூசி தசலுத் ப்படும். 

சிைார்களுக்கு வகாவவக்ஸின்  டுப்பூசி ைட்டுவை 

வபாைப்படும். 

ஆன்றலன் ைற்றும்  டுப்பூசி றையங்களில் வநரடியாக 

தசன்று பதிவு தசய்து  டுப்பூசி தசலுத்திக் தகாள்ளலாம். 

இந்  வழிகாட்டு தநறிமுறைகள் அறனத்தும் ெனவரி 3, 

2022 மு ல் அைலுக்கு வரும் எனத் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ஏ.ஓ. ஹியூம்: இந்தியர்களின் உரிறைக் குரறல 

எதிதராலித்  ஆங்கிவலயர் 

பம்பாய் ைாகாணத்தில் பம்பாய் அவசாசிவயஷன், பூனா 

சர்வவாெனிக் சபா, வங்காளத்தில் இந்தியன் 

அவசாசிவயஷன், தசன்றனயில் தைட்ராஸ் ைகாென சபா 

என இந்தியா முழுக்க  னித்  னியாக 

இந்தியர்களுக்கான உரிறைக் குழுக்கள் இயங்கிவந்  

வவறள அது. இந்  அறைப்புகளின் சக்திறய ஒன்ைாகத் 

திரட்டுவ ன் மூலம் ான் இந்திய ைக்களின் 

உரிறைக்கான குரல் வலுப்தபறும் என அறனவறரயும் 

‘இந்திய வ சிய காங்கிரஸ்' என்று ஒவர குறைக்குள் 

திரட்டியவர் ஆலன் ஆக்வைவியன் ஹியூம். 

1829-ல் ஸ்காட்லாந்தில் பிைந்து, இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் 

பணிக்காக இந்தியா வந் வர் ஹியூம். 1885-ல், மும்றப 

நகரின் வகாவாலியா குளக்கறரயில் உள்ள 

பள்ளிக்கூைத்தில் டிசம்பர் 28-ல் அவரால் இந்திய வ சிய 

காங்கிரஸ் த ாைங்கப்பட்ைது. உலக அளவில் 

பழறையானதும், இன்று வறர 

நிறலத்திருக்கக்கூடியதுைான ஒருசில அறைப்புகளுள் 

இந்திய வ சிய காங்கிரஸும் முக்கியைான ஒன்று. 

ஆங்கிவலயரின் நைவடிக்றககறள எதிர்த்துப் புரட்சிகள் 

எழுந்துவிைாைல்  ணிக்கும் ‘பாதுகாப்பு வால்வு' வபால 

அறைந்திருப்ப ாகத் ான் காங்கிரஸ் அறைப்பின் 

த ாைக்கத்ற  இந்தியர்கள் சந்வ கத்துைன் பார்த் ார்கள். 

ஆங்கில ஆட்சியாளர்களும் ஆரம்பத்தில் அப்படியான 

ைனநிறலயில் ான் காங்கிரறஸ வரவவற்ைனர். ஆனால், 

அந்  அறைப்பு ான் பின்னாளில் ஆங்கிவலயர் ஆட்சிக்குப் 

தபரும்  றலவலியாகி, இந்திய விடு றலக்கு வித்திட்டு 

இன்று வறர 146 வருைங்களாக நிறலத்திருக்கிைது. 

ைாவட்ை அதிகாரியாக இருந் வபாவ , ைக்கள் 

முன்வனற்ைத்துக்குக் கல்வி ான் அடிப்பறைத் வ றவ 

என்ப ால், த ாைக்கக் கல்வி கிறைப்பதில் பல 

முன்தனடுப்புகறள எடுத் ார் ஹியூம். ஆங்கிலம்  ாண்டி 

 ாய்தைாழிக் கல்விறய முன்றவத் ார். இந்திய 

தைாழிகளில் சர்வவ சத்  கவல்கறள வைம்படுத்  

‘வலாகமித்ரா' என்ை இந்தி பத்திரிறகறயயும், ‘முகிப்-இ-

ரியா' (Muhib-i-riaya) என்ை உருதுப் பத்திரிறகறயயும் 

த ாைங்கினார். வைல்படிப்புக்கு உ வித்த ாறக தபறும் 

திட்ைத்ற க் தகாண்டுவந் ார். அப்வபாது, றவசிராயாக 

இருந்  ைாவயா, ஹியூமின் ைக்கள் நல 

முன்தனடுப்புகளுக்கு உறுதுறணயாக இருந் ார். 



         

    

தசயலாளராக ஹியூம் ப வி உயர்வு தபற்ைவுைன், இந்திய 

விவசாயிகள் முன்வனற்ைத்தில் அதிக ஈடுபாடு 

தகாண்ைார். விவசாயிகள்,  ங்கள் நிலத்ற  அைைானம் 

றவத்து, விவசாயம் தசய்து அதிகப்படியான வட்டிறயக் 

கட்ை முடியாைல்  வித்  சூழலில், தபரும் வியாபாரிகள் 

ைட்டுவை பயன்தபறும் வறகயில் இருந்  வங்கிகறள 

அரசு வங்கிகளாக ைாற்றி, விவசாயிகளுக்கு உ வத் 

திட்ைம் வகுத் ார். அ ற்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பவவ 

கூட்டுைவு வங்கித் திட்ைத்ற  விவசாயிகளுக்காகக் 

தகாண்டுவந் ார். 

இந்திய விவசாய முன்வனற்ைத்தில், பருவைறழயும், 

 ட்பதவப்பச் சூழலும் முக்கியப் பங்காற்றுகிைது என்று 

உணர்ந்  ஹியூம், பருவநிறல சார்ந்   ரவுகறள 

முறையாகத்  யார்தசய்து, பருவநிறலறய 

முன்ன ாகவவ கணித்து, அ ற்வகற்ப விவசாயம் தசய்ய 

வவண்டும் என்ை முடிறவ முன்றவத் ார். இன்று வறர 

தசயல்பட்டு வரும் ‘இந்திய வானிறலத் துறை' (Indian 

Meteorological Department) உருவாக்கத்துக்கு 1875-ல் 

றகதயழுத்திட்ைவர் ஹியூம். ைாதிரிப் பண்றணறய 

ைாவட்ைம்வ ாறும் அறைக்கும் திட்ைத்ற த் 

த ாைங்கிறவத் ார். 

ைாவயாவுக்கு அடுத்து வந்  றவசிராய் நார்த் புரூக், 

அ ற்கடுத்து வந்  லிட்ைன் இருவருக்குவை ஹியூமின் 

திட்ைங்களின் மீது கடும் அதிருப்தி இருந் து. 

றவசிராய்கள் மீது ஏற்படும் கருத்து வவறுபாட்றையும் 

ஹியூம் தவளிப்பறையாக முன்றவக்கத்  யங்கவில்றல. 

லிட்ைனின் தபாருளா ார நிர்வாகத்தில் உள்ள குறைறய 

தவளிப்பறையாகச் சுட்டிக்காட்டிய ஹியூறைப் ப விக் 

குறைப்பு தசய்து, தசயலாளர் ப வியிலிருந்து நீக்கினார் 

லிட்ைன். த ாைர்ந்து, 1882-ல் சிவில் சர்வீஸ் பணிறய 

ராஜினாைா தசய்  ஹியூம், இந்திய வ சிய காங்கிரஸ் 

அறைப்புக்கான கருத்துருறவ வளர்த்த டுத் ார். 

தபண்களுக்கான திருைண வயற  10-லிருந்து 12 ஆக 

உயர்த்  சட்ைம் தகாண்டுவருவற  ஹியூம் 

ஆ ரித் வபாது, அவர் த ாைங்கிய காங்கிரஸ் 

அறைப்புக்குள்வளவய பலர் அற  எதிர்த் னர். அவ  

காலகட்ைத்தில் தபருநிலவுறைறையாளர்கள் காங்கிரஸ் 

அறைப்பில் இருந்துதகாண்வை, ெனநாயகத்ற  

ஆ ரிக்கா  நிறலயில் இருந் னர். 

ஒரு கட்ைத்தில், ஹியூம் காங்கிரஸ் மீது நம்பிக்றகயிழந்து 

லண்ைனுக்வக திரும்பிவிட்ைார். எனினும், இந்தியர்கள் 

மீது அவர் தகாண்ை பற்று வபாகவில்றல. ‘இந்தியன் 

தைலிகிராப் யூனியன்' த ாைங்கி ஆங்கிவலயர்களால் 

முைக்கப்படும் இந்திய ைக்களின் தசய்திகறள 

இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து நாளி ழ்களில் 

தவளிக்தகாணர வழிதசய் ார். சமூகச் சீர்திருத் ம் 

த ாைர்பில் முரண்பாடுகறளக் தகாண்டிருந்  காங்கிரஸ், 

பின்னாளில்  ன்றனத்  ாவன வளர்த்துக்தகாண்ைது. 

அறனத்து ைக்களுக்குைான சு ந்திரத்ற  முன்றவக்கும் 

வலுவான அறைப்பாக உருதவடுத் து. 
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7. கான்பூர் ைாநாடு: விடு றலப் வபாரின் புரட்சிமுகம் 

இந்தியாவில் தசயல்படும் பழறையான அரசியல் கட்சி 

என்ைால் 1885-ல் த ாைங்கப்பட்ை இந்திய வ சிய 

காங்கிரஸ். அ ற்கடுத்  நீண்ை வரலாற்றுத் த ாைர்ச்சி 

தகாண்ை அரசியல் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. அது 

 னது 97-வது ஆண்டில் காலடி எடுத்து றவக்கிைது. 

ரஷ்யப் புரட்சிக்குப் பிைகு இந்திய விடு றலப் வபாராளிகள் 

பலர் இந்திய விடு றலக்கான, உறுதியான 

சாத்தியங்கள் குறித்துக் கனவு காண ஆரம்பித் னர். 

இ ன் வழிவய நறைதபற்ை புரட்சிகரைான பல 

எழுச்சிகளுக்குப் பிைகு, இந்தியாவின் பல இைங்களில் 

கம்யூனிஸ்ட் குழுக்கள் தசயல்பை ஆரம்பித் ன. 

அவற்றைத்  டுக்கும் வநாக்கத்துைன் 1924-ல் 

எஸ்.ஏ.ைாங்வக, முசாபர் அகைது, நளினி குப் ா, உஸ்ைானி 

ஆகிய நான்கு வபருக்கும் நான்காண்டுகள் சிறை 

 ண்ைறன விதிக்கப்பட்ைது. கான்பூர் சதி வழக்குப் 

வபாைப்பட்டு, கம்யூனிஸ்ட்டுகறள ஒழித்துவிட்வைாம் 

என்று தவற்றிக் களிப்பில் மி ந் து ஆங்கிவலய அரசு. 

பிைக்கா  கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மீது  றையும் 

விதித்திருந் து. இந் த்  றைறயயும் மீறித் ான் அந் க் 

கட்சி பிைந் து. 

புகழ்தபற்ை கவிஞரும், விடு றலப் வபாராட்ை வீரருைான 

ஹஸ்ரத் தைாஹானி வரவவற்புக் குழுவின்  றலவராகப் 

தபாறுப்வபற்க, த ன்னகத்தின் மு ல் கம்யூனிஸ்ட் 

ைா.சிங்காரவவலர்  றலறை உறரயுைன் அறைப்பின் 

மு ல் ைாநாடு  றலைறைவாக கான்பூர் நகரில் 

நைந்வ றியது. பலர் சதி வழக்குகளால் சிறைச்சாறலயில் 

வாடிவந்  நிறலயில், வபார்க்குணமிக்க 

புரட்சியாளர்களும், வ சபக் ர்களும் இறணந்து 

உருவாக்கியவ  இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. ஈடு 

இறணயற்ை தியாகங்களால் ஆங்கிவலய ஆட்சிக்கு 

எதிராகப் வபாராடிய வ சபக் ர்கள் புதிய வழிறயக் காண 

இக்கட்சியில் சங்கமித் னர். 

புகழ்தபற்ை க ார் கட்சிறய (க ார் என்ைால் புரட்சி என்று 

தபாருள்) சார்ந்  லாலா ஹர் யால், சர் ார் சிங், 

ராஷ்பிகாரி வபாஸ், வசாகன்சிங் பாக்னா ஆகிவயார் இந் க் 

கட்சியில் இறணந் னர். இந்தியாறவ ஆயு ப் வபாராட்ைம் 

மூலம் றகப்பற்றுவ ற்காக தவளிநாட்டிலிருந்து 

காைகட்ைைாரு கப்பல் மூலம் 1915-ல் பிப்ரவரி 15 அன்று 

வருறக ந்  வபாராளிகள் பலர் தகால்லப்பட்ைனர், 

அவர்களில் எஞ்சியவர்களும் இந் க் கட்சியில் 

இறணந் னர். 

1922-லிருந்து 1924 வறர இந்தியாவின் வைவைற்குப் 

பகுதியில் நுறழந்  முஹாஜிர்கள் எனப்படும் 

இஸ்லாமியப் புரட்சியாளர்கள் மீது நான்கு தபஷாவர் சதி 

வழக்குகள் வபாைப்பட்ைன. இதிலிருந்து பலர் இந்திய 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இறணந் னர். நவெவான் 

வசாஷலிஸ்ட் பறைறய நைத்திய பகத்சிங், ராெகுரு, 

சுகவ வ் ஆகிவயார் தூக்கிலிைப்பட்ை பிைகு அவருறைய 

வ ாழர்கள் அெய்வகாஷ், ஷிவ்வர்ைா, வசாஹன் சிங் 

வகாஷ் மு லாவனார் இக்கட்சியில் இறணந் னர். 

சிட்ைகாங் ஆயு க் கிைங்கு  ாக்கு லால் பிரபலைான 

சூரியா தசன்னின் சீைர்களும், புரட்சிப் வபாராளிகளுைான 



         

    

கவணஷ் வகாஷ் ைற்றும் கல்பனா  த் ஆகிவயாரும் 

இக்கட்சியில் இறணந் னர். 

ஒத்துறழயாறை இயக்கத்துக்கு காந்தி அறைகூவல் 

விடுத் வபாது, சத்தியாகிரகிகள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு 

நைத்  ைறுத் , கார்வால் ஆயு ப்பறை சார்ென்ட் சந்திரசிங் 

கார்வாலி சிறைத்  ண்ைறனக்குப் பிைகு தவளிவய 

வந் வுைன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இறணந் ார். 

காலனியாதிக்கத்துக்கு எதிராக தவகுண்தைழுந்து 

வபாராடிய ைணிப்பூர் ென வநத் ா (ைக்கள்  றலவர்) 

ராவபார்ட் சிங் சிறை வாசத்தின்வபாவ  இந்திய 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இறணந் ார். 

விடு றலப் வபாராட்ைப் புரட்சியின் 

பல்கறலக்கழகங்களாக விளங்கிய அந் ைான், திவயாலி, 

பக்ஸா, ஹிஜ்லி ைற்றும் பிை சிறைகளிலிருந்து விடு றல 

அறைந் வர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் 

இறணந் னர். இவர்கள் மீது வாசிக்கப்பட்ை 

குற்ைப்பத்திரிறகயில் பிரிட்டிஷ் இந்திய 

இறையாண்றைறயப் வபரரசிைமிருந்து பறித்துக்தகாள்ள 

இந்தியாவிலிருந்து  ங்களுக்குத் த ரிந் , த ரியா  

ஒவ்தவாருவருைனும் வசர்ந்து சதி தசய்  ாக 

ஆங்கிவலயர்களின் காவல் துறை குற்ைம் சுைத்தியது. 

கல்வி கற்க தவளிநாட்டுக்குச் தசன்ை எம்.என்.ராய், அபானி 

முகர்ஜி, வீவரந்திரநாத் சட்வைாபாத்யாயா, ைாக்ைர் 

பூவபந்திரநாத்  த் ா (சுவாமி விவவகானந் ரின்  ம்பி), 

எம்.பி.டி.ஆச்சார்யா எனும் திருைலாச்சாரி (வசாவியத் 

நாட்டில் தலனிறன வநரில் சந்தித் வர்களில் இவரும் 

ஒருவர்) ஆகிவயாருைன் வைலும் சிலர் ைாஸ்வகாவில் 

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிறய 1920-ல் நிறுவினர். 

ஆனால், ஒன்றுபட்ை கட்சி தவளிநாட்டில் கட்சி 

உருவானற  ஒருைன ாக ஏற்றுக்தகாள்ளவில்றல 

என்பதுைன், அற  ஒரு த ாைக்க கால முயற்சியாக 

ைட்டுவை எடுத்துக்தகாண்ைது. 1925 டிசம்பர் 26- ான் 

கட்சி அறைக்கப்பட்ை தினைாக அதிகாரபூர்வைாக 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ைது. 
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8. நல்லாட்சி பட்டியல்: நாட்டில் குெராத் மு லிைம்; நீதி, 

தபாதுப் பாதுகாப்பில்  மிழகம் மு லிைம் 

ைத்திய நிர்வாகச் சீர்திருத் ங்கள் ைற்றும் தபாதுைக்கள் 

குறைதீர்ப்புத் துறை  யாரித்  2021-ம் ஆண்டு 

நல்லாட்சிக் குறியீட்டில், நீதி ைற்றும் தபாதுைக்கள் 

பாதுகாப்பில்  மிழகம் மு லிைம் தபற்றுள்ளது. நிர்வாகச் 

சீர்திருத் ங்கள் ைற்றும் தபாதுைக்கள் குறைதீர்ப்புத் துறை 

 யாரித்  2021-ம் ஆண்டு நல்லாட்சிக் குறியீட்றை, 

நல்லாட்சி தினத்ற தயாட்டி புதுதைல்லி விஞ்ஞான் 

பவனில் ைத்திய உள்துறை ைற்றும் கூட்டுைவு அறைச்சர் 

அமித் ஷா இன்று (சனிக்கிழறை) தவளியிட்ைார். 

நல்லாட்சி குறியீடு பத்து துறைகள் ைற்றும் 58 

குறிகாட்டிகறள உள்ளைக்கியது ஆகும். நல்லாட்சி 

குறியீடு 10 துறைகள் ைற்றும் 58 குறிகாட்டிகறள 

உள்ளைக்கியது. அறவ: 1)விவசாயம் ைற்றும் அ னுைன் 

த ாைர்புறைய துறைகள், 2) வணிகம் & த ாழில்கள், 3) 

ைனி  வள வைம்பாடு, 4) தபாது சுகா ாரம், 5.) தபாது 

உள்கட்ைறைப்பு ைற்றும் பயன்பாடுகள், 6) தபாருளா ார 

நிர்வாகம், 7) சமூக நலன் & வைம்பாடு, 8) நீதித்துறை 

ைற்றும் தபாதுைக்கள் பாதுகாப்பு, 9) சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் 

10) குடிைக்கறள றையப்படுத்திய ஆளுறக. இதில் நீதி 

ைற்றும் தபாதுைக்கள் பாதுகாப்புப் பிரிவில் ஏ குழுவில் 

உள்ள ைாநிலங்களில்  மிழகம் மு லிைம் பிடித்துள்ளது. 

ைற்ை பிரிவுகளின் மு லிைம் பிடித்  ைாநிலங்கள்: 

விவசாயம் ைற்றும் அ னுைன் த ாைர்புறைய துறைகள் - 

ஆந்திரப் பிரவ சம்; வணிகம் & த ாழில்கள் - 

த லங்கானா; ைனி  வள வைம்பாடு - பஞ்சாப்; தபாது 

சுகா ாரம் - வகரளா; தபாது உள்கட்ைறைப்பு ைற்றும் 

பயன்பாடுகள் - வகாவா; தபாருளா ார நிர்வாகம் - 

குெராத்; சமூக நலன் & வைம்பாடு - த லங்கானா; 

சுற்றுச்சூழல் - வகரளா; குடிைக்கறள றையப்படுத்திய 

ஆளுறக – ஹரியானா. 

 

9. அறிவியல் அதிசயங்கறள அறிய உ வும் வெம்ஸ் தவப் 

த ாறலவநாக்கி தவற்றிகரைாக விண்ணில் பாய்ந் து 

அதைரிக்க விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறலயைான நாசா 

வெம்ஸ் தவப் என்ை விண்தவளி த ாறலவநாக்கிறய 

வநற்று தவற்றிகரைாக விண்ணில் தசலுத்தியது. 

பூமியிலிருந்து விண்ணில் உள்ள பல நட்சத்திரங்கறள 

அறிவ ற்காக விண்தவளியில் த ாறலவநாக்கிறய 

நிறலநிறுத்  ஆராய்ச்சியாளர்கள் திட்ைமிட்ைனர். 

அ ன்படி ஹப்பிள் என்ை த ாறலவநாக்கி பூமிக்கு 

தவளிவய விண்ணில் நிறலநிறுத் ப்பட்ைது. அந்  

விண்தவளி த ாறலவநாக்கி ைனி னுக்கு இதுவறர 

த ரிந்திைா  பல அரிய விண்தவளி  கவல்கறள 

த ரிந்துதகாள்ள வழி வகுத் து. 

