


         

    

1. Dr கமல் ரணதிவேவுடன் த ொடர்புடடய துடை எது? 

அ) கதிரியக்க ப ொருட்கள் 

ஆ) கனரக ப ொறியியல் 

இ) பெல் உயிரியல்  

ஈ) ஆயுர்வேதம் 

✓ Dr கமல் ரணதிவே ஓர் இந்திய பெல் உயிரியலொளரொேொர். 

அேர் புற்றுவ ொய் துறையில் ஆரொய்ச்சிறய வமற்பகொண் 

-டொர். இந்திய புற்றுவ ொய் ஆரொய்ச்சி றமயத்தில்  ொட்டின் 

முதல் திசு ேளர்ப்பு ஆய்ேகத்றத நிறுவுேதில் முக்கிய 

அேர்  ங்கொற்றினொர். இந்தியப் ப ண் அறிவியலொளர்கள் 

ெங்கத்றத நிறுவுேதில் அேர் முக்கியப்  ங்கொற்றினொர்.  

✓ அண்றமயில், Dr கமல் ரணதிவேவின் 104ஆேது பிைந்த 

 ொறள நிறனவுகூரும் ேறகயில் கூகுள் ஒரு டூடுறல 

அேருக்கொக அர்ப் ணித்தது. 

 

2. உலகின் 2ஆேது தெரிய நிலக்கரித்த ொகுதியொன 

திவயொச்சொ ெச்சமி ஹரின்சிங்க வ ேொங்கஞ்ச் அடமந்து 

உள்ள இந்திய மொநிலம் எது? 

அ) ஜொர்கண்ட் 

ஆ) வமற்கு ேங்கம்  

இ) ெத்தீஸ்கர் 

ஈ) ஒடிஸொ 

✓ உலகின் 2ஆேது ப ரிய நிலக்கரி சுரங்கமொன திவயொச்ெொ 

 ச்ெமி ஹரின்சிங்க வதேொங்கஞ்ச் மத்திய அரெொல் வமற்கு 

ேங்க மொநிலத்திற்கு ஒதுக்கீடு பெய்யப் ட்டது. 

✓ வமற்கு ேங்க மொநில முதலறமச்ெர் மம்தொ  ொனர்ஜி 

ெமீ த்தில் பிர்பூம் மொேட்டத்தில் உள்ள திவயொச்ெொ- ச்ெொமி 

நிலக்கரி சுரங்கத் திட்டத்தொல் இடம்ப யர்ந்து அல்லது 

 ொதிக்கப் டும் மக்களுக்கு `10,000 வகொடி இழப்பீடு 

ேழங்குேதொக அறிவித்தொர். 

 

3. சமீெ தசய்திகளில் இடம்தெற்ை ேருண்  ொக்கர் மற்றும் 

K C கணெதி ஆகிய ோருடன் த ொடர்புடடய விடளயொட்டு 

எது? 

அ) கிரிக்பகட் 

ஆ) க ொடி 

இ)  டவகொட்டம்  

ஈ) வகொல்ப் 

✓ இந்திய  டவகொட்டிகள் ேருண் தொக்கரும் KC கண தியும் 

ஓமனில்  டந்த ஆசிய 49er  டவகொட்ட ெொம்பியன்ஷிப் 

2021’இல் தங்கப் தக்கம் பேன்றுள்ளனர்.  

✓ இவ்பேற்றியின்மூலம், அேர்கள் 2021  ேம் ரில்  டக்கும் 

உலக ெொம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியொவின் ெொர் ொக  ங்வகற் 

-கவுள்ளனர். இவ்விரட்றடயர் அணி நிகழ்றே 10ஆேது 

இடத்தில் முடித்தது. முதல் 10 இடங்களுக்குள் இருக்கும் 

ஒவர ஆசிய அணியொக இது உள்ளது. 

 

4. இந்தியக் கடற்ெடடக் கப்ெல் கொர்முக், இந்தியொவிற்கும் 

எந்  நொட்டிற்கும் இடடவய நடடதெறும் 32ஆம் CORPAT 

ெயிற்சியில் ெங்வகற்கிைது? 

அ) இலங்றக 

ஆ) பிரொன்ஸ் 

இ) தொய்லொந்து  

ஈ) ஓமன் 

✓ இந்திய கடற் றடக்கும் இரொயல் தொய்லொந்து கடற் றடக் 

-கும் இறடயிலொன இந்தியொ-தொய்லொந்து ஒருங்கிறணந் 

-த வரொந்துப் பயிற்சியின் (இந்வதொ-தொய் CORPAT) 32ேது 

 திப்பு 2021  ேம் ர் 12 முதல் 14 ேறர  டத்தப் டுகிைது.  

✓ இந்தியக் கடற் றடக் கப் ல் (INS) கொர்முக், உள் ொட்டில் 

உருேொக்கப் ட்ட ஏவுகறண கொர்பேட் மற்றும் 

தொய்லொந்தின் HTMS தயொன்வெொன், இரு கடற் றடகளின் 

கடற்புை வரொந்து விமொனங்கள் ஆகியறே இப் யிற்சியில் 

ஈடு ட்டுள்ளன. இரு கடற் றடகளும் 2005 ஆம் ஆண்டு 

முதல் தங்கள்  ன்னொட்டு கடல் எல்றலக் வகொட்டில் (IMBL) 

CORPAT’ஐ ஆண்டுக்கு இருமுறை  டத்துகின்ைன. 

 

5. குர்ெச்சன் சிங் ரந் ொேொவின் ேொழ்க்டக ேரலொறு 

சமீெத்தில் தேளியிடப்ெட்டது. அவர் சோர்ந்த துடை எது? 

அ) விறளயொட்டு  

ஆ) ேணிகம் 

இ) அரசியல் 

ஈ) ெமூக வெறே 

✓  ஞ்ெொப் விறளயொட்டு மற்றும் உயர்கல்வி அறமச்ெர் 

 ர்கத் சிங், ஒலிம்பிய தடகள வீரர் குர் ச்ென் சிங் 

ரந்தொேொவின் ேொழ்க்றக ேரலொைொன ‘உத்னொ  ொஸ்’ 

என்ை நூறல பேளியிட்டொர். இந்நூறல விறளயொட்டுத் 

துறை எழுத்தொளர்  வ்தீப் சிங் கில் எழுதியுள்ளொர்.  

✓ அர்ஜுனொ விருது ப ற்ை முதல் தடகள வீரர் குர் ச்ென் சிங் 

ரந்தொேொ, 1964ஆம் ஆண்டு வடொக்கிவயொ ஒலிம்பிக்கில் 

இந்திய அணியின் பகொடிறய ஏந்தியேர். அேருக்கு 1961’ 

இல் ‘அர்ஜுனொ’ விருதும், 2005’இல் ‘ த்மஸ்ரீ’ விருதும் 

ேழங்கப் ட்டது. 

 

6. கீழ்கண்ட எந்  அச்சு ஊடக நிறுேனத்திற்கு, 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கொன “தசய்தித் ொள்களுக்கொன SIREN திட்ட 

விருது" ேழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) இந்தியொ டுவட 

ஆ) தி இந்து  

இ) றடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ 

ஈ) தி ஹிந்துஸ்தொன் றடம்ஸ் 

✓ முன்னணி வதசிய  ொளிதழொன – ‘தி இந்து’வுக்கு 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கொன “பெய்தித்தொள்களுக்கொன SIREN திட்ட 

விருது” ேழங்கப் ட்டுள்ளது. 

✓ SIREN’இன் மதிப்ப ண் அட்றடயில் நிறலயொன உயர் 

பெயல்திைன் ப ற்ைறமக்கொக இவ்விருது ேழங்கப் ட்டு 

உள்ளது. மன லச்ெட்டம் மற்றும் பகொள்றக றமயத்தின் 

கீழ் இந்திய மன லக் கண்கொணிப் கத்தொல் SIREN 

 

 

 

 

 

 



         

    

திட்டம் பதொடங்கப் ட்டது. இது தற்பகொறல ற்றிய ஊடக 

அறிக்றககறளக் கண்கொணித்து மதிப்பீடு பெய்கிைது. 

 

7. ஐநொ அடேயொல், “ஆப்பிரிக்கொ த ொழில்மயமொக்கல் 

நொள்” அனுசரிக்கப்ெடுகிை வ தி எது? 

அ) 20  ேம் ர்  

ஆ) 22  ேம் ர் 

இ) 23  ேம் ர் 

ஈ) 25  ேம் ர் 

✓ ஒவ்வேொர் ஆண்டும்,  ே.20ஆம் வததிறய “ஆப்பிரிக்கொ 

பதொழில்மயமொக்கல்  ொளொக” ஐ ொ அறே அனுெரிக்கிைது.  

✓ வமலும் இந்த  ொளில் ஆப்பிரிக்கொவின் பதொழில்மயமொக்க 

-லின் முக்கியத்துேம் மற்றும் இது பதொடர் ொன ெேொல்கள் 

குறித்து விழிப்புணர்றே ஏற் டுத்த  ல்வேறு நிகழ்வுகள் 

உலகம் முழுேதும் ஏற் ொடு பெய்யப் டுகின்ைன. இந் ொள் 

1989ஆம் ஆண்டில் ஐ ொ’ஆல் ஆப்பிரிக்கொவிற்கொன 2ஆம் 

பதொழிற்துறை ேளர்ச்சி  த்தொண்டு (1991-2000) என்ை 

கட்டறமப்பின் கீழ் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்டது. 

 

8. வெொர்  யொர்நிடலடய வசொதிப்ெ ற்கொக கட்ச்சில் 

இந்தியொ வமற்தகொண்ட பிரம்மொண்ட இரொணுேப் 

ெயிற்சியின் தெயர் என்ன? 

அ) ஆத்மநிர் ொர் ஜேொன் 

ஆ) ெொகர் ெக்தி  

இ) இந்தியொ ெக்தி 

ஈ) தீவிர ெக்தி 

✓ வ ொர் தயொர்நிறலறய வெொதிப் தற்கொக இந்தியொேொல் 

‘ெொகர் ெக்தி’ என்ை பிரம்மொண்ட இரொணுேப்  யிற்சி 

ெமீ த்தில் கட்ச்சில்  டத்தப் ட்டது. கட்ச் தீ கற் த்தின் கிரீக் 

பெக்டரில்  டத்தப் ட்ட  ொன்கு  ொள் அதி தீவிர இரொணுேப் 

 யிற்சியில் இந்திய ரொணுேம், இந்திய கடற் றட, இந்திய 

விமொனப் றட, இந்திய கடவலொர கொேல் றட, எல்றலப் 

 ொதுகொப்புப்  றட, குஜரொத் கொேல்துறை மற்றும் கடற்புை 

கொேல்  றட ஆகியறே  ங்வகற்ைன. இந்தப்  யிற்சிறய 

இந்திய இரொணுேத்தின் பதன் றட ஏற் ொடு பெய்தது. 

 

9. நிதிநிடலப்புத் ன்டம ேொரியத்தின்ெடி, அடமப்பு 

ரீதியொக உலகின் முக்கியமொன ேங்கி எது? 

அ) JP வமொர்கன் வெஸ்  

ஆ) வமொர்கன் ஸ்டொன்லி 

இ) வகொல்ட்வமன் ெொக்ஸ் 

ஈ) வ ங்க் ஆப் அபமரிக்கொ 

✓ நிதிநிறலப்புத்தன்றம ேொரியத்தின் (FSB) ஒரு ெமீ த்திய 

ேருடொந்திர தரேரிறெயின் டி, JP வமொர்கன் வெஸ் 

உலகின் மிக முக்கியமொன ேங்கியொக மொறியுள்ளது. 

✓ FSB, G20  ொடுகளின் ஒழுங்கொற்று ர்களொல் ஆனதொகும். 

அது உலகின் முக்கியமொன 30 ேங்கிகளின்  ட்டியறல 

ெமீ த்தில் பேளியிட்டது. BNP  ரி ொஸ் மற்றும் வகொல்டு 

வமன் ெொக்ஸ் ஆகியறேயும் மிகவும் முக்கியமொன 

ேங்கியொக கருதப் டுகிைது. 

10. ‘வ ொஸ்தி’ என்ெது இந்தியொவிற்கும் எந்  நொடு / 

நொடுகளுக்கு இடடவயயொன ஒரு கடற்ெயிற்சியொகும்? 

அ) இலங்றக 

ஆ) மொலத்தீவுகள் & இலங்றக  

இ) வ  ொளம் 

ஈ) ேங்கொளவதெம் & ஜப் ொன் 

✓ ‘வதொஸ்தி’ என் து இந்தியொ, மொலத்தீவு மற்றும் இலங்றக 

ஆகிய  ொடுகளின் கடவலொரக் கொேல் றடயினருக்கு 

இறடவய இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை  றடப றும் 

முத்தரப்பு கடற்ெொர்  யிற்சியொகும். இந்த ஆண்டு ‘வதொஸ்தி’ 

 யிற்சியின் 15ஆேது  திப்பு மொலத்தீவில்  ே.20-24 

ேறர  டத்தப் ட்டது. இந்தியக் கடவலொரக் கொேல் றட 

கப் ல்களொன ICGS ேஜ்ரொ மற்றும் ICGS அபூர்ேொ 

இந்தியொறே பிரதிநிதித்துேப் டுத்துகின்ைன. 

 


1. 2020-ல் ஊரடங்கு அமலொன முதல் 3 மொதங்களில் - 

அறமப்புெொர் துறையில் வேறலேொய்ப்பு 7.5% ெரிவு: 

கவரொனொ ஊரடங்கு கொரணமொக 2020-ம் நிதி யொண்டின் 

முதல் கொலொண்டில் அறமப்புெொர் துறைகளில் 

வேறலேொய்ப்பு 7.5 ெதவீதம் ெரிந்துள்ளது என்று மத்திய 

அரசு கூறியுள்ளது. 

கடந்த ஆண்டு மொர்ச் மொதத்தில் இந்தியொவில் கவரொனொ 

 ரேல் வேகபமடுக்கத் பதொடங்கியது. அறதத் பதொடர்ந்து 

மொர்ச் இறுதி ேொரத்தில்  ொடு தழுவிய ஊரடங்றக மத்திய 

அரசு  றடமுறைப் டுத்தியது. இதனொல்,  ல வகொடி 

மக்கள் வேறலயிழந்தனர். 

இந்நிறலயில், ஊரடங்கின் கொரணமொக ஏற் ட்ட 

வேறலயிழப்பு பதொடர் ொக மக்களறேயில்  ொஜக 

உறுப்பினர் பிரிவஜந்திர சிங் வகள்வி எழுப்பினொர். அதற்கு 

 திலளிக்கும் விதமொக, திங்கள்கிழறம அன்று 

 ொடொளுமன்ைத்தில் மத்திய பதொழிலொளர் மற்றும் 

வேறலேொய்ப்பு அறமச்ெகம், 2020-2021 நிதி ஆண்டின் 

முதல் கொலண்டின் வேறலேொய்ப்பு பதொடர் ொன 

அறிக்றகறயக் குறிப்பிட்டுக் கொட்டியது. 

உற் த்தி, கட்டுமொனம், வ ொக்குேரத்து உள்ளிட்ட 9 

துறைகளில் வேறலேொய்ப்புப் ப ற்றிருந்த இருந்த 

ஆண்களின் எண்ணிக்றக, பென்ை நிதி ஆண்டின் முதல் 

கொலொண்டில் 2.1 வகொடியிலிருந்து 2 வகொடியொகவும், 

ப ண்களின் எண்ணிக்றக 90 லட்ெத்திலிருந்து 83 

லட்ெமொகவும் குறைந்துள்ளது என்று மத்திய 

வேறலேொய்ப்பு அறமச்ெகம் பதரிவித்துள்ளது. வமலும், 

ஜூன் மொதத்துக்குப் பிைகு ஏற் ட்ட வேறலயிழப்பு 

பதொடர் ொன தகேல் இல்றல என்றும் பதரிவித்துள்ளது. 

இந்த அறிக்றகயொனது அறமப்புெொர் வேறலகறள 

மட்டுவம கணக்கில் பகொண்டுள்ளது. இந்தியொவில் பேறும் 

6.5 ெதவீதம் மக்கள் மட்டுவம அறமப்புெொர் வேறலகளில் 

உள்ளனர். 80 ெதவீதத்துக்கு வமலொன மக்கள் 

அறமப்புெொரொ துறைகளிவல வேறலேொய்ப்பு 

ப றுகின்ைனர் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 

 



         

    

2. இந்திய ரொணுேத்தில் வெர்க்கப் ட்டது: இஸ்வரலின் 

அதி வீன உளவு விமொனம் 

இஸ்வரலின் அதி வீன பஹவரொன் உளவு விமொனங்கள் 

இந்திய ரொணுேத்தில் வெர்க்கப் ட்டு உள்ளன. 

ஆளில்லொ உளவு விமொனங்கறள தயொரிப் தில் 

அபமரிக்கொவும் இஸ்வரலும் முன்வனொடிகளொக உள்ளன. 

இந்திய ரொணுேத்தில் இஸ்வரலின் பஹவரொன் உளவு 

விமொனங்கள் ஏற்பகனவே  யன் ொட்டில் உள்ளன. 

இறே லடொக் எல்றலயில் உளவு  ணியில் 

ஈடு டுத்தப் ட்டு உள்ளன. 

இந்த சூழலில் வமம் டுத்தப் ட்ட அதி வீன பஹவரொன் 

உளவு விமொனங்கறள இஸ்வரலிடம் இருந்து மத்திய 

 ொதுகொப்பு அறமச்ெகம் ேொங்கியுள்ளது. இதன் டி 4 

பஹவரொன்கள் இந்திய ரொணுேத்தில் 

வெர்க்கப் ட்டுள்ளன. சீனரொணுே அச்சுறுத்தல் அதிகரித்து 

ேரும் நிறலயில் இறே லடொக் எல்றலயில்  ைக்க 

விடப் டவுள்ளன. 

 வீன பஹவரொன் உளவு விமொனங்கள் 35,000 அடி 

உயரத்தில் பதொடர்ந்து 52 மணி வ ரம்  ைக்கும் தன்றம 

பகொண்டறே. தற்வ ொது இறே உளவு  ணிக்கொக 

மட்டுவம  யன் டுத்தப் ட உள்ளன.  ொளடறேயில் இந்த 

உளவு விமொனங்கள் மூலம் தொக்குதலும்  டத்தப் டும் 

என்று ரொணுே ேட்டொரங்கள் பதரிவித்துள்ளன. 

அபமரிக்கொவின் பிரிவடட்டர் ேறகறய வெர்ந்த 2 உளவு 

விமொனங்கறள இந்திய கடற் றட குத்தறகக்கு எடுத்து 

 யன் டுத்தி ேருகிைது. இந்த ேறகறய வெர்ந்த 30 

உளவு விமொனங்கறள ேொங்க அபமரிக்கொவுடன் மத்திய 

அரசு வ ச்சுேொர்த்றத  டத்தி ேருகிைது. அபமரிக்க உளவு 

விமொனங்கள் முப் றடகளிலும் வெர்க்கப் டும் என்று 

 ொதுகொப்புத் துறை ேட்டொ ரங்கள் பதரிவித்துள்ளன. 

 

3.  வலொன் டி’ஆர் விருறத 7-ம் முறை பேன்ைொர் 

பமஸ்ஸி: 

கொல் ந்தின் கவுரமொன விருதொன  வலொன் டி’  ஆர் 

விருது ேழங்கும் விழொ வ ற்று முன்தினம் பிரொன்ஸ் 

தறல கரொன  ொரீஸ்  கரில்  றடப ற்ைது. இதில் 

அர்பஜன்டினொ அணியின்  ட்ெத்திர வீரரொன 34 ேயதொன 

லவயொனஸ் பமஸ்ஸி சிைந்த வீரரொக வதர்வு பெய்யப் ட்டு 

விருது ேழங்கப் ட்டது.  வலொன் டி’  ஆர் விருறத 

பமஸ்ஸி பேல்ேது இது 7-ேது முறையொகும். இதற்கு 

முன்னர் 2009, 2010, 2011, 2012 மற்றும் 2015-ம் 

ஆண்டுகளிலும் அேர் விருறத ப ற்றிருந்தொர். 

இம்முறை விருதுக்கொன இறுதித் வதர்வு ேொக்களிப்பின் 

வ ொது பமஸ்ஸிக்கு ேலுேொன வ ொட்டியொளரொக வ ொலந்து 

 ொட்டின் ரொ ர்ட் பலேன்வடொவ்ஸ்கி திகழ்ந்தொர். 

இேர்களுக்கு அடுத்த இடங்களில் வஜொர்ஜின்வஹொ, கரீம் 

ப ன்சிமொ, என்'வகொவலொ கொண்வட, கிறிஸ்டியொவனொ 

பரொனொல்வடொ ஆகிவயொர் இருந்தனர். 

 ொர்சிவலொனொ கொல் ந்து கிளப்புடன் தனது கொல் ந்து 

ேொழ்க்றகறய பதொடங்கிய பமஸ்ஸி கடந்த ஆகஸ்ட் 

மொதம் அந்த அணியில் இருந்து விலகி பிரொன்ஸில் உள்ள 

பிஎஸ்ஜி அணியில் இறணந்திருந்தொர். பமஸ்ஸி 

தறலறமயிலொன அர்பஜன்டினொ அணி இந்த ஆண்டில் 

வகொ ொ அபமரிக்கொ கொல் ந்து பதொடரில் ெொம்பியன்  ட்டம் 

பேன்றிருந்தது.  ொர்சிவலொனொ கிளப்பில் பமஸ்ஸி தனது 

இறுதி சீெனில் 48 ஆட்டங்களில் 38 வகொல்கள் 

அடித்திருந்தொர். 

 

3. உயர் பிரிவினருக்கொன 10 ெதவீத இடஒதுக்கீட்றட 

ஆய்வு பெய்ய 3 வ ர் குழு 

ப ொருளொதொரத்தில் பின்தங்கிய உயர் பிரிவினருக்கு 

கல்வி, வேறல ேொய்ப்பில் ஒன்றிய அரசு 10 ெதவீத 

இடஒதுக்கீடு ேழங்கியுள்ளது. இறத எதிர்த்து 

பதொடரப் ட்ட ேழக்றக விெொரித்து ேரும் உச்ெ நீதிமன்ைம், 

‘ப ொருளொதொரத்தில் பின் தங்கியேர்களுக்கொன 

இடஒதுக்கீடு எந்த அடிப் றடயில் அளிக்கப் ட்டது? எந்த 

அடிப் றடயில் அேர்களுக்கொன ேருமொன உச்ெ ேரம்பு 

(ஆண்டுக்கு ரூ.8 லட்ெம்) நிர்ணயம் பெய்யப் ட்டது?’ 

என்று வகள்வி எழுப்பியது. இது  ற்றி மறுஆய்வு 

பெய்ேதொக உச்ெ நீதிமன்ைத்தில் கடந்த ேொரம் ஒன்றிய 

அரசு பதரிவித்தது. இந்நிறலயில், இது குறித்து ஆரொய்ந்து 

அறிக்றக அளிப் தற்கொக ஒன்றிய அரசு வ ற்று குழு 

அறமத்தது. இதில், ஒன்றிய நிதித்துறை முன்னொள் 

பெயலொளர் அஜய் பூஷன்  ொண்வட, இந்திய ெமூக 

அறிவியல் ஆரொய்ச்சி கவுன்சிலின் உறுப்பினர் பெயலொளர் 

வி.வக.மல்வகொத்ரொ, ஒன்றிய அரசுக்கொன முதன்றம 

ப ொருளொதொர ஆவலொெகர் ெஞ்ெய் ென்யொல் இடம் 

ப ற்றுள்ளனர். தனது அறிக்றகறய 3 ேொரங்களில் 

ெமர்ப்பிக்கும் டி இக்குழுவுக்கு உத்தரவிடப் ட்டுள்ளது. 

 

4. இந்து ெமய அைநிறலயத்துறை ெொர்பில் - 

ஒட்டன்ெத்திரம், விளொத்திகுளம், திருச்பெங்வகொட்டில் 3 

புதிய கறல கல்லூரிகள் 

2021-22-ம் ஆண்டு இந்து ெமயம் மற்றும் 

அைநிறலயத்துறை மொனிய வகொரிக்றகயில், 10 கறல 

மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் பதொடங்கப் டும் என்று 

அறிவிக்கப் ட்டது. 

அதன் டி, பென்றன பகொளத்தூர்,  ொமக்கல் மொேட்டம் 

திருச்பெங்வகொடு, திண்டுக்கல் மொேட்டம் ஒட்டன்ெத்திரம், 

தூத்துக்குடி மொேட்டம் விளொத்திக்குளம் ஆகிய 4 

இடங்களில் பி.கொம்., பி.பி.ஏ., பி.சி.ஏ., பி.எஸ்.சி. கம்ப்யூட்டர் 

ெயின்ஸ் ஆகிய 4  ொடப்பிரிவுகளுடன் கறல மற்றும் 

அறிவியல் கல்லூரிகள் பதொடங்கிட 

உயர்கல்வித்துறையொல் அனுமதி அளிக்கப் ட்டு, 

அரெொறண பேளியிடப் ட்டது. 

முதற்கட்டமொக பென்றன பகொளத்தூரில் அருள்மிகு 

க ொலீசுேரர் கறல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிறய 

2.11.2021 அன்று முதல்-அறமச்ெர் மு.க.ஸ்டொலின் 

பதொடங்கி றேத்தொர். 

புதிய கறல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் 

அதன் பதொடர்ச்சியொக  ழனி தண்டொயுத ொணி சுேொமி 

திருக்வகொவில் நிர்ேொகத்தின் ெொர் ொக ஒட்டன்ெத்திரம் 

சின்னயகவுண்டன்ேலசில் அன்றன பதரெொ மகளிர் 

 ல்கறலக்கழகத்தின் கீழ் இறணக்கப் ட்டு அருள்மிகு 

 ழனியொண்டேர் மகளிர் கறல மற்றும் அறிவியல் 



         

    

கல்லூரி ெமய ேகுப்புகளுடன் தற்கொலிக கட்டிடத்தில் 

பதொடங்கப் ட்டு இருக்கிைது. 

திருச்பெந்தூர் சுப்பிரமணிய சுேொமி திருக்வகொவில் 

ெொர் ொக மவனொன்மணியம் சுந்தரனொர் 

 ல்கறலக்கழகத்தின் கீழ் இறணக்கப் ட்ட 

விளொத்திக்குளம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுேொமி கறல 

மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மீனொட்சி சுந்தவரஸ்ேரர் 

திருக்வகொவிலுக்கு பெொந்தமொன கட்டிடத்தில் ெமய 

ேகுப்புகளுடன் பதொடங்கப் ட்டுள்ளது. 

திருச்பெங்வகொடு அர்த்த ொரீஸ்ேரர் திருக்வகொவில் 

நிர்ேொகத்தின் ெொர் ொக ப ரியொர்  ல்கறலக்கழகத்தின் 

கீழ் இறணக்கப் ட்ட அருள்மிகு அர்த்த ொரீஸ்ேரர் கறல 

மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி புதுப்புளியம் ட்டி கிரொமத்தில் 

தற்கொலிக கட்டிடத்தில் ெமய ேகுப்புகளுடன் 

பதொடங்கப் ட்டு இருக்கிைது. 

மு.க.ஸ்டொலின் பதொடங்கி றேத்தொர் 

வமற்பெொன்ன 3 புதிய கறல மற்றும் அறிவியல் 

கல்லூரிகறள பென்றன தறலறம பெயலகத்தில் 

முதல்-அறமச்ெர் மு.க.ஸ்டொலின் கொபணொலி கொட்சி 

ேொயிலொக பதொடங்கி றேத்தொர். கிரொமப்புை மொணே-

மொணவிகள் உயர்கல்வி ப றுேதற்கொகவும், 

வேறலேொய்ப்பு மற்றும் ப ொருளொதொர 

முன்வனற்ைத்துக்கொகவும் இந்த கல்லூரிகள் ப ரிதும் 

உதவியொக அறமயும். 

 

5.  ேம் ர் மொத ஜிஎஸ்டி ேசூல் ரூ.1.31 லட்ெம் வகொடி: 

ெரக்கு மற்றும் வெறே ேரியொக (ஜிஎஸ்டி)  ேம் ர் 

மொதத்தில் ரூ.1,31,526 வகொடி ேசூலொகி உள்ளது. 

இைக்குமதி ப ொருட்கள் மீதொனசுங்க ேரி ேசூல் 43% 

அதிகரித்துள்ளது. ஜிஎஸ்டி ேசூல் ஆண்டுவதொறும் 

அதிகரித்து ேரும் சூழலில்இப்வ ொது ேசூலொகியுள்ள 

பதொறகஎதிர் ொர்த்தறதவிட குறைவு என்றுஇக்ரொ 

நிறுேன ப ொருளொதொர நிபுணர் அதிதி  ொயர் 

பதரிவித்துள்ளொர். 

கடந்த ஏப்ரலில் ஒட்டுபமொத்த மொக ேசூலொன ஜிஎஸ்டி 

பதொறக ரூ.1,41,384 வகொடி. ஆனொல் திருத்திய 

மதிப்பீட்டில் ரூ.1,676 வகொடி குறைந்து ேசூலொன நிகர 

பதொறக ரூ.1,39,708 வகொடியொக இருந்தது. அதற்குப் பிைகு 

2-ேது முறையொக  ேம் ர் மொதத்தில் ரூ.1.30 லட்ெம் 

வகொடிறய ஜிஎஸ்டி ேசூல் கடந்துள்ளது. 

ஜிஎஸ்டி ேசூல் பதொறக ரூ.1.3 லட்ெம் வகொடிறயக் 

கடந்துள்ளவ ொதிலும் இதில் ரிட்டர்ன் பதொறக கொலொண்டு 

முடிவில்தொன்கணக்கிடப் ட்டு திருப்பித் தரப் டும். 

அப்வ ொது ேசூலொன பதொறக குறையும் என நிதி 

அறமச்ெகம் பதரிவித்துள்ளது. ேரி ேசூல் அதிகரிப்பு 

ப ொருளொதொரம் மீண்டு ேருேதன் அறிகுறி என்றும் 

சுட்டிக்கொட்டியுள்ளது. 

 

6. பென்றன-மும்ற  அதிவிறரவு ரயிலின் நூற்ைொண்டு 

விழொ பகொண்டொட்டம் 

பென்றன-மும்ற  அதிவிறரவு ரயிலின் (22159-60) 

நூற்ைொண்டு விழொ பென்றன பென்ட்ரல் ரயில் 

நிறலயத்தில் புதன்கிழறம பகொண்டொடப் ட்டது. இந்த 

பிர லமொன ரயில் வெறேயொனது, 1921-ஆம் ஆண்டு 

டிெ.1-ஆம் வததி இவத  ொளில் பமட்ரொஸ்- ம் ொய் விறரவு 

 ொெஞ்ெொா் ரயிலொக, முதல் இயக்கத்றதத் பதொடங்கியது. 

இந்தப்  யணிகள் ரயில் வெறே கடந்த 1930-ஆம் 

ஆண்டு மொொா்ச் 1-ஆம் வததியில் இருந்து விறரவு ரயில் 

வெறேயொக மொற்ைப் ட்டது. தற்வ ொது, இந்த ரயில் மும்ற  

ெத்ர தி சிேொஜி மகொரொஜ் முறனயம்-பென்றன 

பென்ட்ரல் அதி விறரவு ரயில் என்ை ப யரில் 

இயக்கப் டுகிைது. இந்த அதிவிறரவு ரயில் 1,284 கி.மீ. 

பதொறலறே கடக்கிைது. பென்றன-மும்ற  இறடவய 31 

ரயில்நிறலயங்கள் ேழியொக இந்த ரயில் 

இயக்கப் டுகிைது. 

இந்த பிர ல ரயில் வெறேயின் நூற்ைொண்டு விழொ 

பென்றன பென்ட்ரல் ரயில்நிறலயத்தில் புதன்கிழறம 

பகொண்டொடப் ட்டது. பென்றன பென்ட்ரலில் இருந்து 

மும்ற  சிஎஸ்எம்டி-க்கு புைப் ட தயொரொக இருந்த ரயிலின் 

என்ஜின் மற்றும் கறடசி இரண்டு ப ட்டிகள் 

அலங்கரிக்கப் ட்டன. இறதயடுத்து, பென்றன ரயில்வே 

வகொட்ட கூடுதல் வமலொளொா்கள் ஆொா்.ஆனந்த், ெச்சின் 

புனிதொ, எஸ்.சுப்ரமணியன் ஆகிவயொொா் முன்னிறலயில், 

ரயில்  யணிகளொல் வகக் பேட்டி பகொண்டொடப் ட்டது. 

பதொடொா்ந்து, ரயில்  யணிகளுக்கு வகக் ேழங்கப் ட்டது. 

நூற்ைொண்டு ரயிலின் முதல்  யணத்றத குறிப்பிடும் 

ேறகயில், மூத்த ஊழியொா்கள் பகொடியறெத்தனொா். 

நிகழ்ச்சியில், ரயில்வே அதிகொரிகள், ஊழியொா்கள் மற்றும் 

 யணிகள் கலந்து பகொண்டனொா். 

 

7. தமிழகத்தில் எய்ட்ஸ் தொக்கம் 0.18 ெதவீதமொக 

குறைந்தது: மொ. சுப்பிரமணியன் வ ச்சு 

தமிழகத்தில் 1.13 ெதவீதமொக இருந்த எய்ட்ஸ் தொக்கம் 

தற்வ ொது 0.18 ெதவீதமொக குறைந்துள்ளது என்று மக்கள் 

 ல்ேொழ்வுத் துறை அறமச்ெர் மொ. சுப்பிரமணியன் 

பதரிவித்துள்ளொர். 

பென்றன எழும்பூரில்  டந்த உலக எய்ட்ஸ் தின 

நிகழ்வில் அறமச்ெர் மொ.சுப்பிரமணியன் வ சியதொேது: 

“ தமிழக முதல்ேொா் ேழிகொட்டுதலின் டி, மொநில எய்ட்ஸ் 

கட்டுப் ொடு ெங்கத்தின் மூலம் பெயல் டுத்தப் டும் எச்.ஐ.வி 

/எயட்ஸ்  ற்றிய விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் கறடநிறல 

மக்கறளயும் பென்ைறடய வேண்டும் என்ை வ ொக்கத்தில் 

சிைப் ொக பெயல் டுத்தப் டுகின்ைது. வமலும் 

எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் பதொற்றுள்வளொறர புைக்கணிக்கொமல் 

அரேறணத்துச் பெல்லும் வ ொக்கத்திலும்  ல  ல 

திட்டங்கள் தமிழக அரசின் மூலம் சிைப் ொக 

பெயல் டுத்தப் ட்டு ேருகின்ைது. தமிழகத்தில் 1.13 

ெதவீதமொக இருந்த எய்ட்ஸ் தொக்கம் தற்வ ொது 0.18 

ெதவீதமொக குறைந்துள்ளது. 

ஐக்கிய  ொடுகள் ெற  1988 முதல் டிெம் ர் மொதம் முதல் 

வததிறய உலக எய்ட்ஸ் தினமொக அனுெரிக்க 

வேண்டுபமன்று முடிபேடுத்து உலகம் முழுேதும் 

ஒவ்பேொரு ஆண்டும் டிெம் ர் திங்கள் முதல்  ொள் உலக 

எய்ட்ஸ் தினமொக அனுெரிக்கப் ட்டு ேருகிைது. இந்த 



         

    

ஆண்டின் உலக எய்ட்ஸ் தின றமயக் கருத்து எச்.ஐ.வி / 

எயட்ஸுடன் 

ேொழும் மக்களுக்கு ஏற் டும் ஏற்ைத்தொழ்வுகறள 

முடிவுக்குக் பகொண்டு ேருவேொம். 

இந்திய திரு ொட்டின் 75-ேது சுதந்திர தின 

ப ொன்விழொவிறன முன்னிட்டு - 9 மற்றும் 11 ேகுப்பு 

 ள்ளி மொணேர்கள், கல்லூரி மொணேர்களுக்கு 

விழிப்புணொறே 

ஏற் டுத்தும் ேறகயில் “புதிய இந்தியொ ௭0 75” என்ை 

தறலப்பில் ஓவியம், இறணயதள வினொடி வினொ 

வ ொட்டிகள்  டத்தப் ட்டு ேருகிைது. 

தமிழகத்தில் எச்.ஐ.வி. பதொற்றை கண்டறிய அரசு 

மருத்துேக் கல்லூரி மருத்துேமறனகள், அரசு 

மருத்துேமறனகள் மற்றும் ேட்டொர சுகொதொர 

றமயங்களில் 2953  ம்பிக்றக றமயங்கள் 

ஏற் டுத்தப் ட்டு எச்.ஐ.வி. இலேெ  ரிவெொதறனகள் 

பெய்யப் ட்டு,எயட்ஸ் பதொற்ைொல்  ொதிக்கப் ட்டேொகளுக்கு 

இலேெமொக மருந்து ேழங்கிட 55 கூட்டு மருத்துே 

சிகிச்றெ றமயங்கள் 174 இறண கூட்டு மருத்துே 

சிகிச்றெ றமயங்கள் இயங்கி ேருகின்ைன. 

தொயிடமிருந்து குழந்றதகறளக்கு எய்ட்ஸ் பதொற்று 

 ரவுதறல தடுக்கும் ப ொருட்டு - வதசிய சுகொதொர 

திட்டத்தின் (1/1) கீழ் இனப்ப ருக்கம் மற்றும் குழந்றத 

 லத்திட்டத்துடன் இறணந்து இத்திட்டம் 

பெயல் டுத்தப் டுகிைது. 

எய்ட்ஸ் பதொற்று ஏற் ட அதிகம் ேொய்ப்புள்ளேொர்கள் 

கண்டறிந்து தடுப்பு  டேடிக்றக மற்றும் சிகிச்றெ அளிக்க 

“85 இலக்கு  ணிகளுக்கொன திட்டங்கள்” 

பெயல் டுத்தப் ட்டு ேருகிைது. இத்திட்டத்தில் ப ண் 

 ொலியல் பதொழிலொளர்கள், ஒரினச்வவெொக்றகயொளர்கள், 

வ ொறத ஊசி  யன் டுத்துவேொர், பதொறலதூர லொரி 

ஒட்டு ர்கள் என  ல்வேறு ேறகயில் கண்டறிந்து 

விழிப்புணொவு மற்றும் சிகிச்றெகள் வமற்பகொள்ளப் ட்டு 

ேருகிைது. 

எயட்ஸ் பதொற்ைொல்  ொதிக்கப் ட்ட குழந்றதகள் 

புைக்கணிக்கப் டக்கூடொது என்ை உயரிய வ ொக்கில் 

தமிழக அரசு இக்குழந்றதகளுக்கு உதவி பெய்யும் 

ேறகயில் - 25வகொடி றேப்பு நிதியுடன் தமிழ் ொடு 

அரசின் அைக்கட்டறள ஏற் டுத்தப் ட்டு, நிதியிலிருந்து 

ப ைப் டும் ேட்டித்பதொறகறயக் பகொண்டு,  ொதிக்கப் ட்ட 

குழந்றதகளுக்கு - மருந்து, ஊட்டச்ெத்து, கல்வித்பதொறக 

ேழங்கப் டுகிைது, வமலும் எய்ட்ஸ்  ொதிக்கப் ட்வடொருக்கு, 

இலேெ  ஸ்  ொஸ், விதறேகளுக்கு உதவித் பதொறக 

ேழங்கப் டுகிைது’’ என்று பதரிவித்தொர். 