அ ன் அடிப்பறையில் நாசா ஆராய்ச்சியாளர்கள் வெம்ஸ் 

தவப் என்ை விண்தவளி த ாறலவநாக்கிறய விண்ணில் 

தசலுத்  திட்ைமிட்ைனர். 1989-ல் த ாைங்கப்பட்ை, ரூ.75 

ஆயிரம் வகாடி ைதிப்பிலான இந்  திட்ைம்,  ற்வபாது ான் 

நிறைவவறியுள்ளது. 

இந்நிறலயில், இந்  விண்தவளி த ாறலவநாக்கி 

அதிநவீன ராக்தகட் மூலம், பிதரஞ்சு கயானாவில் உள்ள 

ராக்தகட் ஏவு ளத்தில் இருந்து வநற்று விண்ணில் 

தசலுத் ப்பட்ைது. பூமியிலிருந்து புைப்பட்ை சில 

நிமிைங்களுக்குள் இது சுைார் 9,30,000 கிவலாமீட்ைர் 

த ாறலவில் நிறலநிறுத் ப்பட்ை ாக நாசா அறிவித் து. 

வெம்ஸ் தவப் த ாறலவநாக்கி விண்ணில் ஏவப்படும் 

காட்சிறய ட்விட்ைரில் தவளியிட்டுள்ளது நாசா. 

1960-களில் நாசாவின் பல விண்தவளி 

தசயல்பாடுகளுக்கு காரணைான முக்கிய 

விஞ்ஞானியான வெம்ஸ் இ தவப்பின் நிறனவாக புதிய 

த ாறலவநாக்கிக்கு வெம்ஸ் தவப் என 

தபயரிைப்பட்டுள்ளது.  ற்வபாது இந்  த ாறலவநாக்கி 

தவற்றிகரைாக விண்தவளியில் தசலுத் ப்பட்டுள்ள ால் 

பிரபஞ்ச ரகசியங்கள், தநபுலாக்கள், நட்சத்திரங்கள் 

உருவாக்கம், பூமி உருவான வி ம் உள்ளிட்ை அரிய 

 கவல்கறள விஞ்ஞானிகளால் தபை முடியும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 



         

    

10. ‘சம்யுக்  சைாஜ் வைார்ச்சா’: பஞ்சாபில் 22 விவசாய 

அறைப்புகள் இறணந்து அரசியல் அணி த ாைக்கம் 

ைத்திய அரசின் மூன்று வவளாண் சட்ைங்களுக்கு எதிராக 

வபாராட்ைத்தில் ஈடுபட்ை பஞ்சாபின் 22 விவசாய 

அறைப்புகள் இறணந்து ‘சம்யுக்  சைாஜ் வைார்ச்சா’ என்ை 

தபயரில் புதி ாக அரசியல் அணிறயத் த ாைங்கியுள்ளன. 

கைந்  ஆண்டு ைத்திய அரசு நிறைவவற்றிய 3 வவளாண் 

சட்ைங்களுக்கு எதிராக தில்லி எல்றலகளில் ‘சம்யுக்  

சைாஜ் வைார்ச்சா’ உழவர்கள் கூட்ைறைப்பு வபாராட்ைத்தில் 

ஈடுபட்ைது. இந் க் கூட்ைறைப்பில் இைம்தபற்றிருந்  

பஞ்சாபின் 22 விவசாய அறைப்புகள் இறணந்து ‘சம்யுக்  

சைாஜ் வைார்ச்சா’ என்ை தபயரில் புதிய அரசியல் 

அணிறயத் த ாைங்கியுள்ளன. 

இந்  அணியின்  றலவராக பாரதிய கிஸான் யூனியன் 

(ராவெவால்) அறைப்பின்  றலவர் பல்பீர் சிங் ராவெவால் 

தபாறுப்பு வகிக்கவுள்ளார். 

 

11. இந்திய வம்சாவளிறயச் வசர்ந் வருக்கு ‘சிைந்  த ன் 

ஆப்பிரிக்கர்’ விருது 

இந்திய வம்வசாவளிறயச் வசாி்ந்  இம்தியாஸ் 

சூலிைானுக்கு இந்  ஆண்டுக்கான ‘சிைந்  த ன் 

ஆப்பிரிக்கர்’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

த ன் ஆப்பிரிக்காறவச்வசர்ந் வர் ைருத்துவர் இம்தியாஸ் 

சூலிைான். இந்திய வம்சாவளிறயச் வசர்ந்  இவர், ‘கிஃப்ட் 

ஆப் தி கிவர்ஸ்’ என்ை  ன்னார்வ அறைப்றபத் த ாைங்கி 

நைத்தி வருகிைார். இந்  அறைப்பின் மூலம் நிலநடுக்கம் 

வபான்ை இயற்றகப் வபரிைர்களால் பாதிக்கப்பட்ை 44க்கும் 

வைற்பட்ை நாடுகள், வபாரால் பாதிக்கப்பட்ை நாடுகளில் 

நிவாரணப் பணிகள் வைற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ைத்திய 

கிழக்கு, கிழக்கு ஐவராப்பா, ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ைட்டுமின்றி 

இந்தியா, பாகிஸ் ானிலும் இயற்றகப் 

வபரிைர்களின்வபாது அந்  அறைப்பு உ வி புரிந்துள்ளது. 

இந்நிறலயில் த ன் ஆப்பிரிக்காவின் தினசரி 

இறணயவழி நாளி ழான ‘தைய்லி வைவ்ரிக்’ இம்தியாஸ் 

சூலிைானுக்கு இந்  ஆண்டுக்கான ‘சிைந்  த ன் 

ஆப்பிரிக்கர்’ விருது வழங்கி தகளரவித்துள்ளது. 

த ன் ஆப்பிரிக்காவில் குடிைக்களுக்கு வழங்கப்படும் 

உயரிய விருதும் இம்தியாஸுக்கு ஏற்தகனவவ 

வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிைத் க்கது. 

 

12. இந்திய இளம் எழுத் ாளர்களுக்கான வபாட்டி- 3  மிழ் 

இளம் எழுத் ாளர்கள் வ ர்வு 

ைத்திய கல்வி அறைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் வ சிய 

புத் க அைக்கட்ைறள, விடு றலயின் அமிர் ப் 

தபருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக, பிர ை ைந்திரி இறளய 

எழுத் ாளர் வழிகாட்டு ல் திட்ைத்தின்கீழ், ‘இந்திய வ சிய 

இயக்கம்’ என்னும் கருப்தபாருளில் நறைதபற்ை அகில 

இந்திய வபாட்டியின் முடிவுகறள அறிவித்துள்ளது.  

உ வித்த ாறகயுைன் கூடிய இந்  வழிகாட்டு ல் 

திட்ைத்தின்படி, 30 வயதுக்கு குறைந்  75 இளம் 

எழுத் ாளர்கள்   வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

அகில இந்திய வபாட்டி கைந்  ெூன் 1-ம்வ தி மு ல் 

ெூறல 31 முடிய ‘றைகவ்’ இறணய  ளத்தின் மூலம் 

நறைதபற்ைது. நாடு முழுவதிலும் உள்ள 

எழுத் ாளர்களிைமிருந்தும், தவளி நாட்டு இந்தியர்களிைம் 

இருந்தும், 22 அலுவல் தைாழிகள் ைற்றும் ஆங்கிலத்தில் 

சுைார் 16,000 விண்ணப்பங்கள் தபைப்பட்ைன.  பல்வவறு 

குழுக்கறளச் வசர்ந்  நிபுணர்கள் வபாட்டிக்கு வந்  

நூல்கறள ஆய்வு தசய் னர்.    

வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ள 75 எழுத் ாளர்களில், 38 வபர் 

ஆண்கள், 37வபர் தபண்கள்.  

இரண்டு வபர் 15 வயதுக்கும் குறைவானவர்கள். 16 

எழுத் ாளர்கள் 15-20 வயதுக்கு இறைப்பட்ைவர்கள். 21-

25 வரம்பில் 32 வபரும், 26-30 வயது வரம்பில் 25 

வபரும் த ரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

வ ர்வு தசய்யப்பட்ை எழுத் ாளர்கள் ஆறு ைா  கால 

வழிகாட்டு ல் பயிற்சி தபறுவார்கள். வ சியப் புத் க 

அைக்கட்ைறளமூலம் பிரபல எழுத் ாளர்கள் ைற்றும் 

ஆசிரியர் குழுவின் வழிகாட்டு லில், ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

பிரதித் திருத்  ஆ ரவு வழங்கப்படும். எழுத் ாளர்களின் 

நூல்கள் பின்னர் ைற்ை இந்திய தைாழிகளில் 

தைாழியாக்கம் தசய்யப்படும்.  

வ ர்வு தசய்யப்பட்ைவர்கள் ைா ம்வ ாறும் `50,000 வீ ம் 

ஆறு ைா ங்களுக்கு உ வித்த ாறக தபறுவார்கள். 

வைலும் சிைந் , தவற்றிகரைான பிரசுரங்களுக்கு 10 ச வீ  

ராயல்டி த ாறகயும் வழங்கப்படும்.  மிழில் நூல்கறள 

எழுதிய வெ யு சுகானா, ஜி சரவணன், வக கீ ா ஆகிவயார் 

வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

 

13. தநல்சன் ைண்வைலா அறைக்கப்பட்டிருந்  சிறை சாவி 

ஏலம் விை முடிவு 

த ன் ஆப்பிரிக்க நாட்டின் மு ல் அதிபரான தநல்சன் 

ைண்வைலா அறைக்கப்பட்டிருந்  சிறை அறையின் 

சாவிறய ஏலம் விை முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

நிை தவறிக்கு எதிராகப் வபாராடியவரும், அந்நாட்டின் 

மு ல் அதிபருைான தநல்சன் ைண்வைலா வாழ்வில் 27 

ஆண்டுகறள சிறையிவலவய தசலவிட்ைார். ராபன் 

தீவுகளில் உள்ள சிறைச்சாறலயில் தநல்சன் ைண்வைலா 

18 ஆண்டுகள் அறைக்கப்பட்டிருந் ார். 

அங்கு சிறைக்காவலராக இருந் வரும், ைண்வைலாவின் 

தநருங்கிய நண்பருைான கிறிஸ்வைா பிராண்ட், தநலசன் 

ைண்வைலா அறைக்கப்பட்டிருந்  சிறை அறையின் 

சாவிறய ஏலம் விை முடிவு தசய்துள்ளார். இந்நிறலயில், 

இ ற்கு எதிர்ப்பு த ரிவித்  த ன்ஆப்பிரிக்க அரசு, "இந்  

சாவி த ன்னாப்பிரிக்க ைக்களுக்குச் தசாந் ைானது" 

என்று கூறியுள்ளது குறிப்பிைத் க்கது. 

 

14. 2004 டி ம்பர்.26 – தமிழகத்தில் சுனொமி தொக்கிய நொள் 

 

15. நிைதவறிக்கு எதிராக வபாராடிய பிஷப் தைஸ்ைண்ட் 

ைறைவு: பிர ைர் வைாடி இரங்கல் 

எதைரிட்ைஸ் ஆர்ச்பிஷப் தைஸ்ைண்ட் டுட்டு ைறைவுக்கு 

பிர ைர் நவரந்திர வைாடி ஆழ்ந்  இரங்கறலத் 



         

    

த ரிவித்துக் தகாண்டுள்ளார். நிைதவறிக்கு எதிராகப் 

வபாராடிய த ன்னாப்பிரிக்கப் வபராயர் தைஸ்ைண்ட் டுட்டு 

இன்று காலைானார். அவருக்கு வயது 90. தநல்சன் 

ைண்வைலா த ன்னாப்பிரிக்காவின் மு ல் கறுப்பின 

அதிபராக ப விவயற்ைவபாது வானவில் வ சம் என்ை 

தசால்லாைறல உருவாக்கி பிரபலப்படுத்தியவர் டுட்டு. 

தவள்றளயர்களின் ஆட்சிறய எதிர்த்து அறைதி வழியில் 

வபாராடிய ால், 1984 ஆம் ஆண்டு அறைதிக்கான வநாபல் 

பரிசு தைஸ்ைண்ட் டுட்டுவுக்கு வழங்கப்பட்ைது. 

 

16. விெய் ஹஸாவர: ஹிைாசல் சாம்பியன்: ‘விவெடி’ 

முறையில் தவன்ைது 

விெய் ஹஸாவர வகாப்றப கிரிக்தகட் வபாட்டியின் இறுதி 

ஆட்ைத்தில் ஹிைாசல பிரவ சம் 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் 

‘விவெடி’ முறையில்  மிழகத்ற  வீழ்த்தி மு ல் 

முறையாக சாம்பியன் ஆனது. 

ராெஸ் ான் ைாநிலம் தெய்ப்பூரில் ஞாயிற்றுக்கிழறை 

நறைதபற்ை இந்  ஆட்ைத்தில் ஹிைாசல் தவற்றிக்கு 15 

பந்துகளில் 16 ரன்கள் வ றவ இருந்  நிறலயில், 

வைாசைான வானிறல காரணைாக ஆட்ைம் நிறுத் ப்பட்ைது. 

பின்னாி் ‘விவெடி’ முறையில் அந்  அணி தவன்ாாக 

அறிவிக்கப்பட்ைது. 

அந்  அணி இன்னிங்ஸில் ச ம் விளாசி ஆட்ைமிழக்காைல் 

இருந்  ஷுபம் அவராரா ஆட்ைநாயகன் ஆனாாி். 

முன்ன ாக ைாஸ் தவன்ை ஹிைாசல பிரவ சம் 

ஃபீல்டிங்றக வ ாி்வு தசய் து. வபட் தசய்   மிழகம் 49.4 

ஓவாி்களில் 314 ரன்களுக்கு அறனத்து 

விக்தகட்டுகறளயும் இழந் து. அதிகபட்சைாக விக்தகட் 

கீப்பாி் திவனஷ் காாி்த்திக் 8 பவுண்ைரிகள், 7 

சிக்ஸாி்களுைன் 116 ரன்கள் விளாசினாாி். 

பாபா இந்திரஜித் 8 பவுண்ைரிகள், 1 சிக்ஸருைன் 80, 

ஷாருக் கான் 3 பவுண்ைரிகள், 3 சிக்ஸாி்களுைன் 42 

ரன்கள் வசாி்த்து உ வ, வகப்ைன் விெய் சங்காி் 22, சாய் 

கிவஷாாி் 18, தெகதீசன் 9, முருகன் அஸ்வின் 7, பாபா 

அபராஜித் 2, வாஷிங்ைன் சுந் ாி் 1, சிலம்பரசன் 1 ரன்கள் 

வசாி்த் னாி். சந்தீப் வாரியாி் 3 ரன்களுைன் 

ஆட்ைமிழக்காைல் இருந் ாாி். 

ஹிைாசல் தபௌலிங்கில் பங்கஜ் ெஸ்வால் 4, ரிஷி  வன் 3, 

வினய் கவலதியா, சித் ாாி்த் சாி்ைா, திக்விெய் ரங்கி 

ஆகிவயாாி்  லா 1 விக்தகட் வீழ்த்தினாி். 

பின்னாி் ஹிைாசல் இன்னிங்ஸில் வைாசைான வானிறல 

காரணைாக ஆட்ைம் நிறுத் ப்பட்ைவபாது அந்  அணி 47.3 

ஓவாி்களில் 4 விக்தகட் இழப்புக்கு 299 ரன்கள் 

அடித்திருந் து. 

ஷுபம் அவராரா 13 பவுண்ைரிகள், 1 சிக்ஸருைன் 136, 

வகப்ைன் ரிஷி  வன் 5 பவுண்ைரிகள், 1 சிக்ஸருைன் 42 

ரன்கள் வசாி்த்து ஆட்ைமிழக்காைல் இருந் னாி். 

முன்ன ாக அமித் குைாாி் 6 பவுண்ைரிகளுைன் 74, 

பிரசாந்த் வசாப்ரா 21, நிகில் கங் ா 18 ரன்கள் வசாி்த் னாி். 

இறுதியில், விவெடி முறையில் அந்  அணியின் 

தவற்றிக்கு 47.3 ஓவாி்களில் 289 ரன்கள் தவற்றி 

இலக்காக நிாி்ணயிக்கப்பட்ை நிறலயில், அந்  அணி 299 

ரன்கள் அடித்திருந்  ால், 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் 

ஹிைாசல் தவன்ை ாக அறிவிக்கப்பட்ைது. 

 

17. ச தி மதரியு ொ? 

டிச.20: தைல்ைா, ஒறைக்ரான் வரிறசயில் ‘தைல்றைக்ரான்’ 

என்கிை புதிய வவற்றுருவ கவரானா றவரஸ் 

கண்ைறியப்பட்ைது. 

டிச.21: வாக்காளர் அறையாள அட்றையுைன் ஆ ார் 

எண்றண இறணக்க வழி வறக தசய்யும் வ ர் ல் சட்ைத் 

திருத்  ைவசா ா நாைாளுைன்ைத்தில் நிறைவவறியது. 

டிச.22: எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பு காரணைாக 

தபண்களின் குறைந் பட்ச திருைண வயற  18-லிருந்து 

21-ஆக உயர்த்தும் சட்ை ைவசா ா நாைாளுைன்ை 

நிறலக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்ைது. 

டிச.23: பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்றைத்  டுக்க  மிழகத்தில் 

‘மீண்டும் ைஞ்சப்றப’ திட்ைத்ற   மிழக மு ல்வர் 

மு.க.ஸ்ைாலின் த ாைங்கிறவத் ார். 

டிச.23: ‘வபக்ஸ்வலாவிட்’  என்கிை தபயரில் றபசர் 

நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள கவரானா ைாத்திறரறய 

அவசரப் பயன்பாட்டுக்கு அதைரிக்கா அங்கீகரித் து. 

டிச.23: கர்நாைக சட்ைப்வபரறவயில் கட்ைாய ை ைாற்ைத் 

 றைச் சட்ைம் அைளிக்கு இறைவய நிறைவவற்ைப்பட்ைது. 

டிச.24: வங்கவ சத்  றலநகர்  ாக்காவில் நறைதபற்ை 

ஐந்து நாடுகள் பங்வகற்ை ஆசிய சாம்பியன்ஸ் வகாப்றப 

ஹாக்கி தவண்கலப் ப க்கத்துக்கான வபாட்டியில் இந்திய 

அணி பாகிஸ் ான் அணிறய 4 - 3 என்கிை வகால் 

கணக்கில் வ ாற்கடித் து. 

டிச.24: 15 வயதுக்குட்பட்ை ெூனியர் அதைரிக்க ஸ்குவாஷ் 

ஓபன் வகாப்றபயில் இந்தியாறவச் வசர்ந்  13 வயது 

சிறுமி அனாஹட் சிங் தவன்ைார். இத்த ாைறர தவல்லும் 

மு ல் இந்திய பதின்பருவச் சிறுமி இவர். 

டிச.25: ெனவரி 3-ஆம் வ தி மு ல் 15 -18 வயதுள்ள 

சிைார்களுக்குத்  டுப்பூசி தசலுத்தும் திட்ைம் 

த ாைங்கப்படும் எனப் பிர ைர் வைாடி அறிவித் ார். வைலும், 

முன்களப் பணியாளர்களுக்கு ெனவரி 10 மு ல் கூடு ல் 

 டுப்பூசி தசலுத் ப்படும் என்றும் அறிவித் ார். 

 

18. நீதி ஆவயாக் சுகா ாரக் குறியீட்டில் வகரளம் மு லிைம் 

நீதி ஆவயாக் தவளியிட்ை சுகா ாரக் குறியீட்டில் வகரளம் 

மீண்டும் மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது. அந் ப் பட்டியலில் 

 மிழ்நாடு இரண்ைாமிைத்ற யும், உத் ர பிரவ சம் கறைசி 

இைத்ற யும் பிடித்துள்ளன. 

ைக்களுக்கு சுகா ார வசறவகறள வழங்குவதில் சிைந்து 

விளங்கும் ைாநிலங்கள் த ாைாி்பான குறியீட்றை ைத்திய 

அரசின் தகாள்றக வகுப்பு அறைப்பான நீதி ஆவயாக் 

ஆண்டுவ ாறும் தவளியிட்டு வருகிைது. அந்  அறைப்பு 4-

ஆவது சுகா ாரக் குறியீட்டுப் பட்டியறல தவளியிட்டுள்ளது. 

கைந்  2019-20-ஆம் ஆண்றை அடிப்பறையாகக் 

தகாண்ை ஒட்டுதைாத்  தசயல்பாடுகளுக்கான பட்டியலில் 

தபரிய ைாநிலங்கள் பிரிவில், வகரளம் மு லிைத்ற யும் 

 மிழ்நாடு, த லங்கானா ஆகியறவ அடுத் டுத்  



         

    

இைங்கறளயும் பிடித்துள்ளன. இந் ப் பட்டியலில் உத் ர 

பிரவ சம், பிகாாி், ைத்திய பிரவ சம் ஆகியறவ கறைசி 3 

இைங்களில் உள்ளன. 

சிறிய ைாநிலங்கள் பிரிவில் மிவஸாரம் மு லிைத்ற ப் 

பிடித்துள்ளது. திரிபுரா, சிக்கிம் ஆகியறவ அடுத் டுத்  

இைங்களில் உள்ளன. யூனியன் பிரவ சங்களில்  ாத்ரா-

நகாி் ஹவவலி & ைாைன்-றையு மு லிைத்திலும், சண்டீகாி் 

இரண்ைாவது இைத்திலும், லட்சத்தீவுகள் மூன்ைாவது 

இைத்திலும் உள்ளன. 

ஓராண்டில் சுகா ார வசறவகறள சிைப்பாக 

வைம்படுத்திய தபரிய ைாநிலங்களுக்கான பட்டியலில் 

உத் ர பிரவ சம் மு லிைத்திலும், அஸ்ஸாம் இரண்ைாவது 

இைத்திலும், த லங்கானா மூன்ைாவது இைத்திலும் 

உள்ளன. சிறிய ைாநிலங்களுக்கான பட்டியலில் 

மிவஸாரம், வைகாலயம், நாகாலாந்து ஆகியறவ 

முன்னணியில் உள்ளன. 

நீதி ஆவயாக் ஒட்டுதைாத்  சுகா ாரக் குறியீட்டில் வகரளம் 

த ாைாி்ந்து 4-ஆவது ஆண்ைாக மு லிைத்ற ப் 

பிடித்துள்ளது குறிப்பிைத் க்கது. இந்  ஆய்வின்வபாது 24 

காரணிகள் ஆராயப்பட்ை ாக நீதி ஆவயாக் 

த ரிவித்துள்ளது. ைத்திய சுகா ார அறைச்சகம், உலக 

வங்கி ஆகியவற்றுைன் இறணந்து இந் க் குறியீட்றை 

நீதி ஆவயாக்  யாரித்துள்ளது. 

சுகா ார வசறவகறள வழங்குவ ற்கான திட்ைங்கறள 

வகுக்கும்வபாது இந் ப் பட்டியறல ைாநில அரசுகள் 

முன்ைாதிரியாகக் தகாண்டு தசயல்பைலாம் என நீதி 

ஆவயாக் துறணத்  றலவாி் ராஜீவ் குைாாி் 

த ரிவித்துள்ளாாி். 

 

19. சுகா ார துறை தசயல்பாட்டில் வகரளா மு லிைம், 

 மிழகம் 2-ம் இைம்: உத் ரபிரவ ச ைாநிலத்துக்கு கறைசி 

இைம் 

வ சிய அளவிலான சுகா ார துறை தசயல்பாட்டில் வகரளா 

மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது.  மிழகம், த லங்கானா 

அடுத் டுத்  இைங்களில் உள்ளன. 

ைத்திய அரசின் நிதி ஆவயாக் அறைப்பு கைந்  2017-ம் 

ஆண்டு மு ல் சுகா ாரத் துறையில் சிைந்து விளங்கும் 

ைாநிலங்கள் குறித்து ஆய்வு தசய்து  ரவரிறச பட்டியறல 

தவளியிட்டு வருகிைது. அ ன்படி 2019-20-ம் 

ஆண்டுக்கான சுகா ார குறியீடு தைல்லியில் வநற்று 

தவளியிைப்பட்ைது. 

நிதி ஆவயாக் துறணத்  றலவர் ராஜீவ் குைார், 

 றலறை நிர்வாக அதிகாரி அமி ாப் காந்த், கூடு ல் 

தசயலாளர் ராவகஷ் சர்வால், உலக வங்கியின் மூத்  

அதிகாரி ஷீனா சாப்ரா ஆகிவயார் சுகா ார குறியீட்றை 

தவளியிட்ைனர். 

நிதி ஆவயாக், ைத்திய சுகா ாரத் துறை, உலக வங்கி 

ஆகியறவ இறணந்து  யாரித்துள்ள சுகா ார குறியீட்டில் 

தபரிய ைாநிலங்கள், சிறிய ைாநிலங்கள், 

யூனியன்பிரவ சங்கள் என 3 பிரிவுகளில் ரவரிறசப் 

பட்டியல் தவளியிைப் பட்டுள்ளது. 

தபரிய ைாநிலங்களின் பட்டியலில் 19 ைாநிலங்கள் 

இைம்தபற்றுள்ளன. இதில் வகரளா மு லிைத்ற ப் 

பிடித்துள்ளது. 4-வது முறையாக அந்  

ைாநிலம்மு லிைத்ற   க்க றவத்திருக்கிைது.  மிழகம் 2-

வது இைத்ற யும், த லங்கானா 3-வது இைத்ற யும் 

தபற்றுள்ளன. ஆந்திரா, ைகாராஷ்டிரா, குெராத், இைாச்சல 

பிரவ சம்,பஞ்சாப், கர்நாைகா, சத்தீஸ்கர், ஹரியாணா, 

அசாம், ொர்க்கண்ட், ஒடிசா, உத் ராகண்ட், ராெஸ் ான், 

ைத்திய பிரவ சம், பிஹார்ஆகியறவ அடுத் டுத்  

இைங்களில் உள்ளன. உத் ரபிரவ சம் கறைசி இைத்தில் 

உள்ளது. 

சிறிய ைாநிலங்கள் பட்டியலில் 8 ைாநிலங்கள் 

இைம்தபற்றுள்ளன. இதில் மிவசாரம் 

ைாநிலம்மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது. திரிபுரா, சிக்கிம், 

வகாவா, வைகாலயா, ைணிப்பூர், அருணாச்சல பிரவ சம், 

நாகாலாந்து ஆகியறவ அடுத் டுத்  இைங்களில் 

உள்ளன. 

யூனியன் பிரவ ச ங்களில்  ாத்ரா- நாகர் ஹவவலி 

ைற்றும் றையு-ைாைன் மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது. 

சண்டிகர், லட்சத்தீவு, புதுச்வசரி, தைல்லி, ெம்மு-காஷ்மீர், 

அந் ைான் - நிவகாபர் அடுத் டுத்  இைங்களில்உள்ளன.-

பிடிஐ 

 

20. வெம்ஸ் தவப் த ாறலவநாக்கி திட்ைத்தில் 

பணியாற்றிய இந்திய தபண் விஞ்ஞானி 

வெம்ஸ் தவப் விண்தவளி த ாறலவநாக்கி திட்ைத்தில் 

இந்திய தபண் விஞ்ஞானி ஒருவர் பணியாற்றியுள்ள 

விவரம்  ற்வபாது த ரியவந்துள்ளது. 

அதைரிக்க விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறலயைான நாசா, 

ஐவராப்பா விண்தவளி ஆராய்ச்சிறையம், கனைா ஆராய்ச்சி 

றையம் ஆகியறவ இறணந்து வெம்ஸ் தவப் விண்தவளி 

த ாறலவநாக்கிறய (வெைபிள்யூஎஸ்டி) உருவாக்கி 

உள்ளது. 

த ன் அதைரிக்காவின் பிதரஞ்சு கயானாவிலுள்ள தகாரு 

விண்தவளி  ளத்திலிருந்து ஏரியன்-5 ராக்தகட் மூலம் 

இந்  த ாறலவநாக்கி கைந்  சனிக்கிழறை விண்ணில் 

தவற்றிகரைாக ஏவப்பட்டு உள்ளது. ரூ.75 ஆயிரம்வகாடி 

தசலவில் இந் த் த ாறலவநாக்கி 

வடிவறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகம் வ ான்றியது எப்படி என்பது உட்பை பல்வவறு 

அறிவியல் அதிசயங்கறள இந்  த ாறலவநாக்கி மூலம் 

கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று நாசா விஞ்ஞானிகள் 

த ரிவித்துள்ளனர். 

தபாதுவாக நட்சத்திரங்கள் இைந் ாலும் பல ஒளி 

ஆண்டுகள் த ாறலவில் இருப்ப ால் அ ன் ஒளி நைக்கு 

கிறைத்துக்தகாண்வை இருக்கும். அந்  நட்சத்திரம் 

இைந் ாலும் அ ன் ஒளிறய றவத்து அ றன ஆராய 

முடியும். இப்படி பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் 

இைந்  நட்சத்திரங்கள் குறித்தும் இந்  வெம்ஸ் தவப் 

த ாறலவநாக்கி ஆராயவுள்ளது. 

இந்  விண்தவளி த ாறலவநாக்கி திட்ைத்தில் 

ஏராளைானவிஞ்ஞானிகள் பணியாற்றியுள்ளனர். இதில் 

இந்திய விஞ்ஞானி ைாக்ைர் ஹஷிைா ஹசனும் ஒருவர். 



         

    

இந்தியா உட்பை 7 நாடுகளின் விஞ்ஞானிகள் இந் த் 

திட்ைத்தில் பங்வகற்று இருந் னர். உத் ரபிரவ ச ைாநிலம் 

லக்வனாவில் பிைந்  ஹஷிைா ஹசன், இந் த் திட்ைத்தில் 

பங்வகற்று இந்தியர்களுக்குப் தபருறை வசர்த்துள்ளார். 

இதுகுறித்து ைாக்ைர் ஹஷிைா கூறும்வபாது, “ரஷ்யாவின் 

சார்பில்ஸ்புட்னிக் விண்கலம் ஏவப்பட்ைவபாது எனது 

பாட்டி உள்ளிட்ை குடும்பத்தினர் அறனவரும் கண்டு 

ரசித் னர். அப்வபாவ  எனக்கு விண்தவளி துறை மீது 

ஆர்வம் வந்துவிட்ைது. நிலவில் ைனி ர்கள் 

இைங்கியவபாது நானும் ஒரு நாள் நாசாவில் 

பணிபுரிவவன் என்று கனவு கண்வைன். அந் க் கனவு 

நிறைவவறியுள்ளது. விண்தவளித் துறையில் பல்வவறு 

ஆராய்ச்சிகறள வைற்தகாள்ள விரும்புகிவைன்” என்ைார். 

மும்றபயிலுள்ள ைாைா இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் 

ஃபண்ைைண்ைல் ரிசர்ச் (டிஐஎஃப்ஆர்) நிறுவனத்தில் 

பணிபுரிந்து வந்  ஹஷிைா, பின்னர் லண்ைன் தசன்று 

ஆக்ஸ்வபார்ட் பல்கறலக்கழகத்தில் அணு அறிவியலில் 

ைாக்ைவரட் படிப்றபமுடித் ார். பின்னர் அதைரிக்கா தசன்று 

1994-ல் நாசாவில் விஞ்ஞானியாக வசர்ந் ார்.  ற்வபாது 

விண்தவளி த ாறலவநாக்கி திட்ைத்தில் இறணந்து 

இந்தியாவுக்கு தபருறை வ டித்  ந்துள்ளார் என்பது 

குறிப்பிைத் க்கது. 

 

21. 2022-இல் ைாநகரங்களில் 5ஜி வசறவ: 

த ாறலத்த ாைாி்பு துறை 

அடுத்  ஆண்டு மு ல் தசன்றன, குருகிராம், தபங்களூரு, 

தகால்கத் ா, மும்றப, சண்டீகாி், தில்லி, ெம்நகாி், 

ஆை ாபாத், றஹ ராபாத், லக்தனள, புவண, காந்திநகாி் 

வபான்ை ைாநகரங்கள் ைற்றும் தபரு நகரங்களில் 5ஜி 

அறலக்கற்றை வசறவ மு ல் கட்ைைாக 

அறிமுகப்படுத் ப்பை உள்ளது. 

த ாறலத்த ாைாி்பு வசறவ நிறுவனங்கள் இந்  

ைாநகரங்கள் ைற்றும் தபரு நகரங்களில் 5ஜி வசா றன 

றையங்கறள அறைத்திருப்ப ன் மூலம் இந்  புதிய 

த ாழில்நுட்பம் அறிமுகைாக உள்ளது. 

இதுகுறித்து த ாறலத்த ாைாி்புத் துறை தவளியிட்ை 

தசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்ப ாவது: 

5ஜி அறலக்கற்றை ஏலம் ைற்றும் அ ற்கான அடிப்பறை 

விறல, ஏலம் விைப்பை வவண்டிய அளவு, ஏல வழிமுறை 

ஆகியவற்றில் உள்ள பல்வவறு நறைமுறைகளுக்கு 

அனுைதி வகட்டு இந்திய த ாறலத்த ாைாி்பு ஒழுங்காற்று 

ஆறணயத்திைம் (டிராய்) கைந்  தசப்ைம்பரில் பரிந்துறர 

சைாி்ப்பிக்கப்பட்ைது. அ ன் அனுைதி கிறைத் தும், 

த ாறலத்த ாைாி்பு வசறவ நிறுவனங்களுக்கு 

அறலக்கற்றை ஒதுக்கீடு நறைமுறைகள் விறரந்து 

வைற்தகாள்ளப்படும். 

அந்  வறகயில், ஏாி்தைல், ரிறலயன்ஸ் ஜிவயா, 

வவாைஃவபான் ஆகிய த ாறலத்த ாைாி்பு நிறுவனங்கள் 

தசன்றன, குருகிராம், தபங்களூரு, தகால்கத் ா, மும்றப, 

சண்டீகாி், தில்லி, ொம்நகாி், ஆை ாபாத், றஹ ராபாத், 

லக்தனள, புவண, காந்திநகாி் ஆகிய நகரங்களில் 5ஜி 

வசா றன றையங்கறள அறைத்திருக்கின்ைன. அ ன் 

மூலம், இந்  ைாநகரங்கள் ைற்றும் தபரு நகரங்களில் 

அடுத்  ஆண்டு 5ஜி த ாழில்நுட்பம் மு ல்கட்ைைாக 

அறிமுகைாக உள்ளது என்று த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

22. கறல பண்பாட்டுத் துறை சார்பாக தசன்றனயில் 

ென.14 மு ல் ‘நம்ை ஊரு திருவிழா’ 

 மிழக கறலப் பண்பாட்டுத் துறை தவளியிட்ை 

தசய்திக்குறிப்பு:  மிழர் திருநாளான தபாங்கல் 

பண்டிறகறய முன்னிட்டு, ‘நம்ை ஊரு திருவிழா’ என்ை 

 றலப்பின்  மிழக பாரம்பரியைான கிராமியக் 

கறலகறள தவளிப்படுத்தும் 500-க்கும் வைற்பட்ை 

கறலஞர்கறளக் தகாண்டு தசன்றனயில் 7 இைங்களில் 

ென. 14, 15, 16-ம் வ திகளில் கறல விழா 

நறைதபைவுள்ளது. 

இவ்விழாவில் 7 தவளி ைாநில கிராமியக் கறலக் 

குழுவினரும் பங்கு தகாள்ளவுள்ளனர். 

கறல விழாறவச் சிைப்பாக நைத்துவது த ாைர்பாகத் 

 மிழ்ப் பண்பாடு ைற்றும் த ால்லியல் துறை அறைச்சர் 

 ங்கம் த ன்னரசு  றலறையில் அதிகாரிகளுைன் 

 றலறைச் தசயலகத்தில் வநற்று ஆவலாசறன 

நைத் ப்பட்ைது. 

இதில், தசன்றனயில் நைத் ப்படும் கறல நிகழ்ச்சிறயப் 

வபால, ைதுறர, திருச்சி, வகாறவ ஆகிய இைங்களிலும் 

நைத்  ஏற்பாடு தசய்ய நைவடிக்றக எடுக்கப்படும் என்று 

முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

23. தபண்களின்  ற்காப்புக்காக “அன்மியூட்” இயக்கம் 

ஐ.ஐ.டி. ைாணவர்கள் த ாைங்கினர் 

தசன்றன ஐ.ஐ.டி. ைாணவர்கள் சமூக நல இயக்கம் 

ஒன்றை த ாைங்கியுள்ளனர். “அன்மியூட்”  என்று 

அறழக்கப்படும் அந்  திட்ைத்தில் ைா விலக்கின்வபாது 

சுத் ைாக இருத் ல் ைற்றும் பாலியல் துன்புறுத் லுக்கு 

எதிரான  ற்காப்பு நைவடிக்றககள் பற்றி கவனம் 

தசலுத் ப்படுகிைது. இந்  முன்முயற்சியின் மூலைாக, 

தபண்கறள குரல் எழுப்பும்படி தூண்டுவது 

ைாணவர்களின் வநாக்கைாகும். வைலும், விழிப்புணர்வு 

பிரசாரங்கறளயும் ைாணவர்கள் நைத்திை 

முறனந்துள்ளனர். ஆண்டுவ ாறும் தசன்றன ஐ.ஐ.டி. 

நைத்தும் ‘சாஸ்த்ரா-2022' என்னும் த ாழில்நுட்ப 

திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக த ாைங்கப்பட்டுள்ள இந்  

இயக்கத்தில் சுைர், வகா றஹஜீன், கிறர, சாக்யா, ஸ்வயம் 

வபான்ை அரசு சாரா அறைப்புகளுைன் ைாணவர்கள் 

இறணந்து பல்வவறு நைவடிக்றககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

இந்  நைவடிக்றககள் கைந்  அக்வைாபர் 16-ந்வ தியில் 

இருந்து வைற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் சாஸ்த்ரா குழுவினர் ஒரு சமூகநல 

பிரச்சிறனறய றகயில் எடுத்து, அற  சைாளிப்ப ற்கான 

முன்முயற்சியில் ஈடுபடுகின்ைனர். இந்  ஆண்டில் 

சாஸ்த்ரா-2022 என்னும் திட்ைத்தின் கீழ், “அன்மியூட்” 

இயக்கம் ஒன்றை த ாைங்கியுள்ளனர். இந்  “அன்மியூட்” 

இயக்கம் கைந்  அக்வைாபர் 24-ந்வ தியன்று நடிகர் 



         

    

ஆஹ்ஸாஸ் சன்னா முன்னிறலயில் காதணாலி 

நிகழ்ச்சியாக த ாைங்கப்பட்ைது. 

 

24. 'தி இந்து' பத்திரிறகயாளருக்கு வகாயங்கா விருது 

‘தி இந்து’ பத்திரிறகயின் தசய்தியாளர் சிவ் சஹாய் சிங், 

ராம்நாத் வகாயங்கா விருதுக்குத் வ ர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

‘தி இந்து’ பத்திரிறகயின் வைற்கு வங்க ைாநிலப் பிரிவில் 

தசய்தியாளராக பணிபுரிபவர் சிவ் சஹாய் சிங். இவர் 

2019-ல்ொர்க்கண்ட் ைாநில அரசின் டிஜிட்ைல் தபாது 

விநிவயாக முறைத் திட்ைத் ால் அடித் ட்டு ைக்கள் வரஷன் 

தபாருட்கறள இழந் து த ாைர்பாக ஒரு கட்டுறரறய 

எழுதியிருந் ார். 

ஆ ார் அட்றைகறள வரஷன் அட்றைகளுைன் இறணக்க 

முடியா  ாலும், ஆ ார் அட்றை இல்லா வர்களும் 

வரஷன் தபாருட்கறள வாங்க முடியா  நிறல 

ஏற்பட்ைற  இந்  கட்டுறர விளக்கியது. தபரும்பாலும் 

பழங்குடி இனத் வர் இந்  புதிய டிஜிட்ைல்ையைாக்கத் 

திட்ைத் ால் பாதிக்கப்பட்ைற  கட்டுறர 

எடுத்துக்காட்டியிருந் து. 

இந்  கட்டுறரக்காக சிவ்சஹாய் சிங், ராம்நாத் 

வகாயங்காவிருதுக்குத் வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

‘கண்ணுக்கு த ரியா  இந்தியாறவ தவளிக்தகாணர் ல்’ 

என்ை பிரிவின் கீழ் விருதுக்கு சிவ் சஹாய் சிங் வ ர்வு 

தசய்யப் பட்டுள்ளார். 

 

 



         

    

1. குஜராத் மாநில முதலமமச்சர் எந்த நுண்-வமலப்பூ 

தளத்தின் குஜராத்தி பதிப்மபத் ததாடங்கினார்? 

அ) டுவிட்டர் 

ஆ) கூ  

இ) சிங்காரி 

ஈ) ரெடிட் 

✓ இந்திய பன்ர ாழி நுண்-வலைப்பூ தள ான ‘கூ’வின் 

குஜொத்தி பதிப்லப குஜொத் மாநில முதல்வர் பூபபந்திெ 

பபடல் ரதாடங்கி லவத்தார். இச்ரெயலி  க்கள் தங்கள் 

தாய்ர ாழிலயப் பயன்படுத்தி உள்ளடக்கத்லதப் பகிெவும் 

 ற்றவர்களுடன் இலைக்கவும் உதவுகிறது.  

✓ குஜொத்தி பதிப்புடன் ‘கூ’ இப்பபாது தமிழ், ஹிந்தி,  ொத்தி, 

கன்னடம், ரதலுங்கு, அஸ்ஸாமி, பஞ்ொபி, ரபங்காலி & 

ஆங்கிைம் உள்ளிட்ட பத்து ர ாழிகளில் கிலடக்கிறது. 