இந்நிகிழ்ச்சியில் எழும்பூர் ெட்டப்வ ரறே உறுப்பினொா் 

இ. ரந்தொமன், மருத்துேம் மற்றும் மக்கள் 

 ல்ேொழ்வுத்துறையின் முதன்றமச் பெயலொளர் 

மரு.இரொதொகிருஷ்ணன்,தமிழ் ொடு மொநில எய்ட்ஸ் 

கட்டுப் ொட்டு ெங்க இயக்கு ர் ஹரிஹரன், மருத்துேம் 

மற்றும் ஊரக  லப் ணிகள் இயக்கு ர் 

மரு.எஸ்.குரு ொதன் மற்றும் உயர் அலுேலொா்கள் கலந்து 

பகொண்டனர். 

 



         

    

1. மத்திய எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் முதலீடுகள் 

திரும்பப் பபறப்படவுள்ளன. இது எந்த மத்திய 

அமமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள CPSE ஆகும்? 

அ) அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

ஆ) மின்னணு &  கவல் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகொரங்கள் அமமச்சகம் 

ஈ) மின்சொர அமமச்சகம் 

✓ பபொட்டி ஏலச்தசயல்முமறக்குப்பிறகு, மத்திய 

எலக்ட்ரொனிக்ஸ் நிறுவனத்தின் மு லீடுகமைத் திரும்பப் 

தபற மத்திய அரசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது. 

✓ மத்திய எலக்ட்ரொனிக்ஸ் நிறுவனம் என்பது அறிவியல் 

மற்றும் த ொழிற்துமற ஆரொய்ச்சி துமறயின், அறிவியல் & 

த ொழில்நுட்ப அமமச்சகத்தின் கீழ் உள்ை CPSE ஆகும். 

 

2. ததசிய பதாழிற்துமற வழித்தட தமம்பாட்டுத் 

திட்டத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்காக எந்த நிறுவனம் 

இந்தியாவுடனான $250 மில்லியன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் 

மகபயழுத்திட்டது? 

அ) ஐஎம்எப் 

ஆ) ஏடிபி  

இ) ஏஐஐபி 

ஈ) பிரிக்ஸ் வங்கி 

✓ ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் (ஏடிபி) இந்திய அரசொங்கமும் 

ப சிய த ொழிற்துமற வழித் ட பமம்பொட்டுத் திட்டத்திற்கு 

ஆ ரவளிப்ப ற்கொக $250 மில்லியன் டொலர் கடன் 

ஒப்பந் த்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ைன. இத்திட்டம் உலகத் 

 ரம் வொய்ந்  த ொழிற்துமற முமனயங்கமை 

பமம்படுத்துவம யும், உயர் ர பவமலவொய்ப்மப 

உருவொக்குவம யும் பநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ைது. 

 

3. இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் தமலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) சுப்பிரமணியன் சுவொமி 

ஆ) சம்பித் பத்ரொ  

இ) லொல் சிங் ஆர்யொ 

ஈ) ஜமொல் சித்திக் 

✓ பொஜக தசய்தித்த ொடர்பொைர் சம்பித் பத்ரொ, இந்திய சுற்றுலொ 

வைர்ச்சிக்கழகத்தின்  மலவரொக அமமச்சரமவ 

நியமனக்குழுவொல் நியமிக்கப்பட்டொர். 

✓ இந்திய சுற்றுலொ வைர்ச்சிக் கழகத்தின்  மலவர் மற்றும் 

நிர்வொக இயக்குநர் ப விமய  மலவர், ITDC மற்றும் 

நிர்வொக இயக்குநர், ITDC எனப் பிரிப்ப ற்கொன சுற்றுலொ 

அமமச்சகத்தின் முன்தமொழிவுக்கு ACC ஒப்பு ல் அளித்து 

உள்ைது. ஐஏஎஸ் அதிகொரியொன ஜிபகவி ரொவ் ஐடிடிசியின் 

நிர்வொக இயக்குநரொக ப வி வகிப்பொர். 

 

 

 

4. பாலஸ்தீன மக்களுடனான சர்வததச ஒற்றுமம தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) நவம்பர் 27 

ஆ) நவம்பர் 29  

இ) நவம்பர் 30 

ஈ) டிசம்பர் 1 

✓ ஐநொ அமவ 1978ஆம் ஆண்டு மு ல் நவ.29ஆம் ப திமய 

பொலஸ்தீன மக்களுடனொன சர்வப ச ஒற்றுமம தினமொக 

கமடபிடிக்கிறது. பொலஸ்தீனத்ம  இரண்டு நொடுகைொக 

பிரிப்ப ற்கொன ஐநொ தீர்மொனத்ம  ஏற்றுக்தகொள்வம  

குறிக்கும் வமகயில் இந்  நொள் தகொண்டொடப்படுகிறது. 

 

5. ‘ஃபின்படக் குறித்த சிந்தமன தமலமம மன்றத்மத’ 

இந்தியாவில் நடத்துகிற நிறுவனம் எது? 

அ) RBI 

ஆ) NITI ஆபயொக் 

இ) IFSCA  

ஈ) SEBI 

✓ ஃபின்தடக் குறித்  சிந் மன  மலமமத்துவ மன்றத்ம  

பிர மர் பமொடி தமய்நிகரொக த ொடங்கி மவக்கிறொர். GIFT 

நகரம் மற்றும் புளூம்தபர்க் உடன் இமைந்து சர்வப ச 

நிதிச்பசமவ மமயங்கள் ஆமையம் (IFSCA) இந்  2 

நொள் நிகழ்மவ நடத்துகிறது. 

✓ இந்  மன்றத்தின் மு ல் பதிப்பில் இந்ப ொபனஷியொ, 

த ன்னொப்பிரிக்கொ மற்றும் UK ஆகியமவ பங்கு ொரர் 

நொடுகைொக உள்ைன. 

 

6. உலகின் சிறந்த 300 கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் 

‘நம்பர் ஒன் கூட்டுறவு’ தரநிமலயில் உள்ள கூட்டுறவு 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய ப சிய கூட்டுறவு ஒன்றியம் லிமிதடட் 

ஆ) இந்திய விவசொயிகள் உர கூட்டுறவு லிமிதடட்  

இ) ப சிய கூட்டுறவு நில பமம்பொட்டு வங்கிகள் 

கூட்டமமப்பு லிமிதடட் 

ஈ) இந்திய ப சிய பவைொண் கூட்டுறவு சந்ம ப்படுத் ல் 

கூட்டமமப்பு லிமிதடட் 

✓ இந்திய விவசொயிகள் உரக் கூட்டுறவு லிமிதடட் (IFFCO) 

உலகின் மு ல் 300 கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் ‘நம்பர் 1 

கூட்டுறவு’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. IFFCO நொட்டின் 

தமொத்  உள்நொட்டு உற்பத்தி மற்றும் தபொருைொ ொர 

வைர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத் க்க பங்களிப்மப அளித்து 

வருகிறது என்பம  இந் த்  ரவரிமச குறிக்கிறது. 

 

7. ஆண்டுததாறும் இந்திய கடற்பமட தினம் 

பகாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 

அ) டிசம்பர் 1 

ஆ) டிசம்பர் 4  

இ) டிசம்பர் 10 

ஈ) டிசம்பர் 14 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ 1971ஆம் ஆண்டு இந்தியொ-பொகிஸ் ொன் பபொரின்பபொது 

‘ஆபபரஷன் ட்மரதடன்ட்’ நடவடிக்மகயில் இந்திய 

கடற்பமடயின் எதிர்த் ொக்கு லுக்கு மதிப்பளிக்கும் 

வமகயில், ஒவ்தவொரு ஆண்டும் டிச.4ஆம் ப தி இந்திய 

கடற்பமட தினமொக தகொண்டொடப்படுகிறது. இந்  ஆண்டு 

“ஸ்வர்னிம் விஜய் வர்ஷ்” என்ற கருப்தபொருளின்கீழ் 

கடற்பமட விழொமவ தகொண்டொடியது. 

 

8. பபல்ட் அண்ட் தராடு முன்முயற்சியின் ஒருபகுதியாக 

சீனா எந்த நாட்டுடன் முதல் எல்மல தாண்டிய ரயில் 

தபாக்குவரத்மத பதாடங்கியது? 

அ) லொபவொஸ்  

ஆ) ரஷ்யொ 

இ) பொகிஸ் ொன் 

ஈ) மபலசியொ 

✓ தபல்ட் அண்ட் பரொடு முன்முயற்சி, ஒரு தபல்ட் ஒன் பரொடு 

முன்முயற்சி என்றும் அமழக்கப்படுகிறது, இது சீனொவின் 

உள்கட்டமமப்பு பமம்பொட்டு உத்தி ஆகும், இது 2013 ஆம் 

ஆண்டில் ஏற்றுக்தகொள்ைப்பட்டது. சமீபத்தில், தபல்ட் 

அண்ட் பரொடு முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியொக சீனொ 

மு ல் எல்மல  ொண்டிய ரயில் பபொக்குவரத்ம  

த ொடங்கியது. சீனொமவயும் நிலத் ொல் சூழப்பட்ட 

த ன்கிழக்கு நொடு லொபவொமையும் இது இமைக்கிறது. 

 

9. ‘பசன்ட்ரி-II - சிறுதகாள் தாக்க கண்காணிப்பு 

அமமப்மப’ உருவாக்கியுள்ள விண்பவளி நிறுவனம் 

எது? 

அ) ISRO 

ஆ) NASA  

இ) ESA 

ஈ) JAXA 

✓ NASA வொனியலொைர்கள் சமீபத்தில் தசன்ட்ரி-II 

எனப்படும் அடுத்   மலமுமற  ொக்க கண்கொணிப்பு 

அல்கொரி த்ம  உருவொக்கியுள்ைனர். இது பூமிக்கு 

அருகில் உள்ை சிறுபகொள்கள்  ொக்க நிகழ் கவுகமை 

மதிப்பிடுவம  பநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ைது. 

✓ இப்புதிய அமமப்பு NASA JPL’இன் ‘பூமிக்கு அருகில் 

உள்ை தபொருள் ஆய்வுகளுக்கொன மமயத்தின்’ 

திறன்கமை பமம்படுத்துகிறது. இது நமது கிரகத்திற்கு 

அருகில் வரக்கூடிய சிறுபகொள்களின்  ொக்க அபொயத்ம  

மதிப்பிடுகிறது. 

 

10. ‘மந மன்சில்’, ‘சீதகா அவுர் கமாதவா’ மற்றும் 

USTTAD ஆகிய திட்டங்கமள பசயல்படுத்துகின்ற மத்திய 

அமமச்சகம் எது? 

அ) தபண்கள் & குழந்ம கள் பமம்பொட்டு அமமச்சகம் 

ஆ) சிறுபொன்மமயினர் நலத்துமற அமமச்சகம்  

இ) சமூக நீதி அமமச்சகம் 

ஈ) கல்வி அமமச்சகம் 

✓ ‘மந மன்சில்’, ‘சீபகொ அவுர் கமொவ்’ மற்றும் யுஎஸ்டிடிஏடி 

உள்ளிட்ட பல்பவறு திறன் பமம்பொட்டுத் திட்டங்கமை 

‘மத்திய சிறுபொன்மமயினர் நலத்துமற அமமச்சகம்’ 

தசயல்படுத்தி வருகிறது. அவ்வமமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, 

சிறுபொன்மமயினருக்கொன திறன்பமம்பொட்டு மமயத்தின் 

திட்டங்களின்கீழ் இதுவமர 6.5 இலட்சம் இமைஞர்கள் 

பயிற்சிதபற்றுள்ைனர். 

 

 

1. ஓட்டுநொா் உரிமம், குடும்ப அட்மட எண்ம முமறயில் தபற 

புதிய வசதி 

ஓட்டுநொா் உரிமம், குடும்ப அட்மட ஆகியவற்றின் 

நகல்கமை எண்ம முமறயில் தபறும் வசதி 

தசயல்படுத் ப்பட உள்ைது. 

இது த ொடொா்பொக  கவல் த ொழில்நுட்பவியல் துமற 

மு ன்மமச் தசயலொைொா் நீரஜ் மிட்டல் தவளியிட்ட உத் ரவு 

விவரம்: 

எண்ம லொக்கொா் முமறமய அறிமுகப்படுத்துவது 

த ொடொா்பொக  மிழ்நொடு மின் ஆளுமம முகமம இயக்குநொா் 

 ரப்பில் இருந்து அரசுக்குக் கடி ம் அனுப்பப்பட்டது. 

ஆவைங்கள் மற்றும் சொன்றி ழ்கமை எண்ம முமறப்படி 

வழங்கவும், அவற்மறப் பொொா்மவயிட்டு சரிபொொா்த்திடவும் 

வமக தசய்வப  எண்ம (டிஜிட்டல்) லொக்கொா் முமறயொகும். 

சொன்றி ழ்கமை வழங்குநொா் என்ற அடிப்பமடயில் எண்ம 

லொக்கொா் முமறமயப் பதிவு தசய்து தகொள்ைலொம். 

உ ொரைத்துக்கு, வொகன ஓட்டுநொா் உரிமம், வொக்கொைொா் 

அமடயொை அட்மட, குடும்ப அட்மட, மதிப்தபண் 

சொன்றி ழ்கள் ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கமை 

மக்களுக்கு இந்  எண்ம லொக்கொா் முமறயின் மூலமொக 

வழங்கிடலொம். இ மன தபொது மக்களின் எண்ம 

லொக்கருக்கு பநரடியொக அனுப்பும் பபொது அது மிகவும் 

பொதுகொப்பொன முமறயில் இருக்கும் என மின் ஆளுமம 

முகமமயின் இயக்குநொா் த ரிவித்துள்ைொொா். 

அரசுத் துமறகளிடம் தபொது மக்கள் அளிக்கும் இமைய 

விண்ைப்பங்கமை எண்ம லொக்கொா் முமறயுடன் 

ஒருங்கிமைக்கலொம். இ ன்மூலம் குடிமக்கள் 

ஆன்மலன் வழியொக விண்ைப்பிக்கும் பபொது அ ற்குத் 

ப மவயொன ஆ ொர ஆவைங்கமை எண்ம லொக்கொா் 

வசதியில் இருந்ப  எடுத்து இமைத்துக் தகொள்ைலொம். 

இம க் கருத்தில் தகொண்டு அமனத்து அரசுத் 

துமறகளும் எண்ம லொக்கொா் முமறமயப் பின்பற்ற 

உத் ரவிட பவண்டுதமன அரசிமன மின்ஆளுமம 

முகமம இயக்குநொா் பகட்டுக் தகொண்டிருந் ொொா். 

அவரது இந் க் பகொரிக்மகமய ஏற்றுக் தகொண்டு,  மிழக 

அரசின் அமனத்துத் துமறகளும் எண்ம லொக்கொா் 

முமறமய ஏற்றுக் தகொள்ை பவண்டுதமன பகட்டுக் 

தகொள்ைப்படுகிறது. இ ன்மூலம், எண்ம முமறயிலொன 

சொன்று ஆவைங்கமைப் தபொது மக்களுக்கு வழங்கிட 

முடியும். பமலும், நமடமுமறயில் உள்ை, வருங்கொலத்தில் 

பயன்படுத் ப்பட பவண்டிய தமன்தபொருள்கமையும் 

எண்ம லொக்கொா் முமறயுடன் இமைக்கலொம். எனபவ, 

நடப்பிலுள்ை அமனத்து தமன்தபொருள்கமையும் எண்ம 

 

 

 



         

    

லொக்கொா் முமறயுடன் இமைக்க உரிய 

நடவடிக்மககமை எடுக்க பவண்டும். 

இந் ப் பணிக்கொன உரிய உ விகமை  மிழக அரசின் 

அமனத்துத் துமறகள், தபொதுத்துமற நிறுவனங்கள், 

 ன்னொட்சி தபற்ற அமமப்புகள், கல்வி நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்றுக்கு வழங்கிட பவண்டுதமன மின் ஆளுமம 

முகமம பகட்டுக் தகொள்ைப்படுகிறது. 

 

2. படரொடூனில் ரூ.18,000 பகொடி திட்டங்கள்: டிச.4-இல் 

பிர மொா் த ொடங்கி மவக்கிறொொா் 

உத் ரகண்ட் மொநிலம், படரொடூனில் ரூ.18,000 பகொடி 

மதிப்பிலொன பல்பவறு திட்டங்கமை பிர மொா் நபரந்திர 

பமொடி டிசம்பொா் 4-ஆம் ப தி த ொடங்கி மவக்க 

இருக்கிறொொா். 

ஒரு கொலத்தில் மிகவும் த ொமலவில் உள்ைமவ என்று 

கரு ப்பட்ட பகுதிகளுக்கு பபொக்குவரத்துத் த ொடொா்மப 

அதிகப்படுத் வும் எளி ொக தசன்றமடவம  

விரிவுபடுத் வுமொன பிர மரின் த ொமலபநொக்குப் 

பொொா்மவயின் அடிப்பமடயில் இந் த் திட்டங்கள் 

அமமகின்றன. இதில் தில்லி-படரொடூன் தபொருைொ ொர 

வழித் டம் பயை பநரத்ம  இரண்டமர மணி 

பநரமொகக் குமறக்கும்; வன விலங்குகளின் 

நடமொட்டத்ம க் கட்டுப்படுத் ொ  வமகயில் 

ஆசியொவிபலபய மிகப்தபரிய உயொா்மட்ட பொம யொக இது 

இருக்கும். 

சொொா் ொம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குத்  மடயில்லொப் 

பபொக்குவரத்ம  அளிப்ப ொக சொமலத் திட்டங்கள் 

த ொடங்கப்படுவது சுற்றுலொத் துமறமய ஊக்கப்படுத்தும். 

அடிக்கடி மண்சரிவு ஏற்படும் பகுதியொன லம்பொகட் 

மண்சரிமவ கட்டுப்படுத்தும் திட்டம் பயைத்ம  

சுமுகமொகவும், பொதுகொப்பொகவும் மொற்றும் என்று 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. கொகி மில்லொ நிர்வொகத்ம  உருவொக்க அமனத்து 

அரசு துமறகளும் ‘டிஜிலொக்கர்’ முமறமய பயன்படுத்  

பவண்டும் 

 கவல் த ொழில்நுட்பத்துமற மு ன்மமச் தசயலொைர் நீரஜ் 

மிட்டல் தவளியிட்ட அரசொமையில் கூறப்பட்டு 

இருப்ப ொவது:- 

மக்களுக்கு ஆவைங்கள், சொன்றி ழ்கமை மின்னணு 

(டிஜிட்டல்) முமறயில் வழங்குவ ற்கும், அ ன் மூலம் அரசு 

அலுவலகங்களில் கொகி த்தின் உபபயொகத்ம  

நீக்குவ ற்கும் ’டிஜிலொக்கர்’  என்ற புதிய முமறமய 

மத்திய அரசு கடந்  ஆண்டு மொர்ச் மொ ம் த ொடங்கியது. 

மின்னணு முமறயில் ஆவைங்கமையும், 

சொன்றி ழ்கமையும் எந்  இடத்தில் இருந் ொலும் மக்கள் 

தபற்றுக்தகொள்ை முடியும். அதுபபொல அவற்மற மின்னணு 

முமறயில் சரிபொர்க்கவும் முடியும். இ ன் மூலம் கொகி  

சொன்றி ழ்கள், ஆவைங்கமை தூக்கிக்தகொண்டு 

தசல்வது  விர்க்கப்படும். 

இந்  புதிய முமற மூலம் அரசுத்துமறகள் வழங்கும் 

ஓட்டுனர் உரிமம், வொக்கொைர் அமடயொை அட்மட, 

மதிப்தபண் சொன்றி ழ்கள், பரஷன் அட்மடகள், பல்பவறு 

உரிமங்கள் பபொன்றமவ குடிமக்களின் ‘டிஜிலொக்கர்’ 

கைக்கில் பசர்ந்துவிடும். 

இந்  நிமலயில் இதுகுறித்து  மிழக அரசுக்கு 

மின்னொளுமம முகமமயின்  மலமம தசயல் அதிகொரி 

கடி ம் எழுதினொர். அதில், அமனத்து அரசு துமறகளும் 

கொகி மில்லொ நிர்வொகத்ம  முன்தனடுப்ப ற்கொக 

‘டிஜிலொக்கர்’  முமறமய பின்பற்றுவ ற்கொன 

அரசொமைமய தவளியிட பவண்டும் என்று 

பகொரியுள்ைொர். 

மத்திய அரசின் இந்  பவண்டுபகொமை அரசு 

கவனமுடன் பரிசீலமன தசய் து. அம த்த ொடர்ந்து 

 மிழக அரசின் அமனத்து துமறகள் மற்றும் அ ன் கீழ் 

வரும் முகமமகளும் ‘டிஜிலொக்கமர’  பயன்படுத்  

உத் ரவிடப்படுகிறது. 

இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

4. தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத்தும் 

மபசொ ொ நொடொளுமன்றத்தில்  ொக்கல் 

தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத்தும் 

மபசொ ொ, நொடொளுமன்றத்தில்  ொக்கல் தசய்யப்பட்டது. 

முமறபகடுகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள் 

வமர சிமற  ண்டமன விதிக்க இம்மபசொ ொ வமக 

தசய்கிறது. 

பமலும், நொடு முழுவதும் உள்ை தசயற்மக கருத் ரிப்பு 

மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத் வும், பமற்பொர்மவயிடவும் 

அந்  மமயங்களுக்கும், இத்துமற சொர்ந்  மருத்துவ 

நிபுைர்களுக்கும் ப சிய பதிவு ஆமையம் அமமக்க 

இந்  மபசொ ொ வழி வகுக்கிறது. 

மபசொ ொமவ  ொக்கல் தசய்து மத்திய சுகொ ொர மந்திரி 

மன்சுக் மொண்டவியொ பபசிய ொவது, “நொடு முழுவதும் 

ஏரொைமொன தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கள், எவ்வி  

ஒழுங்கு விதிகளுக்கும் உட்படொமல் இயங்கி வருகின்றன. 

தசயற்மக கருத் ரிப்புக்கு வரும்  ம்பதிகளின் 

உடல்நிமலயில் இது தபரும்  ொக்கத்ம  

ஏற்படுத் க்கூடும். எனபவ, இத் மகய மபசொ ொமவ 

தகொண்டு வருவது அவசியம் ஆகிறது. 

இந்  மபசொ ொ, கடந்  ஆண்டு தசப்டம்பர் மொ ம்  ொக்கல் 

தசய்யப்பட்டது. நிமலக்குழு பரிசீலமனக்கு 

அனுப்பப்பட்டது. நிமலக்குழு பல்பவறு சிபொரிசுகமை 

த ரிவித் து. மத்திய அரசு அவற்மற பரிசீலித்து, 

இறுதியொக இம்மபசொ ொமவ உருவொக்கி இருக்கிறது” 

இவ்வொறு அவர் பபசினொர். 

இதுகுறித்து பொ.ஜன ொ எம்.பி. ஹீனொ பகவிட் பபசிய ொவது,  

“80 ச வீ  தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கள் பதிவு 

தசய்யப்படவில்மல. தசயற்மக கருத் ரிப்பு 

மமயங்களுக்கும், கருமுட்மட, விந் ணு வங்கிகளுக்கும் 

குமறந் பட்ச நன்னடத்ம  விதிமுமறகள், 

இம்மபசொ ொவில் இடம்தபற்றுள்ைன. 

தசயற்மக கருத் ரிப்புக்கு வரும்  ம்பதிகளின் 

விவரங்கள் ரகசியமொக மவக்கப்படும். கருமுட்மட 



         

    

 ொனமொக வழங்குபவர்கள், அம  தபறுபவர்களும் 

மபசொ ொவின் வரம்புக்குள் தகொண்டுவரப்படுவொர்கள். 

கருமுட்மட விற்பமனயில் ஈடுபடுபவர்கள், மு ல்  டமவ 

 வறு தசய்திருந் ொல் ரூ.10 லட்சம் அபரொ ம் விதிக்கப்படும். 

மறுபடியும் பிடிபட்டொல், அவர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள் வமர 

சிமற  ண்டமன கிமடக்கும்”. 

 

5. 1975ம் ஆண்டு வமரயிலொன வில்லங்கச் சொன்றுகமை 

ஆன்மலனில் தபறலொம் 

தபொதுமக்கள் பநரில் தசன்று விண்ைப்பம் அளிப்பதில் 

உள்ை சிரமத்ம  கருத்தில் தகொண்டு 1975ம் ஆண்டு 

வமரயிலொன வில்லங்க சொன்றுகமை ஆன்மலன் மூலம் 

தபறும் வசதி ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ைது என்று  மிழக அரசு 

த ரிவித்துள்ைது.  மிழக அரசின் வணிகவரி மற்றும் 

பதிவுத்துமற தசயலொைர் பஜொதி நிர்மலொசொமி 

தவளியிட்டுள்ை அறிக்மகயில் கூறியிருப்ப ொவது: 

வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துமற அமமச்சர் மூர்த்தி 

வழிகொட்டு லின்படி பதிவுத்துமறயின் தசயல்பொடுகமை 

பமம்படுத்துவ ற்கொக அத்துமறயில் பல சீர்திருத்  

நடவடிக்மககள் பமற்தகொள்ைப்பட்டு வருகின்றன. 

 ற்பபொது 1975ம் ஆண்டு மு ல் நொைது ப தி 

வமரயிலொன கொலத்திற்கொன வில்லங்கச் சொன்றுகள் 

விமரவுக்குறியீடு மற்றும் சொர்பதிவொைரின் 

மின்மகதயொப்பமிட்டு அலுவலகம் வரொமல் ஆன்மலன் 

வழி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.   

ஆவைத்தில் உள்ை விவரத்திற்கும் வில்லங்கச்சொன்றில் 

உள்ை விவரத்திற்கும் ஏப னும் மொறுபொடுகள் இருக்கும் 

பட்சத்தில் தபொதுமக்கள் சம்பந் ப்பட்ட சொர்பதிவொைர் 

அலுவலகங்களுக்கு பநரில் தசன்று உரிய 

சொன்றுகளுடன் விண்ைப்பங்கமை அளிக்கும் 

நமடமுமற  ற்பபொது உள்ைது. இ னொல் 

தபொதுமக்களுக்கு கொலவிரயமும் சிரமமும் ஏற்படுகிறது. 

பநரில் தசன்று விண்ைப்பம் அளிப்பதில் உள்ை 

சிரமத்ம  கருத்தில் தகொண்டு வில்லங்கச்சொன்றில் 

உள்ை விவரங்களில் திருத் ங்கள் தசய்ய ஆன்மலன் 

வழி விண்ைப்பிக்கும் புதிய நமடமுமற 

ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ைது. வில்லங்கச்சொன்றில் உள்ை 

விவரங்களில் திருத் ங்கள் தசய்ய பதிவுத்துமறயின் 

இமைய ைத்தில் ‘அட்டவமை  ரவு திருத் ம்’ 

என்ப ன் வழி தசன்று ஆன்மலன் வழி விண்ைப்பிக்க 

தபொதுமக்கள் பகொரப்படுகிறொர்கள். விண்ைப்பங்கள் 

ஆன்மலன் வழி தபறப்பட்டு சொர்பதிவொைரொல் சரி 

பொர்க்கப்பட்டு மொவட்டப்பதிவொைரின் ஒப்பு லுடன் உரிய 

திருத் ங்கள் பமற்தகொள்ைப்படும் என 

அறிவிக்கப்படுகிறது. 

 

6. ஓய்வு தபற்றொர் பகொன்டொ 

இங்கிலொந்து தடன்னிஸ் வீரொங்கமன பஜொகன்னொ 

பகொன்டொ (30), த ொழில்முமற தடன்னிஸ் பபொட்டிகளில் 

இருந்து ஓய்வு தபறுவ ொக பநற்று அறிவித்துள்ைொர்.   

கொயம், அறுமவ சிகிச்மச கொரைமொக  பபொட்டிகளில் 

பங்பகற்பதில் சிரமப்பட்டு வந்  ொல் உலக   ரவரிமசயில் 

4வது இடத்தில் இருந்து 113வது இடத்துக்கு   ள்ைப்பட்டொர். 

பிரிட்டனின் முன்னொள் நம்பர் 1 வீரொங்கமனயொன 

பகொன்டொ, 4 கிரொண்ட் ஸ்லொம்  பபொட்டிகளிலும்  லொ 

ஒருமுமற அமரயிறுதி வமர முன்பனறியுள்ைொர். 

டபுள்யூடிஏ த ொடர்களில் 4 முமற சொம்பியன் பட்டங்கமை 

தவன்றுள்ைொர். 

 

7. உலகின் தசலவு மிக்க நகரம் மு லிடத்தில் 

இஸ்பரலின் தடல் அவிவ் 

இஸ்பரலின் கடற்கமர நகரமொன தடல் அவிவ், மக்களின் 

அன்றொட வொழ்விற்கு அதிகம் தசலவிட பவண்டிய 

நகரமொக மொறியுள்ை ொக ஆய்வு அறிக்மக 

த ரிவிக்கிறது.மத்திய கிழக்கு நொடொன இஸ்பரலின், 

'எக்கனொமிஸ்ட்' என்ற பத்திரிமகயின் தபொருைொ ொர 

புலனொய்வு பிரிவு ஆய்வு அறிக்மகமய சமீபத்தில் 

சமர்ப்பித் து. 

அ ன் விபரம்:இஸ்பரலின் கடற்கமர நகரமொன தடல் 

அவிவ், வொழ்வ ற்கு மிகவும் அதிகமொக தசலவிட 

பவண்டிய நகரமொக மொறி வருகிறது. இந்  பட்டியலில் 

உலக அைவில் ஐந் ொவது இடத்தில் இருந்  தடல் அவிவ், 

 ற்பபொது மு ல் இடத்துக்கு வந்துள்ைது. பிரொன்சின் 

பொரிஸ், சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்கமை விட தடல் 

அவிவில் அமனத்து தபொருட்களின் விமலயும் 

கடுமமயொக அதிகரித்துள்ைது. 

அதமரிக்க டொலருக்கு எதிரொன இஸ்பரலின் கரன்சியொன 

தஷகல் உயர்ந்து வருவப  இந்  விமல உயர்வுக்கு 

கொரைம்.மளிமக மற்றும் பபொக்குவரத்து தசலவுகள் இந்  

நகரில் மிகவும் விமல உயர்ந்  ொக உள்ைது. இங்கு 

வசிப்பவர்கள் வீட்டு வொடமக தசலுத்தி எளிமமயொன 

வொழ்க்மக வொழ்வப  கடும் சிரமமொக மொறி வருகிறது. 

இஸ்பரலின் தபொருைொ ொர மற்றும் கலொசொர மமயமொன 

தடல் அவிவ் மொறி வருவ ொல், மிகப் தபரிய கொர்ப்பபரட் 

நிறுவனங்கள் இங்கு உள்ைன.அழகிய நீண்ட கடற்கமர, 

உலக  ரம் வொய்ந்  உைவகங்கள் இங்கு உள்ைன. 

இ னொல், இந்  நகரில் வசிப்பம  மக்கள் தபரிதும் 

விரும்புகின்றனர். தஷகலின் மதிப்பு உயர்ந்து வருவ ொல், 

தவளிநொட்டு மு லீடும் இஸ்பரலில் அதிகரிக்க துவங்கி 

உள்ைன. இ ன் கொரைமொக அதிநவீன நகரமொக தடல் 

அவிவ் மொறி உள்ைது.தடல் அவிவ் நகரில் வீடு வொங்குவது, 

இஸ்பரல் மக்கைொல் முடியொ  கொரியமொகி வருகிறது. 

இங்கு, வீட்டின் விமல சரொசரியொக 9 பகொடி ரூபொய் வமர 

உள்ைன.இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ைது. 

 



         

    

1. 2021இல் சர்வதேச அம்தேத்கர் மாநாட்டை நைத்துகிற 

நகரம் எது? 

அ) புனே 

ஆ) புது தில்லி  

இ) வாரணாசி 

ஈ) சென்னே 

✓ ெர்வனேெ அம்னேத்கர் மாநாடு, இந்திய குடியரசுத் 

ேனைவர் ராம்நாத் னகாவிந்ோல் ெமீேத்தில் புது தில்லியில் 

சோடங்கி னவக்கப்ேட்டது. இந்ே மாநாட்னட எஸ்சி மற்றும் 

எஸ்டி ெட்டமன்ற உறுப்பிேர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பிேர்கள் மன்றமும் Dr அம்னேத்கர் வர்த்ேக ெனேயும் 

ஏற்ோடு செய்துள்ளது. 

 

2. IMF’இன் முேல் துடை நிர்வாக இயக்குநராக 

நியமிக்கப்ேைவுள்ள இந்தியப் போருளாோர நிபுைர் யார்? 

அ) உர்ஜித் ேனடல் 

ஆ) ரகுராம் ராஜன் 

இ) கீோ னகாபிநாத்  

ஈ) உஷா னோரத் 

✓ இந்தியாவில் பிறந்ே, ெர்வனேெ நாணய நிதியத்தின் (IMF) 

முேல் சேண் ேனைனமப் சோருளாோர நிபுணர் கீோ 

னகாபிநாத், முேல் துனண நிர்வாக இயக்குநராக 

சோறுப்னேற்க உள்ளார். அவர் சஜஃப்ரி ஒகனமாட்னடாவின் 

ோத்திரத்னே ஏற்கவுள்ளார். 

 

3. விமான நிடையங்களில் ேயன்ேடுத்ேப்ேைவுள்ள 

இந்தியாவின் முேல் ேதயாபமட்ரிக்ஸ் அடிப்ேடையிைான 

டிஜிட்ைல் பசயைாக்க அடமப்பின் பேயர் என்ன? 

அ) சடக் யாத்ரா 

ஆ) டிஜி யாத்ரா  

இ) சடக்னோ னோர்டிங் 

ஈ) டிஜி னோர்டிங் 

✓ இந்திய விமாே நினையங்கள் ஆனணயம் (AAI) நாட்டின் 

முேல் முக அங்கீகார சோழில்நுட்ேம் ொர்ந்ே ேனயாசமட்ரிக் 

னோர்டிங் சிஸ்டத்தில் செயல்ேட்டு வருவோக உள்நாட்டு 

விமாேப் னோக்குவரத்துத் துனற இனணயனமச்ெர் வி 

னக சிங் அறிவித்ோர். வாரணாசி, புனே, சகால்கத்ோ & 

விஜயவாடா விமாே நினையங்களில் ேயணிகளுக்காக 

இது னொேனே முனறயில் செயல்ேடுத்ேப்ேட உள்ளது.  

✓ இந்ே ேனயாசமட்ரிக் னோர்டிங் சிஸ்டம் ‘டிஜி யாத்ரா’ 

திட்டத்தின் முேல் கட்டத்தின் ஒருேகுதியாகும். இந்ே 

அனமப்பு வரும் 2022ஆம் ஆண்டின் சோடக்கத்தில் 

சோடங்கப்ேடவுள்ளது. 

 

4. பின்வரும் எந்ே மத்திய அடமச்சகத்ோல், ‘SRESHTA’ 

திட்ைம் போைங்கப்ேை உள்ளது? 

அ) கல்வி அனமச்ெகம் 

ஆ) ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அனமச்ெகம்  

இ) ேழங்குடியிேர் விவகார அனமச்ெகம் 

ஈ) சிறுோன்னம விவகார அனமச்ெகம் 

✓ ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அனமச்ெகம் இைக்குப் 

ேகுதிகளில் உள்ள உயர்நினைப் ேள்ளிகளில் 

மாணவர்களுக்காே குடியிருப்புக்கல்வி (SRESHTA) 

திட்டத்னேத் சோடங்க உள்ளது. 

✓ இந்ேத் திட்டம், ேட்டியல் ொதி மாணவர்களின் ெமூக-

சோருளாோர னமம்ோடு மற்றும் ஒட்டுசமாத்ே னமம்ோடு 

ஆகியவற்றில் கவேம் செலுத்துகிறது. 

 

5. ‘நிஜாமுதீன் ேஸ்தி’ என்ேது எந்ே இந்திய மாநிைம் / 

யூனியன் பிரதேசத்டே அடிப்ேடையாகக் பகாண்ை ஒரு 

ோதுகாப்புத் திட்ைமாகும்? 

அ) உத்ேர பிரனேெம் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) பீகார் 

ஈ) ஜம்மு காஷ்மீர் 

✓ இந்திய ேனைநகரத்தில் உள்ள ‘நிஜாமுதீன் ேஸ்தி’யில் 

ோதுகாப்பு முன்சேடுப்புகளுக்காக UNESCO சிறப்பு மற்றும் 

நினையாே வளர்ச்சிக்காே சிறப்பு அங்கீகார விருனே 

வழங்கியுள்ளது. நிஜாமுதீன் ேகுதி ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் 

ேஸ்தியில் உள்ள ேை நூற்றாண்டுகள் ேனழனமயாே 

ஹுமாயூன் கல்ைனற உள்ளிட்ட உைக ோரம்ேரிய 

ேளத்னே உள்ளடக்கியோகும். 

 

6. உைக எய்ட்ஸ் நாள் கடைப்பிடிக்கப்ேடும் தேதி எது? 

அ) டிெம்ேர் 01  

ஆ) டிெம்ேர் 02 

இ) டிெம்ேர் 03 

ஈ) டிெம்ேர் 04 

✓ உைகின் மிகக்சகாடிய னநாய்களுள் ஒன்றாே AIDS 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome) HIV (Human Imm 

uno–deficiency Virus) என்னும் னவரஸால் ஏற்ேடுகிறது. 

இது மனிே உடலின் சவள்னள இரத்ேவணுக்கனள 

அழிக்கிறது. பின் னநாசயதிர்ப்பு மண்டைத்னே ோக்கி, 

னநாய்க்சகதிராக உடல் னோராடமுடியாே நினைனய 

உண்டாக்குகிறது. இறுதியில் மரணத்னே நிகழ்த்துகிறது.  

✓ இந்ே னநாய் குறித்ே விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்தும் விேமாக 

ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிெ.1 அன்று உைக எய்ட்ஸ் நாள் 

கனடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. “End Inequalities, End AIDS” 

என்ேது நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்ே நாளுக்காே 

கருப்சோருளாகும். 

 

7. சர்வதேச அடிடமமுடற ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்ேடும் 

தேதி எது? 

அ) டிெம்ேர் 01 

ஆ) டிெம்ேர் 02  

இ) டிெம்ேர் 10 

ஈ) டிெம்ேர் 14 

✓ ெர்வனேெ அடினமமுனற ஒழிப்பு நாள் (International Day 

for the Abolition of Slavery) ஐநா சோது அனவயால் 

 

 

 

 
 

 

 



         

    

அறிவிக்கப்ேட்டு ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிெம்ேர்.2 அன்று 

கனடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. இந்ே நாள் முேன்முேலில், கடந்ே 

1986ஆம் ஆண்டு கனடப்பிடிக்கப்ேட்டது. 

 

8. இந்தியாவில் தேசிய ோல் நாள் பகாண்ைாைப்ேடுகிற 

தேதி எது? 