 

2. ‘சில்வர்மலன்’ என்ற பகுதி அதிவவக இரயில் திட்டம் 

அமமக்கப்படுகிற மாநிலம் எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) பகெளா  

இ) குஜொத் 

ஈ) ஒடிொ 

✓ ‘சில்வர்லைன்’ என்பது பகெள  ாநிைத்தில் கட்டப்பட்டு 

வரும் பகுதி அதிபவக இெயில் திட்ட ாகும். இத்திட்டத்தில் 

 ாநிைத்தின் வட  ற்றும் ரதன் முலனகளுக்கு இலடபய 

 ணிக்கு 200 கிமீ பவகத்தில் இெயில்கலள இயக்குவது 

அடங்கும். பகெள ெயில் ப ம்பாட்டுக்கழகம் ரெயற்படுத்தும் 

‘சில்வர்லைன்’ திட்டத்துக்கு எதிொக பகெளா முழுவதும் 

பபாொட்டங்கள் நலடரபற்று வருகின்றன. 

✓ இதன் திட்ட  திப்பீடு `63,940 பகாடி. இந்தத் திட்டத்தின் 

காைக்ரகடு 2025ஆம் ஆண்டு ஆகும். 

 

3. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “அவமானத்தின் தூண்” 

நிமனவுச்சின்னம் அமமந்துள்ள நாடு / பிராந்தியம் எது? 

அ) அர ரிக்கா 

ஆ) ஹாங்காங்  

இ) லதவான் 

ஈ) ெஷ்யா 

✓ “அவ ானத்தின் தூண்” என்பது ரபய்ஜிங்கின் 

தியனன்ர ன் ெதுக்கத்தில் ரகால்ைப்பட்டவர்கலள 

நிலனவுகூரும் ஒரு நிலனவுச்சின்ன ாக்கும். இது 1997 

முதல் ஹாங்காங் பல்கலை வளாகத்தில் அல ந்துள்ள 8 

மீட்டர் உயெச்சிலையாகும். இந்த நிலனவுச்சின்னத்தில் 

ஐம்பது துயரம் ததாய்ந்த முகங்களும் சித்திெவலதக்கு 

உடல்களும் ரெதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

✓ 1989ஆம் ஆண்டில் தியனன்ர ன் ெதுக்கத்லதச் சுற்றி 

சீன துருப்புக்களால் ரகால்ைப்பட்ட ஜனநாயக எதிர்ப்பாளர் 

-கலள நிலனவுகூரும் வலகயில் இந்தத்தூண் உள்ளது. 

இச்சிலைலய இெபவாடு இெவாக கலெக்கும் 

நடவடிக்லகலய ஹாங்காங் பல்கலை ப ற்ரகாண்டது. 

 

4. ‘தபண்களின் உரிமமகள் மற்றும் நலன்கமளப் 

பாதுகாப்பதற்கான சட்டத்மத’ நிமறவவற்றிய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ெஷ்யா 

ஈ) ெவூதி அபெபியா 

✓ பதசிய  க்கள் காங்கிெஸின் சீனாவின் நிலைக்குழு, 

‘ரபண்களின் உரில கள்  ற்றும் நைன்கலளப் 

பாதுகாப்பதற்கான ெட்டத்தின்’ வலெவு திருத்தத்லத 

அறிவித்தது. பணியிடத்திலும் வீட்டிலும் ரபண்களின் 

உரில கலளப் பாதுகாப்பது இச்ெட்டத்தின் பநாக்க ாகும். 

 

5. திவால் மற்றும் தநாடிப்பு நிமல குறியீட்மட தசயல்படு 

-த்துகிற மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) நிதி அல ச்ெகம் 

ஆ) ரபருநிறுவன விவகாெங்கள் அல ச்ெகம்  

இ) ரவளியுறவு அல ச்ெகம் 

ஈ) வணிகம்  ற்றும் ரதாழிற்துலற அல ச்ெகம் 

✓ ரபருநிறுவன விவகாெங்கள் அல ச்ெகம் (MCA) திவால் 

 ற்றும் ரநாடிப்புநிலை (IBC) குறியீட்டில் சிை கடுல யான 

விதிமுலறகலள முன்ர ாழிந்துள்ளது. ஒரு தீர் ானத் 

திட்டத்லத அங்கீகரிக்க அல்ைது நிொகரிக்க, திவால் 

தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரிலய IBC முப்பது நாட்களுக்குள் 

நிய னம் ரெய்ய பவண்டும் என்று MCA முன்ர ாழிந்தது.  

✓ ஜன.13ஆம் பததிக்குள் இத்திட்டம் குறித்த ரபாது க்களின் 

கருத்துக்கலள அெொங்கம் பகாரியுள்ளது. 

 

6. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் எந்தத் வததி 

வமர அமடயாளக்குறியாக்க விதிகமள நீட்டித்துள்ளது? 

அ) ஜனவரி 1, 2022 

ஆ) ஏப்ெல் 1, 2022 

இ) ஜூன் 30, 2022  

ஈ) ரெப்டம்பர் 30, 2022 

✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ெமீபத்தில் அலடயாளக்குறியாக்க 

விதிகலள 2022 ஜூன்.30 வலெ நீட்டித்துள்ளது.  

✓ வணிகத் தளங்களில் அட்டை தரடை அழித்துவிட்டு 

அலடயாளக்குறியாக்கத்லதப் பயன்படுத்துவதற்கான 

காைக்ரகடு ப லும் 6  ாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ வணிகர்கள்  ற்றும் பைம் ரெலுத்தும் நிறுவனங்கள் 

2021 டிெ.31’க்கு முந்லதய காைக்ரகடுலவ பூர்த்தி ரெய்ய 

இயைால லய ரவளிப்படுத்தியதால்,  த்திய வங்கியால் 

இந்த நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வணிக தளத்தில் 

அட்லட தெலவப் பதிவுரெய்ய, பகாப்பு 

அலடயாளக்குறியாக்க அட்லட பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

7. இந்தியாவில, ‘வதசிய நுகர்வவார் உரிமமகள் நாள்’ 

அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது?  

அ) டிெம்பர் 20 

ஆ) டிெம்பர் 22 

இ) டிெம்பர் 24  

ஈ) டிெம்பர் 25 

✓ இந்தியா முழுவதும் ஆண்டுபதாறும் டிெம்பர்.24ஆம் பததி 

பதசிய நுகர்பவார் உரில கள் நாளாக 

ரகாண்டாடப்படுகிறது. இது பதசிய நுகர்பவார் நாள் 

என்றும் அலழக்கப்படுகிறது. 

✓ நுகர்பவார் பாதுகாப்புச் ெட்ட ானது இந்தியக் குடியெசுத் 

தலைவரின் ஒப்புதலைப் ரபற்ற பததியான 1986 டிெ.24 

இந்நாளில் நிலனவுகூெப்படுகிறது. 

✓ நுகர்பவாரின் உரில கள்  ற்றும் ரபாறுப்புகள் குறித்து 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவபத இந்த நாளின் பநாக்கம். 

உைக நுகர்பவார் உரில  நாள் ஆண்டுபதாறும்  ார்ச்.15 

அன்று ரகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

8. பிரதமரின் வவமலவாய்ப்பு உருவாக்க திட்டத்மத 

(PMEGP) தசயல்படுத்துகிற நிறுவனம் எது? 

அ) KVIC  

ஆ) NSIC 

இ) NABARD 

ஈ) SIDBI 

✓ காதி  ற்றும் கிொ ப்புறத் ரதாழில்கள் ஆலையம் (KVIC) 

பிெத ரின் பவலைவாய்ப்பு உருவாக்க திட்டத்லத 

ரெயல்படுத்தி வருகிறது. ெமீபத்தில். KVIC, உத்தெ பிெபதெ 

மாநிலத்தின் பண்படல்கண்ட் பகுதியில் சுயரதாழில் 

நடவடிக்லககலளத் ரதாடங்கியது. 

✓ ஜான்சி  ாவட்டம்  ற்றும் புந்பதல்கண்ட் பகுதியின் சிை 

பகுதிகளில் உள்ள கிொ ப்புற லகவிலனஞர்களுக்கு 

பாலன வலனயும் மின்ொெ ெக்கெம், பதனீ வளர்ப்பு ரபட்டி 

 ற்றும் அகர்பத்தி எந்திெம் ஆகியவற்லற MSME இலை 

அல ச்ெர் வழங்கினார். 

 

9. சத்தீஸ்கர் மற்றும் தில்லிக்குப் பிறகு தனது ஆரம்பப் 

பள்ளிகளில் ‘மகிழ்ச்சி பாடத்திட்ட’த்மதத் ததாடங்கவுள்ள 

மாநில அரசு எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) குஜொத் 

இ)  காொஷ்டிொ 

ஈ) உத்தெ பிெபதெம்  

✓ உத்தெ பிெபதெத்தில் உள்ள 150 ரதாடக்கப் பள்ளிகளில் 

ஒரு பொதலனத் திட்ட ாக ‘ கிழ்ச்சி பாடத்திட்ட’த்லதத் 

ரதாடங்க உத்தெ பிெபதெ  ாநிை அெசு முடிவு ரெய்துள்ளது. 

இது  ாைவர்கலள இயற்லக, ெமூகம்  ற்றும் நாட்டின் 

மீது அதிக ஈடுபாடு ரகாண்டவர்களாக  ாற்றுவலத 

பநாக்க ாகக் ரகாண்டுள்ளது. 

✓ ெத்தீஸ்கர்  ற்றும் தில்லிக்கு அடுத்தபடியாக நாட்டின் 

மூன்றாவது  ாநிை ாக உத்தெ பிெபதெம் ‘ கிழ்ச்சி பாடத் 

திட்டத்லத ரெயல்படுத்தும். 1-8ஆம் வகுப்பு  ாைவர்களு 

-க்கு இந்தப் பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

 

10. திமரப்படங்கள்மீதான தணிக்மகமய நிறுத்துவதாக 

சமீபத்தில் அறிவித்த நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அெபு அமீெகம்  

ஆ) பஹ்லென் 

இ) ஓ ான் 

ஈ) ஈொன் 

✓ இனி திலெயெங்குகளில் ரவளியாகும் திலெப்படங்கலள 

தணிக்லக ரெய்ய  ாட்படாம் என ஐக்கிய அெபு அமீெகம் 

அறிவித்துள்ளது. ரவளிநாட்டினலெ ஈர்க்கும் ஒரு 

தாொளவாத ல ய ாக நாட்லட உயர்த்துவதற்கான ஒரு 

முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிறது. 

✓ அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, “படங்கள் அவற்றின் ெர்வபதெ 

பதிப்பின்படி திலெயெங்குகளில் திலெயிடப்படும்”. 

 

 

1. ப லும் 2 ரகாபொனா தடுப்பூசிகளுக்கு  த்திய அெசு 

அனு தி 

கபொனா ரதாற்றுக்கு எதிொன பபாொட்டத்லத ப லும் 

வலுப்படுத்தும் வலகயில் பகாாோா்பிபவக்ஸ், 

பகாபவாபவக்ஸ் ஆகிய தடுப்பூசிகளின் அவெெகாைப் 

பயன்பாட்டுக்கு இந்திய  ருந்துகள் தெக் கட்டுப்பாட்டு 

இயக்குநெகம் (டிசிஜிஐ) அனு தி அளித்துள்ளது. 

கபொனா ரதாற்று சிகிச்லெக்கான  ால்னுபிொவிாோா் 

 ாத்திலெயின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கும் அனு தி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அர ரிக்காலவச் பொோா்ந்த பநாபவாபவக்ஸ் நிறுவனம் 

பகாபவாபவக்ஸ் கபொனா தடுப்பூசிலயத் தயாரித்தது. 

அத்தடுப்பூசிலய அதிக எண்ணிக்லகயில் தயாரித்து, 

குலறந்த, நடுத்தெ வரு ானம் ரகாண்ட நாடுகளுக்கு 

விநிபயாகிப்பதற்காக சீெம் நிறுவனத்துடன் 

பநாபவாபவக்ஸ் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் ஒப்பந்தம் 

ப ற்ரகாண்டது. அத்தடுப்பூசியின் அவெெகாைப் 

பயன்பாட்டுக்கு உைக சுகாதாெ அல ப்பு கடந்த 17-ஆம் 

பததி ஒப்புதல் வழங்கியிருந்தது. 

லஹதொபாலதச் பொோா்ந்த பயாைஜிகல்-இ நிறுவனம், 

பகாாோா்பிபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய  த்திய உயிரி 

ரதாழில்நுட்பத் துலறயுடன் இலைந்து தயாரித்தது. இது 

முழுவதும் உள்நாட்டிபைபய தயாரிக்கப்பட்ட 3-ஆவது 

கபொனா தடுப்பூசியாகும். அர ரிக்காலவச் பொோா்ந்த ர ாோா்க் 

நிறுவனம், கபொனா ரதாற்றால் பாதிக்கப்படுபவாருக்கு 

சிகிச்லெ அளிப்பதற்காக  ால்னுபிொவிாோா்  ாத்திலெலயத் 

தயாரித்தது. 

பரிந்துலெயும் அனு தியும்: பகாபவாபவக்ஸ், 

பகாாோா்பிபவக்ஸ் ஆகிய தடுப்பூசிகலளயும்,  ால்னுபிொவிாோா் 

 ாத்திலெலயயும் இந்தியாவில் பயன்படுத்த அனு தி 

அளிக்கு ாறு  த்திய  ருந்துகள் தெக் கட்டுப்பாட்டு 

 

 

 

 



         

    

அல ப்பின் (சிடிஎஸ்சிஓ) தடுப்பூசி நிபுைாோா்கள் குழு 

 த்திய அெசுக்குப் பரிந்துலெ வழங்கியிருந்தது. 

அப்பரிந்துலெலய டிசிஜிஐ ஏற்றுக் ரகாண்டு, 3 

 ருந்துகளின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கும் 

ரெவ்வாய்க்கிழல  அனு தி வழங்கியது. இது ரதாடாோா்பாக 

 த்திய சுகாதாெத் துலற அல ச்ொோா்  ன்சுக்  ாண்டவியா 

ட்விட்டரில் ரவளியிட்ட பதிவில், ‘‘ஒபெ நாளில் 3 

 ருந்துகளின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கு அனு தி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. பகாாோா்பிபவக்ஸ், பகாபவாபவக்ஸ் 

தடுப்பூசிகலளயும்,  ால்னுபிொவிாோா்  ாத்திலெலயயும் 

கட்டுப்பாடுகளுடன் பயன்படுத்த அனு தி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அனு தியானது கபொனா ரதாற்றுக்கு எதிொன 

உைகின் பபாொட்டத்லத ப லும் வலுப்படுத்தும். 

அப்பபாொட்டத்லத பிெத ாோா் நபெந்திெ ப ாடி முன்னின்று 

நடத்தி வருகிறாாோா். இந்தியாவின்  ருந்து நிறுவனங்கள் 

ஒட்டுர ாத்த உைகுக்கும் பைனளிப்பலவயாக உள்ளன. 

‘ஹாட்ரிக்’  தடுப்பூசி: ஆாோா்பிடி புெதப் பிரிலவ 

அடிப்பலடயாகக் ரகாண்டு உள்நாட்டிபைபய 

தயாரிக்கப்பட்ட முதல் கபொனா தடுப்பூசி, பகாாோா்பிபவக்ஸ். 

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட 3-ஆவது தடுப்பூசியாக அது 

விளங்குகிறது. நாபனாபாாோா்டிகல் ரதாழில்நுட்பத்தில் 

தயாரிக்கப்பட்ட பகாபவாபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய சீெம் 

நிறுவனம் உற்பத்தி ரெய்யவுள்ளது. 

 ால்னுபிொவிாோா்  ாத்திலெயானது 18 வயலதக் 

கடந்தவாோா்களுக்கான கபொனா சிகிச்லெயிலும், 

அத்ரதாற்றின் பாதிப்பு தீவிெ லடய 

வாய்ப்புள்ளவாோா்களுக்கான சிகிச்லெயிலும் 

பயன்படுத்தப்படவுள்ளது. அந்த  ாத்திலெலய 

இந்தியாவில் 13 நிறுவனங்கள் தயாரித்து 

விநிபயாகிக்கவுள்ளன’’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாாோா். 

பயன்பாட்டு முலறகள்: பகாாோா்பிபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய 28 

நாள்கள் இலடரவளியில் இரு தவலைகளாகச் ரெலுத்த 

பவண்டும். பகாபவாபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய 21 நாள்கள் 

இலடரவளியில் இரு தவலைகலளச் ரெலுத்த 

பவண்டும். இரு தடுப்பூசிகலளயும் 2 முதல் 8 டிகிரி 

ரெல்ஷியஸ் ரவப்பநிலையில் பெமித்துலவக்க பவண்டும். 

 ால்னுபிொவிாோா்  ாத்திலெலய  ருத்துவாோா்கள் 

பரிந்துலெத்தால்  ட்டுப  பயன்படுத்த பவண்டும். 18 

வயலதக் கடந்தவாோா்களுக்கு  ட்டுப  அந்த  ாத்திலெ 

பரிந்துலெக்கப்பட பவண்டும். நாரளான்றுக்கு இரு 

 ாத்திலெகலள எடுத்துக் ரகாள்ளைாம். ரதாடாோா்ந்து 5 

நாள்களுக்கு ப ல் அந்த  ாத்திலெலயப் பயன்படுத்தக் 

கூடாது. 

அனு திக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசிகள்: நாட்டில் பகாவிஷீல்ட், 

பகாபவக்ஸின், ஸ்புட்னிக்-வி ஆகிய கபொனா 

தடுப்பூசிகள் ஏற்ரகனபவ  க்களுக்குச் ரெலுத்தப்பட்டு 

வருகின்றன.  ாடாோா்னா, ஜான்ென்&ஜான்ென், லெபகாவ்-

டி ஆகிய தடுப்பூசிகளின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கு 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அலவ இன்னும் 

பயன்பாட்டுக்கு வெவில்லை. 

தடுப்பூசிகள் வரிலெயில் பகாாோா்பிபவக்ஸ், 

பகாபவாபவக்ஸ் ஆகியலவ இலைந்துள்ள நிலையில், 

நாட்டில் அனு தி வழங்கப்பட்டுள்ள கபொனா 

தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்லக 8-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 

2. பதசிய அளவிைான மீன் பிடிப்பில் தமிழகம் முதலிடம் 

தமிழகம் முழுவதும் 5,500 விலெப்படகுகள், 25 

ஆயிெத்துக்கும் ப ற்பட்ட நாட்டுப்படகுகள் மீன்பிடிப்பில் 

ஈடுபட்டுள்ளன. பதசிய அளவிைான மீன்பிடியில் 

கடந்தாண்டு குஜொத் முதலிடத்தில் இருந்தது. ஒன்றிய 

கடல் மீன் ஆொய்ச்சி கூட கைக்ரகடுப்பின்படி, 

நடப்பாண்டு மீன் பிடிப்பில் தமிழகம் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளது. 

தமிழக கடற்கலெயின் நீளம் 1,071 கி.மீ. இதில் 

ொ நாதபுெம்  ாவட்ட கடற்கலெயின் நீளம் 237 கி.மீ. 

 ாவட்டத்தில் 1,600க்கும் ப ற்பட்ட விலெப்படகுகள், 

5,700க்கும் ப ற்பட்ட நாட்டுப்படகுகளில் மீன்பிடி ரதாழில் 

நடந்து வருகிறது. கடந்த 2018ல் தமிழகத்தில் 7.18 ைட்ெம் 

டன், 2019ல் 7.75 ைட்ெம் டன் மீன்கள் பிடிபட்டன. 2020-

21ல் 10 ைட்ெம் டன் மீன்கள் பிடித்து குஜொத்  ாநிைத்லத 

பின்னுக்கு தள்ளி தமிழகம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

ொ நாதபுெம்  ாவட்டம் 2.64 ைட்ெம் டன் மீன்கள் பிடித்து 

 ாநிைத்தில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

3. பாபப, அரைக்ஸியாவுக்கு விருது 

துலப உைக கால்பந்து விருதுகளின் 12-ஆவது 

எடிஷனில், 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த கால்பந்து 

வீெொக பிொன்ஸின் கிலியன் பாபப, சிறந்த 

வீொங்கலனயாக ஸ்ரபயினின் அரைக்ஸியா புரடைாஸ் 

பதாோா்வாகினாோா். 

துலபயில் உள்ள புாோா்ஜ் கலிஃபாவில் நலடரபற்ற 

நிகழ்ச்சியில், ஆண்டின் சிறந்த பகால் ஸ்பகாொோா்  ற்றும் 

ெசிகாோா்கள் வெபவற்லப ரபற்ற வீெருக்கான  ாெபடானா 

விருலத பபாைந்தின் ொபாோா்ட் ரைவாண்படாவ்ஸ்கி 

ரபற்றாாோா். அதிக பகாைடித்த வீெருக்கான விருது 

பபாாோா்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியாபனா ரொனால்படாவுக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

ஆடவாோா் பிரிவில் சிறந்த கிளப்பாக ரெல்சியும்,  களிாோா் 

பிரிவில் சிறந்த கிளப்பாக பாாோா்சிபைானாவும் பதாோா்வாகின. 