அ) நவம்ேர் 26  

ஆ) நவம்ேர் 30 

இ) டிெம்ேர் 15 

ஈ) டிெம்ேர் 26 

✓ இந்திய ‘சவண்னமப்புரட்சியின் ேந்னே’யாே Dr வர்கீஸ் 

குரியனின் பிறந்ேநானளக்குறிக்கும் வனகயில் ஆண்டு 

னோறும் நவ.26 அன்று னேசிய ோல் நாள் சகாண்டாடப் 

-ேடுகிறது. ோல் உற்ேத்தியில் உைகளவில் ஐம்ேோவது 

இடத்திலிருந்ே இந்தியானவ, சிை ேத்ோண்டுகளினைனய 

மிகப்சேரிய ோல் உற்ேத்தியாளராக மாற்றிய உைகின் 

மிகப்சேரிய ோல் வளர்ச்சித்திட்டமாே ‘Operation Flood’ஐ 

உருவாக்கியவர் Dr வர்கீஸ் குரியன் ஆவார். 

 

9. நைப்ோண்டில் (2021) வரும் சர்வதேச மாற்றுத்திறனா 

-ளிகள் நாளுக்கான கருப்போருள் என்ன? 

அ) Empowering persons with disabilities 

ஆ) Leadership and participation of persons with disabilities 

toward an inclusive, accessible and sustainable post-

COVID-19 world  

இ) Transformation towards sustainable and resilient 

society for all 

ஈ) Ensuring inclusiveness and equality 

✓ மக்கள் அனேவரும் மாற்றுத்திறோளிகளின் 

பிரச்ெனேகனளப் புரிந்துசகாள்வேற்கும், அவர்களுக்கு 

னமன்னமயும், உரினமகளும் வழங்கப்ேடனவண்டும் 

என்ற னநாக்கத்துக்குமாக ஐநா அனவ ஆண்டுனோறும் 

டிெ.3 அன்று ெர்வனேெ மாற்றுத்திறோளிகள் நானள 

அனுெரிக்கிறது. 1992ஆம் ஆண்டு டிெ.3 அன்று ஐநா 

இந்நானள அறிவித்ேது. 

✓ நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்த நாளுக்காே கருப் 

சோருள், “Leadership and participation of persons with 

disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable 

post-COVID-19 world” என்ேோகும். 

 

10. தேசிய மாைவர் ேடையின் ேடைடமயகம் எங்கு 

அடமந்துள்ளது? 

அ) மும்னே 

ஆ) புது தில்லி  

இ) முனொரி 

ஈ) அகமோோத் 

✓ னேசிய மாணவர் ேனட (NCC) என்ேது இந்தியாவின் புது 

தில்லியில் ேனைனமயகத்னேக் சகாண்டுள்ள இந்திய 

ஆயுேப்ேனடகளின் இனளஞர் பிரிவு ஆகும். NCC என்ேது 

உைகின் மிகப்சேரிய சீருனட அணிந்ே இனளஞர் 

அனமப்ோகும். இது ெமீேத்தில் அேன் 73ஆவது ஆண்டு 

நினறனவ நவ.28 அன்று அனுெரித்ேது. 

 

 

1. வங்கக் கடலில் உருவாேது ஜாவத் புயல்! 

வங்கக் கடலில் நினை சகாண்டிருந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வுப் 

ேகுதி ஆழ்ந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு மண்டைமாக 

வலுவனடந்ேது. அந்ேமான் அருனக நினைசகாண்டிருந்ே 

இந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு மண்டைமாேது புயைாக 

வலுப்சேறும் என்று இந்திய வானினை ஆய்வு னமயம் 

கூறியிருந்ேது. இந்ே புயலுக்கு ஜாவத் என்று சேயர் 

னவக்கப்ேட்டுள்ளது. இந்ேப் புயலுக்காே சேயனர ெவூதி 

அனரபியா வழங்கியுள்ளது. 

இந்ே நினையில், மத்திய னமற்கு வங்கக்கடலில் ஜாவத் 

புயல் உருவாேோக இந்திய வானினை ஆய்வு னமயம் 

சேரிவித்துள்ளது. ஜாவத் புயல் மத்திய னமற்கு வங்கக் 

கடலில் நினை சகாண்டுள்ளோகவும், டிெம்ேர் 5 ஆம் னேதி 

வடக்கு ஆந்திரா - ஒடிொ இனடனய கனரனயக் கடக்கும் 

எேவும் சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

புயல் கனரனயக் கடக்கும் னோது மணிக்கு 100 கினைா 

மீட்டர் னவகத்தில் சூறாவளிக் காற்று வீசும் எேவும், 

கேமனழ சேய்யும் எேவும் இந்திய வானினை ஆய்வு 

னமயம் எச்ெரித்துள்ளது. 

 

2. 14-வது ெர்வனேெ சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சி 

அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர் ெங்கத்தில் 

14-வது ெர்வனேெ சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சினய 

அனமச்ெர்கள் ேங்கம் சேன்ேரசு, ோ.னமா.அன்ேரென் 

ஆகினயார் சோடங்கி னவத்ேேர். 

இதுகுறித்து ேமிழக அரசு இன்று சவளியிட்டுள்ள 

செய்திக்குறிப்பு: 

"சென்னே நந்ேம்ோக்கம் வர்த்ேக னமயத்தில் இன்று 

(9.12.2021) அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர் 

ெங்கத்தின் ொர்பில் ACMEE 2021 14-வது ெர்வனேெ 

சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சி நனடசேற்றது. 

இதில் சோழில்துனற அனமச்ெர் ேங்கம் சேன்ேரசு, சிறு, 

குறு மற்றும் நடுத்ேரத் சோழில் நிறுவேங்கள் துனற 

அனமச்ெர் ோ.னமா.அன்ேரென் ஆகினயார் கைந்துசகாண்டு 

கண்காட்சினயத் சோடங்கி னவத்ேேர். னமலும் 

கண்காட்சியில் இடம்சேற்று இருந்ே சோருட்கனளப் 

ோர்னவயிட்டேர். 

இந்நிகழ்வில், அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர் 

ெங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் சோழில் நிறுவேங்களின் 

பிரதிநிதிகள் ேைர் கைந்து சகாண்டேர்." 

இவ்வாறு ேமிழக அரசு சேரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 



         

    

3. இந்திய கைாொர திட்டத்துக்கு யுசேஸ்னகாவின் 

இரட்னட விருது 

தில்லியின் நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் கைாொர 

மரபுப் ோதுகாப்புத் திட்டத்துக்கு யுசேஸ்னகாவின் 2 

விருதுகள் கினடத்துள்ளே. 

ஆசிய ேசிபிக் பிராந்தியத்தில் சிறப்ோே மரபுப் ோதுகாப்புத் 

திட்டம், நீடித்ே வளாா்ச்சிக்காே திட்டம் ஆகிய இரு 

பிரிவுகளின் கீழ் இந்ேத் திட்டத்துக்கு யுசேஸ்னகாவின் 

விருதுகள் வழங்கப்ேட்டுள்ளே. 

இதுகுறித்து அந்ே அனமப்பு சவளியிட்டுள்ள அறிக்னகயில் 

சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளோவது: 

மக்கள் - அரசு - ேனியாாா் கூட்டணியின் மூைம் 

ோரம்ேரியத்னேப் ோதுகாப்ேதில் அோர 

சவற்றியனடந்துள்ள நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ோதுகாப்புத் 

திட்டம் யுசேஸ்னகா நடுவாா்கனள மிகவும் கவாா்ந்துள்ளது. 

மிகப் சேரிய ெமூக-சோருளாோர ெவால்கனள 

எதிாா்சகாண்டாலும், சேண்கள், இனளஞாா்கள் உள்ளிட்ட 

நிஜாமுதின் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் சுகாோரம், கல்வி, 

நல்வாழ்வு ஆகியவற்னற இந்ேத் திட்டம் 

னமம்ேடுத்தியிருக்கிறது என்று அந்ே அறிக்னகயில் 

சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

தில்லியில் ேை நூற்றாண்டுகளாக வசித்து வரும் 

நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் கைாொர மரனேப் 

ோதுகாப்ேதுடன், அவாா்களது வாழ்க்னகத் ேரத்னேயும் 

னமம்ேடுத்துவேற்காக ேல்னவறு ேன்ோாா்வ 

அனமப்புகளும் நகர நிாா்வாகம், சோல்லியல் துனற 

ஆகியனவயும் இனணந்து கடந்ே 2007-ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து இந்ே திட்டத்னே செயல்ேடுத்தி 

வருகின்றே. 

 

4. உேவித் சோனககள், நைத் திட்ட உேவிகள் வழங்கும் 

வனகயில் ேத்திரினக நை வாரியம் உருவாக்கம்: செய்தி 

துனற அனமச்ெர் ொமிநாேன் ேனைனமயில் குழு அனமப்பு 

ேத்திரினகயாளர்களின் நைன் காக்கும் வனகயில் 

ேத்திரினகயாளர்நை வாரியம் அனமக்கப்ேட்டுள்ளது. 

செய்தித் துனற அனமச்ெர் மு.சே.ொமிநாேன் 

ேனைனமயில் குழுனவயும் அனமத்து அரொனண 

சவளியிடப்ேட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து செய்தித் துனற செயைர் மனகென் காசிராஜன் 

சவளியிட்ட அரொனணயில் கூறியிருப்ேோவது: 

‘உனழக்கும் ேத்திரினகயாளர்களுக்கு வழங்கப்ேட்டு 

வரும் அனேத்து திட்டங்கனளயும் ஒருங்கினணத்து 

செயல்ேடுத்துவதுடன், நை வாரிய உேவித் சோனககள், 

நைத்திட்ட உேவிகள் அளிக்கும் வனகயில் 

ேத்திரினகயாளர்கள் நை வாரியம் அனமக்கப்ேடும்’ 

என்று ெட்டப்னேரனவயில் செய்தித் துனற அனமச்ெர் 

கடந்ே செப்.6-ம் னேதி அறிவித்ோர்.இனேயடுத்து, 

ேத்திரினகயாளர் நை வாரியம் அனமத்து 

ஆனணயிடப்ேடுகிறது. நலிவுற்ற 

ேத்திரினகயாளர்களுக்கு வழங்கப்ேட்டு வரும் நைத்திட்ட 

உேவிகளுடன், பின்வரும் நைத்திட்ட உேவிகள் நை 

வாரியம் மூைம் வழங்கப்ேடும். குறிப்ோக கல்வி உேவித் 

சோனகயாக 10-ம் வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகள், 

10-ம் வகுப்பு னேர்ச்சி சேற்ற ஆண், சேண் குழந்னேகள், 

11-ம்வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகளுக்கு ரூ.1,000 

வழங்கப்ேடும். 

னமலும், 12-ம் வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகள், 12-ம் 

வகுப்பு னேர்ச்சி சேற்ற மகன், மகள், முனறயாே 

ேட்டப்ேடிப்பு ேடிக்கும் மாணவர்களுக்கு ரூ.1,500, 

விடுதியில் ேங்கி ேட்டப்ேடிப்பு ேடிப்ேவர்களுக்கு 

ரூ,1,750,முனறயாே ேட்ட னமற்ேடிப்பு ேயில்ேவர்களுக்கு 

ரூ.2,000, விடுதியில் ேங்கிப் ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.3,000, 

சோழில்நுட்ே ேட்டப் ேடிப்புக்கு ரூ.2,000, விடுதியில் 

ேங்கிப் ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.4,000, சோழில்நுட்ே ேட்ட 

னமற்ேடிப்பு ேடித்ோல் ரூ.4,000, விடுதியில் ேங்கிப் 

ேடித்ோல் ரூ.6,000, ஐடிஐ, ோலிசடக்னிக் 

ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.1,000,விடுதியில் ேங்கி ேடித்ோல் 

ரூ.1,200வழங்கப்ேடும். 

திருமண உேவித் சோனக 

இதுேவிர, திருமணத்துக்கு ரூ.2,000, மகப்னேறுக்கு 

ரூ.6,000,கருக்கனைப்பு, கருச்சினேவுக்கு ரூ.3,000, கண் 

கண்ணாடிக்குரூ.500, இயற்னக மனறவு 

உேவித்சோனகயாக ரூ.50 ஆயிரம், ஈமச்ெடங்கு உேவித் 

சோனகயாக ரூ.5ஆயிரம் வழங்கப்ேடும். 

னமலும், ேத்திரினகயாளர் நை வாரிய உேவித் 

திட்டங்கனள ேரிசீலித்து செயல்ேடுத்ே செய்தித் துனற 

அனமச்ெனர ேனைவராகவும், 7 னேனர அலுவல் ொர்ந்ே 

உறுப்பிேர்களாகவும்,6 னேனர அலுவல் ொரா 

உறுப்பிேர்களாகவும் சகாண்ட குழுஅனமக்கப்ேடும். 

விளம்ேரக் கட்டணத்தில்.. 

நை வாரியத்துக்கு நிதி ஆோரம் திரட்ட, அரசு 

விளம்ேரங்களுக்காே விளம்ேர கட்டணத்தில் 1 ெேவீே 

சோனக, நை வாரியத்துக்கு வழங்கப்ேடும். 

நனடமுனறயில் உள்ள ேத்தினகயாளர் ஓய்வூதிய 

ேரிசீைனேக் குழு கனைக்கப்ேட்டு, நை வாரிய உேவித் 

திட்டங்களுக்கு அனமக்கப்ேடும் உறுப்பிேர்கனளக் 

சகாண்டு புதிய ேரிசீைனேக் குழு அனமக்கப்ேடும். இந்ே 

நடவடிக்னககள் அனேத்தும் நீதிமன்ற உத்ேரவின்ேடி, 

அனமக்க உத்னேசிக்கப்ேட்டுள்ள ேமிழ்நாடு ஊடக 

மன்றத்தின் கட்டுப்ோட்டுக்கு உட்ேட்டோகும். இவ்வாறு 

அதில் கூறப்ேட்டுள்ளது. 

 

5. சிபிஐ, அமைாக்க துனறகளின் - இயக்குநர் ேேவிக் 

காைத்னே 5 ஆண்டாக நீட்டிக்கும் மனொோ : 

மத்திய புைோய்வு அனமப்பு களாே சிபிஐ, அமைாக்கத் 

துனற இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம் 2 ஆண்டுகளாக 

இருந்ேது. அந்ே ேேவிக் காைத்னே 5 ஆண்டுகளாக 

நீட்டிக்க கடந்ே நவம்ேர் 14-ம் னேதி அவெர ெட்டங்கள் 

பிறப்பிக்கப்ேட்டே. 

இந்ே அவெர ெட்டங்களுக்கு மாற்றாக மனொோக்கள் 

மக்கள னவயில் னநற்று அறிமுகம் செய்யப் ேட்டது. மத்திய 

ேணியாளர் நைத் துனற இனண யனமச்ெர் ஜினேந்திர 

சிங் இரு மனொோக்கனளயும் ோக்கல் செய்ோர். 



         

    

இந்ே மனொோக்களுக்கு எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் கடும் 

எதிர்ப்பு சேரிவித்ேேர். காங்கிரஸ் எம்.பி. ெசி ேரூர் 

கூறும்னோது, "உச்ெ நீதிமன்றத்தின் உத்ேரனவ மீறி சிபிஐ, 

அமைாக்கத் துனற இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம் 

நீட்டிக்கப்ேட்டுள்ளது" என்று குற்றம் ொட்டிோர். 

திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. ெவுகோ ராய் கூறும்னோது, 

சிபிஐ, அமைாக்கத் துனறனய மத்திய அரசு 

னகப்ோனவயாக ேயன்ேடுத்தி வருகிறது. இரு 

அனமப்புகனளயும் ஏவி எதிர்க்கட்சி கனள மத்திய அரசு 

ேழிவாங்கி வருகிறது. இேன் ஒரு ேகுதியாக 

இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம் நீட்டிக்கப்ேட்டுள்ளது" 

என்று குற்றம் ொட்டிோர். 

னமலும் காங்கிரஸ் கட்சினயச் னெர்ந்ே எம்.பி.க்கள் சுனரஷ், 

ஆதிர் ரஞ்ென் ெவுத்ரி உள்ளிட்னடாரும் மனொோக் களுக்கு 

எதிராக னேசிேர். -பிடிஐ 

 

6. முன்மாதிரி முயற்சியாக ஆளில்ைா விமாே கழகம்: 

அரொனண சவளியீடு 

ேமிழகத்தில் ஆளில்ைா விமாே (ட்னரான்) கழகம் 

சோடங்குவேற்காே அரொனணனய உயாா்கல்வித்துனற 

முேன்னமச் செயைாா் டி.காாா்த்தினகயன் பிறப்பித்துள்ளாாா். 

ேமிழக நிதி அனமச்ொா் ேழனினவல் தியாகராஜன் 2021-

2022-ஆம் ஆண்டுக்காே ேட்சஜட் உனரயில், புதிய 

முன்மாதிரி முயற்சியாக ‘ஆளில்ைா விமாேங்களுக்சகே 

(ட்னரான்), ேமிழ்நாடு ‘ஆளில்ைா விமாே கழகம்’ ஒன்று 

அண்ணாேல்கனைகழகத்தின் சென்னே சோழில்நுட்ே 

நிறுவேம் (எம்ஐடி) உடன் இனணந்து சோடங்கப்ேடும். 

இந்ே நிறுவேம், ேமிழ்நாடு மட்டுமல்ைாது, பிற 

மாநிைங்களிலும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு ொாா்ந்ே 

முகனமகள் ஆளில்ைாே விமாேங்கனள 

ேயன்ேடுத்துவேற்கு உறுதுனணயாக இருக்கும்’ எேத் 

சேரிவித்திருந்ோாா். 

இந்ேநினையில், ஆளில்ைா விமாே கழகம் 

சோடங்குவேற்காே அரொனணனய உயாா்கல்வித்துனற 

முேன்னமச் செயைாா் டி.காாா்த்தினகயன் பிறப்பித்துள்ளாாா். 

அதில் கூறியிருப்ேோவது: அண்ணாேல்கனைகழகத்தின் 

சென்னே சோழில்நுட்ே நிறுவேத்துடன் (எம்ஐடி) 

இனணந்து ேமிழகத்னே ட்னரான் ேனைநகராக மாற்ற 

ஆளில்ைா விமாே கழகம் உருவாக்கப்ேடுகிறது. 

இந்ே கழகத்தின் ேனைவராக உயாா்கல்வித்துனற 

செயைாா் செயல்ேடுவாாா். னமைாண்னம இயக்குேராக 

ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவரும், வருவாய் மற்றும் னேரிடாா் 

னமைாண்னம துனற, குடிநீாா் வழங்கல் துனற, நகராட்சி 

நிாா்வாகம், சோழில்நுட்ே கல்வி இயக்குநாா், உட்ேட 8 னோா் 

உறுப்பிோா்களா இருப்ோா். முேல்கட்டமாக, ஆளில்ைா 

விமாே கழகத்துக்கு ரூ.10 னகாடி நிதி ஒதுக்கீடு 

செய்யப்ேடுகிறது எே அதில் சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

7. மாற்றுத் திறோளிகளுக்கு சிறந்ே னெனவ- 

ேமிழகத்திற்கு விருது வழங்கிோர் ஜோதிேதி 

மாற்றுத்திறோளிகள் அதிகாரம் சேற சிறப்ோகப் 

ேணியாற்றிய  ேனிநேர்கள், நிறுவேங்கள் மற்றும் 

மாநிை/மாவட்ட நிர்வாகங்கள் னோன்றவற்றிற்கு  மத்திய 

அரசின் விருதுகள் வழங்கப்ேடுகின்றே. அவ்வனகயில்  

2020ஆம் ஆண்டிற்காே விருதுகள் வழங்கும் விழா 

இன்று சடல்லியில் நனடசேற்றது.  

மத்திய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் 

அனமச்ெகத்தின் மாற்றுத்திறோளிகளுக்காே 

அதிகாரமளிப்புத் துனற ொர்பில்  சடல்லி விக்யான் 

ேவனில் நனடசேற்ற‘ெர்வனேெ மாற்றுத் திறோளிகள் 

திே’ சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் இந்ே விருதுகனள குடியரசுத் 

ேனைவர் ராம்நாத் னகாவிந்த் வழங்கிோர். 

இந்தியாவில் மாற்றுத் திறோளிகளுக்கு சிறப்ோக னெனவ 

வழங்கியனமக்காக ேமிழகம் முேல் மாநிைமாக னேர்வு 

செய்யப்ேட்டு ஜோதிேதி ராம்நாத் னகாவிந்த் விருது 

வழங்கிோர். விருதினே ேமிழக அரசு ொர்பில் அனமச்ெர் 

பி.கீோ ஜீவன் சேற்றுக்சகாண்டார். 

மாற்றுத் திறோளிகள் உரினமனயற்றத்திற்காே னேசிய 

விருதுகள் ேமிழகத்னே னெர்ந்ே 6 மாற்றுத் 

திறோளிகளுக்கு வழங்கப்ேட்டே.  மாற்றுத் 

திறோளிகளுக்காே மறுவாழ்வு னெனவகனள 

வழங்குவதில் சிறந்ே மாவட்டமாக னெைம் மாவட்டம் 

னேர்ந்சேடுக்கப்ேட்டு விருது வழங்கப்ேட்டது. 

விழாவில் மத்திய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் 

துனற அனமச்ெர் வீனரந்திர குமார் மற்றும் இனண 

அனமச்ெர் ராம்ோஸ் அத்வானை ஆகினயார் கைந்து 

சகாண்டேர். 

 



         

    

1. மீன்வள அமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்படி, 

1990-2018 வமர கடற்கமரயயோரத்தில் 41% அரிப்புக்கு 

உட்பட்ட ைோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) குஜராத் 

இ) கேரளா  

ஈ) மோராஷ்டிரா 

✓ 1990-2018ஆம் ஆண்டு வரரயிலான செயற்ரேக்கோள் 

தரவுேளின்படி, கேரளாவின் 41 ெதவீத ேடகலாரப்பகுதி 

பல்கவறு அளவிலான அரிப்புக்கு உட்பட்டுள்ளது. இந்தத் 

தேவரல மீன்வளம், ோல்நரட பராமரிப்பு மற்றும் பால் 

வளத்துரை அரமச்ெர் பர்க ாத்தம் ரூபாலா மக்ேளரவ 

-யில் சதரிவித்தார். 

 

2. ‘2021 - இந்தியப்பபருங்கடல் ைோநோட்மட’ நடத்தவுள்ள 

நகரம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) சோழும்பு 

இ) அபுதாபி  

ஈ) கடாக்கிகயா 

✓ ஐந்தாவது இந்தியப்சபருங்ேடல் மாநாடு - 2021 டிெ.4-5 

ஆகிய கததிேளில் அபுதாபியில் நரடசபைவுள்ளது.  

✓ சவளியுைவு அரமச்ெர் S சஜய்ெங்ேர் இந்த மாநாட்டில் 

உரரயாற்றுகிைார். இந்தியப் சபருங்ேடல் மாநாட்டின் 

ேருப்சபாருள் “Indian Ocean: Ecology, Economy, Epidemic”. 

சதாடக்ேவுரரரய இலங்ரே அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ெ 

ஆற்றுவார். மாலத்தீவுேள், பிஜி மற்றும் பிை நாடுேளின் 

பிரதிநிதிேள் இதில் பங்கேற்ேவுள்ளனர். 

 

3. பபோலிவுறு நகர திட்டத்மதச் பசயல்படுத்துவதற்கோன 

புதிய கோலக்பகடு என்ன? 

அ) 2022 

ஆ) 2023  

இ) 2025 

ஈ) 2026 

✓ COVID சதாற்றுகநாய் மற்றும் பிை ோரணங்ேளால் மத்திய 

வீட்டுவெதி & நேர்ப்புை விவோர அரமச்ெேம் சபாலிவுறு 

நேர திட்டத்ரதச்செயல்படுத்துவதற்ோன ோலக்சேடுரவ 

2023 ஜூன் வரர நீட்டித்துள்ளது. 

✓ முந்ரதய ோலக்சேடுவின்படி, நேரங்ேள் சபாலிவுறு நேர 

திட்டத்தின்கீழ் கதர்ந்சதடுக்ேப்பட்ட 5 ஆண்டுேளுக்குள் 

தங்ேள் திட்டங்ேரள முடிக்ே எதிர்பார்க்ேப்பட்டது. 2016 

ஜனவரி முதல் 2018 ஜூன் வரர 4 சுற்று கபாட்டிேள் 

மூலம் நூறு ஸ்மார்ட் நேரங்ேள் கதர்ந்சதடுக்ேப்பட்டன. 

 

4. அண்மையில் பவடித்துச் சிதறிய பசயைரு எரிைமல 

உள்ள நோடு எது? 

அ) ஜப்பான்  ஆ) இந்கதாகனசியா  

இ) பிலிப்ரபன்ஸ் ஈ) ஆஸ்திகரலியா 

✓ இந்கதாகனசியாவின் ஜாவா தீவில் உள்ள செமரு மரல, 

சமீபத்தில் வெடித்துச்சிதறியது. இவ்சவரிமரல சவடித்துச் 

சிதறியதில் குரைந்தது 14 கபர் சோல்லப்பட்டனர் மற்றும் 

பலர் ோயமரடந்துள்ளனர். 

 

5. ைத்திய ஊரக யைம்போட்டு அமைச்சகைோனது உள்ளூர் 

வணிகங்கள் ைற்றும் சுய உதவிக்குழுக்கமள யைம்படுத்த 

எந்த நிறுவனத்துடனோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மகபயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) அகமொன் 

ஆ) பிளிப்ோர்ட்  

இ) ஸ்னாப்டீல் 

ஈ) ஜிகயாமார்ட் 

✓ சபண்ேள் தரலரமயிலான உள்ளூர் வணிேங்ேள் 

மற்றும் சுயஉதவி குழுக்ேரள கமம்படுத்துவதற்ோே 

பிளிப்ோர்ட் உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மத்திய 

ஊரே வளர்ச்சி அரமச்ெேம் ரேசயழுத்திட்டுள்ளது.  

✓ இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சிறு வணிே பிரிவுேள் 

மற்றும் சுய உதவிக்குழுக்ேரள இ-ோமர்ஸ் பகுதிக்குள் 

சோண்டுவர எண்ணுகிைது. இந்த ஒப்பந்தம் தீனதயாள் 

அந்த்கயாதயா கயாஜனா - கதசிய கிராமப்புை வாழ்வாதார 

இயக்ேம் - DAY-NRLM உடன் இரணக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

6. நிதி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, நோடு 

முழுவதும் உள்ள ATM’களின் எண்ணிக்மக என்ன? 

அ) 50000  

ஆ) 1.1 லட்ெம் 

இ) 2 .1 லட்ெம்  

ஈ) 5.1 லட்ெம் 

✓ 2021 செப்டம்பர் இறுதி வரர நாடு முழுவதும் உள்ள 

ATM’ேளின் எண்ணிக்ரே 2.13 லட்ெத்துக்கும் அதிேமாே 

இருப்பதாே மத்திய நிதி அரமச்ெேம் நாடாளுமன்ைத்தில் 

சதரிவித்தது. 47 ெதவீதத்திற்கும் அதிேமான ஏடிஎம்ேள் 

கிராமப்புை மற்றும் புைநேர்ப்புைங்ேளில் உள்ளன. 

✓ ரிெர்வ் வங்கியின் தரவுேளின்படி, திட்டமிடப்பட்ட வணிே 

வங்கிேள் 2021 செப்டம்பர் வரர 2.13 லட்ெம் ATM’ேரள 

நிறுவியுள்ளன. இதுதவிர, 27,837 ஒயிட் கலபிள் 

ATM’ேளும் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 

7. ஆத்ைநிர்போர் கிரிஷக் ஒருங்கிமணந்த வளர்ச்சித் 

திட்டத்மத பசயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள 

ைோநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) உத்தர பிரகதெம்  

இ) மத்திய பிரகதெம் 

ஈ) மோராஷ்டிரா 

✓ உத்தர பிரகதெ அரசு 2021-22 முதல் மாநிலத்தில் ஆத்ம 

நிர்பார் கிரி க் ஒருங்கிரணந்த கமம்பாட்டுத் திட்டத்ரத 

செயல்படுத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இத்திட்டத்தின்கீழ் அடுத்த 3 ஆண்டுேளில் மாநிலத்தின் 

ஒவ்சவாரு சதாகுதியிலும் 1475 உழவர் 

உற்பத்தியாளர்ேள் அரமப்புேள் உருவாக்ேப்படும். 

 

8. ‘இ-சவோரி இந்தியோ எலக்ட்ரிக் யபருந்து கூட்டணி’மய 

பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆகயாக்  

ஆ) NHAI 

இ) எரிெக்தி திைன் கெரவேள் லிட் 

ஈ) NTPC லிட் 

✓ அரொங்ே மதியுரரயேமான NITI ஆகயாக், இந்தியாவில் 

இ-கபருந்து பற்றிய அறிரவப் பகிர்ந்துசோள்வதற்ோே, 

‘e-Sawaari India Electric Bus Coalition’ஐ 

அறிமுேப்படுத்துவதாே ெமீபத்தில் அறிவித்தது.  

✓ ேன்வர்சஜன்ஸ் எனர்ஜி ெர்வீஸ் லிமிசடட் (CESL) மற்றும் 

உலே வளங்ேள் நிறுவனம், இந்தியா ஆகியவற்றுடன் 

இரணந்து, டிரான்ஸ்ஃபார்கமடிவ் அர்பன் சமாபிலிட்டி 

இனிஷிகயட்டிவ் ஆதரவுடன் கூட்டணி சதாடங்ேப்பட்டது. 

 

9. நடப்போண்டுக்கோன ைனித உரிமைகள் நோளுக்கோனக் 

கருப்பபோருள் என்ன? 

அ) Equality, Reducing Inequalities, Advancing Human Rights  

ஆ) The ABCs of L.G.B.T.Q.I.A.+ 

இ) What are Human Rights 

ஈ) Advocates- Torchbearers of human rights 

✓ மனித உரிரமேள் நாளானது ஒவ்கவார் ஆண்டும் டிெ.10 

அன்று அனுெரிக்ேப்படுகிைது. இந்த ஆண்டுக்ோன (2021) 

ேருப்சபாருள் “Equality, Reducing Inequalities, Advancing 

Human Rights” என்பதாகும். ஐநா சபாதுச்ெரப 1948’இல் 

மனித உரிரமேளுக்ோன உலேளாவிய பிரேடனத்ரத 

ஏற்றுக்சோண்டது. 

✓ மக்ேளின் ெமூே, ேலாச்ொர மற்றும் உரிரமேள் பற்றிய 

விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்தவும், அரனவரின் நலரன 

உறுதிசெய்யவும் இந்த நாள் சோண்டாடப்படுகிைது. 

 

10. FIDE உலக சோம்பியன்ஷிப்மப பவன்ற பசஸ் வீரர் 

யோர்? 

அ) கமக்னஸ் ோர்ல்ென்  

ஆ) விஸ்வநாதன் ஆனந்த் 

இ) கோகனரு ஹம்பி 

ஈ) சநகபாம்னியாச்சி 

✓ தற்கபாரதய உலே செஸ் ொம்பியனான நார்கவயின் 

கமக்னஸ் ோர்ல்ென் தனது பட்டத்ரத தக்ேரவத்து 

துபாயில் நடந்த FIDE உலே ொம்பியன்ஷிப்ரப சவன்ைார்.  

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரேத்தில் நடந்த துபாய் எக்ஸ்கபா 2020 

இல் நடந்த உலேளாவிய கபாட்டிரய சவல்வதற்ோே ஏழு 

புள்ளிேரளக் ேடந்து ரஷ்யாவின் இயன் சநகபாம்னியாச் 

-சிரய ோர்ல்ென் கதாற்ேடித்தார். இதன்மூலம் ோர்ல்ென் 

தனது 5ஆம் உலே ொம்பியன்ஷிப் பட்டத்ரத சவன்ைார். 

 

 

1. அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜுக்கு உலே தடேள ஆண்டின் சிைந்த 

வீராங்ேரன விருது 

உலே தடேள ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் சவண்ேலம் 

சவன்ை இந்திய வீராங்ேரன அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜுக்கு 

உலே தடேள ெம்கமளனம் ொாாா்பில் ஆண்டின் சிைந்த 

வீராங்ேரன விருது வழங்ேப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டு முரை ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் பங்கேற்ை அஞ்சு 

பாபி ஜாாாா்ஜ் ேடந்த 2003-இல் பாரிஸில் நரடசபற்ை 

உலே தடேள ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் நீளம் 

தாண்டுதலில் சவண்ேலப் பதக்ேம் சவன்ைாாாா். 

இந்நிரலயில் தடேளத்தில் அவாாா் ஆற்றிய 

கெரவக்ோேவும், இந்தியாவில் இளம்சபண்ேள் 

அதிேளவில் தடேளத்தில் ஈடுபட செய்தரமக்ோவும், 

அவருக்கு ஆண்டு சிைந்த வீராங்ேரன விருது 

வழங்ேப்பட்டுள்ளது. 

இந்த விருரதப் சபறும் இரண்டாவது வீராங்ேரன அஞ்சு 

ஆவாாாா். எத்திகயாப்பாவின் கடரட்டு டுலு ேடந்த 2019-

இல் இவ்விருரதப் சபற்ைாாாா். 

தற்கபாது இந்திய தடேள ெம்கமளனம் (ஏஎஃப்ஐ)-இன் 

மூத்த துரணத் தரலவராே பதவி வகித்து வருகிைாாாா். 

ேடந்த 2016-இல் அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜ் தடேள 

பவுண்கட ரன சதாடங்கி 13 இளம் சிறுமிேளுக்கு 

பயிற்சி அளித்து வருகிைாாாா். இவாாா்ேளில் நீளம் 

தாண்டுதலில் ர லி சிங் 20 வயதுக்குட்பட்கடாாாா் உலே 

தடேளத்தில் சவள்ளி சவன்ைாாாா். 

இந்த விருதுக்கு கதாாா்வு செய்யப்பட்டது மிேவும் மகிழ்ச்சி 

தருகிைது. இதன் மூலம் மேளிாாா் தடேளத்துக்கு கமலும் 

கெரவ புரிய ஊக்ேம் கிரடத்துள்ளது என்ைாாாா். 

 

2. அதிே கோல்ேள்: சரானால்கடா ொதரன 

ோல்பந்து விரளயாட்டில் 800 கோல்ேள் அடித்த முதல் 

வீரர் என்கிை ொதரனரயப் பரடத்துள்ளார் 

மான்செஸ்டர் யுரனசடட் கிளப்ரபச் கெர்ந்த 

கிறிஸ்டியாகனா சரானால்கடா. 

கபாாாா்ச்சுேல் நாட்ரடச் கெர்ந்த கிறிஸ்டியாகனா 

சரானால்கடா, மான்செஸ்டர் யுரனசடட் அணிக்ோே 

விரளயாடி வருகிைார். லண்டனில் நரடசபற்ை பிரீமியர் 

லீக் கபாட்டி ஒன்றில் ஆர்செனல் அணிக்கு எதிராே 

விரளயாடி இரு கோல்ேள் அடித்து 3-2 என 

தன்னுரடய அணி சவற்றி சபை உதவினார். 

இதன்மூலம் தன்னுரடய நாட்டுக்ோேவும் கிளப்புக்ோவும் 

விரளயாடிய ஆட்டங்ேளில் 800 கோல்ேள் அடித்து 

ொதரன பரடத்துள்ளார். இந்த இலக்ரே அரடந்த முதல் 

வீரர் என்கிை சபருரமரய சரானால்கடா சபற்றுள்ளார். 

1095 ஆட்டங்ேளில் 801 கோல்ேரள அடித்துள்ளார் 36 

வயது சரானால்கடா. ெர்வகதெ ஆட்டங்ேளில் 115 

கோல்ேளுடன் அதிே கோல்ேள் அடித்த வீரர்ேளின் 

பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார். 

 

 

 

 



         

    

3. டிெம்பர்.5 - ெர்வகதெ தன்னார்வலர் தினம் மற்றும் 

உலே மண் தினம். 

 

4. கதசிய அளவில் தமிழ்நாடு கவளாண் 

பல்ேரலக்ேழேத்துக்கு 4-வது இடம் 

இந்திய கவளாண் ஆராய்ச்சி ேழே தரவரிரெயில், கதசிய 

அளவிலான மாநில கவளாண்ரமப் 

பல்ேரலக்ேழேங்ேளில், கோரவ தமிழ்நாடு 

கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேம் 4-வது இடத்ரத 

பிடித்துள்ளது. 

கோரவ தமிழ்நாடு கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேம் 

சவளியிட்ட அறிக்ரே: தமிழ்நாடு கவளாண்ரமப் 

பல்ேரலக்ேழேம், ேடந்த 2020-ம் ஆண்டுக்ோன இந்திய 

கவளாண் ஆராய்ச்சி ேழேதரவரிரெயில் 8-வது 

இடத்ரதசபற்றுள்ளது. இப்பல்ேரலக்ேழேம், நாட்டில் 

உள்ள 67 கவளாண் நிறுவனங்ேளில் 8-வது 

இடத்ரதயும், கதசிய அளவிலான மாநில கவளாண்ரமப் 

பல்ேரலக்ேழேங்ேளில் 4-வது இடத்ரதயும், 

சதன்னிந்திய கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேங்ேளுக்கு 

இரடகய 2-வது இடத்ரதயும் சபற்றுள்ளது. 

இதுசதாடர்பாே பல்ேரலக்ேழே துரணகவந்தர் 

(சபாறுப்பு) அ.சு.கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறியது: 

பல்ேரலக்ேழே ஆசிரியர்ேளின் சீரிய பயிற்சி வகுப்புேள் 

மூலம், மாணவர்ேள் அளவிலான இளநிரல, முதுநிரல 

ஆராய்ச்சி ஊக்ேத்சதாரே எண்ணிக்ரேரயப் சபற்ைதன் 

வாயிலாே ேல்விப் பரிமாணத்தில் அதிே மதிப்சபண் சபை 

முடிந்தது. பல்ேரலக்ேழே ஆராய்ச்சியாளர்ேள், இரத ஒரு 

ெவாலாே ஏற்று ஆராய்ச்சிக் ேட்டுரரேரள சீரிய 

முயற்சிேள் மற்றும் திட்டமிடல் மூலம் அதிேளவில் 

பிரசுரித்து நிதி ஆதாரங்ேரளயும் சபருக்கியதன் மூலம் 

ஆராய்ச்சிப் பரிமாணத்தில் குறிப்பிட்ட மதிப்சபண் சபை 

முடிந்தது. இளம் ஆராய்ச்சியாளர்ேளுக்கு, பல்கவறு 

விருதுேரளப் சபை தீவிர ஊக்குவிப்பு அளிக்ேப்பட்டது. 

கமலும், கவளாண் விரிவாக்ேத்தில் அதிேளவிலான 

செயல் விளக்ேங்ேள், வாசனாலி உரரேள், 

சதாரலக்ோட்சி நிேழ்ச்சிேள் வழங்ேப்பட்டன. இடுசபாருள் 

வணிேர்ேள், அரசு ொரா அரமப்பினர், சதாழில்நுட்ப 

நிபுணர்ேள் ஆகிகயாருக்கு அதிே பயிற்சிேள் 

வழங்ேப்பட்டன. அதிேளவிலான ெர்வகதெ 

மாணவர்ேரள ஈர்த்ததன் மூலம், மாணவர்ேளின் 

பன்முேத் தன்ரமரய அதிேரித்து, மதிப்சபண்ேரளக் 

கூட்ட முடிந்தது. 