சிறந்த பதசிய அணியாக இத்தாலி விருது ரபற்றது. சிறந்த 

தடுப்பாட்ட வீெொக லிபயானாாோா்படா பபானுச்சி (இத்தாலி), 

சிறந்த பகால்கீப்பொக கியான்லுகி படானாரு ா (இத்தாலி), 

சிறந்த பயிற்சியாளொக ொபாோா்படா  ான்சினி (இத்தாலி) 

பதாோா்வாகினாோா். 

 



         

    

1. INS கேசரி, சமீபத்தில் எந்த நாட்டுக்கு உணவு உதவி 

மற்றும் பாதுோப்பு உதவிேளை வழங்கியது? 

அ) மடகாஸ்கர் 

ஆ) மமாசாம்பிக்  

இ) மாலத்தீவுகள் 

ஈ) மியான்மர் 

✓ சாகர் திட்டத்தின் கீழ், இந்திய கடற்படடயின் INS ககசரி 

கபார்க்கப்பல், மமாசாம்பிக் நாட்டின் மபுகடா துடைமுகத்து 

-க்கு 500 டன் உணவு மபாருட்கள் மற்றும் உதவிப்மபாரு 

-ட்கடை மகாண்டுமசன்ைது. 

✓ அகதாடு, மமாசாம்பிக் இராணுவத்துக்கு அளிக்க இரண்டு 

அதிவிடரவு படகுகள் மற்றும் தற்காப்பு பாதுகாப்பு 

தைவாடங்கடையும் மகாண்டுமசன்ைது. முன்னதாக INS 

ககசரி மாலத்தீவுகள், மமாரிசியஸ், சீமெல்ஸ், மடகாஸ்கர் 

மற்றும் மகாகமாகராசு ஆகிய நாடுகளுக்கு மனிதாபிமான 

மற்றும் மருத்துவ உதவிகடை வழங்கியது. 

 

2. அண்ளமயில் குடியரசுத்தளைவரால் PN பணிக்கரின் 

சிளை திறந்து ளவக்ேப்பட்டது. அவருடன் ததாடர்புளடய 

இயக்ேம் எது? 

அ) மபண்கள் அதிகாரமளித்தல் 

ஆ) எழுத்தறிவு மற்றும் நூலகம்  

இ) குழந்டத வைர்ச்சி 

ஈ) சுத்தமான தண்ணீர் 

✓ ககரை மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ை 

P N பணிக்கர் சிடலடய குடியரசுத்தடலவர் இராம்நாத் 

ககாவிந்த் திைந்துடவத்தார். P N பணிக்கர் ககரைத்தில் 

எழுத்தறிவியக்கம் & நூலகங்கடை கமம்படுத்துதற்காக 

1945’இல் ‘கிரந்தசாலா சங்கம்’ மதாடங்கினார். 

✓ “வாசித்து வைர்ச்சியடடவீர்” என்று மபாருள்படும் 

“வாயிச்சு வைர்க” என்ை மசய்திக்காக அவர் புகழ்மபற்ைார். 

எழுத்தறிவு இயக்கத்டத ஒரு பிரபலமான சமூக-கலாசார 

இயக்கமாக மாற்றினார். 

 

3. மிேவும் தீவிரமான ோந்தப்புைம்தோண்ட சிளதந்த 

நியூட்ரான் நட்சத்திரத்தின் தபயர் என்ன? 

அ) மீட்டிகயார் 

ஆ) கமக்னடார்  

இ) பிகைசர் 

ஈ) குவாசர் 

✓ ராட்சத நட்சத்திரங்கள் வீழ்ச்சியடடயும் கபாது, அடவ 

நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கடை உருவாக்குகின்ைன. கமலும் 

இந்த நியூட்ரான் நட்சத்திரங்களில் சில, காந்தப்புலங்கள் 

எனப்படும் மிகவும் தீவிரமான காந்தப்புலத்துடன் ஒரு 

சிறிய குழுடவ உருவாக்குகின்ைன. 

✓ இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்கராபிசிக்ஸ் தடலடமயில், 

வானியலாைர்கள் சமீபத்தில் ‘GRB2001415’ என்றவ ொரு 

திடீர் ஒளியை ஆய்வுமசய்தனர். 2020 ஏப்ரல்.15 அன்று 

நிகழ்ந்த அது ஒரு வினாடியில் பத்தில் ஒரு பங்கு மட்டுகம 

நீடித்தது. ஓர் ஆய்வின்படி, மவளியிடப்பட்ட அந்த ஆற்ைல் 

நமது சூரியன் 1,00,000 ஆண்டுகளில் மவளியிடும் 

கதிர்வீச்சு ஆற்ைலுக்குச் சமமாகும். 

 

4. ‘குப்ளபேைற்ற நேரங்ேளுக்ோன நட்சத்திர மதிப்பீடு 

வழிமுளற - ேருவித்ததாகுப்பு 2022’ஐ தவளியிட்ட 

மத்திய அளமச்சேம் எது? 

அ) ஊரக வைர்ச்சி அடமச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம்  

இ) விவசாய அடமச்சகம் 

ஈ) வனம், சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம் 

✓ வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம் 

குப்டபகைற்ை நகரங்களுக்கான நட்சத்திர மதிப்பீடு 

வழிமுடை - கருவித்மதாகுப்பு 2022’ஐ மவளியிட்டது.  

✓ 2021 அக்கடாபர்.1 அன்று “குப்டபகைற்ை நகரங்கடை” 

உருவாக்குவதற்காக, ஸ்வச் பாரத் மிென்-அர்பன் 2.0’ஐ 

பிரதமர் கமாடி மதாடங்கிடவத்தார். நட்சத்திர மதிப்பீடு 

வழிமுடையின்படி ஒவ்மவாரு நகர்ப்புை உள்ைாட்சி 

அடமப்டபயும் குடைந்தபட்சம் மூன்று நட்சத்திர குப்டப 

இல்லா நகரமாக மாற்றுவகத இதன் கநாக்கமாகும். 

 

5. அண்ளமயில், ‘சிர்ோன் ளைப்பர்கசானிக் ஏவுேளண 

அளமப்ளப’ அறிமுேப்படுத்திய நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இரஷ்யா  

இ) UK 

ஈ) இஸ்கரல் 

✓ கடற்புை மற்றும் தடரசார் இலக்குகடை தாக்கக்கூடிய 

‘சிர்கான் டைப்பர்கசானிக் ஏவுகடண அடமப்டப’ 

ரஷ்யாவின் தற்காப்புப் படட மவற்றிகரமாக கசாதடன 

மசய்துள்ைது. உக்டரன் எல்டலயில் மதாடர்ந்து பதற்ைம் 

நிலவிவரும் நிடலயில் இந்தச் கசாதடன நடத்தப்பட்டது. 

 

6. எந்த மாநிைத்தின் விைம்பரத் தூதராே இந்திய 

கிரிக்தேட் வீரர் ரிஷப் பந்த் நியமிக்ேப்பட்டுள்ைார்? 

அ) உத்தரகாண்ட்  

ஆ) உத்தர பிரகதசம் 

இ) பீகார் 

ஈ) கமற்கு வங்காைம் 

✓ இந்திய கிரிக்மகட் வீரர் ரிெப் பந்த் உத்தரகாண்ட் 

மாநிலத்தின் விைம்பரத் தூதராக நியமிக்கப்பட்டு, 

விடையாட்டுகடை ஊக்குவிக்கவும், மாநில இடைகயார் 

இடடகய மனநல விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் உள்ைார். 

இது மதாடர்பாக உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி 

அறிவித்துள்ைார். 24 வயதான அவர் உத்தரகாண்ட் 

மாநிலத்தின் ைரித்துவார் மாவட்டத்தில் பிைந்தவர். 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

7. சமீப தசய்திேளில் இடம்தபற்ற பராைன் தீவுேள் கதசிய 

வனவுயிரி புேலிடம் அளமந்துள்ை நாடு எது? 

அ) அமமரிக்கா  

ஆ) ரஷ்யா 

இ) ஜப்பான் 

ஈ) இத்தாலி 

✓ அமமரிக்காவின் கலிகபார்னியா கடற்கடர ஆடணயம், 

பாரலன் தீவுகளின் கதசிய வனவுயிரி புகலிடத்தில் எலி 

விெத்டத காற்றில் விடுவதற்கான திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. தீவுகளில் எலிகளின் எண்ணிக்டகடயக் 

கட்டுப்படுத்துவதன்மூலம் அரிய கடற்பைடவகடைக் காக் 

-கும் முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிைது. 

 

8. சர்வகதச புைம்தபயர்ந்கதார் நாள் அனுசரிக்ேப்படுகிற 

கததி எது? 

அ) டிசம்பர் 18  

ஆ) டிசம்பர் 21 

இ) டிசம்பர் 24 

ஈ) டிசம்பர் 27 

✓ உலகைாவிய குடிகயற்ைத்தின் பிரச்சடன & சவால்கடை 

சமாளிப்பதற்காக ஒவ்கவார் ஆண்டும் டிசம்பர்.18 அன்று 

சர்வகதச புலம்மபயர்ந்கதார் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

✓ ஐநா மபாதுச்சடபயானது 1999ஆம் ஆண்டில் அடனத்து 

புலம்மபயர்ந்த மதாழிலாைர்கள் மற்றும் அவர்கைது குடும்ப 

உறுப்பினர்களின் உரிடமகடைப் பாதுகாப்பதற்கான 

ஒரு சர்வகதச தீர்மானத்டத உருவாக்கியது. “Harnessing 

the potential of human mobility” என்பது நடப்பு 2021ஆம் 

ஆண்டில் வரும் இந்நாளிற்கான கருப்மபாருைாகும். 

 

9. 1 மில்லியன் தோகரானா ளவரஸ் தடுப்பு மருந்துேளை 

ஐநாடுேள் அளவயின் ஆதரவுதபற்ற COVAX திட்டத்திற்கு 

நன்தோளடயாே வழங்குவதாே அறிவித்துள்ை நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) இஸ்கரல்  

இ) இந்தியா 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ஐநாடுகள் அடவயின் ஆதரவுமபற்ை COVAX திட்டத்திற்கு 

1 மில்லியன் மகாகரானா டவரஸ் தடுப்பூசிகடை 

வழங்குவதாக இஸ்கரலிய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ைது.  

✓ அஸ்ட்ராமஜமனகா தடுப்பூசிகள் வரும்வாரங்களில் 

வழங்கப்படும் என இத்தாலியின் மவளியுைவு அடமச்சகம் 

மதரிவித்துள்ைது. ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் இஸ்கரலின் 

உைவுகடை வலுப்படுத்தும் ஒரு பகுதியாக இந்த முடிவு 

பார்க்கப்படுகிைது. 

✓ மகன்யா, உகாண்டா மற்றும் ருவாண்டா உட்பட பல 

ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் இஸ்கரல் மநருங்கிய உைடவக் 

மகாண்டுள்ைது. கடந்த ஆண்டு சூடானுடனான உைடவ 

இஸ்கரல் ஏற்படுத்தியது. 

 

10. UNESCO ேைாசார பாரம்பரிய பட்டியலில் ஆசியாவில் 

இருந்து முதன்முளறயாே கசர்க்ேப்பட்ட திருவிழா எது? 

அ) டதவான் ஒளிவிைக்குத் திருவிழா 

ஆ) ஆருத்ரா தரிசனம், தில்டல நடராஜர் ககாவில் 

இ) ஓணம் பண்டிடக 

ஈ) துர்கா பூடஜ  

✓ UNESCO தனது ‘மனிதகுலத்தின் மதாட்டுணரமுடியா 

கலாசார பாரம்பரியங்கள் பட்டியலில்’ துர்கா பூடஜடய 

கசர்த்துள்ைது. UNESCO’இன் பதினாைாவது குழுவானது 

பாரிஸில் நடடமபற்ை மதாட்டுணரமுடியா கலாசார 

பாரம்பரியத்டத பாதுகாப்பதற்கான அதன் கூட்டத்தில், 

மகால்கத்தாவில் உள்ை துர்கா பூடஜடய அப்பட்டியலில் 

கசர்த்தது. இது, ஆசியாவிலிருந்து இந்த மதிப்புமிக்க 

பட்டியலில் கசர்க்கப்பட்ட முதல் திருவிழாவாகும். 

 

 

1. சிைந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கான ‘அடல்’ தரவரிடச 

பட்டியல் மவளியீடு: தமிழகத்டதச் கசர்ந்த 13 கல்வி 

நிறுவனங்கள் இடம்மபற்ைன 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்கள், 

ஆசிரியர்களின் கண்டுபிடிப்பு திைன், 

மதாழில்முடனகவாடர உருவாக்கும் திைன், ஸ்டார்ட் அப் 

கபான்ைவற்டை அடிப்படடயாகக் மகாண்டு, ‘புதுடம 

கண்டுபிடிப்பில் சாதடன படடத்த கல்வி 

நிறுவனங்களுக்கான அடல் தரவரிடச’  என்ை 

திட்டத்டத மத்தியகல்வித் துடை, அகில இந்திய 

மதாழில்நுட்பக் கல்வி கவுன்சில் மூலம் மசயல்படுத்தி 

வருகிைது. 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காப்புரிடமக்கு பதிவு மசய்த 

மாணவர்களின் எண்ணிக்டக, புதுடம 

மதாழில்முடனகவாடர ஊக்குவிப்பதற்கான சிைப்புக் 

கட்டடமப்பு வசதி கபான்ை அம்சங்கள் தரவரிடசக்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைன. 

2021-ம் ஆண்டுக்கான தரவரிடசக்கு 1,438 கல்வி 

நிறுவனங்கள் விண்ணப்பித்திருந்தன. வழக்கமாக, 

மதாழில்நுட்பம் சார்ந்த கல்விநிறுவனங்களுக்கு மட்டுகம 

5 பிரிவாக தரவரிடச மவளியிடப்படும். ஆனால், 

நடப்பாண்டு முதல் மதாழில்நுட்பம் சாராத கல்வி 

நிறுவனங்கள் 2 பிரிவாக இடணக்கப்பட்டு, மமாத்தம் 7 

பிரிவுகைாக தரவரிடச பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது. 

இப்பட்டியடல மத்திய கல்வித் துடை இடணயடமச்சர் 

சுபாஷ் சர்கார் கநற்று மவளியிட்டார். 

அதன்படி, சிைந்த மத்திய கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் 

மசன்டன ஐஐடி மதாடர்ந்து 3-வது முடையாக முதல் 

இடத்டதப் பிடித்துள்ைது. 2-வது இடத்டத மும்டப ஐஐடி, 

3-வது இடத்டத மடல்லி ஐஐடி பிடித்தன. 

மாநில பல்கடலக்கழக பிரிவில் பஞ்சாப் பல்கடலக்கழகம் 

முதல் இடத்டதயும், ககாடவயில் உள்ை 

அவினாசிலிங்கம் பல்கடல. 5-வது இடத்டதயும், கசலம் 

 

 

 

 



         

    

மபரியார்பல்கடலக்கழகம் 10-வது இடத்டதயும் 

பிடித்துள்ைன. 

அரசு மற்றும் அரசு உதவிமபறும் கல்லூரிகள் பிரிவில் 2-

வது இடத்தில் பிஎஸ்ஜி மதாழில்நுட்பக் கல்லூரியும், 4-

வது இடத்தில் தியாகராஜர் மபாறியியல் கல்லூரியும் 

உள்ைன. தனியார் நிகர்நிடல பல்கடல. பிரிவில் 

எஸ்.ஆர்.எம். அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

(4-வது இடம்), கலசலிங்கம் ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனம் 

(6), கவலூர் விஐடி (8) ஆகியடவ இடம் மபற்றுள்ைன. 

தனியார் கல்லூரிப் பிரிவில் ஆர்.எம்.கக. மபாறியியல் 

கல்லூரி2-வது இடத்டதயும், ஸ்ரீகிருஷ்ணாமபாறியியல் 

மற்றும் மதாழில்நுட்பக் கல்லூரி 3-வது இடத்டதயும் 

பிடித்துள்ைன. அகதகபால, மதாழில்நுட்பம் சாராத கல்வி 

நிறுவனங்களின் பிரிவில் பிஎஸ்ஜி கடல, அறிவியல் 

கல்லூரி 4-வது இடத்திலும், திருச்சி கைாலிகிராஸ் 

கல்லூரி 5-வது இடத்திலும் உள்ைன. 

 

2. சுற்றுலா ஆகலாசடனக் குழு மபயாா் மாற்ைம்: தமிழக 

அரசு உத்தரவு 

தமிழ்நாடு சுற்றுலா ஆகலாசடனக் குழு 

சீரடமக்கப்பட்டுள்ைது. அந்தக் குழுவானது, தமிழ்நாடு 

சுற்றுலா கமம்பாடு மற்றும் வைாா்ச்சிக் குழு என மபயாா் 

மாற்ைம் மசய்யப்பட்டுள்ைது. 

இதற்கான உத்தரவு விவரம்:- 

மறுசீரடமக்கப்பட்டுள்ை தமிழ்நாடு சுற்றுலா கமம்பாடு 

மற்றும் வைாா்ச்சிக் குழுவின் துடணத் தடலவராக, அரசு 

முதன்டமச் மசயலாைரும், உறுப்பினாா் மசயலாைராக 

சுற்றுலா வைாா்ச்சிக் கழகத்தின் நிாா்வாக இயக்குநரும் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைனாா். இந்திய சுற்றுலா முகவாா்கள் 

சங்கம், இந்திய சுற்றுலா கசடவ நிறுவன சங்கம், 

தமிழ்நாடு சுற்றுலா சந்டத, மதன்னிந்திய கைாட்டல்கள், 

உணவகங்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு சுற்றுலா சுற்றுப் 

பயணம் விருந்கதாம்பல் சங்கம், இந்திய மதாழில் வாா்த்தக 

சடபகளின் கூட்டடமப்பு, இந்திய மதாழில் கூட்டடமப்பு, 

மதன்னிந்திய மதாழில் வாா்த்தக சடப, மதன்னிந்திய 

கூட்டங்கள், சலுடககள், மாநாடுகள், கண்காட்சி 

ஏற்பாட்டாைாா்கள் சங்கம் உள்ளிட்ட சுற்றுலா 

டமயப்படுத்திய சங்கங்கள் இடம்மபற்றிருக்கும். 

சுற்றுலா கமம்பாடு மற்றும் வைாா்ச்சிக்கான 

ஆகலாசடனகடை வழங்கும் குழு உறுப்பினாா்களின் 

பதவிக் காலம் இரண்டு ஆண்டுகைாகும் என்று தமிழக 

அரசின் உத்தரவில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. சிபிஐ இடண இயக்குநராக வித்யா குல்கர்னி 

நியமனம் 

மசன்டன மண்டல சிபிஐ இடண இயக்குநராக வித்யா 

குல்கர்னிடய நியமித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ைது. 

தமிழகக் காவல் துடையில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் 

கண்காணிப்புத் துடை ஐஜியாகப் பணியாற்றியவர் 

வித்யா குல்கர்னி. இந்நிடலயில், அவர் கடந்த நவம்பரில் 

மத்திய அரசு பணிக்குச் மசன்ைார். இதற்கிடடகய அவடர 

மசன்டன மண்டல சிபிஐ இடண இயக்குநராக நியமித்து 

மத்திய பணியாைர் கதர்வாடணயம் உத்தரவு 

பிைப்பித்துள்ைது. 

இவருடன் ஒடிசா காவல்துடை ஐபிஎஸ் அதிகாரி 

ஞான்சிஷியாம் உபாத்யா, மகாராஷ்டிரா காவல்துடை 

ஐபிஎஸ் அதிகாரி நாவல் பஜாஜ் ஆகிகயாரும் சிபிஐ 

இடண இயக்குநர்கைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

 

4. உயர் நீதிமன்ை அரசு வழக்கறிஞருக்கு 2021ம் 

ஆண்டுக்கான சிைந்த புவிசார் குறியீடு விருது 

புவிசார் குறியீடு பதிவில் வழக்கறிஞர் சஞ்சய் காந்தி 

முக்கிய பங்கு வகித்துள்ைார். தஞ்சாவூர் தட்டு, காஞ்சிபுரம் 

பட்டு உள்ளிட்ட பல்கவறு மபாருட்களுக்கு புவிசார் 

குறியீடு மபற்றுத் தந்துள்ைார். மசன்டன ஐககார்ட்டில் 

அரசு வக்கீலாக பதவி வகித்து வரும் இவருக்கு 

தஞ்சாவூரில் நடடமபற்ை இந்திய ஏற்றுமதி மபாருட்களில் 

கூட்டடமப்பு சார்பில் நடடமபற்ை அரசு விழாவில் 

இதற்கான விருடத தஞ்சாவூர் மாவட்ட கடலத்தட்டு 

தயாரிப்பாைர்கள் சங்கம் வழங்கியது. இவர் அறிவுசார் 

மசாத்துரிடம சங்கத்தின் தடலவராக பதவி வகித்து 

வருகிைார். இந்த நிகழ்ச்சியில் புவிசார் குறியீடு சட்டத்தின் 

கீழ் 500க்கும் கமற்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனாளிகள், 

டகவிடன மற்றும் டகத்தறி துடை கடலஞர்களுக்கும் 

சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. 

 

 



         

    

1. கீச்சன் சசசெல், எந்த நாட்டுக் காெல்துறையின் முதல் 

செண் தறைெராக ஆனார்? 

அ) ஆஸ்திரேலியா 

ஆ) ஜெர்மனி 

இ) அஜமரிக்கா  

ஈ) பின்லாந்து 

✓ நியூயார்க் நகேத்தின் அடுத்த காவல்துறை ஆறையோக 

கீச்சன்ட் ஜசஜவல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம் 

அஜமரிக்காவின் காவல்துறைக்கு தறலறமதாங்கும் 

முதல் ஜபண்மணி என்ை ஜபருறமறய அவர் ஜபற்ைார்.  

✓ கீச்சன் ஜசஜவல், நீள் தீவு காவல் அதிகாரியாவார். 49 

வயதான அவர் நியூயார்க் காவல்துறை ஆறையோக 

பணியாற்றும் மூன்ைாவது கறுப்பினத்தவர் ஆவார். 

 

2. YouGov மேற்சகாண்ட சர்ெமதச ஆய்வின்ெடி, உைகில் 

அதிகம் மொற்ைப்ெடும் ேனிதர் யார்? 

அ) எரலான் மஸ்க் 

ஆ) இேஜினிகாந்த் 

இ) நரேந்திே ரமாடி 

ஈ) போக் ஒபாமா  

✓ YouGov ரமற்ஜகாண்ட சர்வரதச ஆய்வின்படி, அஜமரிக்க 

முன்னாள் அதிபர் போக் ஒபாமா, உலகின் மிகவும் ரபாற்ை 

-ப்படும் மனிதர்களில் தனது இடத்றதத் தக்க றவத்துக் 

ஜகாண்டுள்ளார். 

✓ இந்த ஆய்வுக்காக, முப்பத்ஜதட்டு நாடுகறளச் ரசர்ந்த 

42,000 ரபரிடம் யாறே அதிகம் ரபாற்றுகிறீர்கள்? என்று 

ரகட்கப்பட்டது. ஆடவர் பட்டியலில் பில் ரகட்ஸ் 2ஆவது 

இடத்திலும், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் 3ஆவது இடத்திலும் 

உள்ளனர். இந்தியப் பிேதமர் ரமாடி மிகவும் ரபாற்ைப்படும் 

மனிதர்கள் பட்டியலில் எட்டாவது இடம் பிடித்துள்ளார். 

மகளிருள் மிச்ஜசல் ஒபாமா முதலிடம் பிடித்துள்ளார். 

 

3. பிரதேர் கிருஷி சிஞ்சாயி மயாஜனா என்ெது எந்த 

ேத்திய அறேச்சகத்தின் முதன்றேத் திட்டோகும்? 

அ) ெல் சக்தி அறமச்சகம்  

ஆ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அறமச்சகம் 

இ) உைவு பதப்படுத்துதல் அறமச்சகம் 

ஈ) ஊேக வளர்ச்சி அறமச்சகம் 

✓ `93,068 ரகாடி ஜசலவில் 2021-26ஆம் ஆண்டிற்கான 

பிேதம மந்திரி கிருஷி சிஞ்சாய் ரயாெனாறவ (PMKSY) 

ஜசயல்படுத்துவதற்கு மத்திய அறமச்சேறவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 2015-16’இல் PMKSY ஜதாடங்கப்பட்டது.  

✓ துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசனப் பயன் திட்டம், ஹர் ஜகத் 

ரகா பானி மற்றும் நீர்நிறல ரமம்பாட்டுக் கூறுகள் ஆகிய 

3 கூறுகள் 2021-26’இல் ஜதாடர்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட் 

-டுள்ளன. துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசனப் பயன் திட்டம் 

ெல் சக்தி அறமச்சகத்தாலும் ஒரு ஜசாட்டு - அதிக பயிர் 

திட்டம் மற்றும் நுண்ணீர் பாசனத்திட்டம் ரவளாண் 

அறமச்சகத்தாலும் நீர்நிறல ரமம்பாட்டுத் திட்டம் ஊேக 

வளர்ச்சி அறமச்சகத்தாலும் ஜசயல்படுத்தப்படுகிைது. 

4. ைக்ொர் ெல்மநாக்கு திட்டம் அமையவுள்ள ைாநிலம் 

எது? 

அ) உத்தேப்பிேரதசம் 

ஆ) உத்தேகாண்ட்  

இ) ஹிமாச்சல பிேரதசம் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ இந்தியப்பிேதமர் ம ோடி தறலறமயிலான நடுவண் 

அறமச்சேறவ உத்தேகாண்ட் மாநிலத்தில் யமுறன 

ஆற்றில் லக்வார் பல்ரநாக்குத் திட்டத்றதக் கட்டுவதற்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உத்தேகாண்ட் ெல் வித்யுத் நிகாம் 

லிட்மூலம் கட்டப்படும் அறை மற்றும் நிலத்தடி மின் 

நிறலய கட்டுமானம் இந்தத் திட்டத்தில் அடங்கும். இந்தத் 

திட்டம் உத்தேகாண்ட், தில்லி, இோெஸ்தான், ஹரியானா 

மற்றும் ஹிமாச்சல பிேரதசம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு 

மிகுந்த பயனளிக்கும். 

 

5. சஜனரல் பிபின் இராெத்தின் ேறைறெத் சதாடர்ந்து, 

ெணியாளர்கள் குழுவின் தறைெராக நியமிக்கப்ெட்டெர் 

யார்? 

அ) M M நேவரன  

ஆ) கேம்பீர் சிங் 

இ) R K S பஜதௌரியா 

ஈ) விெய் குமார் சிங் 

✓ ஜெனேல் பிபின் இோவத்தின் மறைறவத் ஜதாடர்ந்து, 

இந்திய ோணுவத்தளபதி மரனாஜ் முகுந்த் நேவரனறவ, 

ோணுவப் பணியாளர்கள் குழுவின் தறலவோக இந்திய 

அேசு நியமித்தது. 

 

6. ஆறு அணு உறைகள் அறேக்கப்ெடவுள்ள சஜய்தாபூர் 

அறேந்துள்ள ோநிைம் எது? 

அ) மகாோஷ்டிோ  

ஆ) உத்தே பிேரதசம் 

இ) பீகார் 

ஈ) ரமற்கு வங்காளம் 

✓ மகாோஷ்டிே மாநிலத்தில் உள்ள ஜெய்தாபூரில் ஆறு அணு 

உறலகறள அறமக்க மத்திய அேசு ‘ஜகாள்றக அளவில்’ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தலா 1,650 MW திைன்ஜகாண்ட 

ஆறு அணுமின் உறலகள் பிோன்சின் ஜதாழில்நுட்ப 

ஒத்துறழப்புடன் நிறுவப்படும். இது 9,900 ஜமகாவாட் (MW) 

திைன்ஜகாண்ட இந்தியாவின் மிகப்ஜபரிய அணுசக்தி 

உற்பத்தி தளமாக இருக்கும். 

 

7. 2021’இல் “அறனத்திந்திய மேயர்கள் ோநாட்றட” 

நடத்திய நகரம் எது? 

அ) ஜசன்றன 

ஆ) திருவனந்தபுேம் 

இ) வாேைாசி  

ஈ) நாக்பூர் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ வாேைாசியில் நடந்த “அகில இந்திய ரமயர் மாநாட்றட” 

இந்தியப் பிேதமர் நரேந்திே ரமாடி காஜைாலிக்காட்சி 

மூலம் ஜதாடங்கி றவத்தார். “புதிய நகர்ப்புை இந்தியா” 

என்ை கருப்ஜபாருளின் கீழ் நடத்தப்பட்ட இந்த மாநாட்டில், 

நாட்டின் பல்ரவறு மாநிலங்களிலிருந்து 120 ரமயர்கள் 

பங்ரகற்ைனர். 

 

8. உைகின் முதல் ‘AI ெழக்கறிஞறர’ உருொக்கிய நாடு 

எது? 

அ) அஜமரிக்கா 

ஆ) சீனா  

இ) ேஷ்யா 

ஈ) இந்தியா 

✓ ஜசயற்றக நுண்ைறிறவப் (AI) பயன்படுத்தி வோதோடக் 

கூடிய உலகின் முதல் எந்திேத்றத சீன விஞ்ஞானிகள் 

உருவாக்கியுள்ளனர். அவ்விஞ்ஞானிகளின் கூற்றுப்படி, 

இந்த “AI வழக்கறிஞோல்” 97 சதவீதத்திற்கும் ரமலான 

துல்லியத்துடன் மக்கறளத் தண்டிக்க முடியும். இது வாய் 

ஜமாழி விளக்கமும் அளிக்கும். 

 

9. “இந்தியா ஔட்” பிரச்சாரத்துடன் சதாடர்புறடய நாடு 

எது? 

அ) இலங்றக 

ஆ) மியான்மர் 

இ) மாலத்தீவுகள்  

ஈ) ரநபாளம் 

✓ மாலத்தீவின் முன்னாள் அதிபர் அப்துல்லா யாமீன் 

தறலறமயில் “இந்தியா ஔட்” பிேச்சாேம் நறடஜபற்ைது. 

சமீபத்தில், மாலத்தீவில் உள்ள அேசியல் கட்சிகள் இந்தப் 

பிேச்சாேத்திற்கு எதிர்ப்பு ஜதரிவித்தன. “இந்தியா ஔட்” 

என்ை முழக்கம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சமூக 

ஊடகங்களில் காைப்படுகிைது. 

✓ ‘இந்தியா ஔட்’ பிேச்சாேமானது மாலத்தீவில் தற்ரபாறதய 

பாதுகாப்பு ஒத்துறழப்பின்மூலம் ஒரு இோணுவ தளத்றத 

நிறுவ இந்தியா எண்ணுகிைது என்ை குற்ைச்சாட்டுகறள 

றமயமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

10. அண்றேச் சசய்திகளில் இடம்செற்ை “றசக் திட்டம்” 

உருொக்கப்ெட்டு ெருகிை நாடு எது? 

அ) அஜமரிக்கா  

ஆ) UK 

இ) ேஷ்யா 

ஈ) இஸ்ரேல் 

✓ 2022ஆம் ஆண்டில் ஏவப்படவுள்ள ‘றசக் திட்டத்தில்’ 

NASA ஜசயல்பட்டு வருகிைது. இந்தத் திட்டத்தின் இலக்கு 

ஜசவ்வாய் மற்றும் வியாழன் இறடரய உள்ள முக்கிய 

பட்றடயில் உள்ள ‘றசக்’ என்றும் அறழக்கப்படும் 

உரலாகம் நிறைந்த சிறுரகாள் ஆகும். இந்த இடத்திற்கு 

இதுவறே ரவறு எந்த விண்கலமும் ஜசன்ைதில்றல.  

✓ இவ்விண்கலம் 2026ஆம் ஆண்டில் சிறுரகாள் இருக்கும் 

பட்றடறயச் ஜசன்ைறடயும். ரேடார் தேவுகளில் இருந்து, 

அச்சிறுரகாள் உருறளக்கிழங்கு வடிவில் இருப்பதும், அது 

அதன் பக்கத்தில் சுழல்வதும் கவனிக்கப்பட்டது. 

 

 

1. பிேதமர் ரமாடி ஜபயரில் சிக்கிமில் புதிய சாறல திைப்பு 

சிக்கிமில் பிேதமாா் நரேந்திே ரமாடி ஜபயரில் புதிய சாறல 

புதன்கிழறம திைக்கப்பட்டது. அந்த மாநில ஆளுநாா் கங்கா 

பிேசாத் இந்தச் சாறலறயத் திைந்துறவத்தாாா். 

ரசாம்ரகா ஏரி, நாதுலா எல்றலப் பகுதி ஆகியவற்றை 

சிக்கிம் தறலநகாா் காங்டாக்குடன் இந்தச் சாறல 

இறைக்கிைது. இதற்கு முன்பு இரத பகுதிகளுக்கு 

இறடயிலான சாறல ெவாஹாா்லால் ரநரு சாறல என்று 

அறழக்கப்பட்டு வந்தது. 

இப்ரபாது அந்தப் பகுதிகளுக்குச் ஜசல்ல புதிய இருவழிச் 

சாறல உருவாக்கப்பட்டு, அதற்கு ‘நரேந்திே ரமாடி மாாா்க்’ 

என ஜபயாா் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாறல மூலம் 

காங்டாக்-ரசாம்ரகா ஏரி இறடயிலான பயைத் 

ஜதாறலவு 15 கி.மீ. குறைந்துள்ளது. 

 

2. அம்றபக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது; பால புேஸ்கார் 

விருதுக்கு மு.முருரகஷ் ரதர்வு 

தமிழின் முக்கியமான ஜபண் எழுத்தாளர் அம்றபக்கு இந்த 

ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்றத இலக்கியப் பிரிவில் 

வழங்கப்படும் பால புேஸ்கார் விருது இந்த ஆண்டு 

கவிஞர் மு.முருரகஷுக்கு வழங்கப்படுகிைது. 

நாட்டின் 24 ஜமாழிகளில் இலக்கியத்தில் சிைந்த 

பங்களிப்பு ஜசய்துவரும் பறடப்பாளிகளுக்கு மத்திய அேசு 

ஆண்டுரதாறும் சாகித்ய அகாடமி விருதுகறள வழங்கி 

கவுேவித்து வருகிைது. 2021-ம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி 

விருது ஜபறும் எழுத்தாளர்களின் பட்டியறல மத்திய அேசு 

இன்று ஜவளியிட்டுள்ளது. இதில் தமிழகத்றதச் ரசர்ந்த 

சிறுகறத எழுத்தாளர் அம்றபக்கு இந்த ஆண்டு சாகித்ய 

அகாடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அம்றப எழுதிய 

'சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்றசப் பைறவ' என்ை 

சிறுகறத ஜதாகுப்புக்காக இந்த விருது வழங்கப்பட 

உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழில் ஜபண்ணியம் சார்ந்து பறடப்புகறள எழுதி 

வருபவர்களில் முக்கியமானவர் அம்றப. தமிழில் 

இயங்கிவரும் எத்தறனரயா ஜபண் பறடப்பாளிகள் 

மத்தியில் சமேசமில்லாத ஜபண்ணியக் ரகாட்பாட்றடத் 

ஜதாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிைார். தனது பறடப்புகளின் 

மூலம் ஜபண்ணியம் சார்ந்த வலிமிகுந்த உைர்வுகறள 

கூர்றமரயாடும் அழகியரலாடும் ஜவளிப்படுத்திய 

வறகயில் அம்றபரய முதல் இடத்திலும் 

முன்ரனாடியாகவும் நிற்கிைார். அவேது 'அம்மா ஒரு 

ஜகாறல ஜசய்தாள்', 'காட்டில் ஒரு மான்', 'வீட்டின் 

மூறலயில் ஒரு சறமயலறை', 'சிைகுகள் முறியும்' ரபான்ை 

பறடப்புகள் வாழ்க்றகயில் ஜபண்ணுக்கான இடத்றதயும் 

 

 

 



         

    

ஜவளியில் ஜசால்ல இயலாத மன இயல்புகறளயும் ஆழ்ந்த 

சிேத்றதரயாடு ஜவளிப்படுத்தியுள்ளன. 

அம்றப, மு.முருரகஷ் நூல்கள்விருதுக்குத் 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ள அம்றபயின் நூல் 'சிவப்புக் 

கழுத்துடன் ஒரு பச்றசப் பைறவ' அம்றபயின் ஏழாவது 

சிறுகறதத் ஜதாகுப்பாகும். இந்நூறல காலச்சுவடு 

பதிப்பகம் ஜவளியிட்டுள்ளது. 

பால புேஸ்கார் விருது: ெப்பானியக் கவிறத வடிவமான 

றஹக்கூ தளத்தில் நீண்டகாலமாக இயங்கி 

தனக்ஜகன்று ஒரு இடத்றதத் 

தக்கறவத்துக்ஜகாண்டிருப்பவர் கவிஞர் மு.முருரகஷ். 

பின்னர் சிறுவர்களுக்கான நூல்கறளப் பறடப்பதிலும் 

ஈடுபடத் ஜதாடங்கினார். 

'பூவின் நிழல்' உள்ளிட்ட 8 கவிறத நூல்களும், 'விேல் 

நுனியில் வானம்' எனத் ஜதாடங்கி 'குக்கூஜவன...' வறே 

11 றஹக்கூ நூல்கறளயும், 'இருளில் மறையும் நிழல்கள்' 

என்ை சிறுகறத நூறலயும் முருரகஷ் பறடத்துள்ளார். 

இதுமட்டுமின்றி, 'ஜபரிய வயிறு குருவி' ஜதாடங்கி 'சின்னச் 

சிைகுகளால் வானம் அளப்ரபாம்' வறே 18 

குழந்றதகளுக்கான நூல்கறளப் பறடத்துள்ளார். ரமலும் 

பிை நூல்கள் வரிறசயில் 20 என ஏோளமான நூல்களின் 

ஆசிரியோக முருரகஷ் திகழ்கிைார். 

மு.முருரகஷ், 'அம்மாவுக்கு மகள் ஜசான்ன உலகின் முதல் 

கறத' என்ை குழந்றத இலக்கிய நூலுக்காக இம்முறை 

பால புேஸ்கார் விருது ஜபைத் ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

3. திருப்புமுறன தினம்! | இந்திய விடுதறலப் 

ரபாோட்டத்தின் திருப்புமுறன தினம் குறித்த 

தறலயங்கம் 

பல முக்கியமான வேலாற்று நிகழ்வுகறள 

நிறனவுகூர்வதன் மூலம்தான் நமது இறளய 

தறலமுறையினருக்கு ரதசப்பற்றையும் ரதசிய 

உைர்றவயும் ஊட்ட முடியும். இந்திய விடுதறலப் 

ரபாோட்டக் காலத்தின் பல நிகழ்வுகள், சுதந்திே 

இந்தியாவில் சரித்திேப் புத்தகங்களுடன் 

நின்றுவிடுகின்ைன. பள்ளிக்கூடங்களில்கூட அறவ 

குறித்த பதிவுகள் இல்லாமல் இருப்பது ஜபரும் அவலம்.  

இன்றைய டிசம்பர் 31-ம் ரததிக்கு, இந்திய  விடுதறலப் 

ரபாோட்ட வேலாற்றில் மிக முக்கியமான இடம் உண்டு 

என்பது பலருக்கும் ஜதரிந்திருக்காது. அப்படிரய 

ஜதரிந்திருந்தாலும் அவர்கள் அறத அரநகமாக 

மைந்துரபாயிருப்பார்கள்.  

இந்தியா விடுதறல ஜபற்ை ஆகஸ்ட் 15-ஆம் ரததிக்கு 

இருப்பது ரபான்ை முக்கியத்துவம் டிசம்பர் 31-ஆம் 

ரததிக்கும் உண்டு. உைர்ச்சிக் ஜகாந்தளிப்பில் ஆழ்ந்த 

அந்த நாறள, வேலாற்று ஆய்வாளர்கள் இந்திய 

விடுதறலப் ரபாோட்டத்தின் திருப்புமுறன தினமாகரவ 

கருதுவார்கள். 

1929 டிசம்பர் 31-ம் ரததி லாகூர் ோவி நதிக்கறேயில் 

ஜபரும்திேளாகக்கூடிய ஜதாண்டர் கூட்டத்துக்கு நடுவில், 

அகில இந்திய காங்கிேஸ் கட்சியின் தறலவோக 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட இருந்த பண்டித ெவாஹர்லால் ரநரு 

மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றிய நிகழ்வு மைந்து 

விடக்கூடியதா என்ன? அதற்கு முன்பும் பின்பும் நடந்த 

சம்பவங்களின் நீட்சியாகத்தான் 1947 ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திே 

தினத்றத நாம் பார்க்க ரவண்டும். 

1927-இல் இந்திய அேசியல் கட்சிகறள 

கலந்தாரலாசிக்காமல் பிரிட்டிஷ் காலனிய அேசு ொன் 

றசமன் குழுறவ அறமத்தது. அந்த றசமன் குழுவுக்கு 

எதிோக இந்தியா முழுவதும் மக்கள் ஜபரும் திேளாக 

எதிர்ப்பு ஜதரிவித்தனர். அந்தப் ரபாோட்டத்தின்ரபாது 

லாலா லெபதி ோய் மீது ரபாலீஸ் தடியடி நடத்தியதில் 

அவர் பலத்த காயமறடந்தது மக்களின் ஆத்திேத்றத 

ரமலும் அதிகரித்தது.  