இந்த தரவரிரெ மூலம் பல்ேரலக்ேழேம் நிதிேரள 

ஈர்ப்பதற்ோேவும், இன்னும் கூடுதலாே ெர்வகதெ 

மாணவர்ேள் கெர்க்ரேக்ோேவும், கூட்டு ஆராய்ச்சிக்ோன 

கூடுதல் வழிேளுக்ோேவும் உலே அரங்கில் 

தன்நிரலரய கமம்படுத்தவும் முடியும். இனிவரும் 

நாட்ேளில் பல்ேரலக்ேழேம் முதல் 3 இடங்ேளில் 

இடம்பிடிக்ே முரனப்புடன் செயல்பட்டு உச்ெத்ரத எட்டும்” 

என்ைார். 

 

5. கராகபாக்ேள் இனிகமல் குழந்ரதேரள 

சபற்சைடுக்கும்: உலகின் முதல் உயிருள்ள 

கராகபாக்ேரள உருவாக்கி அசமரிக்ே விஞ்ஞானிேள் 

ொதரன 

உலகின் முதல் உயிருள்ள கராகபாரவ அசமரிக்ே 

விஞ்ஞானிேள் உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த கராகபாக்ேள் 

தங்ேரள கபான்கை குழந்ரதேரள சபற்சைடுக்கின்ைன. 

அசமரிக்ோவின் சவர்மாண்ட், டப்ட்ஸ்,ஹார்வர்டு 

பல்ேரலக்ேழேங்ேரளச் கெர்ந்த விஞ்ஞானிேள் பல 

ஆண்டுேளாே உயிரி கராகபா ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு 

வருகின்ைனர். ேடந்த 2020-ம் ஆண்டில் உலகின் முதல் 

உயிருள்ள கராகபாரவ அவர்ேள் உருவாக்கினர். 

ஆப்பிரிக்ோரவச் கெர்ந்த ஜீகனாபஸ் கலவிஸ் என்ை 

தவரள இனத்தின் ஸ்சடம் செல்ேளில் இருந்து 

உருவாக்கியதால் இதற்கு 'ஜீகனாபாட்ஸ் 1.0' என்று 

சபயரிடப்பட்டது. இரவ ஒரு மில்லி மீட்டருக்கும் 

குரைவான அேலம் சோண்டரவ. கபக் கமன் 

வடிவிலான இந்த கராகபாக்ேளால் நேர முடியும். நீந்த 

முடியும். 

சதாடர் ஆராய்ச்சியின் பலனாே ேடந்த கம மாதம் 

ஜீகனாபாட்ஸ் 2.0 கராகபா உருவாக்ேப்பட்டது. சில 

நாட்ேளுக்கு முன்பு ஜீகனாபாட்ஸ் 3.0 கராகபா குறித்த 

ஆய்வறிக்ரேரய அசமரிக்ே விஞ்ஞானிேள் 

சவளியிட்டனர். அதில் கூறியிருப்பதாவது: 

உலகின் பல்கவறு நாடுேளில் இரும்பு, பிளாஸ்டிக்ோல் 

கராகபாக்ேள் தயாரிக்ேப்படுகின்ைன. அவற்றில் இருந்து 

கவறுபட்டு உயிரி கராகபாக்ேரள உருவாக்கும் 

ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு சவற்றி சபற்றிருக்கிகைாம். 

இப்கபாது ஜீகனாபாட்ஸ் 3.0 கராபாரவ 

உருவாக்கியுள்களாம். இவற்ைால் தங்ேரளப் கபான்கை 

குழந்ரதேரள சபற்சைடுக்ே முடியும். இந்த கராகபா 

ஆராய்ச்சியின் மூலம் விபத்தில் படுோயமரடந்த 

மனிதர்ேரள குணப்படுத்த முடியும். பிைவி குரைபாடுேள், 

புற்றுகநாரய குணப்படுத்த முடியும். முதுரம 

பிரச்சிரனக்கும் தீர்வு ோண முடியும் என்று நம்புகிகைாம். 

இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

ஜீகனாபாட்ஸ் 3.0 கராபாரவ 

உருவாக்கியவிஞ்ஞானிேள் குழுவில் இடம்சபற்றுள்ள 

டப்ட்ஸ்பல்ேரலக்ேழே விஞ்ஞானி பிளாகிஸ்தான் 

கூறும்கபாது, "ஆய்வேத்தில் ஒரு ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபா 

குழந்ரதரய சபற்சைடுக்ே 5 நாட்ேள் ஆகிைது. இதுவும் 

அச்சு, அெல் ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபா கபான்கை இருக்கிைது. 

எதிர்ோலத்தில் அணுக் ேழிவு, ேடலில் கெேரமாகும் 

ரமக்கராபிளாஸ்டிக் ேழிவு பிரச்சிரனக்கு தீர்வு 

ோண்பதற்கு ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபாரவ பயன்படுத்த 

முடியும்" என்ைார் 

ஆபத்தான கராகபா? 

அசமரிக்ோவின் டூக் பல்ேரலக்ேழே கபராசிரியர் நிடா 

பாராஹனி கூறும்கபாது, "ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபாவால் 

தன்ரனப் கபான்கை குழந்ரதரய சபற்சைடுக்ே முடியும் 

என்ைால் அது ஆபத்தானது. இரவ ஆய்வேத்தில் இருந்து 

தப்பி பூமியில் பல்கிப் சபருே வாய்ப்புள்ளது. எதிர்ோலத்தில் 

இவற்றின் இனப்சபருக்ேம், செயல்பாடுேள் எவ்வாறு 

இருக்கும் என்பரத ேணிக்ே முடியாது. செயற்ரேயாே 

உருவாக்ேப்பட்ட உயிரி கராபாவால் மனித குலத்துக்கு 

ஆபத்து ஏற்படலாம். எனகவ ஆபத்தான ஆராய்ச்சிரய 



         

    

நிறுத்த கவண்டும். மனித குலத்தின் நன்ரமக்ோே 

அரனத்து உயிரி கராகபாக்ேரளயும் அழித்துவிட 

கவண்டும்" என்ைார். 

 

6. பாரதியார் நிரனவு நூற்ைாண்டு: 

திருவல்லிக்கேணியில் 44 வாரங்ேளுக்கு சதாடர் 

நிேழ்ச்சி 

தமிழே அரசு சவளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் 

கூறியிருப்பதாவது:- 

பாரதியார் மரைந்த நூற்ைாண்டின் நிரனவாே அவரது 

சபருரமேரள கபாற்றிடும் வரேயில் 14 அறிவிப்புேரள 

முதல்-அரமச்ெர் மு.ே.ஸ்டாலின் சவளியிட்டார். 

ஓராண்டுக்கு சென்ரன திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள 

பாரதியார் நிரனவு இல்லத்தில் வாரந்கதாறும் நிேழ்ச்சி 

ஒன்று செய்தித்துரையின் ொர்பில் நடத்தப்படும் என்றும் 

அறிவித்தார். 

இதரன செயல்படுத்தும்விதமாே சென்ரன 

திருவல்லிக்கேணி பாரதியார் இல்லத்தில் 4-ந் கததி 

(இன்று) சதாடங்கி 44 வாரங்ேளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு 

இரெக்ேல்லூரி, பள்ளிக்ேல்வித்துரை, வானவில் 

பண்பாட்டு ரமயம் மற்றும் பாரதி புேழ் பாடும் பல்கவறு 

சதாண்டு நிறுவனங்ேளுடன் இரணந்து சதாடர்நிேழ்ச்சி 

நடத்தப்படுகிைது. ஒவ்சவாரு வாரமும் ெனிக்கிழரம 

மாரல 6 மணிக்கு இந்த நிேழ்ச்சி சதாடங்கி நரடசபறும். 

முதல் நிேழ்ச்சியான தமிழ்நாடு இரெக்ேல்லூரி 

மாணவர்ேள் வழங்கும் பாரதியின் புேழ்பாடும் நாதஸ்வர 

இரெ நிேழ்ச்சிரய 4-ந் கததி (இன்று) மாரல 5 

மணிக்கு அரமச்ெர் மு.சப.ொமிநாதன் சதாடங்கி 

ரவக்கிைார். 

 



         

    

1. அமலாக்க நிறுவனமான வருவாய் புலனாய்வு 

இயக்குநரகம், பின்வரும் எந்த அமமப்பின்கீழ் உள்ளது? 

அ) மத்திய மறைமுக வரிகள் & சுங்க வாரியம்  

ஆ) செபி 

இ) அமலாக்க இயக்குநரகம் 

ஈ) மத்திய நநரடி வரிகள் வாரியம் 

✓ வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் என்பது மத்திய 

மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் (CBIC) கீழ், 

கடத்தல் எதிர்ப்பு விஷயங்களில் இந்திய அரொங்கத்தின் 

உளவுத்துறை மற்றும் அமலாக்க நிறுவனம் ஆகும்.  

✓ மத்திய நிதியறமச்ெர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன், 

64ஆவது ‘வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் நிறுவன 

நாளில்’ உறரயாற்றினார். 2020-21ஆம் ஆண்டில் 

மத்திய கிழக்கிலிருந்து மியான்மருக்கு தங்கக்கடத்தல் 

நடந்தந்ததாக DRI அறிக்றக ஒன்றை சவளியிட்டார். 

 

2. 2021’இல் டேவிஸ் டகாப்மைமய வவன்ற நாடு எது? 

அ) ஸ்சபயின் 

ஆ) ரஷ்யா  

இ) குநராஷியா 

ஈ) செர்பியா 

✓ நடனியல் சமட்சவநடவின் சிைப்பான ஆட்டத்திற்குப்பிைகு, 

குநராஷியாறவ வீழ்த்தி 2021’இல் ரஷ்யா நடவிஸ் 

நகாப்றப பட்டத்றத சவன்ைது. 25 வயதான அவர், மரின் 

சிலிக்றக இரண்டாவது ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் 

நதாற்கடித்து, 2006ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு ரஷ்யாவுக்கு 

நடவிஸ் நகாப்றபறய முதன்முறையாக சவன்று தந்து 

உள்ளார். ரஷ்யா தனது முதல் நடவிஸ் நகாப்றபறய 

கடந்த 2002இல் சவன்ைது. 

 

3. ‘கிடரட்ேர் திப்ராலாந்து’ என்ற வையரில் ைழங்குடியின 

சமூகங்களுக்கு தனி மாநிலம் உருவாக்கப்ைே டவண்டும் 

என்று எந்த மாநிலத்தில் உள்ள ைழங்குடி அமமப்புகள் 

டகாரி வருகின்றன? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) திரிபுரா  

இ) நாகாலாந்து 

ஈ) அருணாச்ெல பிரநதெம் 

✓ திரிபுரா மாநிலத்திலுள்ள பல பழங்குடியின அறமப்புகள் 

இப்பகுதியில் உள்ள பழங்குடியினருக்கு தனி மாநிலம் 

நவண்டும் என்ை நகாரிக்றகறய முன்றவக்கும் 

நநாக்கில் இறணந்துள்ளன. அரசியலறமப்பின் இரண்டு 

மற்றும் மூன்ைாவது பிரிவின்கீழ் திரிபுராவில் உள்ள 

பழங்குடியின ெமூகத்தினருக்காக ‘கிநரட்டர் திப்ராலாந்து’ 

என்ை தனி மாநிலத்றத உருவாக்க நவண்டும் என்ை 

நகாரிக்றக வலுத்துள்ளது. 

✓ திரிபுரா மாநிலத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 19 பழங்குடியினரில், 

திரிபுரிஸ் (திப்ரா & திப்ராொ என்றும் அறியப்படுகிைது) 

மிகப்சபரிய பழங்குடியினமாகும். 

 

4. நாோளுமன்றத்தின் வைாதுக் கணக்குக் குழு வதாேங்கி 

எத்தமன ஆண்டுகள் நிமறவாகியுள்ளன? 

அ) 50 

ஆ) 60 

இ) 75 

ஈ) 100  

✓ நாடாளுமன்ை சபாதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்ைாண்டு 

விழாவில் நமதகு குடியரசுத்தறலவர் ராம்நாத் நகாவிந்த் 

உறரயாற்றினார். மக்கள் மன்ைத்திற்கு நிர்வாகப் 

சபாறுப்புறடயவர்களாக அதிகாரிகள் இருப்பறத சபாதுக் 

கணக்குக் குழு உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ைக் குழுக்கள் 

உறுதி செய்கின்ைன என்று குடியரசுத் தறலவர் ராம்நாத் 

நகாவிந்த் கூறினார். 

 

5. ஐந்து டைர் வகாண்ே மத்திய விஸ்ோ டமற்ைார்மவக் 

குழுவின் தமலவர் யார்? 

அ) ரத்தன் பி வாடல்  

ஆ) விநவக் சிங் 

இ) அஜய் பாண்நட 

ஈ) சுபாஷ் ெந்திர கார்க் 

✓ 20,000 நகாடி மதிப்பிலான இந்தத் திட்டத்றத இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு நநரடியாகக் கண்காணிப்பதற்காக 

மத்திய விஸ்டா நமற்பார்றவக் குழுறவ மத்திய அரசு 

அறமத்துள்ளது. வீட்டுவெதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள் 

அறமச்ெகத்தின்படி, ஐந்து நபர் சகாண்ட மத்திய விஸ்டா 

நமற்பார்றவக் குழுவின் தறலவராக முன்னாள் நிதிச் 

செயலர் ரத்தன் பி வாடல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இறணச் 

செயலாளர், MoHUA அக்குழுவின் ஒருங்கிறணப்பாளராக 

இருப்பார். 

 

6. BRICS திமரப்ைே விழாவில் “சிறந்த நடிகர்” விருது 

வைற்றவர் யார்? 

அ) ரஜினிகாந்த் 

ஆ) தனுஷ்  

இ) குரு நொமசுந்தரம் 

ஈ) சிவகார்த்திநகயன் 

✓ சவற்றிமாைன் இயக்கிய தமிழ்த் திறரப்படமான ‘அசுரன்’ 

படத்தில் நடித்ததற்காக இந்திய நடிகர் தனுஷ் BRICS 

திறரப்பட விழாவில் சிைந்த நடிகருக்கான (ஆண்) விருது 

சபற்ைார். இந்த ஆண்டு (2021) அநத படத்திற்காக சிைந்த 

நடிகருக்கான நதசிய விருறதயும் அவர் சவன்ைார்.  

✓ இத்திறரப்படம் இதுவறர மூன்று நதசிய விருதுகறள 

சவன்றுள்ளது. பிநரசிலிய திறரப்படமான ‘ஆன் வீல்ஸ்’ 

திறரப்படத்தில் நடித்ததற்காக லாரா நபால்நடாரினி 

சிைந்த நடிகருக்கான (சபண்) விருது சபற்ைார். 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

7. ‘வித்யா தீடவனா’ என்னும் கல்வி உதவித் திட்ேம் 

வசயல்ைடுத்தப்ைடுகிற மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) ஆந்திர பிரநதெம்  

இ) மத்திய பிரநதெம் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ சஜகன் அண்ணா வித்யா தீநவனா திட்டத்தின் கீழ், 

பட்டியலினத்தவர், பழங்குடியினர் மற்றும் பிை 

சிறுபான்றம பிரிறவச் நெர்ந்த மாணவர்களின் கல்விக் 

கட்டணம் திருப்பிச் செலுத்தப்படுகிைது. 

✓ ‘சஜகனண்ணா வித்யா தீநவனா’ கல்வி உதவித் 

திட்டத்தின் மூன்ைாவது தவறணயாக ஆந்திர பிரநதெ 

மாநில அரசு `686 நகாடிறய வழங்கியுள்ளது. 11 லட்ெம் 

மாணவர்களின் தாய்மார்களின் கணக்கில் இத்சதாறக 

வரவு றவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. ஹிந்தி நடிகர் சஞ்சய் தத்மத அதன் வைான்விழா 

வகாண்ோட்ேங்களுக்கான விளம்ைரத்தூதராக நியமனம் 

வசய்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) அருணாச்ெல பிரநதெம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ அருணாச்ெல பிரநதெத்தின் 50வது ஆண்றட குறிக்கும் 

சபான்விழா சகாண்டாட்டங்களுக்கான விளம்பரத் 

தூதராக ஹிந்தி நடிகர் ெஞ்ெய் தத்றத அருணாச்ெல 

பிரநதெ மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

✓ திறரப்படத் தயாரிப்பாளரான ராகுல் மித்ராறவ தனது 

விளம்பர ஆநலாெகராக அம்மாநிலம் அறிவித்துள்ளது. 

இதற்கான அறிவிப்றப அருணாச்ெல பிரநதெ மாநில 

முதலறமச்ெர் நபமா கந்து சவளியிட்டார். 

 

9. வங்காளடதசம் கீழ்காணும் எந்நாட்டுேன் இமணந்து 

வருோந்திர “Cooperation Afloat Readiness and Training 

(CARAT)” என்ற கேல்சார் ையிற்சிமய டமற்வகாள்கிறது? 

அ) அசமரிக்கா  

ஆ) இந்தியா 

இ) ஜப்பான் 

ஈ) சீனா 

✓ வங்காளநதெ கடற்பறட மற்றும் அசமரிக்க இராணுவ 

வீரர்கள் ஆண்டுநதாறும் வருடாந்திர “Cooperation Afloat 

Readiness and Training (CARAT)” என்ை கடல்ொர் 

பயிற்சிறயத் சதாடங்கினர். இந்தப் பயிற்சி வழக்கமாக 

வங்காள விரிகுடாவில் நமற்சகாள்ளப்படுகிைது.  

✓ வங்காளநதெ கடற்பறட 2011 முதல் CARAT பயிற்சியில் 

பங்நகற்று வருகிைது. இது பகிரப்பட்ட கடல்ொர் பாதுகாப்பு 

மற்றும் பிராந்திய கடற்பறடகளுக்கு இறடயிலான 

கூட்டாண்றமகறள வலுப்படுத்துவறத நநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 

10.பின்வரும் எவ்வாண்டில் G20 தமலமமப்வைாறுப்மை 

இந்தியா ஏற்கவுள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2023  

இ) 2032 

ஈ) 2033 

✓ இந்தியா ெமீபத்தில் இந்நதாநனசியா, இத்தாலி மற்றும் 

இந்தியாறவ உள்ளடக்கிய ‘G20 Troika’இல் 

இறணந்தது. 

✓ G20 கூட்டமைப்பின் தறலறமப் சபாறுப்றப ஏற்றுக் 

சகாண்ட இந்நதாநனஷியா, 2022 அக்.30-31 ஆகிய 

நததிகளில் நறடசபறும் G20 தறலவர்கள் உச்சிமாநாடு 

முடிவறடந்தபின் ஆண்டுமுழுவதும் G20 கூட்டங்கறளக் 

கூட்டவுள்ளது. 

✓ “Recover Together Recover Stronger” என்பது இந்த 

ஆண்டு உச்சிமாநாட்டின் கருப்சபாருள் ஆகும். இந்தியா 

இந்நதாநனசியாவிடமிருந்து G20’இன் தறலறமப் 

சபாறுப்றப ஏற்ைபின் 2023ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 

முதல்முறையாக G20 தறலவர்கள் உச்சி மாநாடு 

நறடசபறும். 

 

 

1. சென்றன வீராா் ெபரி டபிள்யூபிசி ொம்பியன் 

உலக குத்துச்ெண்றட கவுன்சில் (டபிள்யூபிசி) முதல் 

முறையாக நடத்திய டபிள்யூபிசி இந்தியா சவல்டாா்சவயிட் 

ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியில் சென்றன வீராா் ெபரி (24) 

ொம்பியன் ஆனாாா். 

சதாழில்முறை ரீதியிலான இப்நபாட்டியில் 8 சுற்றுகள் 

சகாண்ட இறுதிச் சுற்றில் அவாா் ெண்டீகறரச் நொா்ந்த 

அனுபவமிக்க வீரரான ஆகாஷ்தீப் சிங்றக (27) 

வீழ்த்தினாாா். நபாட்டி முடிவானது 76-76, 79-73, 79-

73 என்ை சபரும்பான்றம புள்ளிகள் அடிப்பறடயில் 

அவருக்கு ொதகமாக அறமந்தது. தற்நபாது ொம்பியன் 

ஆகியிருக்கும் ெபரி, அவ்வப்நபாது இந்தியாவின் இதர 

நபாட்டியாளாா்களுடன் நமாதி தனக்கான பட்டத்றத தக்க 

றவக்க நவண்டும். 

கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தனது சதாழில்முறை 

குத்துச்ெண்றடறய சதாடங்கிய ெபரி, முந்றதய 

நமாதல்களில் 4 சவற்றிகறளயும், 1 நதால்விறயயும் பதிவு 

செய்துள்ளாாா். அவருடன் நமாதி நதால்விறய ெந்தித்த 

ஆகாஷ்தீப் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 8 சவற்றிகள், 1 

நதால்விறய பதிவு செய்துள்ளவாா். 

இநதநபாட்டியில் ஆசிய சில்வாா் றலட்சவயிட் 

பட்டத்துக்கான பிரிவில் இந்தியாவின் காாா்த்திக் ெதீஷ் 

குமாாா் - இந்நதாநனசியாவின் ஹீநரா டிநடாறவ 

நதாற்கடித்து பட்டம் சவன்ைாாா். இதில் அவாா் 80-72, 79-

73, 79-73 என்ை புள்ளிகள் கணக்கில் சவன்ைாாா். 

இத்துடன் 8 ஆட்டங்களில் பங்நகற்றுள்ள காாா்த்திக், 

அறனத்திலும் சவற்றிறய பதிவு செய்துள்ளாாா். 

டபிள்யூபிசி நரங்கிங்கில் தற்நபாது 4-ஆவது இடத்தில் 

 
 

 

 

 

 



         

    

இருக்கும் அவருக்கு இந்த சவற்றி முன்நனற்ைத்றத 

அளிக்கும். 

 

2. அந்நிய செலாவணி றகயிருப்பில் இந்தியா 4-ம் இடம் : 

அந்நிய செலாவணி சதாடர்பான நகள்விக்கு மத்திய 

நிதித் துறை இறண அறமச்ெர் பங்கஜ் ெவுத்ரி நநற்று 

மக்களறவயில் கூறியதாவது. 

கடந்த நவம்பர் 19-ம் நததி நிலவரப்படி இந்தியாவின் 

அந்நிய செலாவணி றகயிருப்பு 640.4 பில்லியன் 

டாலராக உள்ளது. அந்நிய செலாவணி றகயிருப்றப 

அதிகம் சகாண்டிருக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 

4-ம்இடத்தில் உள்ளது. சீனா, ஜப்பான்சுவிட்ெர்லாந்து 

ஆகியறவ முதல் 3 இடங்களில் உள்ளன. 

2014-15 முதல் 2020-21 வறரயிலான ஏழு 

ஆண்டுகளில் சபட்நராலியப் சபாருட்கள் மூலம் ரூ.16.7 

லட்ெம் நகாடி கலால் வரி சபைப்பட்டுள்ளது. 2013-14-ல் 

சபட்நரால் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ.9.2, டீெலுக்கு 

ரூ.3.46 ஆக இருந்தது. தற்நபாது இது முறைநய 

ரூ.27.9,ரூ.21.80 ஆக உள்ளது என அவர் சதரிவித்தார். 

 

 



         

    

1. எந்த மாநிலத்தின் சுற்றுலாத் துறையானது STREET (Sustainable, 

Tangible, Responsible, Experiential, Ethnic, Tourism) திட்டத்றத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) க ாவா 

இ) க ரளா  

ஈ) சிக்கிம் 

✓ க ரள மாநில சுற்றுலாத்துறை அண்றமயில் அதன் 7 மாவட்டங் ளில் 

கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ட இடங் ளில் STREET (Sustainable, Tangible, 

Responsible, Experiential, Ethnic, Tourism) திட்டத்றத அறிமு ம் 

தெய்துள்ளது. இத்திட்டமானது பார்றவயாளர் ளுக்கு இந்த இடங் ளில் 

கிறடக்கும் பல்கவறு வற யான ெலுற  றள அனுபவிக்  உதவும்.  

✓ முதற் ட்டமா  க ாழிக்க ாடு  டலுண்டி, பாலக் ாட்டில் திரிதாலா, 

பட்டிதாரா,  ண்ணூரில் பினராயி, அஞ்ெரக் ண்டி, க ாட்டயத்தில் 

மைவந்துருத்து, மஞ்சிரா,  ாெர்க ாட்டில் வலியபரம்பா, இடுக்கியில் 

 ாந்தளூர், வயநாட்டில் கெக் ாடி ஆகிய இடங் ளில் இந்தத் திட்டம் 

தெயல்படுத்தப்படும். 

 

2. “காற்றுத்தரம் & வானிறல முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி 

அறமப்பு” (SAFAR) என்பது எந்த நடுவண் அறமச்சகத்தின் முன் 

முயற்சியாகும்? 

அ) சுற்றுச்சூழல், வனம் &  ாலநிறல மாற்ை அறமச்ெ ம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அறமச்ெ ம்  

இ) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அறமச்ெ ம் 

ஈ) கவளாண்றம மற்றும் விவொயி ள் நல அறமச்ெ ம் 

✓ புவி அறிவியல் அறமச்ெ மானது “SAFAR” எனப்படும் “ ாற்றின் தரம் 

மற்றும் வானிறல முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி அறமப்பு” என்ை 

ஒரு தபரிய கதசிய முயற்சிறய அறிமு ப்படுத்தியது. இது இந்தியாவின் 

தபருந ர ந ரங் ளுக்கு  ாற்றின் தரம் குறித்த குறிப்பிட்ட இருப்பிடத் 

த வறல வழங்  உதவுகிைது. 

✓ SAFAR’இன்படி, கதசிய தறலந ரில் ஒட்டுதமாத்த  ாற்றுத்தரக்குறியீடு 

‘மி வும் கமாெமான’ பிரிவில் 372 ஆ  உள்ளது. சுழியத்திற்கும் 50க்கும் 

இறடப்பட்ட மதிப்தபண் ‘நல்லது’ எனவும், 51-100க்கு இறடயிலான 

மதிப்தபண் ‘திருப்தி ரமானது’ எனவும், 101 மற்றும் 200 இறடயிலான 

மதிப்தபண் ‘மிதமானது’, 201 மற்றும் 300 இறடயிலான மதிப்தபண் 

‘கமாெமானது’ எனவும், 301 மற்றும் 400 இறடயிலான மதிப்தபண் 

‘மி வும் கமாெமானது’ எனவும் மற்றும் 401 மற்றும் 500 இறடயிலான 

மதிப்தபண் ‘ டுறமயானது’ எனவும்  ருதப்படுகிைது. 

 

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

இந்தியாவின் மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அரசின் சுகாதார 

மசலவினத்தின் பங்கு என்ன? 

அ) 1.2% 

ஆ) 1.35%  

இ) 1.75% 

ஈ) 2.5% 

✓ 2017-18ஆம் ஆண்டிற் ான இந்தியாவின் கதசிய சு ாதார 

 ணக்கு ளின் (NHA) மதிப்பீட்டின்படி, 2013-14’இல் நாட்டின் தமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.15% ஆ  இருந்த அரசின் சு ாதார 

தெலவினங் ளின் பங்கு 2017-18’இல் 1.35% ஆ  அதி ரித்துள்ளது.  

✓ 2013-14 மற்றும் 2017-18’க்கு இறடயில் சு ாதாரத்திற் ான அரசின் 

தெலவினம் 3.78%’இலிருந்து 5.12% ஆ  அதி ரித்துள்ளதா வும் இந்தக் 

 ண்டறிவு ள்  ாட்டுகின்ைன. தனிநபர் OOPE’ஐப் தபாறுத்தவறர, 2013 

-14 மற்றும் 2017-18’க்கு இறடயில் `2,336 இலிருந்து `2,097ஆ க் 

குறைந்துள்ளது. 

 

4.‘The India Young Water Professional’ திட்டமானது பின்வரும் எந்த 

நாட்டுடன் இறணந்து முதன்முறையாக மதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) அதமரிக் ா  ஆ) ரஷ்யா 

இ) ஆஸ்திகரலியா  ஈ) ஜப்பான் 

✓ இந்திய இளம் நீர் நிபுணத்துவ திட்டத்தின் முதல் பதிப்பு கதசிய நீரியல் 

திட்டத்தின்கீழ் ததாடங் ப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திகரலிய நீர் கூட்டாண்றம 

-யின் ஆதரவில் இது உள்ளது. இது நீர்வளம், ஆற்று கமம்பாடு மற்றும் 

 ங்ற  புத்துயிர் துறையின் திட்டமாகும். கதசிய நீரியல் திட்டத்தின் 

மத்திய மற்றும் மாநில அமலாக்  மு வர் ளிடமிருந்து தமாத்தம் இருபது 

பங்க ற்பாளர் ள் (10 ஆண் ள் & 10 தபண் ள்) இந்தத் திட்டத்தின் 

முதல் பதிப்பிற்குத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டுள்ளனர். 

 

5. இந்தியாவின் முதல் சான்ைளிக்கப்பட்ட ஆர்கானிக் பழம் எது? 

அ) ஆப்பிள் 

ஆ) ஸ்ட்ராதபர்ரி 

இ) கிவி  

ஈ) வாறழ 

✓ இந்தியாவின் முதல் ொன்ைளிக் ப்பட்ட ஆர் ானிக் பழமா  அருணாச்ெல 

பிரகதெ மாநிலத்தின் கிவிப் பழங் றள மத்திய அறமச்ெர் கிரண் ரிஜிஜு 

அறிமு ப்படுத்தினார். வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற் ான மிஷன் ஆர் ானி 

-க் கவல்யூ தெயின் தடவலப்தமன்ட் திட்டத்தின்கீழ் கிவிப்பழத்திற்கு 

ஆர் ானிக் ொன்றிதறழப் தபற்ை முதல் இந்திய மாநிலமா  அருணாச்ெல 

பிரகதெம் ஆனது. 

 

6. அண்றமயில், ‘கிரந்தி சூரிய மகௌரவ் கலச’ யாத்திறரறயத் 

மதாடங்கிய மாநிலம் எது? 

அ) ம ாராஷ்டிரா 

ஆ) குஜராத் 

இ) மத்திய பிரகதெம்  

ஈ) பீ ார் 

✓ சுதந்திரப் கபாராட்ட வீரர் ஜனநாயக் தந்தியா மாமாவின் பிைந்த இடமான 

பகராட் அகிர் கிராமத்திலிருந்து ‘கிரந்தி சூரிய த ௌரவ்  லெ யாத்ரா’றவ  

மத்திய பிரகதெம் ததாடங்கியது. இந்த யாத்திறரயில் தபாதுமக் ள் 

பங்க ற்  கவண்டும் என்று முதல்வர் சிவராஜ் சிங் ெவு ான் அறழப்பு 

விடுத்துள்ளார். டிெ.4 அன்று இந்தூரில் ஜனநாயக் தந்தியா மாமாவின் 

நிறனவு நாறளதயாட்டி ஒரு நி ழ்றவ ஏற்பாடு தெய்யவுள்ளதா வும் 

அம்மாநில அரசு அறிவித்திருந்தது. 

 

7. ஜீதரா டிஃமபக்ட், ஜீதரா எஃமபக்ட் (ZED) என்பது எந்த மத்திய 

அறமச்சகத்தால் மசயல்படுத்தப்பட்ட திட்டம்? 

அ) கவளாண்றம & விவொயி ள் நல அறமச்ெ ம் 

ஆ) MSME அறமச்ெ ம்  

இ) வர்த்த ம் & ததாழில்துறை அறமச்ெ ம் 

ஈ) எஃகு அறமச்ெ ம் 

✓ MSME அறமச்ெ ம் ஜீகரா டிஃதபக்ட், ஜீகரா எஃதபக்ட் (ZED) திட்டத்றத 

தெயல்படுத்துகிைது. இது  டந்த 2016ஆம் ஆண்டு பிரதமர் கமாடியால் 

ததாடங் ப்பட்ட MSME ொன்றிதழ் திட்டமாகும். இது MSME’ ள் எந்த 

விதமான குறைபாடு ளும் இல்லாமல் கமலும் சூழலுக்கு எந்தவிதமான 

பாதிப்பும் இல்லாமல் தபாருட் றள உற்பத்தி தெய்வறத ஊக்குவிக்கிைது.  

✓ MSME அறமச்ெர் நாராயண் ராகன, ராஜ்யெபாவில் பகிர்ந்துத ாண்ட 

தரவு ளின்படி, இந்தத் திட்டம் சுமார் 25,000 MSME பதிவு றளப் பதிவு 

தெய்துள்ளது. கமலும் MSME ள் பயனறடவதற் ா  FY19’இல் இந்தத் 

திட்டம் உயர்த்தப்பட்டது. 

 

8. ‘சமூக ஊடக (அடிப்பறட எதிர்பார்ப்புகள் & அவதூறு) மதசாதா -

2021’ஐ முன்மமாழிந்த நாடு எது? 

அ) அதமரிக் ா 

ஆ) ஆஸ்திகரலியா  

இ) சீனா 

ஈ) இந்தியா 

✓ ஆஸ்திகரலிய அரொங் ம் ‘ெமூ  ஊட  (அடிப்பறட எதிர்பார்ப்பு ள் 

மற்றும் அவதூறு) மகொதா – 2021’இன் வறரறவ தவளியிட்டது. ெமூ  

ஊட  நிறுவனங் ள் தங் ள் தளங் ளில் இடுற யிடப்பட்ட 

உள்ளடக் த்திற்கு தபாறுப்கபற்பது மற்றும் பயனர் ள் க லிக்கு 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

உள்ளாக் ப்படுவதிலிருந்து பாது ாப்பறத இம்மகொதா கநாக் மா க் 

த ாண்டுள்ளது. 

 

9. இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் உருவாக்கப்பட்ட முழு கிறர 

-தயாமெனிக் ஏவுகலமான தவான்-1, பின்வரும் எந்நிறுவனத்தால் 

உருவாக்கப்பட்டதாகும்? 

அ) ஸ்ற ரூட் ஏகராஸ்கபஸ்  

ஆ) ஸ் ந்தா ஏகராஸ்கபஸ் 

இ) துருவ் ஸ்கபஸ் 

ஈ)  ாலின்ஸ் ஏகராஸ்கபஸ் 

✓ றைதராபாத்றதச்ொர்ந்த விண்தவளி ததாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவனமா 

-ன ஸ்ற ரூட் ஏகராஸ்கபஸ், இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் உருவா 

-க் ப்பட்ட முழு கிறரகயாதஜனிக் ஏவு ல எஞ்சிறன பரிகொதறன 

தெய்துள்ளது. இந்திய ஏவு ல விஞ்ஞானி ெதீஷ் தவானின் நிறனவா  

இந்த எஞ்சினுக்கு தவான்-1 எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

✓ இது 3D பிரிண்டிங் ததாழினுட்பத்றதப் பயன்படுத்தி உருவாக் ப்பட்டது 

திரவமாக் ப்பட்ட இயற்ற  எரிவாயு மற்றும் திரவ ஆக்ஸிஜறன இது 

தனது எரிதபாருளா  பயன்படுத்தும்.  

 

10. வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகமானது எந்த அறமப்பின்கீழ் 

அமலாக்க முகறமயாக உள்ளது? 

அ) மத்திய மறைமு  வரி ள் மற்றும் சுங்  வாரியம்  

ஆ) தெக்யூரிட்டீஸ் எக்ஸ்கெஞ்ச் கபார்டு ஆஃப் இந்தியா 

இ) அமலாக்  இயக்குநர ம் 

ஈ) மத்திய கநரடி வரி ள் வாரியம் 

✓ வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநர மானது, மத்திய மறைமு  வரி ள் 

மற்றும் சுங்  வாரியத்தின் (CBIC) கீழ்,  டத்தல் எதிர்ப்பு விஷயங் ளில் 

இந்திய அரொங் த்தின் உளவுத்துறை மற்றும் அமலாக்  நிறுவனமா  

உள்ளது. மத்திய நிதியறமச்ெர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன், வருவாய் 

புலனாய்வு இயக்குநர த்தின் 64ஆவது நிறுவன நாளில் உறர 

நி ழ்த்தினார். 2020-21ஆம் ஆண்டில் மத்திய கிழக்கிலிருந்து மியான் 

-மருக்கு தங் க் டத்தல் நி ழ்ந்ததா  அறிக்ற  ஒன்றை தவளியிட்டது. 

 


1. பைறவ ள் ெரணாலயமாகிைது ‘ ழுகவலி ஈரநிலம்’: அரொறண 

தவளியீடு 

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள  ழுகவலி ஈரநிலத்றத பைறவ ள் 

ெரணாலயமா  அறிவித்து அரொறண பிைப்பிக் ப்பட்டுள்ளது. 

இதன்மூலம் மாநிலத்தின் 16ஆவது பைறவ ள் ெரணாலயமா   ழு 

கவலி ஈரநிலம் உருதவடுத்துள்ளது. இதற் ான அறிவிக்ற  தமிழ் 

மற்றும் ஆங்கிலத்தில் விறரவில் அரசிதழில் தவளியிடப்படும் என்று 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. முன்னதா , பைறவ ள் ெரணாலயமா  

மாற்ைப்பட கவண்டிய பகுதி ளின் வறரயறை ள் மற்றும் வரம்பு றள 

அரசு தவளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமாத்தம் 5151.60 தைக்கடர் நிலப் 

பரப்பில் அந்தச் ெரணாலயம் அறமயவுள்ளது. 

விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் மற்றும் மரக் ாணம் தாலூ ா பகுதி ளில் 

அறமந்துள்ளது  ழுகவலி உவர்நீர் ஈரநிலம். இந்தியா மட்டுமல்லாது 

பல்கவறு நாடு ளிலிருந்தும் ஆண்டுகதாறும் அரிய பைறவ ள் இங்கு 

வலறெ வருவது வழக் ம். அதன் சுற்றுச்சூழல் அறமப்பு மற்றும் 

உயிரியல் முக்கியத்துவத்றத உணர்ந்து அவ்விடத்றத பைறவ ள் 

ெரணாலயமா  மாற்ை முடிவு தெய்யப்பட்டு தற்கபாது அதற் ான 

நடவடிக்ற  எடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

2. இந்தியா-ரஷியா இறடகய `5,000 க ாடி பாது ாப்பு ஒப்பந்தம் 

ற தயாப்பம் 

`5,000 க ாடி மதிப்பில் ஏக -203 ர  துப்பாக்கி றள இறணந்து 

தயாரிப்பது உள்ளிட்ட பாது ாப்பு துறைொர்ந்த 4 ஒப்பந்தங் ள் இந்தியா-

ரஷியா இறடகய ற தயாப்பமாகின. இறவதவிர, 24 ஒப்பந்தங் ள் 

ற தயாப்பமாகின. 

இந்தியா-ரஷியா ராணுவம் மற்றும் ராணுவத் ததாழில்நுட்ப ஒத்துறழப்பு 

ஆறணயத்தின் 20ஆவது கூட்டம் தில்லியில் நறடதபற்ைது.  

அந்தக் கூட்டத்தில் பாது ாப்புத் துறை அறமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங், ரஷிய 

பாது ாப்புத் துறை அறமச்ெர் தெர்க ய் தஷாய்கு உள்ளிட்கடார்  லந்து 

த ாண்டனர். இந்தக் கூட்டத்தின்கபாது நான்கு முக்கிய ஒப்பந்தங் ள் 

ற தயாப்பமிடப்பட்டன. உத்தர பிரகதெ மாநிலத்தின் அகமதியில் 

6,01,427 ஏக -203 ர  தாக்குதல் துப்பாக்கி றளத் தயாரிப்பதற்கு 

சுமார் `5,000 க ாடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் ற தயாப்பமானது. 

இந்திய வீரர் ள் பயன்படுத்துவதற் ான இந்தத் துப்பாக்கி ளின் 

ததாழில்நுட்பத்றத ரஷியா பகிர்ந்து த ாள்கிைது. இந்தியாவுக்கும் 

ரஷியாவுக்கும் இறடகயயான ராணுவ ஒத்துறழப்றப கமலும் 10 

ஆண்டு ளுக்கு (2021-2031) நீட்டிப்பதற் ான ஒப்பந்தமும் 

கூட்டத்தின்கபாது ற தயாப்பமானது. 

‘ லாஷ்னிக ாவ்’ ர  சிறிய ர  ஆயுதங் றளத் தயாரிப்பதற் ா  இரு 

நாடு ளுக்கிறடகய  டந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் ற தயாப்பமான 

ஒப்பந்தத்தில் தற்கபாது சில திருத்தங் ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டன. 

இந்தியா-ரஷியா ராணுவம் மற்றும் ராணுவத் ததாழில்நுட்ப ஒத்துறழப்பு 

ஆறணயத்தின் 20ஆவது கூட்டம் ததாடர்பான வழிமுறை ள் குறித்த 

ஓர் ஒப்பந்தமும் ற தயாப்பமானது. 

தமாத்தம் உடன்பாடு ளில் ஒன்பது இரு நாட்டு அரசு ள் இறணந்து 

தெயல்படுத்தும் திட்டங் ள் ததாடர்பானறவ. மீதமுள்ள 19 ஒப்பந்தங் ள் 

பல்கவறு துறை ளில் வணி  ரீதியிலான ஒத்துறழப்பு ததாடர்பானறவ. 

 

3. மானிய விறலயில் மாடித் கதாட்ட விறத ள்: புதிய திட்டத்றதத் 

ததாடக்கி றவத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின் 

மானிய விறலயில் மாடித்கதாட்டத்துக் ான விறத ள் மற்றும் 

தெடி றள வழங்கும் திட்டத்றத முதல்வர் மு  ஸ்டாலின் ததாடங்கி 

றவத்தார். முதலறமச்ெரின் ஊட்டந்தரும்  ாய் றி கதாட்டத் திட்டம் 

தெயல்படுத்தப்படும் என்று கவளாண்றமத் துறைக் ான தனி நிதி 

நிறல அறிக்ற யில் அறிவிக் ப்பட்டது. 

இந்தத் திட்டத்றதச் தெயல்படுத்தும் வற யில் மானிய விறலயில் மாடித் 

கதாட்ட விறத ள், தெடி ள் வழங் ப்பட உள்ளன. ஆறு வற யான 

 ாய் றி விறத ள், 6 எண்ணிக்ற யிலான தெடி வளர்க்கும் றப ள், 6 

எண்ணிக்ற யிலான இரண்டு கிகலா அளவிலான ததன்றன நார் 

 ட்டி ள், 400 கிராம் உயிர் உரங் ள், 200 கிராம் உயிரி  ட்டுப்பாட்டு 

 ாரணி, 100 மில்லி லிட்டர் இயற்ற  பூச்சிக்த ால்லி மருந்து மற்றும் 

ொகுபடி முறைக் ான ற கயடு ஆகியன `225 விறலயில் மக் ளுக்கு 

வழங் ப்பட உள்ளன. இதன் ெந்றத விறல ந ரப் பகுதி ளில் `900 

ஆகும். ந ரப்பகுதிறயச்கெர்ந்த ஒருவருக்கு அதி பட்ெமா  இரண்டு 

மாடித்கதாட்ட விறத ள் மற்றும் தெடி ள் வறர வழங் ப்படும். 

ஊர ப் பகுதி ள்: ஊர ப் பகுதி ளில்  ாய் றி கதாட்டம் அறமப்பறத 

ஊக்குவிக்   த்திரி, மிள ாய், தவண்றட, தக் ாளி, அவறர, பீர்க் ன், 

புடறல, பா ல், சுறரக் ாய், த ாத்தவறர, ொம்பல்பூெணி, கீறர ள் 

ஆகிய பன்னிரு வற   ாய் றி விறத றள வழங் ப்பட உள்ளன. 

ஒருவருக்கு இரண்டு ததாகுப்பு ள் அளிக் ப்படும். 

கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி:  ாய் றி ளுடன், கநாய் எதிர்ப்பு ெக்திறய 

கமம்படுத்தும் வற யில் மூலிற ச் தெடி ள், கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தியுறடய 

பழங் ள் மற்றும்  ாய் றி ளும் வழங் ப்படும். அதன்படி, பப்பாளி, 

எலுமிச்றெ, முருங்ற ,  றிகவப்பிறல, திப்பிலி,  ற்பூரவல்லி, புதினா, 

கொற்று  ற்ைாறழ ஆகிய எட்டுச் தெடி ள் அடங்கிய ததாகுப்பு `25 

விறலயில் வழங் ப்படும். ஒரு குடும்பத்துக்கு அதி பட்ெமா  ஒரு 

ததாகுப்பு அளிக் ப்படும். 

 

4. நாட்டில் 2.13 லட்ெம் ஏடிஎம்’ ள்! 

இந்த ஆண்டு தெப்டம்பர் வறரயிலான  ால ட்டத்தில் நாட்டில் உள்ள 

தமாத்த ஏடிஎம் ளின் (தானியங்கி பணப்பட்டுவாடா இயந்திரங் ள்) 

எண்ணிக்ற  2.13 லட்ெத்துக்கு கமல் உள்ளதா  நாடாளுமன்ைத்தில் 

திங் ள்கிழறம ததரிவிக் ப்பட்டது. இது ததாடர்பான க ள்விக்கு மத்திய 

நிதித்துறை இறணயறமச்ெர் பா வத்  ராட் எழுத்துமூலம் அளித்த 

பதிலில் கூறியிருப்பதாவது: 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி அளித்த த வலின்படி நாட்டில் உள்ள வங்கி ள் 

2021 தெப்டம்பர் வறர 2,13,145 ஏடிஎம் றள நிறுவியுள்ளன. இதில் 

47.4 ெதவீத ஏடிஎம்’ ள் கிராமப்புைங் ள் மற்றும் வளர்ந்துவரும் சிறிய 

 

 



         

    

ஊர் ளில் உள்ளன. இறவதவிர வங்கி ள் அல்லாத நிதி 

நிறுவனங் ளின்கீழ் 27,837 ஏடிஎம்’ ள் உள்ளன. 

ஆண்டுகதாறும் குறைந்தபட்ெம் புதிதா  1,000 ஏடிஎம் றள நிறுவும் 

கநாக்குடன் வங்கியல்லா நிதி நிறுவனங் ள் தெயல்பட்டு வருகின்ைன. 

இப்கபாறதய சூழ்நிறலயில் தபருந ரங் றளவிட கிராமப்புைங் ளில் 

ஏடிஎம் றள அறமக்  முன்னுரிறம அளிக் ப்பட்டு வருகிைது என்று 

ததரிவித்துள்ளார். 

 

5. அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்பில் இந்தியாவுக்கு 4ஆவது இடம் 

அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்றப அதி ம் றவத்துள்ள நாடு ளின் 

பட்டியலில் இந்தியா 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மக் ளறவயில் மத்திய 

நிதித்துறை இறணயறமச்ெர் பங் ஜ் தெௌதரி எழுத்துமூலம் 

திங் ள்கிழறம அளித்த பதிலில் இதறனத் ததரிவித்தார். 

இதுததாடர்பான க ள்வி ளுக் ான பதிலில் அவர் கமலும் கூறியதாவது: 

நவம்பர் 19-ஆம் கததி நிலவரப்படி அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்பு 

640.4 பில்லியன் அதமரிக்  டாலரா  (`48.28 லட்ெம் க ாடி) இருந்தது. 

 டந்த 7 நிதியாண்டு ளில் தபட்கராலியப் தபாருள் ள் மீதான  லால் 

வரி, தெஸ் வரியா  `16.7 லட்ெம் க ாடி வசூலாகியுள்ளது. 

2013-14’இல் தபட்கரால் மீதான  லால் வரி ஒரு லிட்டருக்கு `9.2-ஆ  

இருந்தது. டீெல் மீது ஒரு லிட்டருக்கு `3.46-ஆ  இருந்தது. அது 

இப்கபாது ஒரு லிட்டர் தபட்கரால் மீது `27.9 ஆ வும், ஒரு லிட்டர் டீெல் 

மீது `21.9 ஆ வும் அதி ரித்துவிட்டது. 

இதன்மூலம் கிறடக்கும் வருவாய் பல்கவறு உள் ட்டறமப்புத் 

திட்டங் ளுக்கும், வளர்ச்சித் திட்டங் ளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

பங்க ற்பு ஆவணங் ள்மூலம் மூதலீடு தெய்பவர் ள், அதன்மூலம் 

பயனறடபவர் ள் ஆகிகயாரின் விவரம்  ருப்புப் பணத்றதத் தடுக்கும் 

விதி ளின்கீழ்  ண் ாணிக் ப்படுகிைது. இந்தியப் பங்குச் ெந்றத ளில் 

கநரடியா  முதலீடும் தெய்யும் தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர் ளின் விவரம் 

மாதந்கதாறும் இந்தியப் பங்குப் பரிவர்த்தறன வாரியத்திடம் (தெபி) 

அறிக்ற யா  அளிக் ப்படுகிைது என்று கூறியுள்ளார். 

 

6. கடவிஸ் க ாப்றப: ரஷியா ொம்பியன் 

கடவிஸ் க ாப்றப இறுதிச் சுற்றில் குகராஷிய அணிறய 2-0 என்ை 

 ணக்கில் வீழ்த்தி ொம்பியன் பட்டத்றத ற ப்பற்றியது ரஷியா.  

ஸ்தபயின் தறலந ர் மாட்ரிட்டில் இறுதி ஆட்டம் நறடதபற்ைது. முதல் 

ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் ரஷியாவின் ஆன்ட்தர ரூப்கலவும்-குகராஷிய 

வீரர் கபார்னா க ாகஜாவும் கமாதினர். 

இதில் முதல் 6-4 என ற ப்பற்றினார் ரூப்கலவ். இரண்டாவது தெட்டில் 

4-4 என ெமநிறல ஏற்பட்ட கபாதிலும், சுதாரித்து ஆடிய ரூப்கல 7-6 

என்ை தெட்  ணக்கில் கபார்னாறவ தவன்ைார். 2ஆவது ஒற்றையர் 

ஆட்டத்தில் கடனில் தமத்வகதவும்-மரின் சிலிக்கும் கமாதினர். முதல் 

தெட்றட றட பிகரக் ரில் 7-6 என தவன்ைார் தமத்வகதவ். 

ததாடர்ந்து இரண்டாவது தெட்றட எவ்வித எதிர்ப்பும் இன்றி 6-2 என 

ற ப்பற்றினார். இதன்மூலம் 2-0 என தவன்ை ரஷிய அணி 3ஆவது 

முறையா  கடவிஸ் க ாப்றப ொம்பியன் பட்டத்றத ற ப்பற்றியது. 

 



         

    

1. 2021ஆம் ஆண்டு சர்வதேச ேன்னார்வலர் நாளுக்கானக் கருப் 

ப ாருள் என்ன? 

அ) Volunteer now for our common future  

ஆ) World needs Volunteers 

இ) Volunteering during Pandemic 

ஈ) Welcoming Volunteers 

✓ ஆண்டுத ோறும், நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளள (SDGs) அளைவதற்காக 

ததசிய மற்றும் சர்வததச அளவில் தன்னார்வலர்களின் பங்ளக 

ஊக்குவிப்பதற்காக டிசம்பர் 5 அன்று சர்வததச தன்னார்வலர்கள் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் உலககங்கிலும் உள்ள 

தன்னார்வலர்களின் பங்களிப்ளப அங்கீகரிக்கிறது. UNGA, கைந்த 2001 

ஆம் ஆண்ளை சர்வததச தன்னார்வலர்களின் ஆண்ைாக குறித்தது.  

✓ “Volunteer now for our common future” என்பது இந்த ஆண்டுக்கான 

(2021) ‘சர்வததச தன்னார்வலர்கள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் ஆகும். 

 

2. உலக மண் நாள் அனுசரிக்கப் டுகிற தேதி எது? 

அ) டிசம்பர் 3 

ஆ) டிசம்பர் 5  

இ) டிசம்பர் 7 

ஈ) டிசம்பர் 9 

✓ மண்ணின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் நிளலயான தமலாண்ளம 

குறித்து மக்களின் கவனத்ளத குவிப்பதற்காக, ஒவ்தவார் ஆண்டும் 

டிசம்பர் 5ஆம் தததி உலக மண் நாள் ககாண்ைாைப்படுகிறது. இந்த 

ஆண்டு பிரச்சாரமானது “Halt soil salinization, boost soil productivity” 

என்ற கருப்கபாருளள அடிப்பளையாகக் ககாண்டுள்ளது.  

✓ நலமான சுற்றுச்சூழல் அளமப்புகளளப் பராமரிப்பதன் முக்கியத்துவம் 

மற்றும் மனித நல்வாழ்ளவப் பற்றிய விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவளத 

இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. கைந்த 2002’இல் சர்வததச மண் 

அறிவியல் சங்கத்தால் (IUSS) இந்நாள் பரிந்துளரக்கப்பட்ைது. 

 

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

அ) விண்கவளி அறிவியல் 

ஆ) கணிதம்  

இ) ளவராலஜி 

ஈ) வணிகம் 

✓ புகழ்கபற்ற இந்திய-அகமரிக்க கணிதவியலாளரான நிகில் ஸ்ரீவஸ்தவா, 

முதன் முளறயாக வழங்கப்படும் $5,000 ைாலர் மதிப்புளைய சிப்ரியன் 

ஃதபாயாஸ் பரிசுக்கு கூட்ைாகத் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். ஆபதரட்ைர் 

தியரியில் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக அகமரிக்க கணித சங்கம் 

அவருக்கு இவ்விருளத வழங்குகிறது. கபர்க்லியிலுள்ள கலிதபார்னியா 

பல்களலக்கழகத்தின் தபராசிரியர் ஸ்ரீவஸ்தவாவுைன், ஆைம் மார்கஸ் 

மற்றும் தைனியல் ஸ்பீல்தமன் ஆகிய இருவரும் இவ்விருது கபற்றனர். 

 

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

நகரம் எது? 

அ) மாஸ்தகா 

ஆ) புது தில்லி  

இ) அகமதாபாத் 

ஈ) புனித பீட்ைர்ஸ்பர்க் 

✓ முதல் ‘2+2’ அளமச்சர்கள் தபச்சுவார்த்ளதயானது தில்லியில் நளைகபற 

உள்ளது. கவளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு அளமச்சர்கள் மட்ைத்தில் 

நளைகபறும் இது “பரஸ்பர நலன்சார்ந்த அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு 

விவகாரங்களள” உள்ளைக்கும். இதுவளர அகமரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாற்கர பாதுகாப்பு தபச்சுவார்த்ளதயின் (குவாட்) 

உறுப்பு நாடுகளுைன் இந்தியா ‘2+2’ வடிவ சந்திப்புகளள நைத்தியது.  

✓ முன்னதாக, பிரதமர் தமாடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் 

இளைதயயான 21ஆவது இந்தியா-ரஷ்யா ஆண்டு உச்சிமாநாடு, 2021 

டிச.6 அன்று புது தில்லியில் உள்ள ளைதராபாத் இல்லத்தில் நைந்தது. 

 

5. அண்டமயில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்பகட்டுகடை வீழ்த்திய 

அஜாஸ்  தடல், எந்ே நாட்டடச் தசர்ந்ே கிரிக்பகட் வீரராவார்? 

அ) இங்கிலாந்து 

ஆ) நியூசிலாந்து  

இ) வங்காளததசம் 

ஈ) கதன்னாப்பிரிக்கா 

✓ நியூசிலாந்தின் இைது ளக சுழற்பந்து வீச்சாளரான அஜாஸ் பதைல், 144 

ஆண்டுகால கைஸ்ட் கிரிக்ககட் வரலாற்றில் ஒதர இனிங்சில் அளனத்து 

10 விக்ககட்டுகளளயும் வீழ்த்திய மூன்றாவது பந்துவீச்சாளர் ஆனார்.  

✓ இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்ைாவது தபாட்டியின் 2ஆவது நாளில் 

அவர் இந்தச் சாதளனளயப் பளைத்தார். இங்கிலாந்தின் ஜிம் தலக்கர் 

மற்றும் இந்தியாவின் அனில் கும்ப்தள ஆகிதயார் கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் 

இந்தக் குறிப்பிைத்தக்க சாதளனளயப் பளைத்துள்ளனர். 33 வயதான 

அவர் தனது 11ஆவது கைஸ்டில் விளளயாண்டு வருகிறார். 

 

6.சமீ  பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற ‘HAECHI-II’ என் து பின்வரும் எந்ே 

நிறுவனத்ோல் தமற்பகாள்ைப் ட்ட ஒரு நடவடிக்டகயாகும்? 

அ) மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம் 

ஆ) இன்ைர்தபால்  

இ) ஃகபைரல் பீதரா ஆஃப் இன்கவஸ்டிதகஷன் 

ஈ) பன்னாட்டுச் கசலவாணி நிதியம் 

✓ ‘HAECHI-II’ என்ற குறியீட்டுப் கபயரில் INTERPOL தமற்ககாண்ை சமீப 

நைவடிக்ளகயின்கீழ், 20’க்கும் தமற்பட்ை நாடுகளில் உள்ள அமலாக்க 

முகவர்கள் 1000’க்கும் தமற்பட்ை நபர்களளக் ளகது கசய்து, சுமார் $27 

மில்லியன் சட்ைவிதராத நிதிளயக் ளகப்பற்றியுள்ளனர். இந்தத் திட்ைம் 

ளசபர் அடிப்பளையான நிதிக் குற்றங்களள ஒடுக்கும் நைவடிக்ளகயின் 

ஒருபகுதியாகும். இந்த உலகளாவிய நைவடிக்ளகயில் இந்திய நாடும் 

பங்தகற்றது. காதல் தமாசடிகள், முதலீட்டு தமாசடி மற்றும் சட்ைவிதராத 

ஆன்ளலன் சூதாட்ைத்துைன் கதாைர்புளைய பணதமாசடி தபான்ற 

குறிப்பிட்ை வளகயான ஆன்ளலன் தமாசடிகளள இது தனது 

இலக்காகக் ககாண்டு கசயல்பட்ைது. 

 

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

வீழ்த்திய மூன்றாவது கிரிக்பகட் வீரர் ஆனார்? 

அ) ரவீந்திர ஜதைஜா 

ஆ) R அஸ்வின்  

இ) இஷாந்த் சர்மா 

ஈ) முகமது ஷமி 

✓ R அஸ்வின், சமீபத்தில் கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் அதிக விக்ககட்டுகளள 

வீழ்த்திய மூன்றாவது இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஆனார். 35 வயதான 

அவர் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் கைஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 418 

ஆவது விக்ககட்ளை வீழ்த்தி, மற்கறாரு இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் 

ைர்பஜன் சிங்கின் சாதளனளய முறியடித்தார். 

✓ அனில் கும்ப்தள (619), கபில்ததவ் (434) ஆகிதயார் மட்டுதம அஸ்விளன 

விை அதிக விக்ககட்டுகளள வீழ்த்தியுள்ளனர். 

 

8. பீட்டர் ஃபியாலா, எந்ே நாட்டின் பிரேமராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார்? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) இத்தாலி 

இ) கிரீஸ் 

ஈ) கசக் குடியரசு  

✓ கசக் குடியரசின் குடிளம ஜனநாயக கட்சியின் தளலவரான பீட்ைர் 

ஃபியாலா அந்நாட்டின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 200 

இைங்களளக் ககாண்ை அந்நாட்டின் நாைாளுமன்றத்தில் ஐந்து கட்சிக் 

கூட்ைணியானது 108 வாக்குகள் கபரும்பான்ளமளயப் கபற்றளத 

அடுத்து அவர் பிரதமராக நியமனம் கசய்யப்பட்ைார். முன்னர் 2012 முதல் 

2013 வளர அந்த நாட்டின் கல்வி, இளளஞர் மற்றும் விளளயாட்டு 

அளமச்சராக பணியாற்றிய பீட்ைர் ஃபியாலா 2014 முதல் குடிளம 

ஜனநாயகக் கட்சியின் தளலவராகவும் இருந்து வருகிறார். 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. கீழ்காணும் எந்ே சர்வதேச அடமப்பின் ேடலவராக அல் டரசி 

தேர்ந்பேடுக்கப் ட்டுள்ைார்? 

அ) ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆ) சர்வததச நாணய நிதியம் 

இ) இன்ைர்தபால்  

ஈ) யுனிகசஃப் 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் உள்துளற அளமச்சகத்தின் காவல்துளறத் 

தளலவரான அல் ளரசி, 3 சுற்று வாக்ககடுப்புக்குப் பிறகு, இன்ைர்தபால் 

அளமப்பின் தளலவராக ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ைார். உறுப்புநாடுகள் அளித்த 

வாக்குகளில் 68.9% வாக்குகளள அவர் கபற்றார். கபாதுவாக ‘INTERPOL’ 

என அளழக்கப்படுகிற பன்னாட்டுக் காவலகம், உலகளாவிய காவல் 

துளற ஒத்துளழப்பில் உதவுகிறது. இதன் தளலளமயகம் பிரான்சின் 

லிதயானில் உள்ளது. 

 

10. சமீ த்தில் ேனது முேல் தசலஞ்சர் நிடல ஒற்டறயர்  ட்டத்டே 

பவன்ற இராம்குமார் ராமநாேனுடன் போடர்புடடய விடையாட்டு 

எது? 

அ) கைன்னிஸ்  

ஆ) தைபிள்-கைன்னிஸ் 

இ) பூப்பந்து 

ஈ) வில்வித்ளத 

✓ இந்திய கைன்னிஸ் வீரர் ராம்குமார் ராமநாதன் தனது முதல் தசலஞ்சர் 

நிளல ஒற்ளறயர் பட்ைத்ளத, ATP80 மனமா நிகழ்வின் இறுதி நிெழ்வில் 

கவன்றார். ஆறாம் நிளல வீரரும், உலகத் தரவரிளசயில் 222ஆவது 

இைத்திலுள்ளவருமான 27 வயதான இராம்குமார் இராமநாதன் தனது 

ரஷ்ய தபாட்டியாளளர 6-1 6-4 என்ற கணக்கில் 68 நிமிைங்களில் 

வீழ்த்தினார். இவர் இதற்கு முன்பு தனது வாழ்க்ளகயில் ஆறு தசலஞ்சர் 

இறுதிப்தபாட்டிகளில் ததால்வியளைந்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 


1. ‘ைான்கஜட்தகா’வுக்கு மத்திய அரசு `26,428 தகாடி கைனுதவி 

கதரானா கதாற்று காரணமாக எழுந்த பணப்புழக்கச் சிக்கல்களளத் 

தீர்க்கும் வளகயில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு 

(ைான்கஜட்தகா) ரூ. 26,428 தகாடி நீண்ை கால கைன் அளிக்கப்பட்ைதாக 

மத்திய எரிசக்தித் துளற அளமச்சர் ஆர்.தக.சிங் மாநிலங்களளவயில் 

கசவ்வாய்க்கிழளம கதரிவித்தார். 

 தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு மாநில அரசு 

தகாரிய நிதியுதவிளய மத்திய அரசு வழங்கியதா? அதன்விவரம், 

தமிழகம் உள்ளிட்டு நாடு முழுவதும் மின் நிறுவனங்களின் நிதி 

ஆதாரங்களளப் கபருக்க மத்திய அரசு எடுத்த நைவடிக்ளக என்ன? 

ஆகியளவ குறித்து மாநிலங்களளவ திமுக உறுப்பினர் பி.வில்சன் 

தகள்வி எழுப்பினார். 

 இதற்குப் பதிலளித்து மத்திய மின்சாரம், மரபுசாரா எரிசக்தித் துளற 

அளமச்சர் ஆர்.தக.சிங் கூறியதாவது: 

 தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்தின் திட்ைங்களின் 

தகுதிளயக் கருத்தில் ககாண்டு கைன் அளிக்கப்படுகிறது. கைந்த நவம்பர் 

30-ஆம் தததி வளர மத்திய அரசின் நிறுவனமான பவர் ஃளபனான்ஸ் 

கார்ப்பதரஷன் லிட். (பிஎஃப்சி) நிறுவனம் ரூ. 34,936.64 தகாடியும், 

ரூரல் எகலக்ட்ரிஃபிதகஷன் கார்ப்பதரஷன் லிட். (ஆர்இசி) ரூ. 36,970 

தகாடி வளரயிலும் கைன் அளித்துள்ளது. இந்த வளகயில் கமாத்தம் ரூ. 

71,906.64 தகாடி கைன் நிலுளவயில் உள்ளது. 

 இந்த நிளலயில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு 

கதரானா கதாற்று காரணமாக எழுந்த பணப்புழக்கச் சிக்கல்களளத் 

தீர்க்க, நீண்ை காலக் கைனுதவித் திட்ைத்தின் கீழ், பிஎஃப்சி, ஆர்இசி 

மூலம் ரூ.26,428 தகாடி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் அவர். 

 தமலும், மற்தறாரு தகள்விக்கு பதிலளித்த அளமச்சர், தமிழகத்தில் 

சூரிய எரிசக்தி உற்பத்தியில் 2019-20-இல் 6,447 கமகாவாட்ைாக 

இருந்தது. இது, 2020-21-இல் 5,457 கமகாவாட்ைாகக் குளறந்துள்ளது. 

இதததபால், காற்றாளல மின் உற்பத்தியிலும் 2019-20-ஆம் ஆண்ளை 

விை 2020-21-இல் 32 MW மின் உற்பத்தி குளறந்துள்ளது என்றார். 

 

2. தமிழகத்தில் முழு ககாள்ளளளவ எட்டிய 8,690 ஏரிகள் 

தமிழகத்தில் கபாதுப்பணித்துளற பராமரிப்பில் உள்ள 14,138 ஏரிகளில் 

இதுவளர 8,690 ஏரிகள் 100 சதவீதம் நிரம்பின. 

தமிழகத்தில் வைகிழக்கு பருவமளழ தீவிரமளைந்துள்ளது. இதனால் 

தமிழகத்தில் உள்ள கபருவாரியான அளணகள், நீாீா்த்ததக்கங்கள், 

பாசன ஏரிகள், குளங்கள் நிரம்பி வருகின்றன. இதன் காரணமாக 

விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அளைந்துள்ளனாீா். இந்தநிளலயில் பாசன ஏரிகள் 

குறித்து கபாதுப்பணித்துளற கவளியிட்டுள்ள கசய்திக் குறிப்பில் 

கூறியிருப்பதாவது: 

தமிழகத்தில் கபாதுப்பணித்துளற பராமரிப்பில் உள்ள 14,138 ஏரிகளில் 

இதுவளர 8,690 ஏரிகள் 100 சதவீதம் நிரம்பின. 2,989 ஏரிகளில் 75 

சதவீதம் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது. 90 நீாீா்த்ததக்கங்களில் 212 டி.எம்.சி. 

அளவுக்கு தண்ணாீா் இருப்பில் உள்ளது. இது முழு ககாள்ளளவில் 94.5 

சதவீதமாகும். 

கசன்ளனக்கு குடிநீாீா் வழங்கும் கசம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் 89சதவீதமும், 

புழல் ஏரியில் 90 சதவீதமும் நீாீா் நிரம்பி உள்ளது. 

பூண்டி ஏரியில் 92 சதவீதம், தசாழவரம் ஏரியில் 75 சதவீதம், ததாீா்வாய் 

கண்டிளக ஏரியில் 100 சதவீதம் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது. அதததபான்று 

தமட்டாீா் அளணயில் 100 சதவீதமும், பவானிசாகரில் 99 சதவீதமும், 

ளவளகயில் 96 சதவீதமும் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது என அதில் 

கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. மாநிலத்துக்கு கவளிதய வாழும் தமிழாீா் நலனுக்கு தனி இளணயம் 

மாநிலத்துக்கு கவளிதய வாழும் தமிழாீா்களின் நலனுக்ககன தனி 

இளணயதளத்ளத அளமச்சாீா் கசஞ்சி தக.எஸ்.மஸ்தான் கதாைக்கி 

ளவத்தாாீா். தளலளமச் கசயலகத்தில் கசவ்வாய்க்கிழளம அவாீா் புதிய 

இளணயதளத்ளத கதாைக்கினாாீா். 

புலம்கபயாீா்ந்த தமிழாீா்கள், மாநிலத்தின் வளாீா்ச்சிக்கு ஆற்றி வரும் 

பங்களிப்ளப சிறப்பிக்கும் வளகயில் இனி ஆண்டுததாறும் 

புலம்கபயாீா்ந்த உலகத் தமிழாீா் நாளாகக் ககாண்ைாைப்பை உள்ளது. 

இதற்கான அறிவிப்ளப சட்ைப் தபரளவயில் முதல்வாீா் மு.க.ஸ்ைாலின் 

கவளியிட்ைாாீா். அதன்படி, எதிாீா்வரும் ஜனவரி 12 மற்றும் 13 ஆகிய 

தததிகளில் புலம்கபயாீா்ந்த உலகத் தமிழாீா் நாள், கசன்ளன 

களலவாணாீா் அரங்கத்தில் ககாண்ைாைப்பை உள்ளது. 

இந்த நிகழ்வில் கலந்து ககாள்ள விரும்புதவாாீா் தங்களது கபயாீா்களளப் 

பதிவு கசய்யலாம் என தமிழக அரசு அளழப்பு கவளியிட்டுள்ளது. தமலும், 

புலம் கபயாீா்ந்த தமிழாீா்களுக்காக முன்கனடுக்கப்படும் நலத் திட்ைங்கள், 

அவாீா்களது பிரச்ளனகளுக்கான தீாீா்வுகள் தபான்றவற்ளற அறிந்து 

ககாள்ளும் வளகயில் தனி இளணயதளத்ளத (www.nrttamils.tn.gov.in) 

கவளிநாடு வாழ் தமிழாீா் நலத் துளற அளமச்சாீா் கசஞ்சி 

தக.எஸ்.மஸ்தான் கதாைக்கி ளவத்தாாீா். 

 

4. கிளாஸ்தகா ஒப்பந்தத்துக்கு இந்தியா உைன்பைாதது ஏன்? அளமச்சர் 

விளக்கம் 

பருவநிளல மாற்றத்திற்கான கிளாஸ்தகா உச்சிமாநாட்டில், காடுகள், 

நிலம் ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகளள வர்த்தகத்துைன் இளணத்து 

ஒப்பந்தம் இறுதி கசய்யப்பட்ைதால், இந்தியா அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு 

உைன்பைவில்ளல என மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம், பருவநிளல 

மாற்றத் துளறக்கான இளணயளமச்சர் அஸ்வினி குமார் கசளதப 

மக்களளவயில் கசவ்வாய்க்கிழளம கதரிவித்தார். தமலும், இந்திய வனம், 

காடுகளின் பரப்பளவு 24.56 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் 

கூறினார். 

 இதுகுறித்து மக்களளவ திமுக குழுத் தளலவர் டி.ஆர்.பாலு 

கசவ்வாய்க்கிழளம தகள்வி எழுப்பினார். இதற்கு மத்திய 

இளணயளமச்சர் அஸ்வினி குமார் கசளதப அளித்த பதில்: கிளாஸ்தகா 

நகர் பருவநிளல மாற்றத்திற்கான உச்சிமாநாட்டு ஒப்பந்தத்தில், காடுகள் 

மற்றும் நிலத்தின் பயன்பாடுகளள வர்த்தகத்துைன் இளணத்து 

ஒப்பந்தம் இறுதி கசய்யப்பட்ைது. இளத மத்திய அரசு ஏற்கவில்ளல. 

 1988-ஆம் ஆண்டின் ததசிய காடுகள் ககாள்ளகயின்படி, நாட்டின் 

கமாத்த பரப்பளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பரப்பளவில் வனத்ளதப் 

கபருக்கிை இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தைராடன் இந்திய வனவள 

நில அளளவ அறிக்ளகயின்படி தற்தபாது 8,07,276 சதுர கிதலா மீட்ைரில் 

சுமார் 24.56 சதவீதம் அளவுக்கு வனநிலங்களின் பரப்பளவு 

 

 



         

    

அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கைந்த 2015-ஆம் ஆண்ளை விை 13,209 சதுர 

கி.மீட்ைர் பரப்பளவு வனம் அதிகரித்துள்ளது. 

 பருவநிளல மாற்றத்திற்கான பாரீஸ் ஒப்பந்தத்தின்படி, 300 தகாடி ைன் 

கரியமில வாயுளவ மூழ்கடிக்கத் ததளவயான மரங்களுைன் கூடிய 

காடுகளின் பரப்பளளவ, 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் அதிகரிக்க 

இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, இதற்கான பல்தவறு திட்ைங்களள 

மாநிலங்களுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள், பருவநிளல மாற்றத் 

துளற அளித்தது என்றார் அளமச்சர். 

 

5. சுதகாய் தபார் விமானம் மூலம் பிரதமாஸ் ஏவுகளண தசாதளன 

கவற்றி 

ஒடிஸா மாநிலம் சண்டிபூர் பிரதமாஸ் சூப்பர்தசானிக் ஏவுகளணளய 

சுதகாய் 30 எம்தக-1 தபார் விமானம் மூலம் கசலுத்தி புதன்கிழளம 

கவற்றிகரமாக தசாதிக்கப்பட்ைது.  

பிரதமாஸ் திட்ைத்தில் இது ஒரு மிகப்கபரிய ளமல்கல் என்று கூறியுள்ள 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு அளமப்பு (டிஆர்டிஓ) அதிகாரிகள், 

புதன்கிழளம காளல 10.30 மணிக்கு சுதகாய் 30 எம்தக-1 தபார் 

விமானத்தின் வாயிலாக இந்த ஏவுகளண விண்ணில் 

கசலுத்தப்பட்ைதாக கதரிவித்துள்ளனர்.  

தமலும் எதிர்காலத்தில் பிரதமாஸ் ஏவுகளணகளள விண்ணில் 

கசலுத்துவதற்கு இந்த தசாதளன வழிவகுக்கும் எனவும் அவர்கள் 

கூறினர். இந்த ஏவுகளண தசாதளனயில் ஈடுபட்ை அளனவருக்கும் 

வாழ்த்து கதரிவித்த டிஆர்டிஓ தளலவரும், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

தமம்பாட்டுத் துளற கசயலாளருமான சதீஷ் கரட்டி, கல்வி நிறுவனங்கள், 

கபாதுத்துளற நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனங்கள், 

இந்திய விமானப் பளை ஆகியன இந்தப் பணியில் ஈடுபட்ைதாக 

குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு: இதனிளைதய, பிரதமாஸ் ஏவுகளண தசாதளன 

கவற்றிக்கு டிஆர்டிஓ, விமானப் பளை அதிகாரிகளுக்கு மத்திய 

பாதுகாப்புத் துளற அளமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு கதரிவித்தார்.  

சூப்பர்தசானிக் ஏவுகளணகள் தயாரிப்பு, சந்ளதப்படுத்துதல், தமம்பாடு 

ஆகியவற்றுக்காக இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் பிரதமாஸ் திட்ைத்ளத 

கூட்ைாக முன்கனடுத்து வருகின்றன.  

இந்தியக் கைற்பளையின் தாக்குதல் திறளன அதிகரிக்கும் கபாருட்டு 

நிலத்தில் இருந்து வானில் குளறந்த கதாளலவில் உள்ள இலக்ளகத் 

துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கும் விஎல்-எஸ்ஆர்எஸ்ஏஎம் ஏவுகளணளய 

டிஆர்டிஓ கசவ்வாய்க்கிழளம கவற்றிகரமாக பரிதசாதித்தது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

6. ரூ.2,000 கரன்சி புழக்கம் 1.75% மட்டுதம: மத்திய அரசு 

நாட்டில் புழக்கத்தில் உள்ள கமாத்த ரூபாய் தநாட்டுகளில் ரூ.2,000 

தநாட்டுகளின் பங்கு கவறும் 1.75 சதவீததம என்று மத்திய அரசு 

கதரிவித்துள்ளது. 

கைந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் ரூபாய் தநாட்டு வாபஸ் 

நைவடிக்ளக தமற்ககாள்ளப்பட்ைதபாது 2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் மற்றும் 

புதிய ரூ.500 தநாட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைன. 

இது கதாைாீா்பான தகள்விக்கு மத்திய நிதித்துளற இளணயளமச்சாீா் 

பங்கஜ் கசௌதரி எழுத்து மூலம் மாநிலங்களளவயில் அளித்த பதிலில் 

தமலும் கூறியதாவது: 

2018 மாாீா்ச் மாதத்தில் நாட்டில் 336.3 தகாடி என்ற எண்ணிக்ளகயில் 

2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் இருந்தன. இது அப்தபாது புழக்கத்தில் இருந்த 

ரூபாய் தநாட்டுகளின் எண்ணிக்ளகயில் 3.27 சதவீதமாகும். ஆனால், 

இந்த ஆண்டு நவம்பரில் 223.3 தகாடி என்ற எண்ணிக்ளகயில்தான் 

2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் உள்ளன. இது இப்தபாது புழக்கத்தில் உள்ள 

ரூபாய் தநாட்டுகளின் எண்ணிக்ளகயில் 1.75 சதவீதம் மட்டுதம ஆகும். 

கபாதுமக்களின் ததளவ மற்றும் புழக்கத்துக்கு ஏற்ப இந்திய ரிசாீா்வ் 

வங்கியுைன் ஆதலாசித்து மத்திய அரசு முடிகவடுப்பது வழக்கம். 

2018-19-ஆம் ஆண்டில் இருந்து புதிதாக ரூ.2,000 தநாட்டுகள் 

அச்சிைப்பைவில்ளல. எனதவ, புழக்கத்தில் இருந்து அந்த தநாட்டுகள் 

குளறந்துள்ளன. அதிகம் சிளதந்துவிடுவது, அழுக்காகிவிடுவது தபான்ற 

காரணங்களால் வங்கிகளுக்கு வரும் பளழய தநாட்டுகள் மீண்டும் 

புழக்கத்துக்கு விைப்படுவதில்ளல என்றாாீா். 

புதிதாக அச்சிைப்பைாததும், பளழய தநாட்டுகள் மீண்டும் புழக்கத்துக்கு 

வராததும் இப்தபாது மக்கள் ளகயில் அதிகஅளவில் ரூ.2,000 தநாட்டு 

கிளைக்காமல் இருப்பதற்குக் காரணமாகும். 