இர்வின் பிேபு இந்தியாவுக்கு ஜடாமினியன் அந்தஸ்து 

வழங்குவதாக அறிவித்தார். அறத இந்தியத் தறலவர்கள் 

பலர் வேரவற்ைனர். ஆனால் பிரிட்டனில் அதற்கு எதிர்ப்பு 

அதிகரித்ததால் தனது முடிறவ மாற்றிக்ஜகாள்ள 

ரவண்டிய நிர்பந்தம் அவருக்கு ஏற்பட்டது.  

இதற்கிறடயில் 'முழுறமயான சுதந்திேம்' என்கிை 

அறைகூவறல பகத் சிங் விடுத்திருந்தார். பண்டித 

ரநருவும், ரநதாஜி சுபாஷ் சந்திே ரபாஸூம் அறத 

ஆதரித்தனர். லாகூரில் கூட இருந்த காங்கிேஸ் மாநாட்டில் 

பூர்ை சுதந்திேம் ரகாரிக்றகறய நிறைரவற்றுவது 

என்று முடிஜவடுக்கப்பட்டது.   

அகில இந்திய காங்கிேஸ் மாநாட்டுக்கு லாகூர் நகேம் 

தயாோகிக் ஜகாண்டிருந்தது. அப்ரபாது லாகூரிலுள்ள 

பார்ஸ்டல் சிறையில் பகத் சிங், ோெ குரு, சுக ரதவ் 

ஆகிரயார் அறடக்கப்பட்டிருந்தனர். லாலா லெபதி ோறய 

தாக்கியதற்கு பழிவாங்கும் ரநாக்கில் நடத்திய 

ஜகாறலக்காக அவர்கள் மேை தண்டறன றகதிகளாக 

அறடக்கப்பட்டிருந்தனர். 1929 டிசம்பர் மாதம் அரத 

பார்ஸ்டல் சிறையில் இன்னும் பல விடுதறலப் 

ரபாோளிகளும் அறடக்கப்பட்டிருந்தனர்.  

சிறையில் இருந்த விடுதறலப் ரபாோளிகள் லாகூர் 

மாநாட்டில் நிறைரவற்ைப்பட இருக்கும் பரிபூேை 

சுதந்திேம் தீர்மானத்தால் உற்சாகம் அறடந்திருந்தனர்.  

கடுறமயான தறடயுத்தேவுகறளயும் மீறி லாகூர் நகேம் 

காங்கிேஸ் மாநாட்டுக்காகவும், அதில் நிறைரவற்ைப்பட 

இருக்கும் பூர்ை ஸ்வோஜ் தீர்மானத்றத ஆதரித்தும் 

மகிழ்ச்சியில் திறளத்திருந்ததாக பல வேலாற்று 

ஆய்வாளர்கள் பதிவு ஜசய்திருக்கிைார்கள்.  

டிசம்பர் 30 நள்ளிேவில், ோவி நதிக்கறேயில் 

ெவாஹர்லால் ரநரு மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றுவதாக 

இருக்கிைார் என்கிை ஜசய்தியும், அங்கிருந்தபடி பூர்ை 

ஸ்சுவோஜ் ரகாஷத்றத அவர் முன்றவப்பார் என்கிை 

தகவலும் பார்ஸ்டல் சிறையில் அறடக்கப்பட்டிருந்த 

விடுதறலப் ரபாோட்ட ரபாோளிகறள எட்டியதும் 

அவர்கள் ஒரு முடிஜவடுத்தனர். தண்டறனக் றகதி 

ஒருவர் மூலம் பகத் சிங்கிடம் ஜதாடர்பு ஜகாண்டார் ஒரு 

ரபாோளி. அன்று நள்ளிேவில் ெவாஹர்லால் ரநரு ோவி 

நதிக்கறேயில் மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றும்ரபாது 

பார்ஸ்டல் சிறைச்சாறலயில் உள்ள விடுதறலப் 

ரபாோளிகள் அறனவரும் அறத வேரவற்றுக் 

ஜகாண்டாட ரவண்டும் என்கிை அந்தக் ரகாரிக்றகறய 

பகத் சிங்கும் வேரவற்ைார். சிறைச்சாறலயில் இருந்த 

ரபாோளிகள் அறனவருக்கும் தகவல் பேவியது.  



         

    

நள்ளிேவு 12 மணி, ோவி நதிக்கறேயில் ஜபருந்திேளான 

மக்கள் கூட்டத்துக்கு நடுரவ காங்கிேஸ் தறலவோக 

ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட இருந்த ெவாஹர்லால் ரநரு 

மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றினார். அரத ரநேத்தில் 

பார்ஸ்டல் சிறைச்சாறலயில் அறடக்கப்பட்டிருந்த 

அத்தறன விடுதறலப் ரபாோளிகளும் ஒரே குேலில் 

"வந்ரத மாதேம், வந்ரத மாதேம்' என்று முழங்கத் 

ஜதாடங்கினர். அங்கிருந்த காவலர்கள் அவர்கறள 

அறமதியாக இருக்கும்படி ஜகஞ்சிப் பார்த்தும் 

விண்றைப் பிளக்கும் அந்த ரகாஷம் அடுத்த அறே மணி 

ரநேத்துக்கு ஒலித்தது. 

ஆச்சர்யம் அதுவல்ல. லாகூர் பார்ஸ்டல் 

சிறைச்சாறலறயப் ரபாலரவ, ரமற்கு வங்கத்து அலிப்பூர் 

சிறைச்சாறலயிலும், இந்தியாவின் ஜதன்ரகாடியிலுள்ள 

கண்ைனூர் சிறையிலும், ஏறனய பல சிறைகளிலும் 

1929 டிசம்பர் 31-ம் ரததி அரதரபால வந்ரத மாதேம் 

ரகாஷம் எழுப்பப்பட்டரத, எப்படி? யார் ஜசால்லி 

அவர்களுக்குத் தகவல் ரபானது? 

இப்ரபாதுரபால தகவல் ஜதாடர்புகள் இல்லாத, ஏைத்தாழ 

ஒரு நூற்ைாண்டுக்கு முற்பட்ட அந்த காலத்தில் விடுதறல 

ரவட்றகயும் ரதசிய உைர்வும் அவர்கறள 

இறைத்திருக்க ரவண்டும்.  

மகாகவி பாேதி கூறிய, 

'முப்பது ரகாடி முகம்உறடயாள் - உயிர் 

ஜமாய்ம்புை ஒன்று உறடயாள் - இவள் 

ஜசப்பு ஜமாழி பதிஜனட்டுறடயாள், எனில் 

சிந்தறன ஒன்று உறடயாள்'  

என்பதன் ஜபாருள் விளங்குகிைது! 

 

4. பிேரமாஸ் ஏவுகறை விற்பறன: இந்தியா-

பிலிப்பின்ஸ் விறேவில் ஒப்பந்தம் 

பிலிப்பின்ஸ் நாட்டுக்கு அதிநவீன பிேரமாஸ் 

ஏவுகறைகறளத் தயாரித்து வழங்குவதற்காக, 

அந்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இறடரய விறேவில் 

ஒப்பந்தம் இறுதியாகவுள்ளது. 

இந்த ஒப்பந்தம், இந்தியா-பிலிப்பின்ஸ் இறடரயயான 

உைவில் மிகப்ஜபரிய முன்ரனற்ைமாகக் கருதப்படுகிைது. 

ஜதன்சீனக் கடலில் ஆதிக்கம் ஜசலுத்தும் வரும் சீனாறவ 

எதிாா்ஜகாள்வதற்காக பிலிப்பின்ஸ் அேசு தனது 

கடற்பறடயின் பலத்றத அதிகரிக்க முடிவு ஜசய்துள்ளது. 

இதற்காக, இந்தியாவிடம் இருந்து சூப்பாா்சானிக் வறக 

பிேரமாஸ் ஏவுகறைகறள அந்நாட்டு அேசு ஜகாள்முதல் 

ஜசய்யவுள்ளது. 

இதுகுறித்து தகவலறிந்த வட்டாேங்கள் வியாழக்கிழறம 

ஜதரிவித்ததாவது: பிேரமாஸ் ஏவுகறைகறளக் 

ஜகாள்முதல் ஜசய்வதற்காக, பிலிப்பின்ஸ் அேசின் பட்ஜெட் 

ரமலாண்றமத் துறை சிைப்பு நிதியாக ரூ.189 ரகாடி, 

ரூ.224 ரகாடி ஆகியவற்றைத் தனித்தனிரய ஒதுக்கீடு 

ஜசய்துள்ளது. இது, பிலிப்பின்ஸ் கடற்பறடக்குத் 

ரதறவயான தளவாடங்கறளக் ஜகாள்முதல் 

ஜசய்வதற்கான முதல்கட்ட நிதியாக இருக்கும். 

ஏவுகறை ஜகாள்முதல் ஜதாடாா்பாக, இரு நாட்டு 

அேசுகளுக்கு இறடரய ரபச்சுவாாா்த்றத 

இறுதிக்கட்டத்றத எட்டியுள்ளது. அடுத்த சில வாேங்களில் 

அதிகாேபூாா்வமாக ஒப்பந்தம் இறுதியாகும் என்று அந்த 

வட்டாேங்கள் ஜதரிவிக்கின்ைன. 

இந்திய- ேஷிய கூட்டு நிறுவனமான பிேரமாஸ் 

ஏரோஸ்ரபஸ், சூப்பாா்சானிக் வறக பிேரமாஸ் 

ஏவுகறைகறளத் தயாரித்து வருகிைது. ஒலிறயவிட 

கிட்டத்தட்ட 3 மடங்கு ரவகத்தில் ஜசல்லும் இந்த 

ஏவுகறைகறள கப்பல்கள், நீாா்மூழ்கிக் கப்பல்கள், 

விமானங்கள் மற்றும் நிலப்பேப்பில் இருந்து ஜசலுத்த 

முடியும். 

 

5. கனடா: 3 இந்திய வம்சாவளியினருக்கு ரதசிய விருது 

கனடாவில் இந்திய வம்சாவளிறயச் ரசாா்ந்த 3 ரபாா் அந்த 

நாட்டின் இேண்டாவது மிகப் ஜபரிய ரதசிய விருதுக்குத் 

ரதாா்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளனாா். 

இதுகுறித்து பிடிஐ ஜசய்தி நிறுவனம் 

ஜதரிவித்துள்ளதாவது: 

இந்திய வம்சவளிறயச் ரசாா்ந்த விஞ்ஞானி றவகுண்டம் 

ஐயாா் லக்ஷ்மைன், ஜதாழிலதிபாா் பாப் சிங் தில்லான், 

மருத்துவாா் பிேதீப் ஜமாா்ச்சண்ட் ஆகிரயாாா் கனடாவின் 

இேண்டாவது ஜபரிய ரதசிய விருதான ‘ஆாா்டாா் ஆஃப் 

கனடா’வுக்கு ரதாா்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளனாா். 

இந்த ஆண்டுக்கான விருதுக்குத் ரதாா்ந்ஜதடுக்கப்பட்ட 135 

ரபரின் பட்டியலில் அவாா்களும் இடம் ஜபற்றுள்ளனாா். 

தங்களது துறைகளில் அவாா்கள் ஆற்றி வரும் 

சாதறனகள், அாா்ப்பணிப்பு உைாா்வு, நாட்டு 

முன்ரனற்ைத்துக்கு அளிக்கும் பங்களிப்பு, இந்தியாவுக்கும் 

கனடாவுக்கும் இறடரய பாலமாகச் ஜசயல்படுவது 

ரபான்ை காேைங்களுக்காக அவாா்களுக்கு அந்த விருது 

வழங்கப்படுவதாக ரதாா்வுக் குழு ஜதரிவித்துள்ளது. 

இவாா்களில் றவகுண்டம் ஐயாா் லக்ஷ்மைன் புகழ்ஜபற்ை 

விஞ்ஞானியும் புதிய கண்டுபிடிப்புகறள நிகழ்த்தி 

வருபவரும் ஆவாாா். 

நவ்ஜீத் சிங் தில்லான் என்றும் அறழக்கப்படும் பிேபல 

மறனவணிக ஜதாழிலதிபாா் பாப் சிங் தில்லான், சமூக 

ரசறவகளுக்கு நன்ஜகாறடகள் அளித்து வருகிைாாா். 

குழந்றதகள் மருத்துவத்தில் பிேதீப் ஜமாா்ச்சண்ட் மிகவும் 

பிேபலமாக ஜசயல்பட்டு வருகிைாாா் என்று பிடிஐ ஜசய்தி 

நிறுவனம் ஜதரிவித்துள்ளது. 

 



         

    

1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற ‘ரேணுகாஜி அணை 

திட்டம்’ அணையவுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) பீகார் 

✓ `6,700 தகாடி மதிப்பிலான ‘தரணுகாஜி அணை 

திட்ட’த்திற்கு ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் மண்டியிலிருந்து 

பிரேமர் தமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். கிரி ஆற்றின் திட்டம் 

நிணைதேறியதும், 40 MW மின்னுற்பத்தி நிணலயத்தில் 

200 மில்லியன் அலகு மின்சாரம் உற்பத்தி சசய்யப்படும் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

✓ அணையின் நீர்த்தேக்கக் சகாள்ளளவு 498 மில்லியன் 

கன மீட்டராக இருக்கும், இது, தில்லியின் குடிநீர்த் 

தேணேயில் 40 சேவீேத்ணே பூர்த்தி சசய்யும். 

 

2. எந்த ைத்திய அணைச்ெகத்தின் கீழ், ‘ரொணதப்சொருள் 

தடுப்புப் பிரிவு’ செயல்ெடுகிறது? 

அ) மத்திய நிதி அணமச்சகம் 

ஆ) மத்திய உள்துணை அணமச்சகம்  

இ) மத்திய சேளியுைவு அணமச்சகம் 

ஈ) மத்திய பாதுகாப்பு அணமச்சகம் 

✓ நாட்டிலிருந்து தபாணேப்சபாருணள ஒழித்ேற்கு அணனத்து 

மாநிலங்களும் அந்ேந்ே அதிகார ேரம்புகளில் பிரத்தயக 

தபாணேப்சபாருள் ேடுப்பு பணிக்குழுணே உருோக்கி 

அறிவிக்குமாறு மத்திய உள்துணை அணமச்சர் அமித் ஷா 

தகட்டுக்சகாண்டுள்ளார். அதிகாரப்பூர்ே அறிவிப்பின்படி, 

இப்பணிக்குழு மாநில அளவில் நார்தகா ஒருங்கிணைப்பு 

ணமய சசயலகமாக சசயல்பட முடியும். 

 

3. ொஹிப்ொதா திவாஸ் சகாண்டாடப்ெடும் இந்தியாவின் 

முதல் ைாநிலம் எது? 

அ) உத்ேர பிரதேசம்  

ஆ) மத்திய பிரதேசம் 

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) நாகாலாந்து 

✓ உத்ேரபிரதேச மாநிலம் சமீபத்தில் குருதகாவிந்த் சிங்கின் 

4 மகன்களின் (சாகிப்சாோஸ்) தியாகத்தின் நிணனோக 

சாகிப்சாோ நாணள அனுசரித்ேது. சீக்கிய குருக்களின் 

தியாகம் பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க 

தேண்டும் என்று முேல்ேர் தயாகி ஆதித்யநாத் அறிவித்ே 

2020ஆம் ஆண்டு முேல் சாகிப்சாோ திோஸ் அனுசரிக்கப் 

-படும் இந்தியாவின் முேல் மாநிலமாக உபி ஆனது. 

 

4. இந்திோவதி புலிகள் காப்ெகம் அணைந்துள்ள இடசைது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) சத்தீஸ்கர்  

இ) பீகார் 

ஈ) தமற்கு ேங்காளம் 

✓ சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இந்திராேதி புலிகள் காப்பகம் 

சுமார் 2799.08 சதுர கிமீ பரப்பளவில் அணமந்துள்ளது.  

✓ சமீபத்தில், 400 சகிமீட்டருக்கும் அதிகமான பரப்பளணேக் 

சகாண்ட இந்ேக் காப்பகத்தில் புலிகள் கைக்சகடுப்பு 

நடத்ேப்பட்டது. சமீபத்திய ேரவுகளின்படி, அக்காப்பகத்தில் 

3 புலிகள் இருந்ேன. 

 

5.ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற எட்வர்ட் ஓ வில்ென் யார்? 

அ) உயிரியலாளர்  

ஆ) விண்சேளி வீரர் 

இ) கிரிக்சகட் வீரர் 

ஈ) நடனமாடுபேர் 

✓ ‘எறும்பு மனிேன்’ என்று அன்புடன் அணைக்கப்படும் 

எட்ேர்ட் ஓ வில்சன், ஹார்ேர்ட் உயிரியலாளர் மற்றும் 

பூச்சியியல் ேல்லுநர் ஆோர். அேர் சமீபத்தில் ேனது 92 

ஆம் ேயதில் இைந்ோர். உயிரியலாளரான இேர் இரண்டு 

முணை புலிட்சர் பரிசு சபற்ை எழுத்ோளர் ஆோர். 1975’இல் 

சேளியிடப்பட்ட “Sociobiology: The New Synthesis” என்ை 

நூலிற்காக உலகம் முழுேதும் கேனத்ணேப் சபற்ைார். 

 

6. எத்தணை ஐரோப்பிய நாடுகணளச் ொோத நாடுகள் 

Europol’இல் உறுப்பிைோக உள்ளை? 

அ) 0 

ஆ) 10  

இ) 20 

ஈ) 30 

✓ சேன் சகாரியா அண்ணமயில் ஐதராப்பாவிற்கு சேளிதய 

யூதராதபாலில் இணைந்ே 10ஆேது நாடாக மாறியுள்ளது. 

இது பயங்கரோேம் மற்றும் பிை சர்ேதேச குற்ைங்கணள 

எதிர்த்துப் தபாராடும் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் (EU) சட்ட 

அமலாக்க ஒத்துணைப்பு நிறுேனமாகும். 

✓ சேன் சகாரியாவின் தேசிய காேல்துணை முகணம (NPA) 

இேற்கான ஒப்பந்ேத்தில் ணகசயழுத்திட்டேன்மூலம் 

யூதராதபாலுடன் இணைந்ேது. அது 27 ஐதராப்பிய 

ஒன்றிய நாடுகளால் ஒருமனோக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

7. அண்ணையில் ஒடிஸா கடற்கணேயில் ெரிரொதணை 

செய்யப்ெட்ட ‘பிேரல’ என்றால் என்ை? 

அ) குறுகிய தூரம் சசல்லும் எறிகணை  

ஆ) கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை 

இ) ோன்ேழி ஏேப்படும் எறிகணை 

ஈ) கப்பேழி ஏேப்படும் எறிகணை 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுேனத்ோல் 

(DRDO) உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட ேணரயிலிருந்து 

சசலுத்ேக்கூடிய ‘பிரதல’ எறிகணை, ஒடிஸா கடற்கணரப் 

பகுதியில் உள்ள Dr ஏ பி தஜ அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து 

சேற்றிகரமாக பரிதசாதிக்கப்பட்டது. 

✓ இந்ே ஏவுகணை திட எரிசபாருள் ராக்சகட் தமாட்டார் 

மற்றும் பல்தேறு புதிய சோழில்நுட்பங்கள் அடிப்பணடயில் 

இயங்கக் கூடியது. இது 150 முேல் 500 கிமீ சோணலவு 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ேணர பாய்ந்துசசன்று ோக்கக்கூடியது என்பதோடு நடமா 

-டும் சாேனத்திலிருந்து சசலுத்ேக் கூடியோகும். 

 

8. ரொணதப்சொருள் ைற்றும் குற்றங்கள் சதாடர்ொை ஐநா 

அலுவலகத்தின்ெடி, அபின் உற்ெத்தியில் முதலிடத்தில் 

உள்ள நாடு எது? 

அ) ஆப்கானிஸ்ோன்  

ஆ) இலங்ணக 

இ) இஸ்தரல் 

ஈ) ஈரான் 

✓ தபாணேப்சபாருள் மற்றும் குற்ைங்கள் த ொடர்பொன ஐநா 

அலுேலகத்தின்படி, அபின் உற்பத்தியில் ஆப்கானிசுோன் 

முேலிடத்தில் உள்ளது. 

✓ நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில், உலகளவில் சட்டவிதராேமாக 

உற்பத்தி சசய்யப்பட்ட சஹராயினில் 90 சேவீேத்துக்கும் 

அதிகமானது ஆப்கானிஸ்ோனுணடயோகும். இேன்மூலம் 

2001 முேல், உலகின் மிகப்சபரிய சட்டவிதராே தபாணேப் 

சபாருள் உற்பத்தியாளராக ஆப்கானிஸ்ோன் உள்ளது. 

 

9. கலகக்காேர்களிடமிருந்ரத ரெதைணடணடந்த சொத்துக் 

-களுக்காை ெைத்ணத வசூலிக்கும் ைரொதாணவ 

ெமீெத்தில் நிணறரவற்றிய ைாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) மத்திய பிரதேசம்  

இ) உத்ேர பிரதேசம் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ கலகக்காரர்களிடமிருந்தே தசேமணடணடந்ே சசாத்துக்க 

-ளுக்கான பைத்ணே ேசூலிக்கும் மதசாோணே மத்திய 

பிரதேச மொநில அரசு சமீபத்தில் நிணைதேற்றியது.  