 

7. ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் ரூ.2,074 தகாடி கைன் ஒப்பந்தம் 

தமிழகம், உத்தரகண்டில் அடிப்பளை கட்ைளமப்பு வசதிகளள 

தமம்படுத்தும் தநாக்கில் ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் (ஏடிபி) ரூ.2,074 

தகாடி மதிப்பிலான இரு கைன் ஒப்பந்தங்களில் மத்திய அரசு 

ளககயாப்பமிட்டுள்ளது. 

இது கதாைாீா்பாக கவளியிைப்பட்ை அறிக்ளகயில், ‘தமிழகத்தின் நகரப் 

பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏளழகளுக்கு வீடுகளளக் கட்டித் தருவதற்காக 

சுமாாீா் ரூ.1,132 தகாடி மதிப்பிலான கைன் ஒப்பந்தம் ஆசிய வளாீா்ச்சி 

வங்கியுைன் ளககயாப்பமாகியுள்ளது. 

நகரப்பகுதிகளள தமம்படுத்தும் தநாக்கில் பிரதமரின் நகாீா்ப்புற 

வீட்டுவசதித் திட்ைத்ளத மத்திய அரசு கசயல்படுத்தி வருகிறது. 

அத்திட்ைத்துக்கான இலக்குகளள நிளறதவற்றும் வளகயில் இந்த 

ஒப்பந்தம் ளககயாப்பமாகியுள்ளது. 

தமிழகத்தின் 7.2 தகாடி மக்கள்கதாளகயில் பாதிக்கும் தமற்பட்தைாாீா் 

நகரப் பகுதிகளில் வசிக்கின்றனாீா். தமிழகத்தின் கபாருளாதாரம் 

வளாீா்ந்து வருவதும், நகரமயமாக்கல் அதிகரித்து வருவதும் குளறந்த 

வருமானம் ககாண்ைவாீா்களுக்கு வீடுகளுக்கான ததளவளய 

அதிகரித்துள்ளது. 

ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தமானது, 

தமிழகத்தின் நகரப்பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏளழகளுக்கு அளனத்து 

வசதிகளுைன் கூடிய வீடுகளள கட்டித் தர உதவும். இத்திட்ைத்தின் கீழ் 

தமிழகத்தின் 9 இைங்களில் வீடுகள் கட்ைப்பைவுள்ளன. 

உத்தரகண்டில் வளாீா்ச்சித் திட்ைங்கள்: உத்தரகண்டின் தைராடன், 

ளநனிைால் நகாீா்ப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான 

குடிநீாீா் வசதிளய ஏற்படுத்தவும், சுகாதார தசளவகளள தமம்படுத்தவும் 

சுமாாீா் ரூ.942 தகாடி மதிப்பிலான கைன் ஒப்பந்தத்தில் மத்திய அரசு 

ளககயாப்பமிட்டுள்ளது. 

இந்த ஒப்பந்தமானது மாநிலத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களாகத் 

திகழும் தைராடன், ளநனிைால் ஆகிய நகரங்களள தமம்படுத்த உதவும். 

சுகாதார தசளவகள் தமம்படுத்தப்படுவதால், எதிாீா்காலத்தில் ததான்ற 

வாய்ப்புள்ள தநாய்களின் தாக்குதலில் இருந்து நகரப்பகுதி மக்களுக்குப் 

பாதுகாப்பு கிளைக்கும். 

இத்திட்ைத்தின் கீழ் தைராடனில் 136 கி.மீ.-க்கு குடிநீாீா் குழாய் 

அளமக்கப்பைவுள்ளது. இதன் மூலம் 40,000 தபாீா் பலனளைவாீா். 

குடிநீரின் பயன்பாட்ளை அளப்பதற்கான கருவிகள் 5,400 வீடுகளில் 

கபாருத்தப்பைவுள்ளன. தமலும், 256 கி.மீ.-க்கு நிலத்தடி கழிவுநீாீா் 

அளமப்பு, 117 கி.மீ.-க்கு மளழநீாீா் வடிகால் வசதி ஆகியளவயும் 

அளமக்கப்பைவுள்ளன’ என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

 

8. கசன்ளன வீராீா் சபரி ைபிள்யூபிசி சாம்பியன் 

உலக குத்துச்சண்ளை கவுன்சில் (ைபிள்யூபிசி) முதல் முளறயாக 

நைத்திய ைபிள்யூபிசி இந்தியா கவல்ைாீா்கவயிட் சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் கசன்ளன வீராீா் சபரி (24) சாம்பியன் ஆனாாீா். 

கதாழில்முளற ரீதியிலான இப்தபாட்டியில் 8 சுற்றுகள் ககாண்ை இறுதிச் 

சுற்றில் அவாீா் சண்டீகளரச் தசாீா்ந்த அனுபவமிக்க வீரரான ஆகாஷ்தீப் 

சிங்ளக (27) வீழ்த்தினாாீா். தபாட்டி முடிவானது 76-76, 79-73, 79-73 

என்ற கபரும்பான்ளம புள்ளிகள் அடிப்பளையில் அவருக்கு சாதகமாக 

அளமந்தது. தற்தபாது சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் சபரி, அவ்வப்தபாது 

இந்தியாவின் இதர தபாட்டியாளாீா்களுைன் தமாதி தனக்கான பட்ைத்ளத 

தக்க ளவக்க தவண்டும். 

கைந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தனது கதாழில்முளற குத்துச்சண்ளைளய 

கதாைங்கிய சபரி, முந்ளதய தமாதல்களில் 4 கவற்றிகளளயும், 1 

ததால்விளயயும் பதிவு கசய்துள்ளாாீா். அவருைன் தமாதி ததால்விளய 

சந்தித்த ஆகாஷ்தீப் கைந்த 3 ஆண்டுகளில் 8 கவற்றிகள், 1 ததால்விளய 

பதிவு கசய்துள்ளவாீா். 

இதததபாட்டியில் ஆசிய சில்வாீா் ளலட்கவயிட் பட்ைத்துக்கான பிரிவில் 

இந்தியாவின் காாீா்த்திக் சதீஷ் குமாாீா் - இந்ததாதனசியாவின் ஹீதரா 

டிதைாளவ ததாற்கடித்து பட்ைம் கவன்றாாீா். இதில் அவாீா் 80-72, 79-73, 

79-73 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் கவன்றாாீா். இத்துைன் 8 

ஆட்ைங்களில் பங்தகற்றுள்ள காாீா்த்திக், அளனத்திலும் கவற்றிளய 



         

    

பதிவு கசய்துள்ளாாீா். ைபிள்யூபிசி தரங்கிங்கில் தற்தபாது 4-ஆவது 

இைத்தில் இருக்கும் அவருக்கு இந்த கவற்றி முன்தனற்றத்ளத அளிக்கும். 

 

9. ஆசிய இளளதயாாீா் பாரா தபாட்டி: இந்தியா 41 பதக்கங்களுைன் 

நிளறவு 

பஹ்ளரனில் நளைகபற்ற ஆசிய இளளதயாாீா் பாரா விளளயாட்டுப் 

தபாட்டியில் இந்தியா கமாத்தமாக 12 தங்கம், 16 கவள்ளி, 13 கவண்கலம் 

என 41 பதக்கங்கள் கவன்று நிளறவு கசய்துள்ளது. 

இதில் அதிகபட்சமாக தைகள பிரிவில் 22 பதக்கங்கள் (8 தங்கம், 7 

கவள்ளி, 7 கவண்கலம்) கவன்று தந்துள்ளனாீா் இந்திய 

தபாட்டியாளாீா்கள். அடுத்தபடியாக பாட்மின்ைனில் 16 பதக்கங்கள் (4 

தங்கம், 7 கவள்ளி, 5 கவண்கலம்), நீச்சலில் 3 பதக்கங்கள் (1 கவள்ளி, 2 

கவண்கலம்), பவாீா் லிஃப்டிங்கில் 1 கவள்ளியும் இந்தியாவுக்கு 

கிளைத்துள்ளன. 

கைந்த 2-ஆம் தததி கதாைங்கி, திங்கள்கிழளமயுைன் நிளறவளைந்த 

இப்தபாட்டியில் சுமாாீா் 30 நாடுகளில் இருந்து 700-க்கும் அதிகமான 

தபாட்டியாளாீா்கள் கலந்துககாண்ைனாீா். இப்தபாட்டியில், மாற்றுத் 

திறனின் வளகப்படுத்துதல் அடிப்பளையில் ஒதர விளளயாட்டில் பல 

பிரிவுகளில் பந்தயங்கள், ஆட்ைங்கள் நளைகபற்றன. 

இந்திய விளளயாட்டு ஆளணயம் கவளியிட்ை தகவல்படி, தைகள 

விளளயாட்டில் உயரம் தாண்டுதலில் பிரவீண் குமாாீா் தங்கமும், ராகுல் 

கவள்ளியும் கவன்றனாீா். நீளம் தாண்டுதலில் கரன்தீப் குமாாீா் 

முதலிைமும், பிரவீண் குமாாீா், தாீா்ஷ் தசானி 2-ஆம் இைமும் கபற்றனாீா். 

ஓட்ைத்தில் 100 மீட்ைாீா் பிரிவில் மீட் ததானி தங்கமும், தாீா்ஷ் தசானி 

கவண்கலமும் கவன்றனாீா். 200 மீட்ைரிலும் மீட் ததானி தங்கம் கவல்ல, 

400 மீட்ைரில் மாஃபி கவள்ளியும், பிஜு கபன்னட் ஜாாீா்ஜ் கவண்கலமும் 

கபற்றனாீா். 

ஈட்டி எறிதலில் விக்ரம் சிங் முதலிைம் பிடிக்க, சித்தாாீா்த் 2-ஆம் இைம், 

லக்ஸித் 3-ஆம் இைம் பிடித்தனாீா். வட்டு எறிதலில் விகாஷ் பாட்டிவால் 

முதலிைமும், காாீா்திக் எம்.கிருஷ்ணா 3-ஆம் இைமும் கபற்றனாீா். குண்டு 

எறிதலில் விகாஷ் பாட்டிவால், அனன்யா பன்சால் ஆகிதயாாீா் கவள்ளி 

கவல்ல, தமதா கஜயந்த், லக்ஸித், சஞ்ஜய் ஆாீா்.நீலம் ஆகிதயாாீா் 

கவண்கலம் கவன்றனாீா். 

கிளப் எறிதலில் காஷிஷ் லக்ரா தங்கம் கவல்ல, நீச்சலில் ததவான்ஷி 

சதிஜா 1 கவள்ளியும், 2 கவண்கலமும் கவன்றாாீா். பவாீா் லிஃப்டிங்கில் 

ராகுல் தஜாக்ராஜ்யா கவள்ளி கபற்றாாீா். பாட்மின்ைனில் நித்யா, சஞ்ஜனா, 

பாலக் - சஞ்ஜனா தஜாடி, தநைல் - அபிஜீத் தஜாடி ஆகிதயாாீா் தங்கம் 

கவன்றனாீா். 

தஜாதி (2 பதக்கம்), நவீன், ைாாீா்திக் மக்காாீா், கரன் - ருதிக் இளண, 

நித்யா - ஆதித்யா இளண, ைாாீா்திக் - சஞ்ஜனா இளண ஆகிதயாாீா் 

கவள்ளி கபற்றனாீா். பாலக், நவீன் - ைாாீா்திக் இளண, சந்தியா, தநைல் 

- பாலக் இளண கவண்கலம் கபற்றுள்ளனாீா். 

 

 



         

    

1. 22ஆவது ஏவுகலக்கப்பற்படை (கில்லர் ஸ்குவாட்ரன்) முடையாக 

எங்கு நிறுவப்பட்ைது? 

அ) மும்பை  

ஆ) விசாகப்ைட்டினம் 

இ) ககாவா 

ஈ) ககாச்சின் 

✓ 22ஆவது ஏவுகலக் கப்ைற்ைபையானது 1999 அக்கைாைரில் மும்பையில் 

முபையாக நிறுவப்ைட்ைது. இந்திய குடியரசுத்தபலவர் இராம்நாத் 

ககாவிந்த், ‘கில்லர் ஸ்குவாட்ரான்’ என்றும் அபைக்கப்ைடும் 22ஆவது 

ஏவுகலக் கப்ைற்ைபைக்கு குடியரசுத்தபலவரின் தரத்பத வைங்குவார். 

குடியரசுத்தபலவரின் தரமானது சிறிய இராணுவப் பிரிவுக்கு வைங்கப்ை 

-டும் குடியரசுத்தபலவரின் வண்ண விருபதப்கைான்ை ககௌரவமாகும். 

 

2. ஆத்ம நிர்பார் கிரிஷக் ஒருங்கிடைந்த வளர்ச்சித் திட்ைத்டதச் 

செயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) உத்தரப்பிரகதசம்  

இ) மத்திய பிரகதசம் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ உத்தரப்பிரகதச மாநில அரசானது 2021-22 முதல் மாநிலத்தில் ஆத்ம 

நிர்ைார் கிரிஷக் ஒருங்கிபணந்த கமம்ைாட்டுத் திட்ைத்பத கசயல்ைடுத்த 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்ைத்தின்கீழ் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் 

மாநிலத்தின் ஒவ்கவாரு கதாகுதியிலும் 1475 உைவர் உற்ைத்தியாளர்க 

-ள் அபமப்புகள் உருவாக்கப்ைடும். கமலும், கவளாண் உள்கட்ைபமப்பு 

நிதியின்கீழ் மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ள `1000 ககாடிபய ையன்ைடுத்து 

-வதற்கான இலக்பக அபைவதற்கு இது உதவும். 

 

3. அண்டமச் செய்திகளில் இைம்சபற்ை சகான்யாக்குகள் என்பபார், 

எந்த இந்திய மாநிலத்தின் மிகப்சபரிய பழங்குடியினத்தவராவர்? 

அ) அசாம் 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

இ) நாகாலாந்து  

ஈ) மத்திய பிரகதசம் 

✓ நாகாலாந்தின் ஓட்டிங் கிராமத்தில் இந்திய ஆயுதப்ைபையின் துப்ைாக்கிச் 

சூட்டில் 14 அப்ைாவி கைாதுமக்கள் ககால்லப்ைட்ைனர்; இதில் மாநிலத்தின் 

மிகப்கைரிய ைைங்குடியினரான ககான்யாக்களும் அைங்குவர். அவர்கள் 

நாகாலாந்தில் வாழும் கடுபமயான கைார்முபை ைைங்குடியினராக 

அறியப்ைடுகிைார்கள். 1980ஆம் ஆண்டு வாக்கில், அவர்கள் எதிரிகளின் 

தபலபயக் ககாய்யும் ைைக்கத்பதக் பகவிட்ைனர். சுமார் 3 இலட்சம் 

மக்கள்கதாபகயுைன், அருணாச்சல பிரகதசம் மற்றும் மியான்மரின் சில 

ைகுதிகளிலும் ககான்யாக்கள் வசித்து வருகின்ைனர். 

 

4. இந்திய கைற்படையால் அண்டமயில் சதாைங்கப்பட்ை ‘ெந்தாயக்’ 

என்ைால் என்ன? 

அ) ஆய்வுக்கப்ைல்  

ஆ) ஏவுகல ஏவல் கப்ைல் 

இ) ஆம்பிபியஸ் கைார் கப்ைல் 

ஈ) விமானந்தாங்கிக் கப்ைல் 

✓ இந்திய கைற்ைபை ையன்ைாட்டுக்காக தயாரிக்கப்ைட்ை ‘சந்தாயக்’ என்ை 

புதிய சர்கவ கப்ைல், ஹூக்ளி ஆற்று நீரில் இைக்கப்ைட்ைது. இந்திய 

கைற்ைபை ையன்ைாட்டுக்காக நான்கு மிகப் கைரிய சர்கவ கப்ைல்கபள 

கட்டுவதற்கான ஒப்ைந்தம் ைாதுகாப்புத்துபை அபமச்சகம் மற்றும் 

ககால்கத்தாவில் உள்ள கார்ைன் ரீச் ஷிப் பில்ைர்ஸ் & இன்ஜினியர்ஸ் 

`2,435 ககாடி மதிப்பில் கைந்த 2018ஆம் ஆண்டு பககயழுத்தானது.  

✓ இந்த ஆய்வுக் கப்ைல்களின் முதன்பமப் ைணியானது துபைமுகங்கள் 

ைற்றிய முழு அளவிலான கைகலார மற்றும் ஆழ்கைல் ஆய்வுகபள 

கமற்ககாள்வதாகும். 

 

5. அண்டமச் செய்திகளில் இைம்சபற்ை மின்ஸ்க் ஒப்பந்தங்களுைன் 

சதாைர்புடைய நாடு எது? 

அ) இஸ்கரல் 

ஆ) ஈரான் 

இ) உக்பரன்  

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ உக்பரன் மீது ைபைகயடுக்க கவண்ைாம் என்று அகமரிக்கா சமீைத்தில் 

ரஷ்யாபவ எச்சரித்துள்ளது. கமலும், கிைக்கு உக்பரனில் ரஷ்ய கமாழி 

கைசுைவர்களால் பிரிவிபனவாத கைாபர முடிவுக்கு ககாண்டுவர வடிவ 

-பமக்கப்ைட்ை ஒப்ைந்தங்களுக்கு இருநாடுகளும் திரும்ை கவண்டும் 

என்றும் அது வலியுறுத்தியது. 2014’இல், உக்பரனும் ரஷ்ய ஆதரவு 

பிரிவிபனவாதிகளும் கைலாரஸின் தபலநகரமான மின்ஸ்கில் 12 அம்ச 

கைார்நிறுத்த ஒப்ைந்தத்பத ஒப்புக்ககாண்ைனர். 

✓ ரஷ்யா, உக்பரன், OSCE ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் இரண்டு 

ரஷ்ய சார்பு பிரிவிபனவாத பிராந்தியங்களின் தபலவர்கள் மின்ஸ்கில் 

2015’இல் 13 அம்ச ஒப்ைந்தத்தில் பககயழுத்திட்ைனர். இபவ மின்ஸ்க் 

ஒப்ைந்தங்கள் என்று அபைக்கப்ைடுகின்ைன. 

 

6. உறுப்பு தானம் மற்றும் உறுப்பு மாற்று அறுடவ சிகிச்டெக்கான 

உலகளாவிய கண்காணிப்பு அடமப்பின்படி, உறுப்பு தானத்தில் 

இந்தியாவின் தரநிடல என்ன? 

அ) முதலாவது 

ஆ) மூன்ைாவது  

இ) ஐந்தாவது 

ஈ) ஏைாவது 

✓ ‘இந்திய உறுப்புதான நாள்’ ககாண்ைாட்ைம் கதசிய உறுப்பு மற்றும் திசு 

மாற்று அபமப்பு (NOTTO) மூலம் புது தில்லியில் நவம்ைர் 27 அன்று 

ஏற்ைாடு கசய்யப்ைட்ைது. நாட்டில், ஓராண்டுக்கு கசய்யப்ைட்ை உறுப்பு 

மாற்று அறுபவ சிகிச்பசகளின் எண்ணிக்பக 2013’இல் 4990 ஆக 

இருந்து 2019’இல் 12746 ஆக அதிகரித்துள்ளது. தானம் மற்றும் மாற்று 

அறுபவ சிகிச்பசக்கான உலகளாவிய கண்காணிப்பு (GODT) இபணய 

தளத்தில் உள்ள தரவுகளின்ைடி, அகமரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்குப் பிைகு 

இந்தியா, உலகளவில் மூன்ைாவது இைத்தில் உள்ளது. 

 

7. ெவுரவ் பகாெலுைன் சதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது? 

அ) சதுரங்கம் 

ஆ) ஸ்குவாஷ்  

இ) மட்பைப்ைந்து 

ஈ) குத்துச்சண்பை 

✓ இந்திய கதாழிற்முபை ஸ்குவாஷ் வீரர் சவுரவ் ககாசல் மகலசிய ஓைன் 

ைட்ைத்பத கவன்ை முதல் இந்திய வீரர் என்ை கைருபமபயப் 

கைற்றுள்ளார். இறுதிப்கைாட்டியில், உலகின் முன்னாள் கந:4 வீரரான 

ககாலம்பியாவின் மிகுவல் கராட்ரிகபை வீழ்த்தி சவுரவ் ககாசல் அந்தப் 

ைட்ைத்பத கவன்ைார். ைல்கவறு சந்தர்ப்ைங்களில், இரண்டு வீரர்களும் 

ஒன்ைாக விபளயாடியுள்ளனர். கைவிட் ைால்மரால் இருவரும் ையிற்சி 

அளிக்கப் கைற்றுள்ளனர். 

 

8. மக்ைலினா ஆண்ைர்ென் என்பார் எந்த நாட்டின் முதல் சபண் 

பிரதமரானார்? 

அ) ஐஸ்லாந்து 

ஆ) ஸ்வீைன்  

இ) சுவிட்சர்லாந்து 

ஈ) ஆஸ்திகரலியா 

✓ மத்திய-இைதுசாரி சமூக ஜனநாயகக்கட்சியின் தபலவரான மக்ைலினா 

ஆண்ைர்சன் ஸ்வீைன் நாட்டின் முதல் கைண் பிரதமரானார். ஆனால், 

எதிர்க்கட்சியால் முன்கமாழியப்ைட்ை ஒருவருக்கு ஆதரவாக அவரது 

வரவுகசலவுத்திட்ைம் நிராகரிக்கப்ைட்ைபதயடுத்து, பிரதமரான சில மணி 

கநரங்களிகலகய அவர் இராஜினாமா கசய்தார். தற்கைாது மக்ைலினா 

ஆண்ைர்சன் மீண்டும் அந்நாட்டின் பிரதமராக நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ‘பவதிப்பபாரில் பாதிக்கப்பட்ை அடனவருக்குமான நிடனவுநாள்’ 

ஆனது ஆண்டுபதாறும் அனுெரிக்கப்படுகிை பததி எது? 

அ) நவம்ைர் 28 

ஆ) நவம்ைர் 30  

இ) டிசம்ைர் 2 

ஈ) டிசம்ைர் 4 

✓ ‘கவதிப்கைாரில் ைாதிக்கப்ைட்ை அபனவருக்குமான நிபனவுநாளானது’ 

நவ.30 அன்று ஐநா அபவயால் அனுசரிக்கப்ைடுகிைது. கவதிப்கைாரில் 

உயிரிைந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி கசலுத்தும் வபகயில் இந்தச் சிைப்பு நாள் 

அனுசரிக்கப்ைடுகிைது. இரசாயன ஆயுதங்களின் அச்சுறுத்தபல ஒழிப்ைத 

-ற்காக இரசாயன ஆயுதங்கபள தபைகசய்வதற்கான அபமப்பு (OPCW) 

எடுத்த உறுதிகமாழிபயயும் இந்த நாள் சிைப்பித்துக் காட்டுகிைது. 

 

10.அண்டமச்செய்திகளில் இைம்சபற்ை அலிபூர் விலங்கியல் பூங்கா 

அடமந்துள்ள இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரபதெம் எது? 

அ) மத்திய பிரகதசம் 

ஆ) பீகார் 

இ) கமற்கு வங்கம்  

ஈ) உத்தர பிரகதசம் 

✓ ககால்கத்தாவில் உள்ள அலிபூர் விலங்கியல் பூங்கா, விலங்குகள் ைற்றிய 

விழிப்புணர்பவ ஏற்ைடுத்துவதற்காக ஒரு மாத காலம் விலங்குகபளத் 

தத்கதடுக்கும் கசயல்முபைபய அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. விலங்கியல் 

பூங்காக்களில் நபைமுபையில் ஓராண்டு காலம் வபர விலங்குகபளத் 

தத்கதடுக்கும் கசயல்முபை இருந்து வருகிைது. 

✓ விலங்கியல் பூங்கா அதிகாரிகளின் கூற்றுப்ைடி, தத்கதடுப்பு கட்ைணம் 

குபைக்கப்ைட்டுள்ளது. கமலும் மான்கள், புலிகள் மற்றும் சிம்ைன்சிகள் 

கைான்ை பிரைலமான விலங்குகள் தவிர, பிரைலமற்ை ைைபவகள் மற்றும் 

விலங்குகபள தத்கதடுக்கவும் ஊக்குவிக்கப்ைடுகிைது. 

 


1. முப்ைபைத் தபலபமத் தளைதி விபின் ராவத், 12 கைர் ைலி: குன்னூர் 

அருகக ராணுவ கஹலிகாப்ைர் விைத்து 

நீலகிரி மாவட்ைம் குன்னூர் அருகக நிகழ்ந்த இராணுவ கஹலிகாப்ைர் 

விைத்தில் முப்ைபைகளின் தபலபமத் தளைதி விபின் ராவத் (63), 

அவரின் மபனவி மதுலிகா உள்ைை 13 கைர் டிச.8 அன்று உயிரிைந்தனர். 

விைத்து நைந்த ஆறு மணி கநரத்துக்குப் பிைகு இந்த விவரம், இந்திய 

விமானப் ைபைத் தரப்பில் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்ைட்ைது. 

சூலூர் விமானப் ைபைத்தளத்திலிருந்து எம்ஐ17வி5 ரக கஹலிகாப்ைரில் 

விபின் ராவத், அவரின் மபனவி மதுலிகா ராவத், இராணுவ உயர் 

அதிகாரிகள் எல் எஸ் லிைர், ஹர்ஜிந்தர் சிங், குருகசவக் சிங், ஜிகதந்திர 

குமார், விகவக் குமார், சாய் கதஜா, ஹவில்தார் சத்ைால், பிரித்விராஜ் எஸ் 

கசளஹான், தாஸ், பிரதீப் ஏ, கக சிங், வருண் சிங் ஆகிய 14 கைர் 

ையணித்தனர். 

மரத்தில் கமாதிய கஹலிகாப்ைர்: சூலூரில் இருந்து புைப்ைட்ை இந்த 

கஹலிகாப்ைர் கவலிங்ைபன அபைய திட்ைமிைப்ைட்டிருந்தது. 

இந்நிபலயில், குன்னூர் அருககயுள்ள காட்கைரி மபலப் ைாபதபய 

ஒட்டி அபமந்துள்ள நஞ்சப்ைசத்திரம் ைகுதி கமகல ைைந்து ககாண்டிருந்த 

கைாது திடீகரன கட்டுப்ைாட்பை இைந்து அங்கிருந்த மபலப்ைகுதியில் 

இருந்த மரத்தில் கஹலிகாப்ைர் கமாதி தீ விைத்துக்குள்ளானது. 

குரூப் ககப்ைன் வருண் சிங் 80% தீக்காயங்களுைன் மீட்கப்ைட்டுள்ளார். 

அவருக்கு கவலிங்ைன் ராணுவ மருத்துவமபனயில் தீவிர சிகிச்பச 

அளிக்கப்ைட்டு வருகிைது. 

 

2. 6 தமிைறிஞர்களின் நூல்கள் நாட்டுபைபம: உரிபமத் கதாபககபள 

அளித்தார் முதல்வர் 

ஆறு தமிைறிஞர்களின் நூல்கபள நாட்டுபைபமயாக்கி அதற்கான 

உரிபமத் கதாபககபள குடும்ைத்தினரிைம் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் 

அளித்தார். இதற்கான நிகழ்ச்சி தபலபமச் கசயலகத்தில் நபைகைற்ைது. 

இதுகுறித்து, தமிைக அரசு கவளியிட்ை கசய்தி: 

தமிழ் வளர்ச்சித்துபைக்கான மானியக்ககாரிக்பகயில் தமிழ் அறிஞர்கள் 

சிலம்கைாலி சு கசல்லப்ைன், முபனவர் கதா ைரமசிவன், புலவர் இளங் 

குமரனார், முருககசைாகவதர், சங்கரவள்ளி நாயகம், கச ராசு 

ஆகிகயாரின் நூல்கள் நாட்டுபைபமயாக்கப்ைட்டு நூலுரிபமத் கதாபக 

வைங்கப்ைடும் என அறிவிக்கப்ைட்ைது. 

 

3. தந்பதயின் வழியில் ைணிபயத் கதாைங்கிய விபின் ராவத்! 

கஹலிகாப்ைர் விைத்தில் ைலியான முப்ைபை தபலபமத் தளைதி விபின் 

ராவத், தந்பதயின் பிரிவிகலகய ராணுவப் ைணிபயத் 1978-ஆம் 

ஆண்டு கதாைங்கினார். 

ைணிபயத் கதாைங்கிய ராவத்:  

விபின் ராவத்தின் முழுப் கையர் விபின் லக்ஷ்மண் சிங் ராவத் ஆகும். 

கதசிய ைாதுகாப்பு அகாகதமி மற்றும் இந்திய ராணுவ அகாகதமியில் 

ைட்ைம் கைற்ை பிைகு, 1978-இல் இந்திய ராணுவத்தில் விபின் ைணியில் 

கசர்ந்தார். 11-ஆவது ககார்க்கா பரஃபிள்ஸின் 5-ஆவது ைட்ைாலியனாக 

அவருபைய தந்பத லக்ஷ்மண் சிங் ராவத் இருந்த நிபலயில், அகத 

பிரிவில் விபின் ராவத்தும் கசர்க்கப்ைட்ைார். 

ராணுவத்தில் 40 ஆண்டு காலம் ைணியில் பிரிககட் கமாண்ைர், ராணுவ 

கதற்கு ைபைப் பிரிவின் தபலபம அதிகாரி, ராணுவ நைவடிக்பக 

இயக்குநரக கிகரடு-2 அதிகாரி, ராணுவ கசயலக பிரிவில் ராணுவச் 

கசயலர், ராணுவ துபணச் கசயலர், இளநிபல கமாண்ட் பிரிவில் 

முதுநிபல ையிற்றுவிப்ைாளர் உள்ளிட்ை முக்கியப் ைதவிகபள விபின் 

ராவத் வகித்துள்ளார். 

ஐநா அபமதி காக்கும் ைபையின் ஒருங்கிபணந்த ைகுதியில் ஓர் 

உறுப்பினராகவும், காங்ககா ஜனநாயகக் குடியரசில் ைன்னாட்டுப் ைபை 

அணிக்கு தபலபமயும் வகித்துள்ளார். 2016-ஆம் ஆண்டு டிசம்ைர் 17-

ஆம் கததி கஜனரல் தல்பீர் சிங் சுஹாக்குக்குப் பிைகு நாட்டின் 27-ஆவது 

ராணுவத் தபலபமத் தளைதியாக ைதவிகயற்ைார். அந்த ைணியில் 

இருந்து ஓய்வு கைற்ை நிபலயில், இந்தியாவின் முப்ைபைகபளயும் 

ஒருங்கிபணக்கும் கநாக்கத்தில் கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு புதிதாக 

உருவாக்கப்ைட்ை முப்ைபைகளின் தபலபமத் தளைதி ைதவியில் 

நியமிகப்ைட்ைார். 

முக்கிய ராணுவ நைவடிக்பககள்: இவருபைய தபலபமயில் 

கதசத்தின் ைாதுகாப்பை உறுதிப்ைடுத்தும் வபகயில் இந்திய ராணுவம் 

மிக முக்கியமான நைவடிக்பககபள எடுத்துள்ளது.  

குறிப்ைாக, இந்திய - ைாகிஸ்தான் எல்பலயில் ைாகிஸ்தானின் 

அத்துமீைல்களுக்கு எதிரான இந்திய ராணுவம் கடும் நைவடிக்பககபள 

எடுத்ததுைன், கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்திய விமானப்ைபை 

ைாகிஸ்தானின் ைாலாககாட் ைகுதியில் அதிரடித் தாக்குதபல நைத்தியது. 

அதுகைால, கைாக்லாம் எல்பலப் ைகுதியில் சீனாவின் அத்துமீைபலயும் 

இவருபைய தபலபமயிலான இந்திய ராணுவம் திைம்ைைக் 

பகயாண்ைது. ராணுவ அதிகாரிகளிபைகயயான கதாைர் 

கைச்சுவார்த்பதகள் மூலமாக இந்திய - சீன ராணுவத்தினரிபைகய 

நல்லுைவு ஏற்ைடுத்துதற்கான தீவிர முயற்சிகபள விபின் ராவத் 

எடுத்தகதாடு, கூட்டு கைார்ப் ையிற்சிகபளயும் கமற்ககாள்ள வழி 

வகுத்தார். இந்தியாவின் வைகிைக்குப் ைகுதிகளில் மாகவாயிஸ்டுகளின் 

நைவடிக்பககபளக் குபைப்ைதில் முக்கியப் ைங்காற்றினார்.  

கைந்த 2016-ஆம் ஆண்டில் ைாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் 

ைகுதிக்குள் இந்திய ராணுவம் நைத்திய துல்லியத் தாக்குதலுக்கான 

திட்ைமிைலிலும் விபின் ராவத் முக்கியப் ைங்காற்றினார். 

கசன்பனப் ைல்கபலயில் எம் பில்: 

உத்தரகண்ட் மாநிலம் கைௌரியில் 1958 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 16-ஆம் கததி 

பிைந்த விபின் ராவத், கதசிய ைாதுகாப்பு அகாகதமி மற்றும் இந்திய 

ராணுவ அகாகதமியில் ைட்ைங்கபளப் கைற்ைதுைன், கசன்பனப் 

ைல்கபலக்கைகத்தில் ைாதுகாப்பு கல்வியில் எம் பில் ைடிப்பையும், மீரட் 

கசௌத்ரி சரண் சிங் ைல்கபலக்கைகத்தில் பிஎச் டி (ஆராய்ச்சி) ைடிப்பையும் 

முடித்துள்ளார். கமலாண்பம, கணினி துபைகளில் ைட்ையப் 

ைடிப்புகபளயும் கமற்ககாண்ைார். 

 

4. ககாயில்களில் மாற்றுத் திைனாளிகளுக்கு திருமணம் இலவசம்: புதிய 

திட்ைத்பத முதல்வர் ஸ்ைாலின் கதாைக்கி பவத்தார் 

ககாயில்கள், அவற்றுக்குச் கசாந்தமான மண்ைைங்களில் மாற்றுத் 

திைனாளிகள் கட்ைணம் இல்லாமல் திருமணம் கசய்யும் புதிய திட்ைத்பத 

முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் கதாைங்கி பவத்தார். 

 

 



         

    

இந்து சமய அைநிபலயத்துபை மானியக்ககாரிக்பகயில், மணமக்களில் 

ஒருவர் மாற்றுத்திைனாளியாக இருந்தால் அவர்களிைம் திருமணத்துக் 

-கான கட்ைணம் வசூலிக்கப்ைை மாட்ைாது எனவும், ககாயிலுக்குச் 

கசாந்தமான மண்ைைத்தில் திருமணம் நைந்தால் ைராமரிப்புக் கட்ைணம் 

மட்டுகம வசூலிக்கப்ைடும் எனவும் அறிவிக்கப்ைட்ைது. 

இந்த அறிவிப்பைச் கசயல்ைடுத்தும் வபகயில், புதிய திட்ைத்பத முதல்வர் 

மு க ஸ்ைாலின், கதாைக்கி பவத்தார். கசன்பன திருவல்லிக்ககணி 

ைார்த்தசாரதி ககாயிலில் நபைகைைவுள்ள மாற்றுத்திைனாளி திருமணத் 

-துக்கு கட்ைணம் இல்பல என்ைதற்கான உத்தரபவ முதல்வர் மு க 

ஸ்ைாலின் அளித்தார். கமலும், திருமண வாழ்த்துகளுைன் ைரிசுப் 

கைாருள்கபளயும் அளித்தார். 

ஆறு மாற்றுத் திைனாளிகள் விருது: சர்வகதச மாற்றுத்திைனாளிகள் 

தினத்பத ஒட்டி, கதசிய அளவிலான விருதிபன தமிைகத்பதச் கசர்ந்த 

ஏ எம் கவங்கைகிருஷ்ணன், எஸ் ஏழுமபல, கக திகனஷ், மானகஷா 

தண்ைைாணி, கக கஜாதி, டி பிரைாகரன் ஆகிகயாருக்கு குடியரசுத் 

தபலவரால் கதசிய விருது வைங்கப்ைட்ைது. இந்த விருதிபன 

முதல்வரிைம் காண்பித்து அவர்கள் வாழ்த்துப்கைற்ைனர். 

 

 



         

    

1. அடல் வய ோ அபியுத ோ ய ோஜனோ என்ற திட்டத்ததச் செ ல்படுத் 

-துகிற மத்தி  அதமச்ெகம் எது? 

அ) பெண்கள் & குழந்தைகள் மேம்ொட்டு அதேச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரேளித்ைல் அதேச்சகம்  

இ) ஊரக வளர்ச்சி அதேச்சகம் 

ஈ) சிறுொன்தே விவகார அதேச்சகம் 

✓ சமூக நீதி & அதிகாரேளித்ைல் அதேச்சகோனது அடல் வம ா அபியுை ா 

ம ாஜனா (AVYAY) என்ற திட்டத்தைச் பச ல்ெடுத்தி வருகிறது. இந்ைத் 

திட்டம் நாடு முழுவதும் உள்ள மூத்ை குடிேக்களின் நலதன 

மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. இது ராஷ்ட்ரி  வம ாஸ்ரீ ம ாஜனா, 

SACRED, IPSrC, SAPSrC மொன்ற ெல கூறுகதளக் பகாண்டுள்ளது. 

 

2. COVID ெம த்தில் ததட ற்ற விமோனப் ப ணத்திற்கோக சிவில் 

வோன் யபோக்குவரத்து அதமச்ெகத்தோல் சதோடங்கப்பட்ட இதண  

தளத்தின் சப ர் என்ன? 

அ) ஏர் சுவிைா  

ஆ) ொரத் டிராவல் 

இ) பிரைான் ேந்திரி ஏவிம ஷன் 

ஈ) பவல்கம் இந்தி ா 

✓ COVID காலத்தின்மொது ைதட ற்ற விோனப் ெ ணத்திற்காக சிவில் 

வான் மொக்குவரத்து அதேச்சகம் 2020 ஆகஸ்டில் ‘ஏர் சுவிைா’ என்ற 

இதண ைளத்தை அறிமுகப்ெடுத்தி து. அண்தேயில், ஓதேக்ரான் 

அச்சுறுத்ைதல அடுத்து இந்தி ாவிற்கு வரும் சர்வமைச ெ ணிகளுக்கு 

வசதி ளிக்கும் மநாக்கில், ‘ஏர் சுவிைா’ ைளத்தில் பைாடர்பில்லா சு  

அறிவிப்தெ விோனப் மொக்குவரத்து அதேச்சகமும் சுகாைாரம் ேற்றும் 

குடும்ெநல அதேச்சகமும் கட்டா ோக்கியுள்ளன. இந்தி ாவிற்கு வரும் 

அதனத்து சர்வமைச ெ ணிகளுக்கும் பைாந்ைரவு இல்லாை, வரிதச 

இல்லாை ேற்றும் வசதி ான விோனப் ெ ணத்தை வழங்குவதை ஏர் 

சுவிைாவின் அேலாக்கம் மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

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

அறிமுகப்படுத்தி  விண்சவளி நிறுவனம் எது? 

அ) இஸ்மரா 

ஆ) NASA  

இ) புளூ ஆர்ஜின் 

ஈ) ஸ்மெஸ் எக்ஸ் 

✓ டிசம்ெர் 7 அன்று, NASA ைனது புதி  மலசர் கம்யூனிமகஷன்ஸ் ரிமல 

படோன்ஸ்ட்மரஷதன அறிமுகப்ெடுத்தி து. மகப் கனாபவரல் விண் 

பவளிப்ெதட நிதல த்திலிருந்து அறிமுகப்ெடுத்ைெட்ட இது NASA’இன் 

முைல் மலசர் ைகவல் பைாடர்பு அதேப்ொகும். 