✓ கலேரங்கள் அல்லது மக்கள் தபாராட்டங்களின்தபாது 

ஏற்படும் சசாத்துதசேம் சோடர்பான ேைக்ணக விசாரிக்கும் 

தீர்ப்பாயம் அணமப்பேற்கும் இம்மதசாோ ேணக சசய்கிைது. 

இேர பிற்படுத்ேப்பட்ட ேகுப்பினருக்கு (OBC) இடஒதுக்கீடு 

இல்லாமல் பஞ்சாயத்து தேர்ேல் நடத்ேப்படாது என்று 

அம்மாநில சட்டசணபயில் தீர்மானம் நிணைதேற்ைப்பட்டது. 

 

10. “ரேடிரயா உஜாலா ெஞ்ொப்” என்பது எந்த ைத்திய 

சிணறயின் ெண்ெணலயாகும்? 

அ) பாட்டியாலா மத்திய சிணை 

ஆ) லூதியானா மத்திய சிணை  

இ) அமிர்ேசரஸ் மத்திய சிணை 

ஈ) ஜலந்ேர் மத்திய சிணை 

✓ பஞ்சாபின் லூதியானா மத்திய சிணை ேற்தபாது ேனது 

சசாந்ே ோசனாலி அணலேரிணசயான “தரடிதயா 

உஜாலா பஞ்சாப்ணபத்” சோடங்கியுள்ளது. இச்சிணையில் 

உள்ள சிணைோசிகள் மட்டுதம இந்ே தரடிதயா தசனணல 

நடத்துோர்கள். தமலும் ோசனாலி நிகழ்ச்சி சோகுப்பாளர் 

-களாக பணிபுரியும் சிணைோசிகள் பயிற்சி சபற்றுள்ளனர்.  

✓ இந்ேத் திட்டம் ணகதிகளுக்கு மறுோழ்வு மற்றும் நலன்புரி 

ோய்ப்புகணள ேைங்குேணே ேனது தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 

 

1. 2021-இல் இந்தியாவில் 126 புலிகள் உயிரிைப்பு 

இந்தியாவில் நடப்பு ஆண்டில் 126 புலிகள் 

உயிரிைந்துள்ளோக தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் 

சேரிவித்துள்ளது. 

இது சோடாா்பாக அந்ே ஆணைய அதிகாரிகள் தமலும் 

கூறியுள்ளோேது: 

கடந்ே ஆண்ணடக் காட்டிலும் இந்ே ஆண்டு அதிக 

எண்ணிக்ணகயில் புலிகள் உயிரிைந்துள்ளன. இேற்கான 

காரைம் குறித்து விசாரணை நடத்ேப்பட்டு ேருகிைது. 

ேனப் பகுதிகளில் கண்காணிப்ணப அதிகரிப்பது, 

புலிகணள தேட்ணடயாடுபோா்கள் மீது கடும் நடேடிக்ணக 

தமற்சகாள்ேது உள்ளிட்டணே மூலம் புலிகணளக் காக்க 

கூடுேல் ஏற்பாடுகள் சசய்யப்பட்டுள்ளன. 

மத்திய பிரதேசத்தில் இந்ே ஆண்டில் அதிகபட்சமாக 44 

புலிகள் உயிரிைந்துள்ளன. இதில் விஷம் ணேத்துக் 

சகால்லப்பட்டது தபான்ை சம்பேங்களும் நிகழ்ந்ேோக 

குற்ைச்சாட்டு உள்ளது. ஆனால், அேற்கு எவ்விே ஆோரமும் 

இல்ணல. எனினும், இந்ேக் குற்ைச்சாட்டு சோடாா்பாக 

ஆய்வு நணடசபறுகிைது. 

புலிகள் உயிரிைப்பு சோடாா்பாக சம்பந்ேப்பட்ட மாநில 

அரசுகளும், தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையமும் 

ேனித்ேனியாக விசாரணை நடத்துேது ேைக்கம். நாட்டில் 

உள்ள சமாத்ே புலிகளில் 30 சேவீேம் புலிகள் 

சரைாலயங்களுக்கு சேளிதய உள்ளன. இேனால், 

அேற்றின் பாதுகாப்ணப உறுதி சசய்ேதில் பல்தேறு 

சிரமங்கள் உள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது. 

மத்திய பிரதேசத்துக்கு அடுத்ேபடியாக மகாராஷ்டிரத்தில் 

26 புலிகளும், காா்நாடகத்தில் 16 புலிகளும் இந்ே 

ஆண்டில் உயிரிைந்ேன என்று அதிகாரிகள் 

சேரிவித்ேனாா். 

 

2. உருக்கு துணை சசயலராக சஞ்சய் குமார் சிங் 

சபாறுப்தபற்பு 

மத்திய உருக்குத் துணை சசயலராக சஞ்சய் குமாாா் சிங் 

சபாறுப்தபற்றுக் சகாண்டுள்ளாாா். 

இதுகுறித்து மத்திய உருக்குத் துணை அணமச்சகம் 

வியாைக்கிைணம சேளியிட்ட அறிக்ணகயில் 

சேரிவித்துள்ளோேது: 

உருக்கு அணமச்சக துணையின்புதிய சசயலராக சஞ்சய் 

குமாாா் சிங் இன்று (டிச.30) சபாறுப்தபற்றுக் சகாண்டாாா். 

இோா் இேற்கு முன்பாக, நிாா்ோகம் மறுசீரணமப்பு & சபாது 

குணைதீாா், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியாா் நலத் 

துணையின் சசயலராக சபாறுப்பு ேகித்ேோா். 

 

 

 



         

    

மத்திய பிரதேசத்ணேச் தசாா்ந்ே சஞ்சய் குமாாா் சிங், 1987-

ஆம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் பணிக்கு தோா்ோனோா் என அந்ே 

அறிக்ணகயில் சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து இனி அரசின் மாநில பாடல்! 

அப்படி ேமிைர்களின் சுோசமாக திகழும் ஒப்புயர்ேற்ை 

உயர்ேனி சசம்சமாழியாம் இலக்கை, இலக்கிய 

ேளங்கள் நிணைந்ே ேமிழ் சமாழிணய ோயாக தபாற்றும் 

ேமிைர்கள், உள்ளம் மகிை ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பாடணல 

பாடுேது ேைக்கம். 

“நீராரும் கடலுடுத்ே நிலமடந்ணே சகழிசலாழுகும், 

சீராரும் ேேனசமனத் திகழ்பரேக் கண்டமிதில், 

சேக்கைமும் அதிற்சிைந்ே திராவிடநல் திருநாடும், 

ேக்கசிறு பிணைநுேலும் ேரித்ேனறும் திலகமுதம, அத்திலக 

ோசணனதபால் அணனத்துலகும் இன்பமுை, எத்திணசயும் 

புகழ்மைக்க இருந்ேசபரும் ேமிைைங்தக, ேமிைைங்தக, 

உன் சீரிளணமத் திைம்வியந்து சசயல்மைந்து, 

ோழ்த்துதுதம, ோழ்த்துதுதம, ோழ்த்துதுதம, “ என்ை 

பாடணல பாடும்தபாது ேமிைர்களின் நாடி நரம்புகளில் 

எல்லாம் ேமிழ் உைர்வுகள் ேணைக்கும். 

இந்ே ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்துக்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு தமல் 

ேரலாறு உண்டு. 1913-ம் ஆண்டு கரந்ணே 

ேமிழ்ச்சங்கத்தின் 3-ம் ஆண்டு அறிக்ணகயில் நீராரும் 

கடலுடுத்ே என்ை ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பற்றிய குறிப்பு 

இடம்சபற்றுள்ளது. 1914-ம் ஆண்டு முேல், கரந்ணே 

ேமிழ்ச்சங்கத்தின் ஆண்டு விைாக்களில் எந்ே நிகழ்ச்சிகள் 

என்ைாலும் சரி சோடக்கத்தில் இந்ே பாடணல பாடிதய 

மகிழ்ந்ோர்கள். 1967-ல் மணைந்ே தபரறிஞர் அண்ைா 

முேல்-அணமச்சராக சபாறுப்பு ஏற்ை தநரத்தில், கரந்ணே 

ேமிழ்ச்சங்க நிர்ோகிகள் அண்ைாவிடம் இணே மாநில 

பாடலாக அறிவிக்கதேண்டும் என்று தகாரிக்ணக 

விடுத்ேனர். அண்ைா இதுகுறித்து பரிசீலணன சசய்து 

ஆணை பிைப்பிக்கும் முன்தப மணைந்ோர். சோடர்ந்து 

ஆட்சிக்கு ேந்ே மணைந்ே முேல்-அணமச்சர் கருைாநிதி 

பேவி ஏற்ைவுடன், 1970-ம் ஆண்டு நேம்பர் 23-ந்தேதி 

இந்ே பாடணல அணனத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளின் 

சோடக்கத்திலும் பாடும் ோழ்த்து பாடலாக அணமயும் 

என்று கூறி, சோடர்ந்து சமல்லிணச மன்னர் விஸ்ேநாேன் 

இணச அணமக்க, பின்னணி பாடகர்கள் 

டி.எம்.சவுந்ேரராஜன், பி.சுசீலா ஆகிதயார் பாடும் ‘நீராரும் 

கடலுடுத்ே’  என்ை ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பாடல் இணச 

ேட்டுகளாக சேளியிடப்பட்டு, அரசு விைாக்களில் 

பயன்படுத்ேப்பட்டு ேந்ேது. 

மதனான்மணியம் சுந்ேரனார் இயற்றிய இந்ே பாடல் 

அன்று முேல் எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் இணச ேட்டுகள் 

மூலம் ஒலிபரப்பப்பட்டது. இத்ேணகய சூழ்நிணலயில் 

சமீபத்தில் ஐதகார்ட்டில் சோடரப்பட்ட ஒரு ேைக்கில் 

நீதிபதி, “ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து ஒரு இணைேைக்க பாடல் 

ோன். தேசிய கீேம் அல்ல. இந்ே பாடணல பாடும்தபாது 

அணனேரும் எழுந்து நிற்கதேண்டும் என்று எந்ேவிே 

சட்டதமா, நிர்ோக உத்ேரதோ இல்ணல”  என்று 

கூறினார். இந்ே உத்ேரவு ேந்ே உடதனதய, ேமிழ்த்ோய் 

ோழ்த்து பாடப்படும்தபாது அணனேரும் எழுந்து 

நிற்கதேண்டும் என்ை ேணகயில், ஒரு அரசாணை 

சேளியிட முேல்-அணமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 

உத்ேரவிட்டார். இந்ே உத்ேரவில், “நீராரும் கடலுடுத்ே” 

ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பாடல் ேமிைக அரசின் மாநில 

பாடலாக அறிவிக்கப்படுகிைது. 55 வினாடிகளில் 

முல்ணலப்பாணியில் (தமாகன ராகத்தில்) இந்ே பாடல் 

பாடப்படதேண்டும். 

ேமிழ்நாட்டில் அணமந்திருக்கும் அணனத்து கல்வி 

நிறுேனங்கள், பல்கணலக்கைகங்கள், அரசு 

அலுேலகங்கள், சபாதுத்துணை நிறுேனங்கள் உள்ளிட்ட 

சபாது அணமப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளிலும் ேமிழ்த்ோய் 

ோழ்த்து பாடப்படதேண்டும். இதில் முக்கியமாக, இந்ே 

ோழ்த்து பாடணல இணச ேட்டுக்கள் சகாண்டு 

இணசக்கப்படுேணே ேவிர்த்து, பயிற்சி சபற்ைேர்களால் 

ோய்ப்பாட்டாக பாடதேண்டும். இந்ே பாடல் 

பாடப்படும்தபாது அணனேரும் ேேைாமல் எழுந்து 

நிற்கதேண்டும் என்று அந்ே உத்ேரவில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

தபரறிஞர் அண்ைாவிடம் ணேத்ே தகாரிக்ணக 

மு.க.ஸ்டாலினால் நிணைதேற்ைப்பட்டுள்ளது மிகவும் 

ோழ்த்துக்குரியது. ேரதேற்புக்குரியது. ேமிழ் மக்கள் 

சநஞ்சில் ோய்சமாழி உைர்ணே ேட்டி எழுப்ப இந்ே 

உத்ேரவு ேழிதிைந்துவிட்டது. இந்ே பாடணல ஏதோ 

ஓரிருேர் மட்டுமல்லாமல் அணனத்து விைாக்களிலும் 

கலந்துசகாள்பேர்கள் ஒருதசர பாடினால்ோன் 

தபாற்றுேலுக்குரியோக இருக்கும். 

 

4. புத்ோண்டில் முேன்முேலாக சிறிய ரக எஸ்.எஸ்.எல்.வி. 

ராக்சகட்ணட விண்ணில் சசலுத்துகிைது, இஸ்தரா 

சகாதரானா ணேரஸ் சோற்ைால் நடப்பு 2021-ம் ஆண்டில் 

இந்திய விண்சேளி ஆய்வு நிறுேனம், இஸ்தராவின் 

விண்சேளி திட்டங்களும் பாதித்துள்ளன. இேன் 

காரைமாக புத்ோண்டில் புதிய தேகம் காட்டுேதில் 

இஸ்தரா முழு முணனப்பாக உள்ளது. 

விண்சேளிக்கு வீரர்கணள அனுப்பி ணேக்கும் 

ககன்யான் திட்டம், புத்ோண்டில் குறிப்பிடத்ேக்க திட்டமாக 

உள்ளது. முற்றிலும் உள்நாட்டிதலதய உருோக்கப்பட்ட 

விண்கலத்தில் விண்சேளிக்கு வீரர்கணள அனுப்பி 

ணேக்க நடேடிக்ணக எடுக்கப்படுகிைது. வீரர்கணள 

அனுப்புேேற்கு முன்பாக புத்ோண்டில் ஜூன் மாேத்துக்கு 

பின்னும், ஆண்டின் இறுதியிலும் என 2 முணை ஆள் 

இல்லாே விண்கலத்ணே விண்ணில் சசலுத்ே ஏற்பாடு 

சசய்யப்படுகிைது. 

அேன்பின்னர், விண்சேளி வீரர்கள் (இந்திய 

விமானப்பணடயின் 3 அதிகாரிகள்) விண்கலம் மூலம் 

2023-ம் ஆண்டு விண்சேளிக்கு அனுப்பி 

ணேக்கப்படுோர்கள். இேன் மூலம் புத்ோண்டில் 

ககன்யான் திட்டம் சிைகுகணள விரிக்கும் என்ை 

எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. . 

ககன்யான் திட்டப்பணிக்காக 4 இந்திய விமானப்பணட 

அதிகாரிகள் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ளனர். அேர்கள் 

ேற்தபாது பயிற்சியில் உள்ளனர். அேர்கணளப் பற்றிய 

விேரங்கள் ரகசியமாக ணேக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய 

ஏவுகணை ோகனத்தில் விண்சேளி வீரர்கணள 

குணைந்ே புவி சுற்றுப்பாணேக்கு அனுப்பி அேர்கணளப் 

பாதுகாப்பாக பூமிக்குத் திரும்பக்சகாண்டு ேரும் திைணன 



         

    

அணடேதுோன் ககன்யான் கனவு திட்டத்தின் தநாக்கம் 

ஆகும். 

சூரியணன ஆய்வு சசய்ேேற்காக ஆதித்யா எல்-1 என்ை 

திட்டத்ணே இஸ்தரா ணகயில் ணேத்துள்ளது. 

சகாதரானாோல் ோமேமாகி ேந்ே இந்ே திட்டமும் 

புத்ோண்டில் சோடங்கப்படும். ஆதித்யா-எல்1 திட்டம், 

பூமியிலிருந்து 15 லட்சம் கிதலா மீட்டர் சோணலவில் 

உள்ள லாக்தரஞ்ச் பாயிண்ட்- 1 (எல்-1) -ஐச் சுற்றி ஒரு 

ஒளிேட்டப் பாணேயில் சசருகப்படும். இது இஸ்தராவின் 

2-ேது உயர்நிணல விண்சேளி இலக்குப் பணியாகும். 

புத்ோண்டின் 3-ேது காலாண்டு அோேது சசப்டம்பர் 

மாேத்திற்கு பிைகு சந்திரயான்-3 திட்டத்ணே இஸ்தரா 

சோடங்க இருக்கிைது. ஏற்கனதே சந்திரயான் 1 

திட்டத்தின் மூலம் நிலவின் தமற்பரப்பில் நீர் 

இருப்பேற்கான ஆோரங்கணளக் கண்டறிேது உட்பட 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் அரங்தகறின. 

சந்திரயான் 2 திட்டத்தில், நிலவில் ேணரயிைங்கி ஆய்வு 

சசய்யும் கருவியான தலண்டர் மற்றும் தராேர் 

விபத்துக்குள்ளான நிணலயில், ஆர்பிட்டர் மட்டும் நிலவின் 

தமல்பரப்பில் சுற்றி ேட்டமிட்டு ஆய்வு சசய்து ேருகிைது. 

அணே சந்திரயான்-3 திட்டத்தில் பயன்படுத்ே இஸ்தரா 

திட்டமிட்டுள்ளது. அேற்கான பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் 

ஈடுபட்டு உள்ளனர். இது சந்திரயான்-2 தபான்ை 

கட்டணமப்பு ோன், ஆனால் அதில் ஆர்பிட்டர் இருக்காது. 

சந்திரயான்-2-ன் தபாது ஏேப்பட்ட ஆர்பிட்டர் 

சந்திரயான்-3-க்கு பயன்படுத்ேப்படும். சந்திரயான்-3 

திட்டம் 2022-ம் ஆண்டு சசயல்படுத்ேப்படும். 

குணைந்ே புவி சுற்றுப்பாணேக்கு சசயற்ணகதகாள்கணள 

சேற்றிகரமாக விண்ணில் சசலுத்துேதில் 

முன்தனாடியாக விளங்கும் இஸ்தரா, சிறிய 

சசயற்ணகதகாள்கணள எளிோக விண்ணில் 

சசலுத்துேேற்காக எஸ்.எஸ்.எல்.வி. என்ை சிறிய ேணக 

ராக்சகட்ணட உருோக்கி ேருகிைது. 

இேணன புத்ோண்டின் முேல் காலாண்டில் விண்ணில் 

சசலுத்ே திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. எஸ்.எஸ்.எல்.வி. ேணக 

ராக்சகட்ணட சபாறுத்ேேணரயில் 500 கிதலா மீட்டர் தூர 

சுற்றுப்பாணேயில் 500 கிதலாகிராம் எணட சகாண்ட 

சசயற்ணகதகாணள சுமந்து சசல்லும் திைன் 

சகாண்டோகும். 

நாதனா மற்றும் ணமக்தரா சசயற்ணகதகாள்கணள சுமந்து 

சசல்லும் ேணகயில், மூன்று நிணலகளுடன் அணனத்து 

திட ோகனமாக எஸ்.எஸ்.எல்.வி. ரக ராக்சகட்ணட 

உருோக்க ரூ.169 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் 

தீவிரமாக நடந்து ேருகின்ைன. புத்ோண்டில் இஸ்தரா 

புதிய சகாப்ேங்கணள பணடக்கும். 

தமற்கண்ட ேகேல்கணள இஸ்தரா விஞ்ஞானிகள் 

சேரிவித்ேனர். 

 

5. பிரபல நியூசிலாந்து கிரிக்சகட் வீரர் ஓய்வு அறிவிப்பு 

பிரபல நியூசிலாந்து கிரிக்சகட் வீரர் ராஸ் சடய்லர் 

சர்ேதேச கிரிக்சகட் தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு 

சபறுேோக அறிவித்துள்ளார்.  

ேரும் சனிக்கிைணம சோடங்கவுள்ள ேங்கதேச அணிக்கு 

எதிரான நியூசிலாந்தின் சடஸ்ட் சோடருக்கு பிைகு சடஸ்ட் 

தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு சபறுேோகவும், அடுத்ே 

ஆண்டு பிப்ரேரி மற்றும் மார்ச் மாேங்களில் 

நணடசபைவுள்ள ஆஸ்திதரலியா மற்றும் சநேர்லாந்து 

அணிகளுக்கு எதிரான நியூசிலாந்தின் ஒருநாள் 

சோடருக்கு பிைகு ஒருநாள் தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு 

சபறுேோகவும் அறிவித்துள்ளார். 

37 ேயோகும் ராஸ் சடய்லர் இதுேணர 445 சர்ேதேச 

தபாட்டிகளில் விணளயாடியுள்ளார். 18,074 ரன்கள் எடுத்ே 

அேர் 40 சேங்கணள விளாசியுள்ளார். மூன்று ேணக 

சர்ேதேச கிரிக்சகட் தபாட்டிகளிலும் 100 ஆட்டங்களுக்கு 

தமல் விணளயாடிய முேல் சர்ேதேச வீரர் என்ை 

சபருணமணயயும் ராஸ் சடய்லர் சபற்றுள்ளார். 

 