✓ LCRD ஆனது விண்பவளியில் ஒளியி ல் பைாடர்தெச் ெரிமசாதிக்க 

NASA’விற்கு உைவும். ைற்மொது, பெரும்ொலான NASA விண்கலங்கள் 

ைரவுகதள அனுப்புவைற்கு மரடிம ா அதலவரிதச பைாடர்புகதளப் 

ெ ன்ெடுத்துகின்றன. LCRD இரண்டு ஒளிசார் முதன ங்கதளக் 

பகாண்டுள்ளது. ஒன்று ெ னர் விண்கலத்திலிருந்து ைரதவப் பெறுவது, 

ேற்பறான்று ைதர நிதல ங்களுக்கு ைரதவ அனுப்புவது ஆகும். 

 

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

இந்தி  அதிகோரி  ோர்? 

அ) சுனில் அமராரா  

ஆ) P ராவத் 

இ) A K மஜாதி 

ஈ) நசிம் தஜதி 

✓ ேக்களாட்சி ேற்றும் மைர்ைல் உைவிக்கான ென்னாட்டு நிறுவனத்தின் 

ஆமலாசகர் குழுவில் மசர முன்னாள் ைதலதே மைர்ைல் ஆதண ர் 

சுனில் அமராராவுக்கு அதழப்பு விடுக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்ை நிறுவனம் 

சர்வமைச ‘IDEA’ என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது. இது நிதல ான 

ஜனநா கத்தை ஆைரிக்கும் மநாக்கத்தைக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ கடந்ை 1995’இல் நிறுவப்ெட்ட இது, ஸ்வீடனின் ஸ்டாக்ம ாமில் உள்ள 

ஓர் அரசுகளுக்கிதடம  ான அதேப்ொகும். சர்வமைச ‘IDEA’இல் 

ைற்மொது 34 உறுப்புநாடுகள் உள்ளன. 

 

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

மதிப்பிடப்பட்ட மய ரி ோ இறப்புகளின் எண்ணிக்தக என்ன? 

அ) 1.27 இலட்சம் 

ஆ) 2.27 இலட்சம் 

இ) 4.27 இலட்சம் 

ஈ) 6.27 இலட்சம்  

✓ உலக ேமலரி ா அறிக்தக 2021 உலக சுகாைார நிறுவனத்ைால் (WHO) 

பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. இந்ை அறிக்தகயின்ெடி, 2020ஆம் ஆண்டில் 

ேமலரி ாதவக் தக ாளுவைற்கான உலகளாவி  மு ற்சிகள் COVID 

-19 காரணோக பெரிதும் ொதிக்கப்ெட்டன. கடந்ை 2020’இல் 627,000 

ேமலரி ா இறப்புகள் ஏற்ெட்டைாக ேதிப்பிடப்ெட்டுள்ளது, இது 2019’ஐவிட 

12% அதிகோகும். விதரவான நடவடிக்தக எடுக்கப்ெடாவிட்டால், 

உலகம் (குறிப்ொக ஆப்பிரிக்காவில்) இந்மநாயின் உடனடி ெரவதலக் 

காணும் என இந்ை அறிக்தக எச்சரிக்கிறது. 

 

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

சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) உணவு & உழவு அதேப்பு  

ஆ) நொர்டு 

இ) NITI ஆம ாக் 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ உணவு & உழவு அதேப்ொனது ‘உணவு ேற்றும் மவளாண்தே நிதல 

– 2021’ என்ற அறிக்தகத  பவளியிட்டது. இந்ை அறிக்தகயின்ெடி, 

முக்கி ோன மொக்குவரத்து இதணப்புகளுக்கு இதடயூறு ஏற்ெட்டால், 

845 மில்லி ன் ேக்களுக்கான உணவு பசலவுகள் அதிகரிக்கும். 

உணவுப்ொதுகாப்தெ பூர்த்தி பசய்  மவளாண் உணவு முதறகதள 

பநகிழ தவக்க மவண்டி ைன் அவசி த்தையும் இது எடுத்துக்காட்டி து. 

 

7. Y-8Q நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு யபோர் விமோனத்தத கோட்சிப்படுத்தி  

நோடு எது? 

அ) இஸ்மரல் 

ஆ) ஐக்கி  அரபு அமீரகம் 

இ) சீனா  

ஈ) ரஷ் ா 

✓ சீனா அண்தேயில் Y-8Q நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு மொர் விோனத்தை 

காட்சிப்ெடுத்தி து. ேக்கள் விடுைதல இராணுவக் (PLA) கடற்ெதடயின் 

Y-8Q விோனம் KQ-200 என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது. 

✓ தைவானுக்கும் அபேரிக்காவிற்கும் இதடயிலான ஆழோன ஈடுொட்டின் 

ேத்தியில் இது அறிமுகப்ெடுத்ைப்ெட்டது. குதறந்ைெட்சம் ஐந்து சீன மொர் 

விோனங்கள் அைன் வான் ொதுகாப்பு அதட ாள ேண்டலத்தில் (AIDZ) 

நுதழந்ைைாக தைவான் பைரிவித்துள்ளது. 

 

8. இந்தி  வோன் பதடயின் இரோணுவ விமோனங்களில் ப ன்படுத்த 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ‘பய ோ-சஜட்’ எரிசபோருதள உருவோக்கி  

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்தி  பெட்மராலி  நிறுவனம்  

ஆ) இந்தி  ேண் & நீர் ொதுகாப்பு நிறுவனம் 

இ) இந்தி  பைாதலயுணரி நிறுவனம் 

ஈ) ொரத் எபலக்ட்ரானிக்ஸ் லிட் 

✓ இந்தி  பெட்மராலி  நிறுவனம் (CSIR-IIP), அறிவி ல் ேற்றும் பைாழிலக 

ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் ஓர் அங்கோன இவ்வாய்வகோனது ‘ெம ா-பஜட்’ 

எரிபொருதள உருவாக்கியுள்ளது. இந்தி  வான்ெதடயின் இராணுவ 

விோனங்களில் ெ ன்ெடுத்துவைற்கு இராணுவ விோனத்ைகுதி ேற்றும் 

சான்றிைழுக்கான தே த்ைால் (CEMILAC) இது முதற ாக அங்கீகரிக்க 

-ப்ெட்டுள்ளது. இது DRDO’இன்கீழுள்ள ஓர் ஒழுங்குமுதற அதேப்ொகும். 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



         

    

9. 2021 – இந்தி  ெர்வயதெ வர்த்தக கண்கோட்சியில் சவள்ளிப் 

பதக்கம் சபற்ற ‘ஹுனோர் ஹோத்’தத ஏற்போடு செய்த அதமச்ெகம் எது? 

அ) உள்துதற அதேச்சகம் 

ஆ) சிறுொன்தேயினர் நலத்துதற அதேச்சகம்  

இ) ொதுகாப்பு அதேச்சகம் 

ஈ) திறன் மேம்ொட்டு அதேச்சகம் 

✓ ‘ ுனார்  ாத்’ என்ெது இந்தி  தகவிதனஞர்களின் நிபுணத்துவத் 

-தை பவளிப்ெடுத்துவைற்கும், “ொரம்ெரி  கதலகள் / தகவிதனகளுக் 

-கான திறன்கதள மேம்ெடுத்துைல் ேற்றும் மேம்ொட்டுக்கான ெயிற்சி 

(USTAAD)” என்ெைன்கீழ் மவதலவாய்ப்புகதள ஆராய்வைற்கும் ேத்தி  

சிறுொன்தே விவகார அதேச்சகத்ைால் நடத்ைப்ெடும் ஒரு ைளோகும்.  

✓ சமீெத்தில், தில்லியில் 33ஆவது ‘ ுனார்  ாத்’ ஏற்ொடு பசய் ப்ெட்டது. 

அது, 2021ஆம் ஆண்டின் இந்தி  சர்வமைச வர்த்ைக கண்காட்சியில் 

பவள்ளிப்ெைக்கம் பவன்றது. 

 

10. 2021 டிெம்பர்.10 முதல் இந்தி  ெர்வயதெ அறிவி ல் விைோ எங்கு 

நதடசபறவுள்ளது? 

அ) மும்தெ 

ஆ) லக்மனா 

இ) வாரணாசி 

ஈ) மகாவா  

✓ 2021 - இந்தி  சர்வமைச அறிவி ல் விழாவானது, அறிவி ல் ேற்றும் 

பைாழில்நுட்ெ அதேச்சகம், ேத்தி  புவி அறிவி ல் அதேச்சகம் ேற்றும் 

ைன்னார்வ பைாண்டு நிறுவனோன விஞ்ஞான ொரதி ஆகி வற்றால் 

கூட்டாக ஏற்ொடு பசய் ப்ெட்டு, 2021 டிசம்ெர் 10 முைல் 4 நாட்களுக்கு 

மகாவாவில் நதடபெறவுள்ளது. இந்ை ஆண்டுக்கான (2021) விழாவில் 

அறிவி ல் திதரப்ெட விழா, அறிவி ல் இலக்கி  விழா, பொறியி ல் 

ோணவர் விழா, கிராமி  விழா மொன்றதவ இடம்பெறும். 

 


1. அதணப் ொதுகாப்பு ேமசாைா நிதறமவற்றி ைன் மூலம் அதணகள் 

ொராேரிப்புக்கு உலக வங்கியின் நிதியுைவி கிதடக்கும் 

அதண ொதுகாப்பு ேமசாைா நிதறமவற்றி ைன் மூலம், உலக வங்கி 

மூலம் நிதியுைவி கிதடக்கும். இைன் மூலம் அதண ேறுசீரதேப்பு ேற்றும் 

மேம்ொட்டுத் திட்டத்தின் (டிஆர்ஐபி) கீழ் ைமிழகம் உள்ெட நாட்டிலுள்ள 

அதணகளில் புரனதேப்பு ெணிகள் மேற்பகாள்ளப்ெடும் என்று ேத்தி  

ஜல் சக்தி துதற அதேச்சர் கமஜந்திர சிங் பஷகாவத் ேக்களதவயில் 

வி ாழக்கிழதே பைரிவித்ைார். 

மேலும், இந்ை புரனதேப்பில் நீரி ல் ொதுகாப்பு, த ட்மரா-பேக்கானிக் 

-கல் நடவடிக்தககள், நீர்க்கசிவு குதறப்பு, கட்டதேப்பு நிதலத் ைன்தே 

-த  மேம்ெடுத்துைல் மொன்ற ெல நடவடிக்தககள் மேற்பகாள்ளப்ெடும். 

இதில் அதணகளின் ொதுகாப்பு ேற்றும் ெராேரிப்பிற்கு புதி  கட்டுோனப் 

பொருள்கள் வழங்கப்ெடுவமைாடு அதணகதளக் கண்காணிக்க ெல 

நவீன கருவிகளும் வழங்கப்ெடுகிறது என்று அதேச்சர் கமஜந்திர சிங் 

பஷகாவத் மகள்வி மநரத்தில் பைரிவித்ைார். 

ேக்களதவ ொஜக உறுப்பினர் ஹீனா காவித் உள்ளிட்மடார் நதிகள் 

இதணப்பு குறித்ை மகள்விக்கு அதேச்சர் பஷகாவத் ெதிலளித்ை மொது 

நீலகிரி ேக்களதவத் திமுக உறுப்பினர் ஆ ராசா துதணக் மகள்வி 

எழுப்பினர். 

திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளுக்கிதடம  நாடாளுேன்ற 

அதணப்ொதுகாப்பு ேமசாைா இரு அதவயிலும் நிதறமவற்றப்ெட்டது. 

இது ைவமறா, சரிம ா, ஆனால் ேமசாைா நிதறமவற்றத்தின் மொது 

நதடபெற்ற விவாைத்தில் அதேச்சர் முக்கி ோன விஷ ம் ஒன்தற 

குறிப்பிட்டாாாா். இந்ை ேமசாைா நிதறமவற்றப்ெட்டைன் மூலம், அதண 

ேறுசீரதேப்பு ேற்றும் மேம்ொட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் உலக வங்கி நிதி 

அளிக்கும் என்றார். இதில் ைமிழகத்திற்கு எவ்வளவு கிதடக்கும் எந்பைந்ை 

ைமிழக அதணகளுக்குத் திட்டம் மேற்பகாள்ளப்ெடுகிறது என்று ராசா 

மகள்வி எழுப்பினார். 

இைற்கு ெதிலளித்து ேத்தி  ஜல் சக்தி துதற அதேச்சர் கமஜந்திர சிங் 

பஷகாவத் மெசுதகயில், ‘அதண ேறுசீரதேப்பு ேற்றும் மேம்ொட்டுத் 

திட்டத்தின் முைற் கட்டப் ெணிகள் பைாடங்கியுள்ளன. அதணகதள 

புரனதேக்க ஒத்துக்பகாண்ட ோநிலங்களில் உள்ள அதணகளில் 

இரண்டாம், மூன்றாம் கட்டப் ெணிகள் மேற்பகாள்ளப்ெடும். இைற்கு 

உலக வங்கியின் நிதியுைவி கிதடக்கும். இந்ை நிதியுைவி மூலம் நாட்டில் 

உள்ள 700 அதணகளுக்கு `10,000 மகாடி வதர பசலவிட திட்டமிடப்ெ 

-ட்டுள்ளது என்ெது ஏற்பகனமவ பைரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இதில் ைமிழக 

அதணகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது குறித்ை விவரங்கள் உடனடி ாக 

இல்தல. நிச்சி ோக பின்னர் பைரிவிக்கப்ெடும்’ என்றார் அதேச்சர். 

 

2. ைமிழகத்தில் 53 சைவீை திடக்கழிவுகள் ேறுசுழற்சி 

ைமிழகத்தில் 53% திடக்கழிவுகள் ேறுசுழற்சிக்கு ெ ன்ெடுத்ைப்ெடுவைாக 

ேக்களதவயில் நகர்ப்புற வீட்டு வசதித்துதற இதண தேச்சர் பகளசல் 

கிமஷார் எழுத்துமூலம் அளித்ை ெதிலில் பைரிவித்ைார். 

இது பைாடர்ொன ெதிலில் அவர் மேலும் கூறியிருப்ெைாவது: 

நகர்ப்புறங்களின் திறந்ைபவளிக் கழிப்பிடம் இல்லாை நிதலத  

உருவாக்குவது, திடக்கழிவுகதள ேறுசுழற்சிக்குப் ெ ன்ெடுத்ைப்ெடுவது 

ஆகி  மநாக்கத்திற்காக 2014 அக்மடாெர்.2ஆம் மைதி பைாடங்கப்ெட்டது 

தூய்தே இந்தி ா நகர்ப்புறத் திட்டம். இத்திட்டத்தின்கீழ் நாடு முழுவதும் 

உள்ள 4,372 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அதேப்புகளில், 4,371 (மேற்கு வங்க 

ோநிலம் புருலி ா ைவிர) திறந்ை பவளிக்கழிப்பிடம் இல்லாை 

அதேப்புகளாக சான்றிைழ் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

2014ஆம் ஆண்டு 18 சைவீைோக இருந்ை நகர்ப்புற திடக்கழிவு ேறுசுழற்சி 

ைற்மொது 70 சைவீைோக அதிகரித்துள்ளது. சண்டிகர், சத்தீஸ்கர், 

ஹிோசலப்பிரமைசம், ஆகி  ோநிலங்களில் இது 100 சைவீைோக உள்ளது. 

 

3. நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை `2,645 மகாடி கடன்: ஆசி  வங்கி 

ஒப்புைல் 

நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை உைவி ாக இந்தி ாவுக்கு `2,644.85 

மகாடி ேதிப்பிலான கடதன வழங்க ஒப்புைல் வழங்கியுள்ளைாக ஆசி  

மேம்ொட்டு வங்கி பைரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்ை வங்கி பவளியிட்ட அறிக்தகயில் கூறியுள்ளைாவது: 

இந்தி ாவில் நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை ஏதுவாக 35 மகாடி டாலர் 

(`2,645 மகாடி) கடன் உைவி அளிக்கும் திட்டத்துக்கு ஆசி  வங்கி 

அனுேதித  வழங்கியுள்ளது. குழாய்மூலம் குடிநீர் விநிம ாகிப்ெது, 

சுகாைார கட்டதேப்புகதள சர்வமைச ைரத்துக்கு உ ர்த்துவது உள்ளிட்ட 

நகர்ப்புறங்களில் பச ல்ெடுத்ை திட்டமிட்டுள்ள வீட்டு வசதி ேற்றும் 

நகர்ப்புற விவகார அதேச்சகத்தின் பகாள்தககளுக்கு இந்ைக் கடன் 

உைவிகரோக இருக்கும். 

மேலும், புலம்பெ ர்ந்து வந்ை பைாழிலாளர்கள், ஏதழகள் உள்ளிட்ட 

அதனவருக்கும் வீட்டு வசதித  ஏற்ெடுத்தி ைருவது, நகர்ப்புற 

ோறத்துக்கான அம்ருத் 2.0 ஆகி  திட்டங்கதள பச ல்ெடுத்துவதும் 

இக்கடனுைவி திட்டத்தின் ஒரு ெகுதி ாக இருக்கும். பொருளாைாரத்தில் 

பின்ைங்கிம ார், குதறந்ை வருோன பிரிவினர் உள்ளிட்ட நகர்ப்புற 

ஏதழகள் இந்ைத் திட்டத்ைால் பெரிதும் ெ னதடவர். 

இந்தி ாவின் நகாாா்ப்புற ேக்கள் பைாதக ைற்மொது 46 மகாடி ாக 

உள்ளது. இது, உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரி  எண்ணிக்தக ாகும். 

ஆண்டு வளர்ச்சி விகிைம் 2 சைவீைம் என்ெைன் அடிப்ெதடயில் வரும் 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தி  நகர்ப்புற ேக்கள்பைாதக 60 மகாடித  

எட்டும் என ேதிப்பிடப்ெட்டுள்ளைாக ஏடிபி பைரிவித்துள்ளது. 

 

4. நாடு முழுவதும் மைசி  பநடுஞ்சாதல விெத்துகளில் 48,000 மெர் 

உயிரிழப்பு: 

நாடு முழுவதும் கடந்ை ஆண்டு மைசி  பநடுஞ்சாதலகளில் ஏற்ெட்ட 

சாதல விெத்துகளில் 48,000 மெர் உயிரிழந்ைைாக ஒன்றி  அரசு 

பைரிவித்துள்ளது. நாடாளுேன்றத்தில் இந்ை ைகவல்கதள ஒன்றி  

சாதல மொக்குவரத்துத்துதற அதேச்சர் நிதின் கட்கரி பவளியிட்டார்.  

விதரவு சாதலகள் உள்ெட மைசி  பநடுஞ்சாதலகளில் நிகழ்ந்துள்ள 

சாதல விெத்துகளுக்கான ெல்மவறு காரணங்கதளயும் அவர் 

ெட்டி லிட்டுள்ளார். மகள்வி ஒன்றிற்கு அவர் அளித்துள்ள எழுத்துப்பூர்வ 

ெதிலில், வாகனங்களின் வடிவதேப்பு, சாதல அதேக்கப்ெட்ட 

பொறியி ல் காரணங்கள், ேது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டி து, 

மொதை பொருள் உட்பகாண்டது, அதிமவகம், ைவறான ெக்கத்தில் 

வாகனத்தை ஓட்டி பசன்றது, சிவப்பு விளக்தக எரி விட்டதில் ஏற்ெட்ட 

 

 



         

    

ைவறு உள்ளிட்ட காரணங்களால் சாதல விெத்துகள் மநரிட்டைாக நிதின் 

கட்கரி கூறியுள்ளார். 

2019ம் ஆண்டு விதரவு சாதலகள் உள்ெட, மைசி  பநடுஞ்சாதலகளில் 

நிகழ்ந்ை சாதல விெத்துகளில் 53,872 மெர் ேரணேதடந்ைைாக அவர் 

பைரிவித்திருக்கிறார். விெத்துகதள ைவிர்க்கவும், சாதல ொதுகாப்புகதள 

மேம்ெடுத்ைவும், வாகனங்கள் வடிவதேப்பு முைல் ெல்மவறு கட்டங்களில் 

ைணிக்தக பசய்வது குறித்ை வழிகாட்டு பநறிமுதறகதள வழங்கப்ெட 

இருப்ெைாக நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார். இைற்காக ைனி ார் 

வல்லுனர்களின் உைவி நாடப்ெட்டுள்ளைாக நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார். 

 

5. சுயசரிதைதய வெளியிட்ட உச்சநீதிேன்ற முன்னாள் ைதலதே 

நீதிெதி ரஞ்சன் மகாமகாய் 

அஸ்ஸாம் ோநிலம், திப்ரூகதரச் மசர்ந்ை ரஞ்சன் மகாமகாய், உச்சநீதி 

ேன்றத்தின் ைதலதே நீதிெதி ாக கடந்ை 2018, அக்.3ஆம் மைதி முைல் 

2019, நவ.17ஆம் மைதி வதர ெைவி வகித்ைார். ெைவிக்காலம் முடிவைற்கு 

சில நாள்களுக்கு முன் அரசி ல் முக்கி த்துவம் வாய்ந்ை அம ாத்தி நில 

வழக்கில் தீர்ப்ெளித்ைார். ைற்மொது ோநிலங்களதவ உறுப்பினராக 

உள்ளார். இவர் ‘ஜஸ்டிஸ் ஃொர் தி ஜட்ஜ்’ என்ற ைனது சு சரிதைத  

பவளியிட்டுள்ளார். 

 

6. காேன்பவல்த் ெளுதூக்குைல்: ஜிலி ைலபெ ராவுக்கு பவள்ளி 

உஸ்பெகிஸ்ைானில் நதடபெறும் காேன்பவல்த் ெளுதூக்குைல் 

சாம்பி ன்ஷிப் மொட்டியில் ேகளிருக்கான 49 கிமலா பிரிவில் 

இந்தி ாவின் ஜிலி ைலபெ ரா பவள்ளிப் ெைக்கம் பவன்றார். அவர் 

ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 73 கிமலா, கிளீன் & பஜர்க் பிரிவில் 94 கிமலா என 

போத்ைோக 167 கிமலா எதடத த் தூக்கி 2ஆம் இடம்பிடித்ைார். ஜிலி 

ஒரு கிமலா எதட வித்தி ாசத்தில் ைங்கப்ெைக்கத்தை ைவறவிட்டார். 

அவரது பிரிவில் தநஜீரி  வீராங்கதன பீட்டர் ஸ்படல்லா கிங்ஸ்லி 168 

கிமலா (72+96) எதடத த் தூக்கி முைலிடம் பிடித்ைார். 

முன்னைாக, மடாக்கிம ா ஒலிம்பிக்கில் பவள்ளிப்ெைக்கம் பவன்ற 

சாய்மகாம் மீராொய் சானு இந்ை எதடப்பிரிவில் இந்தி ாவின் சார்பில் 

ெங்மகற்க இருந்ைார். எனினும், இந்ைப்மொட்டித ப ாட்டி உலக சாம்பி  

-ன்ஷிப்பும் நதடபெறுவைால், அதில் ெங்மகற்ெைற்காக இந்ைப் 

மொட்டியிலிருந்து சானு விலகினார். இதை டுத்து அந்ை எதடப் பிரிவில் 

ஜிலி களம் கண்டு பவள்ளி பவன்றுள்ளார். 

இந்ை காேன்பவல்த் சாம்பி ன்ஷிப்ொனது, அடுத்ை ஆண்டு பிர்மிங் ாம் 

நகரில் நதடபெற இருக்கும் காேன்பவல்த் விதள ாட்டுப் மொட்டியில் 

கலந்துபகாள்வைற்கு ைகுதிபெறுவைற்கான மொட்டி ாக உள்ளது. இந்ைப் 

மொட்டியில் ைங்கப்ெைக்கம் பவல்மவார் காேன்பவல்த் விதள ாட்டுப் 

மொட்டிக்கு மநரடி ாகத் ைகுதிபெறுவார்கள். இைர மொட்டி ாளர்கள் 

காேன்பவல்த் மரங்கிங் அடிப்ெதடயில் ைகுதிபெறுவர். காேன்பவல்த் 

மரங்கிங்கில் ைற்மொது முைலிடத்தில் இருக்கும் சானு, காேன்பவல்த் 

மொட்டிக்கு மநரடி ாகத் ைகுதிபெறுவார் என்ெது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

 



         

    

1. இந்தியாவில் ESG அறிக்கைகய வெளியிட்ட முதல் ொனூர்தி 

சேகெ நிறுெனம் எது? 

அ) ஏர் இந்தியா 

ஆ) ஸ்பைஸ் ஜெட் 

இ) இண்டிக ா  

ஈ) விஸ்தாரா 

✓ ESG அறிக்ப பய ஜெளியிட்ட இந்தியாவின் முதல் விமான நிறுெனம் 

இண்டிக ா ஆகும். இந்தியாவிலும் உலஜ ங்கிலும் நிபலயான விமான 

எரிஜைாருபை ையன்ைடுத்துெதில் ப க ார்ப்ைதற் ா  கடராடூனின் 

CSIR-இந்திய ஜைட்கராலிய நிறுெனத்துடனான (CSIR-IIP) ஒப்ைந்தத்தில் 

ப ஜயழுத்திட்டுள்ைதா  IndiGo அறிவித்துள்ைது. 

✓ இந்தக் கூட்டாண்பமயின்கீழ், IndiGo மற்றும் CSIR-IIP ஆகியபெ 

ஜதாழில்நுட்ை-ெணி  சாத்தியக்கூறு ளின் அடிப்ைபடயில் SAF’க் ான 

திட்டங் ளுக் ான ஏற்ைாடு பைத் ஜதாடங்கும். சுற்றுச்சூழல், சமூ ம் 

மற்றும் ஆளுப  (ESG) மதிப்பு உருொக் ம் ஆகியெற்றிலும் அெர் ள் 

 ெனஞ்ஜசலுத்துொர் ள். 

 

2. 2021ஆம் ஆண்டு நிலெரப்படி உலகின் மிைவும் மதிப்புமிக்ை 

ைல்வி வதாழில்நுட்ப நிறுெனம் எது? 

அ) டிகயாலிங்க ா 

ஆ) பைெூ’ஸ்  

இ) டிபரைல்-கலனிங் 

ஈ) க ார்ஜெரா 

✓ ஜைங் ளூபரச்சார்ந்த பைெூ’ஸ் ஒரு இந்திய ைன்னாட்டு  ல்வி ஜதாழில் 

நுட்ை (ed-tech) நிறுெனமாகும். இது $18 பில்லியன் சந்பத முதலீட்டுடன் 

உலகின் மி வும் மதிப்புமிக்   ல்வி ஜதாழில் நுட்ை நிறுெனமா  

உள்ைது. பைெூ’ஸ் ஆஸ்திரியாபெ தபலபமயிடமா க் ஜ ாண்ட 

ஜிகயாஜிப்ராபெ சுமார் $100 மில்லியன் மதிப்பிற்கு ொங்கியது. Geo 

Gebra என்ைது ஒரு அைெைாவும்  ணிதக்  ற்றல்  ருவியாகும். இது 

பைெூஸின் ஒன்ைதாெது ஜைரிய ப ய ப்ைடுத்தல் ஆகும். 

 

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

ஏற்றுக்வைாள்ளப்பட்டது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) டாக் ா  

இ)  ாத்மாண்டு 

ஈ) ஜ ாழும்பு 

✓ பிராந்திய ஒத்துபழப்புக் ான ஜதற் ாசிய சங் த்தின் (சார்க்) ைட்டய நாள் 

ஒவ்கொர் ஆண்டும் டிச.8 அன்று அனுசரிக் ப்ைடுகிறது. 1985’இல் இகத 

நாளில், அக்குழுவின் முதல் உச்சிமாநாட்டின்கைாது, டாக் ாவில் ‘சார்க் 

சாசனம்’ ஏற்றுக்ஜ ாள்ைப்ைட்டது. இந்த ஆண்டு, மண்டலக் குழுவின் 

37ஆெது ஆண்டு விழாவும் ஜ ாண்டாடப்ைடுகிறது. 1985 முதல் 18 உச்சி 

மாநாடு பை சார்க் ஏற்ைாடு ஜசய்துள்ைது. 

 

4. பிரதமர் ஆொஸ் சயாஜனா (கிராமப்புறம்) திட்டத்கத 2021 முதல் 

எந்த ஆண்டு ெகர வதாடருெதற்கு மத்திய அகமச்ேரகெ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது? 

அ) 2023 

ஆ) 2024  

இ) 2025 

ஈ) 2030 

✓ மத்திய ஊர  ெைர்ச்சித் துபறயின்  ருத்துருொன பிரதமர் கிராமப்புற 

வீட்டுெசதி திட்டத்பத (PMAY-G) 2021 மார்ச்சுக்கு பின்னர் 2024 மார்ச் 

ெபர ஜதாடர்ந்து ஜசயல்ைடுத்த மத்திய அபமச்சரபெ ஒப்புதல் அளிக் ப் 

-ைட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் முடிக் ப்ைட கெண்டிய 2.95 க ாடி 

வீடு ள் இலக்ப  எட்டுெதற்கு ஏற்றெப யில் இந்தத்திட்டம் நீட்டிப்பு 

ஜசய்யப்ைடுகிறது. அபனத்து கிராமப்புற ைகுதி ளிலும் வீட்டுெசதிபய 

உறுதி ஜசய்ய இத்திட்டம் ஜசயல்ைடுத்தப்ைடுகிறது. 

 

5. குசனா சதசியப்பூங்ைா அகமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) உத்தரப்பிரகதசம் 

ஆ) அருணாச்சல பிரகதசம் 

இ) ஹரியானா 

ஈ) மத்திய பிரகதசம்  

✓ உலகின் மி ப்ஜைரிய  ண்டங் ளுக்கு இபடகயயான விலங்கு இட 

மாற்றம் ஒன்றில், மத்திய பிரகதச மாநிலத்தின் குகனா கதசியப்பூங் ா 

2022ஆம் ஆண்டின் ஜதாடக் த்தில் 13 ஆப்பிரிக்  சிறுத்பத பைப் 

ஜைறவுள்ைது.  டந்த 1952ஆம் ஆண்டில்  படசியா  எஞ்சியிருந்த ஒரு 

சிறுத்பதயும் சத்தீஸ் ரில் கெட்படயாடப்ைட்டதா  அறிவிக் ப்ைட்டது. 

 

6. வமரியம்-வெப்ஸ்டரால் “நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டின் வோல்லாை” 

சதர்ந்வதடுக்ைப்பட்ட வோல் எது? 

அ) Vaccine (தடுப்பூசி)  

ஆ) Quarantine (தனிமமப்படுத்துதல்) 

இ) Infection (ஜதாற்று) 

ஈ) Isolation (தனித்திருத்தல்) 

✓ ஜமரியம்-ஜெப்ஸ்டர் என்ைது ைார்பெயங் பை குறிப்ைா  அ ராதி பை 

ஜெளியிடுகிற ஓர் அஜமரிக்  நிறுெனமாகும். இந்நிறுெனம் அஜமரிக்  

நாட்டின் ைழபமயான அ ராதி ஜெளியீட்டாைர் ளுள் ஒன்றாகும்.  

✓ ஜமரியம்-ஜெப்ஸ்டர் ‘Vaccine’ என்ற ஜசால்பல 2021ஆம் ஆண்டின் 

ஜசால்லா த் கதர்ந்ஜதடுத்துள்ைது. இந்தச்ஜசால், 2021ஆம் ஆண்டில் மி  

அதி மா  கதடப்ைட்ட ஜசால்லாகும். 

 

7. ‘டிசரட் எமர்ஜ்’ என்பது எந்த ெங்கியின் ஆன்கலன் தளமாகும்? 

அ) எஸ் பி ஐ 

ஆ) ஐசிஐசிஐ  

இ) ஆக்சிஸ் ெங்கி 

ஈ) யூனியன் கைங்க் ஆப் இந்தியா 

✓ ஐசிஐசிஐ ெங்கி ‘டிகரட் எமர்ஜ்’ என்ற ஆன்பலன் தைத்பத அறிமு ம் 

ஜசய்துள்ைது. இது இந்தியா முழுெதுமுள்ை ஏற்றுமதியாைர் ள் மற்றும் 

இறக்குமதியாைர் ளுக்கு ெங்கி மற்றும் பிற டிஜிட்டல் கசபெ பை 

ெழங்குகிறது. இந்த இயங்குதைமானது எல்பலதாண்டிய ெர்த்த த்பத 

ஜதாந்தரவு இல்லாததா வும் ெசதியா வும் ஆக்குகிறது மற்றும் ைல்கெறு 

ஏற்றுமதி - இறக்குமதி கசபெ ளுக் ான ஒரு ஜதாடர்புப் புள்ளியா  

ஜசயல்ைடுகிறது. 

 

8. அதன் புைழ்வபற்ற வேர்ரிப்பூக்ைள் விழாகெ ேமீபத்தில் நடத்திய 

இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) அருணாச்சல பிரகதசம் 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

இ) கம ாலயா  

ஈ) கமற்கு ெங் ாைம் 

✓ ஷில்லாங்கின் பு ழ்ஜைற்ற ஜசர்ரிப்பூக் ள் திருவிழா இவ்ொண்டு நெ.25 

-27 ெபர நபடஜைற்றது.  டந்த ஆண்டு COVID ஜதாற்று  ாரணமா  

இத்திருவிழா ரத்து ஜசய்யப்ைட்டது. கம ாலயா முதல்ெர்  ார்னாட் சங்மா 

டுவிட்டரில் இந்தத் திருவிழா குறித்து அறிவித்தார். கம ாலயாவின் 

தபலந ரமான ஷில்லாங்கில் ைல ஜசர்ரிப்பூக் ள்  ாணப்ைடுகின்றன. 

இத்திருவிழாவில் ைல்கெறு கைாட்டி ள், நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் பிற  பல 

நி ழ்வு ளும் நடத்தப்ைடுகின்றன. 

 

9. ‘ேர்ச்கேக்குரிய தீர்ப்பின் எதிர்ைாலத்கத ெடிெகமத்தல்’ என்ற 

தகலப்பில் அறிக்கைகய வெளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) NALSA 

ஆ) NITI ஆகயாக்  

இ) NHRC 

ஈ) சட்டம் மற்றும் நீதி அபமச்ச ம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ “Designing the future of dispute Resolution: the ODR Policy Plan for India” 

என்ற தமலப்பிலான ஓர் அறிக்ப பய NITI ஆகயாக் ஜெளியிட்டது. 

ODR’ஐ ஏற்றுக்ஜ ாள்ெதில் உள்ை சொல் பை எதிர்ஜ ாள்ை மூன்று 

நிபல ளிலான நடெடிக்ப  பை NITI ஆகயாக் முன்ஜமாழிந்தது.  

✓ டிஜிட்டல் உட் ட்டபமப்பு,  ட்டட திறன், ஒழுங்குமுபற  ட்டபமப்பு, 

ஆன்பலன் ஆெண எழுத்துப்ைதிவு அனுமதி உள்ளிட்டெற்பற அதி ரி 

-ப்ைபத இந்த அறிக்ப  ைரிந்துபரக்கிறது. 

 

10. ேமீப வேய்திைளில் இடம்வபற்ற APICA திட்டத்துடன் வதாடர்புகட 

-ய துகற எது? 

அ) ைனி ஆய்வு  

ஆ) விண்ஜெளி ஆய்வு 

இ) ஜசயற்ப  நுண்ணறிவு 

ஈ) கிரிப்கடா ரன்சி 

✓ European Project for Ice Coring in Antarctica (EPICA) என்ைது ஐகராப்பிய 

ஆபணயத்தால் நிதியளிக் ப்ைட்ட மி ப்ைழபமயான ைனி ஆய்வு திட்டம் 

ஆகும். இது Cnrஇன் துருெ அறிவியல் நிறுெனம் (இத்தாலியின் கதசிய 

ஆராய்ச்சி  வுன்சில்) & பிரிட்டிஷ் அண்டார்டிக் சர்கெ ஆகியெற்றால் 

கமற்ஜ ாள்ைப்ைடுகிறது. 

✓ அண்டார்டி ாவில் உள்ை மி ப் ைபழபமயான ஜதாடர்ச்சியான ைனிக் 

 ட்டிபய கச ரிப்ைபத இந்தத்திட்டம் கநாக் மா க்ஜ ாண்டுள்ைது. இது, 

1.5 மில்லியன் ஆண்டு  ாலநிபல குறித்த ைதிபெ ெழங்குகிறது. 

 


1. ைாரதி ஆய்ொைாா் ள் ஆறு கைருக்கு விருது ள்: 

ைாரதி ஆய்ொைாா் சீனி.விசுெநாதன் உள்ைட ைாரதியாாா் குறித்த ஆய்வுப் 

ைணி பைச் ஜசய்த 6 கைருக்கு விருது பை முதல்ொா் மு. .ஸ்டாலின் 

ெழங்கினாாா். தபலபமச் ஜசயல த்தில் ஜெள்ளிக்கிழபம நபடஜைற்ற 

நி ழ்ச்சியில், ைாரதி ஆய்ொைாா் ளுக்கு விருது பை அொா் அளித்தாாா். 

இதுகுறித்து, தமிழ  அரசு ஜெளியிட்ட ஜசய்தி: 

ம ா வி ைாரதியின் ொழ்க்ப  குறித்தும், அெரின் ைபடப்பு ள் ைற்றியும் 

ஆய்வு ஜசய்த மூத்த ஆய்ொைாா் ைான சீனி.விசுெநாதன், கைராசிரியாா் 

ய.மணி ண்டன் ஆகிகயாருக்கும், மபறந்த ஆய்ொைாா் ள் ஜைரியசாமித் 

தூரன், ரா.அ.ைத்மநாைன், ஜதா.மு.சி.ரகுநாதன், இைபச மணியன் 

ஆகிகயாரின் நிபனொ  அெரது குடும்ைத்தினருக்கும் தலா ரூ.3 

லட்சமும், விருதும் ைாராட்டுச் சான்றிதழும் ெழங் ப்ைடும் என முதல்ொா் 

மு. .ஸ்டாலின் ஏற்ஜ னகெ அறிவித்திருந்தாாா். இந்த அறிவிப்பின்ைடி, 

தபலபமச் ஜசயல த்தில் நபடஜைற்ற நி ழ்ச்சியில், சீனி விசுெநாதன், 

ய.மணி ண்டன் ஆகிகயாாா் தலா ரூ.3 லட்சம்  ாகசாபல மற்றும் ைாரதி 

நிபனவு நூற்றாண்டு விருது பைப் ஜைற்றனாா். 

 

2. 11 டிசம்பர் 2021 – ‘மகாகவி’ பாரதியாரின் 140 ஆவது பிறந்தநாள். 

 

3. ரூ.20 க ாடி மதிப்பீட்டில் ைள்ளிக் ரபண சதுப்புநில சூழலியல் 

பூங் ா: முதல்ெர் ஸ்டாலின் திறந்து பெத்தார் 

ரூ.20 க ாடி மதிப்பீட்டில் அபமக் ப்ைட்ட ஜசன்பன ைள்ளிக் ரபண 

சதுப்புநில சூழலியல் பூங் ாபெ முதல்ெர் ஸ்டாலின்  ாஜணாலிக் 

 ாட்சி மூலம் திறந்து பெத்தார். 

இதுகுறித்துத் தமிழ  அரசு இன்று ஜெளியிட்டுள்ை ஜசய்திக்குறிப்பு: 

"முதல்ெர் ஸ்டாலின் இன்று (10.12.2021) தபலபமச் ஜசயல த்தில், 

சுற்றுச்சூழல்,  ாலநிபல மாற்றம் மற்றும் ெனத்துபற சார்பில் 

ஜசன்பன, ைள்ளிக் ரபணயில் 2.5 ஜஹக்கடர் நிலப்ைரப்பில் ரூ.20 

க ாடி மதிப்பீட்டில் அபமக் ப்ைட்டுள்ை சதுப்புநில சூழலியல் 

பூங் ாபெக்  ாஜணாலிக்  ாட்சி ொயிலா த் திறந்து பெத்தார். 

சதுப்பு நிலம் என்ைது ஆண்டு முழுெதும் ஈரப்ைதத்துடன் கூடிய 

நிலங் ளில் சிறு குறு தாெரங் ளும், நீர்ொழ் உயிரினங் ள் மற்றும் 

ைறபெ ள் ெசிக் க்கூடிய ைகுதியாகும். இச்சதுப்பு நிலம் ஜெள்ைத்பதத் 

தணித்தல், நிலத்தடி நீர் கசமிப்பை கமம்ைடுத்துதல்,  ரிஜைாருள் 

ெரிபசப்ைடுத்துதலுக்கு உதவுதல், உயரிய ைல்லுயிர் பை ஆதரித்தல், 

ஜைாழுதுகைாக்கு,  ல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிப் ைணி ளுக்கு உதவுதல் 

கைான்ற ைணி ளுக்கு உதவுகிறது. 

தமிழ்நாடு ெனத்துபறயின்  ட்டுப்ைாட்டில் 700 ஜஹக்டர் ைரப்ைைவில் 

ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலப்ைகுதி ஜசன்பன மாந ரின் இபடகய 

இயற்ப  அழகுடன்  ாணப்ைடுகிறது. ஜசன்பன மாந ரத்தில் 

ஜைருமபழக்  ாலத்தில் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலம் ஜெள்ைநீர் 

ெடி ால் ைகுதியா  இருந்து ெருகிறது. இச்சதுப்புநிலம் சுமார் 231 சதுர 

கிகலா மீட்டர் ைரப்ைைவில் உள்ை நீபர ஒக்கியமடுவு மற்றும் க ாெைம் 

ஆகிய இரண்டு நீர் ஜெளிகயற்றும்  ால்ொய் மூலம் ெங் ாை 

விரிகுடாவில்  லக்  உதவுகிறது. 

இச்சதுப்பு நிலப் ைகுதியில் 176 ெப யான ைறபெயினங் ள், 10 

ெப யான ைாலூட்டி ள், 21 ெப யான ஊர்ென இனங் ள், 10 

ெப யான நிலநீர் ொழ்வினங் ள், 50 ெப யான மீன் இனங் ள், 9 

ெப யான நத்பதயினங் ள், 5 ெப யான ஒட்டுமீன் இனங் ள் 

மற்றும் 14 ெப யான ெண்ணத்துப் பூச்சி ள் ஆகிய உயிரினங் ளின் 

ொழ்விடமா வும், ஒட்டுஜமாத்தமா  459 ெப யான தாெரங் ள் 

மற்றும் விலங்கினங் ளின் ைரெலுக்கு உதவி ரமா  அபமந்துள்ைது. 

2019-20ஆம் ஆண்டின்  ணக்ஜ டுப்பின்ைடி ஏறத்தாழ 2,65,313 

ைறபெ ள் இச்சதுப்பு நிலப்ைகுதியில்  ண்டறியப்ைட்டுள்ைன. 

ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலத்தின் ெடகமற்குப் ைகுதியில் 

ைள்ளிக் ரபண சதுப்புநில சூழலியல் பூங் ா அபமத்திட தமிழ  அரசால் 

20 க ாடி ரூைாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்ைட்டது. இச்சதுப்பு நிலத்திபனப் 

ைாது ாத்திட சுமார் 1,700 மீட்டர் தூரத்திற்கு ைாது ாப்புச் சுெர் 

 ட்டப்ைட்டதுடன், ஜைாதுமக் ள் ைார்பெக் ா வும் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு 

நிலத்பதப் ைற்றிய விெரங் பைத் ஜதரிந்து ஜ ாள்ெதின் 

கநாக் த்திற் ா வும் ைசுபமயான ஜைாது இடம் (PUBLIC GREEN SPACE) 

அபமக் ப்ைட்டுள்ைது. 

கமலும், ஜைாதுமக் ள் மற்றும் குழந்பத ள் ையன்ஜைறும் ெப யில், 

ைார்பெயாைர் ள் நபடப்ையிற்சி கமற்ஜ ாள்ை சுமார் 2 கி.மீ. தூரத்திற்கு 

நபடைாபத, சதுப்பு நிலத்தின் தாெரங் ள் மற்றும் விலங்கினங் ள் 

விெரம், மீன் இனங் ள் ைட்டாம்பூச்சி ெப , ைறபெயினங் ள், 

ைல்லுயிர்ப் ைரெல் மற்றும் அதன் ெைம் குறித்த விெரங் பை விைக்கும் 

ெப யில்  ருத்தியல் அபடயாைங் ள் மற்றும் மாதிரி ள், சூழலியல் 

பூங் ாவில் அழகியபல கமம்ைடுத்த கெங்ப , அரசு, ஜசஞ்சந்தனம், 

சந்தனம், குமிழ், ம ா னி, கெம்பு, நீர்மருது இலுப்பை கைான்ற 

மண்சார்ந்த 5,000 மரக் ன்று ள் நபடப்ைாபதயின் இருபுறமும் 

நடப்ைட்டு ைராமரிக் ப்ைடுகின்றன. 

கைரிடர் கமலாண்பம திட்டத்தின் கீழ் ஜெள்ைத் தடுப்புப் ைணிக் ா  

தற்கைாது சுமார் 64 லட்சம் ரூைாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்ைட்டு, 

ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலப்ைகுதி ள் ைாது ாக் ப்ைட்டு ெருகின்றன. 

கமலும், ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலத்திபன “ராம்சார் சாசனத்தின்”ைடி 

ஈரநிலமா  அறிவிக்ப  ஜசய்ய மத்திய அரசுக்கு முன்ஜமாழிவு 

அனுப்ைப்ைட்டுள்ைது. கமலும், ஆண்டுகதாறும் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு 

நிலத்திற்கு ெருப  தரும் ஜெளிநாடு மற்றும் உள்ளூர் ெலபச 

ைறபெயினங் ளின் ைாது ாப்பு மற்றும் கமலாண்பமபயக்  ருத்தில் 

ஜ ாண்டு ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலத்திபனப் ைறபெ ள் 

சரணாலயமா  அறிவிக்  முயற்சி ள் கமற்ஜ ாள்ைப்ைட்டு ெருகின்றன. 

இந்த நி ழ்ச்சியில், ெனத்துபற அபமச்சர் ராமச்சந்திரன், சுற்றுச்சூழல், 

 ாலநிபல மாற்றத்துபற மற்றும் இபைஞர் நலன், விபையாட்டு 

கமம்ைாட்டுத்துபற அபமச்சர் ஜமய்யநாதன், தபலபமச் ஜசயலாைர் 

முபனெர் இபறயன்பு,  ாலநிபல மாற்றம் மற்றும் ெனத்துபற 

முதன்பமச் ஜசயலாைர் சுப்ரியா சாஹு மற்றும் அரசு உயர் அலுெலர் ள் 

ைலர்  லந்து ஜ ாண்டனர்." 

இவ்ொறு தமிழ  அரசு ஜதரிவித்துள்ைது. 

 

4. ெரலாற்று சிறப்பு மிக்  முடிொ  ஐக்கிய நாடு ள் அபமப்பு சர்ெகதச 

சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு ைார்பெயாைர் அந்தஸ்து ெழங்கியது. 

சர்ெகதச சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு  ைார்பெயாைர்  அந்தஸ்பத ஐக்கிய 

நாடு ள் சபை ெழங்கியுள்ைது. “ஒகர சூரியன், ஒகர உல ம், ஒகர 

மின்சாரத் ஜதாகுப்பு”- ஜ ாள்ப க்கு  இது ஊக் ம் தரும். சமமான 

எரிசக்தி தீர்வு பை உல த்திற்கு ெழங்  இது உதவும். 

சர்ெகதச சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு ைார்பெயாைர்  அந்தஸ்பத ஐக்கிய 

நாடு ள் சபை ெழங்கியுள்ை ெரலாற்று சிறப்பு மிக்  முடிவு மாண்புமிகு 

பிரதமரின் ஒகர சூரியன், ஒகர உல ம், ஒகர மின்சார ஜதாகுப்பு எனும் 

லட்சியத்பத கநாக்கிய ைடிக் ல்லா  இருக்கும் என்று மத்திய மின்சாரம், 

 



         

    

புதிய மற்றும் புதுப்பிக் த்தக்  எரிசக்தித் துபற அபமச்சர் திரு ஆர் க  

சிங் தமது ொழ்த்து டிவிட்டர் ைதிவு ஒன்றில் கூறியுள்ைார். 

சூரிய சக்தி ையன்ைாட்டின் மூலம் நியாயமான மற்றும் சமமான எரிசக்தி 

தீர்வு பை ெழங்குெதற் ான முன்முயற்சிக்கு மி ப்ஜைரும் 

உத்கெ த்பத இது ெழங்கும் என்று திரு சிங் கூறியுள்ைார். 

சர்ெகதச ஒத்துபழப்பின் மூலம் நி ர பூஜ்ஜிய  ரிம உமிழ்வு எனும் 

இலக்ப  எட்டுெதற்கும் இது ஜைரியைவில் உதவும் என்று கூறியுள்ை 

அெர், இந்த லட்சியத்திற்கு இந்தியா ஜைரிதும் ைங் ாற்றி ெருெதா  

கூறினார். 

 

5. இந்தியாவில் 37% ரயில் ள் மட்டுகம டீசலில் இயக் ம்: அபமச்சாா் 

த ெல் 

இந்தியாவில் 37 சதவீத ரயில் ள் மட்டுகம டீசல் என்ஜினில் 

இயக் ப்ைடுகின்றன; மீதி 63 சதவீதம் மின்சாரத்தில் இயங்குகின்றன 

என்று ரயில்கெ அபமச்சாா் அஸ்வினி பெஷ்ணவ் ஜதரிவித்தாாா். 

இது ஜதாடாா்ைான க ள்விக்கு மாநிலங் ைபெயில் ஜெள்ளிக்கிழபம 

எழுத்துமூலம் அளித்த ைதிலில் அொா் கமலும் கூறியதாெது: 

2019-20 ஆண்டு அறிக்ப ப்ைடி டீசல் ரயில் என்ஜின் ளுக்கு 23,706 

லிட்டாா் டீசல் ஜசலவிடப்ைட்டுள்ைது. நாள்கதாறும் சராசரியா  64.9 லட்சம் 

லிட்டாா் ஜசலொகியுள்ைது. 

அகத ஆண்டில் 1,38,547 லட்சம் கிகலா ொட் மின்சாரம், ரயில் பை 

இயக் ப் ையன்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது. தினசரி சராசரியா  379 லட்சம் 

கிகலா ொட் மின்சாரம் ஜசலொகியுள்ைது. சராசரியா  தினமும் 13,555 

ையணி ள், சரக்கு ரயில் ள் இயக் ப்ைடுகின்றன என்று 

ஜதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது. 

மற்ஜறாரு க ள்விக்கு அளித்த ைதிலில், ‘ரயில்கெபய நவீனமயமாக்கும் 

முயற்சியின் ஒரு ைகுதியா  ைாரம்ைரியமா  இயக் ப்ைடும் ரயில் 

ஜைட்டி ளுக்குப் ைதிலா , ஜதாழில்நுட்ை ரீதியில் அதிநவீன, ைாது ாப்பு 

மிகுந்த ஜைட்டி பை மாற்றுெதற்குத் திட்டமிடப்ைட்டுள்ைது. 2018ஆம் 

ஆண்டு முதல் இத்தப ய நவீனர ப் ஜைட்டி பை இந்திய ரயில்கெ 

தயாரித்து ெருகிறது. 2021 நெம்ைாா் ெபர 575 கொடி ரயில் ளில் 

இந்தப்ஜைட்டி ள் மாற்றப்ைட்டுள்ைன. 

ரயில் ஜைட்டி ள் கிபடப்ைதற்கு ஏற்ற ெப யில், ைடிப்ைடியா  இந்தப் 

ஜைட்டி ள் ரயில் ளில் கசாா்க் ப்ைடும். கமலும், ெந்கத ைாரத் நவீன 

ஜைட்டி ள் தயாரிக் ப்ைட்டு கசாா்க் ப்ைட்டு ெருகின்றன’  என்று 

அபமச்சாா் அஸ்வினி பெஷ்ணவ் ஜதரிவித்துள்ைாாா். 

 

6. கதசிய துப்ைாக்கி சுடுதல்: அங்குாா் மிட்டலுக்கு ைட்டம் 

கதசிய துப்ைாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் கைாட்டியில் ஷாட்  ன் பிரிவில் 

ஓஎன்ஜிசி வீராா் அங்குாா் மிட்டல் தங் ப் ைதக் ம் ஜென்றாாா். 

அந்தப் பிரிவில் அொா் 43 புள்ளி ளுடன் முதலிடம் பிடிக் , ராெஸ்தான் 

வீராா் ஆதித்யா ைரத்ொஜ் 40 புள்ளி ளுடன் ஜெள்ளியும், உத்தர 

பிரகதசத்தின் ரயான் ரிஸ்வி 33 புள்ளி ளுடன் ஜெண் லமும் 

ஜென்றனாா். 

இதனிபடகய, கைாைாலில் நபடஜைறும் பரஃபிள் பிரிவு கைாட்டியில் 

மத்திய பிரகதசத்தின் ைாந்த்வி சிங் 50 மீட்டாா் புகரான் பிரிவில் 626 

புள்ளி ளுடன் தங் ம் ஜென்றாாா். அொா் சீனியாா், ெூனியாா் என இரு 

பிரிவு ளிலுகம முதலிடம் பிடித்தாாா். 

அகத கைாட்டியில் ஆடொா் 10 மீட்டாா் ஏாா் பரஃபிள் பிரிவில் திவ்யான்ஷ் 

ைன்ொாா் 250 புள்ளி ளுடன் தங் ம் ஜென்றாாா். ம ாராஷ்டிரத்தின் 

ருத்ராங்க்ஷ் ைாலாசாகஹப் 249.3 புள்ளி ளுடன் 2-ஆம் இடமும், 

அஸ்ொமின் ஹிருதய் ஹொரி ா 228.2 புள்ளி ளுடன் 3-ஆம் இடமும் 

பிடித்தனாா். ெூனியாா் பிரிவிலும் திவ்யான்ஷ் முதலிடமும், ருத்ராங்க்ஷ் 

2-ஆம் இடமும், தில்லியின் ைாாா்த் மகிொ 3-ஆம் இடமும் பிடித்தனாா். 

 லப்பு அணி ள் டிராப் பிரிவில் மத்திய பிரகதசம் தங் மும், ஹரியாணா 

ஜெள்ளியும், தமிழ ம் ஜெண் லமும் ஜென்றது. 

 

7. கமம்ைடுத்தப்ைட்ட பினா ா ராக்ஜ ட் அபமப்பு ஜெற்றி ரமா  

கசாதபன 

ஜதாபலவு நீட்டிக் ப்ைட்டு கமம்ைடுத்தப்ைட்ட பினா ா ைல்முபன 

ராக்ஜ ட்டு ள் ஜெற்றி ரமா  ைரிகசாதிக் ப்ைட்டுள்ைன. 

இதுகுறித்து ைாது ாப்பு அபமச்ச ம் சனிக்கிழபம ஜெளியிட்ட 

அறிக்ப யில் கூறப்ைட்டிருப்ைதாெது: ைாது ாப்பு ஆராய்ச்சி, கமம்ைாட்டு 

அபமப்பு (டிஆாா்டிஓ) அளித்த ஜதாழில்நுட்ை ைரிமாற்ற உதவியுடன் ஒரு 

தனியாாா் நிறுெனம் இந்த பினா ா ராக்ஜ ட்டு பை தயாரித்துள்ைது. 

இந்த ராக்ஜ ட்டு ள், ராெஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ை ஜைாக்ரான் 

கசாதபன பமயத்தில்  டந்த 3 தினங் ைா  ைரிகசாதிக் ப்ைட்டன. 

ராணுெ உயரதி ாரி ளுடன் இபணந்து டிஆாா்டிஓ அதி ாரி ள் இந்தச் 

கசாதபன பை நடத்தினாா். ஜெவ்கெறு ஜதாபலவு பை நிாா்ணயித்து, 

ஜெவ்கெறு ராக்ஜ ட்டு ள் 24 முபற ைரிகசாதிக் ப்ைட்டன. அபனத்துச் 

கசாதபன ளிலும் ராக்ஜ ட்டு ளின் ஜசயல்ைாடு ள் திருப்தி ரமா  

இருந்த என்று அந்த அறிக்ப யில் ஜதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது. 

பினா ா எம்.க .-1 ராக்ஜ ட் அபமப்பு 40 கி.மீ. ஜதாபலவில் உள்ை 

இலக்ப யும், பினா ா எம்.க .-2 ராக்ஜ ட் அபமப்பு 60 கி.மீ. 

ஜதாபலவில் உள்ை இலக்ப யும் தாக்கும் திறன் ஜ ாண்டபெ. 

பினா ா எம்.க .-3 ராக்ஜ ட் அபமப்பின் இலக்கு அறிவிக் ப்ைடவில்பல. 

இந்த ராக்ஜ ட் அபமப்பு பை டிஆாா்டிஓவின் ஆய்ெ ங் ைான 

புகணயில் உள்ை  னர  ஆயுதங் ள் ஆராய்ச்சி, கமம்ைாட்டு நிறுெனம் 

(ஏஆாா்டிஈ), உயாா் ஆற்றல் ஜைாருள் ள் ஆராய்ச்சி ஆய்ெ ம் 

(எச்ஈஎம்ஆாா்எல்) ஆகியபெ இபணந்து ெடிெபமத்துள்ைன. 

பீரங்கி எதிாா்ப்பு ஏவு பண ஜெற்றி ரமா  கசாதபன: உள்நாட்டிகலகய 

உருொக் ப்ைட்ட ஜஹலி ாப்டரில் இருந்து ஏெக்கூடிய ‘சந்த்’ 

எனப்ைடும் ஜதாபலவில் இருந்து தாக்கும் பீரங்கி எதிாா்ப்பு ஏவு பண 

ஜெற்றி ரமா  ைரிகசாதிக் ப்ைட்டது. 

இந்த ஏவு பணபய டிஆாா்டிஓ, இந்திய விமானப் ைபட இபணந்து 

ஜைாக்ரானில் சனிக்கிழபம ைரிகசாதித்துள்ைன. அதிநவீன மில்லி மீட்டாா் 

அபல கரடாாா் கதடும்  ருவி ஜைாருத்தப்ைட்டுள்ை இந்த ஏவு பண, அதி  

துல்லியமான தாக்கும் திறபன ஜ ாண்டுள்ைது. 10 கி.மீ. ஜதாபலவு 

ெபரயிலான இலக்கு பை இந்த ஆயுதம் தாக்கும். 

டிஆாா்டிஓவின் இதர ஆய்ெ ங் ள் மற்றும் ஜதாழில்துபறயுடன் 

இபணந்து பஹதராைாபதச் கசாா்ந்த ஆராய்ச்சி பமயம் இமாரத், இந்த 

ஏவு பணபய ெடிெபமத்து உருொக்கியுள்ைது. தற்சாாா்பு 

இந்தியாபெ கநாக்கிய முக்கிய முன்கனற்றமா  இது  ருதப்ைடுகிறது. 

இந்தப் ைணி ளுடன் ஜதாடாா்புபடய குழுவுக்கு ைாது ாப்புத் துபற 

அபமச்சாா் ராஜ்நாத் சிங் ொழ்த்து ஜதரிவித்துள்ைாாா். 

 

8. உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார மாநாடு: ஜசன்பனயில் டிச.27-இல் 

ஜதாடக் ம் 

எட்டாெது உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார மாநாடு ஜசன்பனயில் ெரும் 

டிச.27-ஆம் கததி முதல் 29-ஆம் கததி ெபர ஜதாடாா்ந்து மூன்று 

நாள் ள் நபடஜைறவுள்ைது. 

இது குறித்து உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார பமயத்தின் தபலெரும் 

மாநாட்டு அபமப்ைாைருமான வி.ஆாா்.எஸ்.சம்ைத், விஜிபி உல த் தமிழ்ச் 

சங் த்தின் நிறுெனாா் வி.ஜி.சந்கதாஷம், ஓய்வு ஜைற்ற நீதிைதி 

டி.என்.ெள்ளிநாய ம், கைராசிரியாா் உல நாயகி ைழனி ஆகிகயாாா் 

ஜசன்பனயில் சனிக்கிழபம ஜசய்தியாைாா் ளிடம் கூறியது: 

உலஜ ங்கும் உள்ை தமிழ் ஜதாழிலதிைாா் ள், ஜதாழில்முபனகொபர 

ஒருங்கிபணக்கும் ெப யில் துபை, ஜதன்னாப்பிரிக் ா, புதுச்கசரி 

உள்ளிட்ட இடங் ளில் 7 இதுெபர ஏழு முபற உல த் தமிழாா் 

ஜைாருைாதார மாநாடு ள் நடத்தப்ைட்டுள்ைன. 

இந்தநிபலயில் தற்கைாது எட்டாெது உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார 

மாநாடு ஜசன்பன கிண்டியில் உள்ை லீ ஜமரிடியன் கஹா ட்டலில் 

டிச.27-ஆம் கததி முதல் 29-ஆம் கததி ெபர ஜதாடாா்ந்து மூன்று 

நாள் ள் நபடஜைறவுள்ைது. இந்த மாநாட்டில் உல ம் முழுெதுமிருந்து 

500-க்கும் கமற்ைட்ட தமிழ் ஜதாழிலதிைாா் ளும், 

ஜதாழில்முபனகொாா் ளும் ைங்க ற் வுள்ைனாா். 

தமிழ த்தில் விஐடி கெந்தாா் ஜி.விசுெநாதன், ைாரத் நி ாா்நிபல ைல் பல. 

கெந்தாா் ஜெ த்ரட்ச ன், ஜதாழிலதிைாா் ள் ஜெம் ஆாா்.வீரமணி, விஜிபி 

குழுமங் ளின் தபலொா் வி.ஜி.சந்கதாஷம், ைழனி ஜி.ஜைரியசாமி 

உள்ளிட்கடாாா்  லந்து ஜ ாண்டு சிறப்புபரயாற்றவுள்ைனாா். தமிழ  

அரசின் சாாா்பில் அபமச்சாா் ள் துபரமுரு ன், தங் ம் ஜதன்னரசு, 

தா.கமா.அன்ைரசன் மற்றும் அரசு ஜசயலாா் ள் ைங்க ற்று 

சிறப்புபரயாற்றவுள்ைனாா். 

ஜெளிநாடு ளிலிருந்து  யானா நாட்டின் முன்னாள் பிரதமாா் கமாசஸ் 

வீராசாமி நா முத்து, கமாரீஷஸ் முன்னாள் குடியரசுத் தபலொா் 

ைரமசிெம் பிள்பை பெயாபுரி, இலங்ப  முன்னாள் அபமச்சாா் 



         

    

ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்கடாாா் இபணயெழியில் 

உபரயாற்றவுள்ைனாா். தமிழ த்தில் ஜதாழில் ஜதாடங் வும், ெணி  

ொய்ப்பு ள் குறித்து விொதிக் வும் தனி அமாா்வு ஏற்ைாடு 

ஜசய்யப்ைட்டுள்ைது. தினமும் மாபல கெபையில்  பல நி ழ்ச்சி ள் 

நபடஜைறும். 

இந்த மாநாடு உல ம் முழுெதும் ொழும் தமிழாா் ள் ஜைாருைாதாரம், 

ைண்ைாடு,  பல, சமூ  நலன், திறன் கமம்ைாடு ஆகியெற்றில் சிறந்து 

விைங்  ஊக்குவிப்ைா  அபமயும். மாநாட்டின் இறுதி நாளில் சிறந்த 10 

தமிழாாா்ெலாா் ளுக்கு ‘உல த் தமிழ் மாமணி விருது’ 

ெழங் ப்ைடவுள்ைது. 

 



         

    

1. அண்மையில் பறமைக் காய்ச்சல் பாதிப்பால் 12000 ைாத்துகமை 

ககான்கறாழித்த இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) கேரளா  

ஈ) பீோர் 

✓ கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் அண்மமயில் பறமவக் ோய்ச்சல் 

பாதிப்புேள் பதிவாகியுள்ளன. கமலும் தேழி கிராமத்தில் மமாத்தம் 12,000 

வாத்துேள் இதன் காரணமாக ககான்க ாழிக்ேப்பட்டன. அப்பகுதி 

ேட்டுப்பாட்டு மண்டலமாே அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. பல்கவறு பகுதிேளில் 

இருந்து மபறப்பட்ட கூடுதல் மாதிரிேள் கபாபாலில் உள்ள ICAR-National 

Institute of High Security Animal Diseases நிறுவனத்துக்கு பரிகசாதமன 

-க்ோேவும் பறமவக்ோய்ச்சல் பாதிப்புேமளக் ேண்டறிவதற்ோேவும் 

அனுப்பப்பட்டுள்ளன. 

 

2. அண்மையில் ஓரினச்சசர்க்மக திருைணத்மத அனுைதிக்கும் 

சட்டத்மத அங்கீகரித்த கதன்னகைரிக்க நாடு எது? 

அ) அர்மென்டினா 

ஆ) சிலி  

இ) மபரு 

ஈ) மபாலிவியா 

✓ சிலி அதிபர் மசபாஸ்டியன் பிகனரா அண்மமயில் ஓரினச்கசர்க்மே 

தம்பதிேமள திருமணம் மசய்து மோள்ள அனுமதிக்கும் சட்டத்தில் 

மேமயழுத்திட்டார். இந்த விழாவில் LGBT மற்றும் பரந்த மனித 

உரிமமேளுக்ோன ஆர்வலர்ேள் ேலந்துமோண்டனர். 

✓ அந்த நாட்மடப்மபாறுத்தவமர, சட்டம் ‘இரு நபர்ேளுக்கு இமடயிலான 

அமனத்து ோதல் உறவுேமளயும் சமமான நிமலயில் மவக்கிறது’. 

 

3. 2021’இல் இந்தியாவில் கூகுளில் அதிகம் சதடப்பட்ட ஆளுமை 

யார்? 

அ) நீரஜ் கசாப்ரா  

ஆ) எகலான் மஸ்க் 

இ) P V சிந்து 

ஈ) மீராபாய் சானு 

✓ கூகுள் தனது ‘2021ஆம் ஆண்டின் ததடல்’ பட்டியமல மவளியிட்டது, 

இது உலேம் முழுவதும் அதன் கதடுமபாறியில் அதிேம் கதடப்பட்டமதக் 

ோட்டுகிறது. ஒலிம்பிக் தங்ேப்பதக்ேம் மவன்ற நீரஜ் கசாப்ரா, 2021’இல் 

இந்தியாவில் அதிேம் கதடப்பட்ட ஆளுமம ஆனார். 

✓ 2021’இல் இந்தியாவில் கூகுளில் அதிேம் கதடப்பட்ட தமலப்புேளில், ICC 

T20 உலேக்கோப்மப மற்றும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக், CoWin, Euro Cup, 

மற்றும் Tokyo Olympics ஆகியமவ இடம் மபற்றுள்ளன. 

 

4. நாடாளுைன்றத்தில் அண்மையில் நிமறசைற்றப்பட்ட NIPER 

(திருத்தம்) ைசசாதா, ‘சதசிய முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த நிறுைனம்’ 

அந்தஸ்மத ____ எதற்கு ைழங்க முமனகிறது? 

அ) மருந்து ேல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள்  

ஆ) மபட்கராலிய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள் 

இ) உடற்ேல்வி நிறுவனங்ேள் 

ஈ) தத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள் 

✓ கதசிய மருந்துக் ேல்வி & ஆராய்ச்சி நிறுவன (திருத்தம்) மகசாதாமவ 

நாடாளுமன்றம் அண்மமயில் நிமறகவற்றியது. அேமதாபாத், ஹாஜிபூர், 

மஹதராபாத், மோல்ேத்தா, மேௌோத்தி மற்றும் கரபகரலி ஆகிய 

இடங்ேளில் அமமந்துள்ள கமலும் ஆறு மருந்துக் ேல்வி & ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்ேளுக்கு ‘கதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனம்’ என்ற 

அந்தஸ்மத வழங்குவமத இது கநாக்ேமாேக் மோண்டுள்ளது. அவற்றுக் 

-ோன ஆகலாசமனக் குழுமவ அமமப்பதும் இதன் கநாக்ேமாகும். 

 

 

 

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

ஆய்ைகங்கமை நிறுைப்சபாைதாக NITI ஆசயாக் அறிவித்தது? 

அ) ெம்மு ோஷ்மீர்  

ஆ) கோவா 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) அருணாச்சல பிரகதசம் 

✓ ெம்மு-ோஷ்மீரில் 1,000 அடல் டிங்ேரிங் ஆய்வேங்ேமள நிறுவ 

உள்ளதாே NITI ஆகயாக் அறிவித்துள்ளது. அவற்றில், 187 நிறுவனங்ேள் 

இந்த நிதியாண்டின் இறுதிக்குள் நிறுவப்படும். ATL என்பது, அறிவியல் 

ேருத்துக்ேமளப் பரிகசாதித்து, புரிந்துமோள்வதற்ோன வழிேமள 

உருவாக்குவதன்மூலம் குழந்மதேளின் அறிவாற்றல் வளர்ச்சிமய 

அதிேரிப்பதற்ோன NITI ஆகயாக்கின் ஒரு முன்மனடுப்பாகும். 

 

6. எந்த ைாநில காைல்துமற, இடரில் இருக்கும் குடிைக்கமை காைல் 

துமறயுடன் இமணப்பதற்காக, ‘Call your Cop’ என்ற திறன்சபசி 

கசயலிமய அறிமுகப்படுத்தியது? 

அ) நாோலாந்து  

ஆ) கமற்கு வங்ேம் 

இ) கேரளா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ நாோலாந்து ோவல்துமற அண்மமயில் ‘Call your Cop’ என்ற திறன் 

கபசி மசயலிமய அறிமுேப்படுத்தியது. இது மாநிலத்தின் அமனத்து 

குடிமக்ேளும் மற்றும் இடரில் உள்ளவர்ேளும் ஒரு மநாடியில் ோவல் 

துமறமய மதாடர்பு மோள்ள உதவுகிறது. இந்தச் மசயலியில் உள்ள 

அம்சங்ேளில் அமடவு, எச்சரிக்மேேள், சுற்றுலா குறிப்புேள், SOS, 

அருகிலுள்ள ோவல் நிமலயம் மற்றும் கதடல் ஆகியமவயும் அடங்கும். 

 

7. ’ஹனுக்கா’மை ககாண்டாடடுகிற ைக்கள் யார்? 

அ) யூதர்ேள்  

ஆ) கிறிஸ்தவர்ேள் 

இ) முஸ்லிம்ேள் 

ஈ) சீக்கியர்ேள் 

✓ ‘விளக்குேளின் திருவிழா’ என்றும் அமழக்ேப்படுகிற ‘ஹனுக்ோ’, ஒரு 

மோடுங்கோல் மன்னருக்கு எதிரான யூதர்ேளின் மவற்றிமயக் 

மோண்டாடும் ஒரு யூதத்திருவிழாவாகும். ஹனுக்ோ - எட்டு நாள் யூத 

மோண்டாட்டம் ஆபிரோம் உடன்படிக்மேக்குப் பிறகு மதாடர்ச்சியாே 

2ஆவது ஆண்டாே, நவம்பர் 28 மற்றும் டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமம 

வமர UAE முழுவதும் நடத்தப்படுகிறது. 

 

8. சில சையங்களில் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற காசைரி திட்டத்துடன் 

கதாடர்புமடய துமற எது? 

அ) நதி கமலாண்மம 

ஆ) உள்நாட்டு இயந்திரங்ேளின் வளர்ச்சி  

இ) மமாழிமயப் பாதுோத்தல் 

ஈ) பருவநிமல மாற்றம் 

✓ பாதுோப்புக்ோன கேபினட் ேமிட்டி (CCS) 1989’இல் உள்நாட்டிகலகய 

தயாரிக்ேப்பட்ட ோகவரி எஞ்சின் திட்டத்திற்கு அனுமதி அளித்தது. 30 

ஆண்டுேள் ஓடிய இத்திட்டம் `2035.56 கோடி மசலவில் ஒன்பது முழு 

முன்மாதிரி இயந்திரங்ேள் மற்றும் நான்கு முக்கிய இயந்திரங்ேமள 

உருவாக்கியது. சமீபத்தில், மலட் ோம்பட் ஏர்கிராப்ட் (எல்சிஏ) கதொஸ் 

தற்கபாது இறக்குமதி மசய்யப்பட்ட எஞ்சினுடன் ஒருங்கிமணக்ேப்பட்டு 

-ள்ளதாே அறிவிக்ேப்பட்டது. கமலும் எதிர்ோலத்தில் எல்சிஏ வமேேள் 

மற்றும் அட்வான்ஸ்டு மீடியம் ோம்பட் ஏர்கிராப்ட்கபான்ற விமானங்ே 

-மள இயக்குவதற்கு உள்நாட்டு இயந்திரங்ேமள உருவாக்குவதற்கு 

உத்கதசிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கபண்கள் பசலான் டி’ஓர் விருமத 

கைன்ற அகலக்ஸியா புட்கடல்லாஸ் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) ஸ்மபயின்  

இ) UK 

ஈ) அர்மென்டினா 

✓ 2021 பகலான் டி’ஓர் பிரான்ஸ் ோல்பந்து விருதின்கபாது 2021ஆம் 

ஆண்டிற்ோன மபண்ேள் பகலான் டி’ஓர் விருமத ஸ்பானிஷ் ோல்பந்து 

வீராங்ேமன அமலக்ஸியா புட்மடல்லாஸ் மபற்றுள்ளார். 

✓ FC பார்சிகலானாவின் மிட்பீல்டர் அமலக்சியா புமடல், அடா மஹேர்மபர்க் 

மற்றும் கமேன் இராபிகனாவுக்குப் பிறகு பரிமச மவன்ற மூன்றாவது 

மபண் வீராங்ேமன ஆவார். லிகயானல் மமஸ்ஸி ஏழாவது முமறயாே 

பகலான் டி’ஓர் விருமத மவன்றுள்ளார். 21 வயதுக்குட்பட்ட சிறந்த 

வீரருக்ோன கோபா டிராபிமய பார்சிகலானாவின் 19 வயதான மபட்ரி 

மவன்றார். 

 

10. NSO’இன் GDP ைதிப்பீட்டின்படி, 2021-22ஆம் ஆண்டின் 

இரண்டாம் காலாண்டில் நிமலயான விமலயில் GDP என்ன? 

அ) 5.6 

ஆ) 6.4 

இ) 8.4  

ஈ) 9.8 

✓ கதசிய புள்ளியியல் அலுவலேம் (NSO), புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்ே 

அமமச்சேம் 2021-22 (Q2 2021-22) இரண்டாம் ோலாண்டிற்ோன 

(ெூமல-மசப்டம்பர்) மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) 

மதிப்பீடுேமள மவளியிட்டது. Q2 2021-22’இல் நிமலயான விமலயில் 

GDP ₹35.73 லட்சம் கோடியாே மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 2020-21ஆம் 

ோலாண்டில் ₹32.97 லட்சம் கோடியாே இருந்தது. 

✓ இது 2020-21ஆம் ோலாண்டில் நிலவிய 7.4 சதவீத சுருக்ேத்துடன் 

ஒப்பிடும்கபாது 8.4 சதவீத வளர்ச்சியுடன் உள்ளது. 

 


1. ரூ.339 கோடியில் புதுப்பிக்ேப்பட்ட ோசி விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேம் 

ோசி விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேம் ரூ.339 கோடி மசலவில் 3 ஆயிரம் 

ச.அ’இலிந்து 5 லட்சம் சதுர அடியாே விரிவாக்ேம் மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

புதுப்பிக்ேப்பட்ட கோயிமல பிரதமர் நகரந்திர கமாடி கநற்று நாட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்தார். 

உத்தர பிரகதச மாநிலம் வாரணாசியில் உலே பிரசித்தி மபற்ற ோசி 

விஸ்வநாதர் கோயில் அமமந்துள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு வரும் 

பக்தர்ேள் ேங்மேயில் நீராடி, புனித நீமர எடுத்துச் மசன்று கோயிலில் 

வழங்குவது வழக்ேமாகும். ோசி கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்ேள் 

எண்ணிக்மே மதாடர்ந்து அதிேரித்து வருகிறது. அதனால், மநரிசல் 

மிகுந்த மதருக்ேள், கமாசமான சுற்றுப்புறத்மத ேடந்து பக்தர்ேள் 

கோயிலுக்கு மசல்ல கவண்டிய நிமல இருந்தது. 

இந்த பிரச்சிமனக்கு தீர்வு ோண விஸ்வநாதர் கோயிமலயும் ேங்மே 

நதியின் ேமரேமளயும் இமணக்கும் வமேயில் விரிவான பாமதமய 

அமமக்ே பிரதமர் நகரந்திர கமாடி திட்டமிட்டார். இதன்படி, ேடந்த 2019-

ம் ஆண்டு மார்ச் 8-ம் கததி கோயில் வளாேத்மத விரிவாக்ேம் மசய்யும் 

திட்டத்துக்கு அடிக்ேல் நாட்டப்பட்டது. இதற்ோே கோயிமல சுற்றியிருந்த 

300-க்கும் கமற்பட்ட மசாத்துேள் மேயேப்படுத்தப்பட்டன. 

இந்த திட்டத்தில் அதிே ஆர்வம் ோட்டிய பிரதமர், அடிக்ேடி வாரணாசிக்கு 

வந்து ஆகலாசமனேமள வழங்கினார். அவரது ஆகலாசமனயின்படி 

மாற்றுத் திறனாளிேளும் எளிதில் வந்து மசல்லும் வமேயில் 

சாய்தளங்ேள், நேரும் படிக்ேட்டுேள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிேள் 

ஏற்படுத்தப்பட்டன. சுற்றுலா வசதி மமயம், கவத மமயம், அருங்ோட்சிய 

-ேம், பார்மவயாளர் மாடம், உணவு விடுதிேள் உள்ளிட்ட வசதிேளும் 

மசய்யப்பட்டன. 

பமழய ேட்டிடங்ேமள இடிக்கும்கபாது 40-க்கும் கமற்பட்ட பழமமயான 

கோயில்ேள் ேண்டறியப்பட்டன. அமவ பாதுோக்ேப்பட்டு அழகுபடுத்தப்ப 

-ட்டன. விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேத்தில் ஆதி சங்ேராச்சாரியார், பாரத 

மாதா, ராணி அகில்யாபாய் கஹால்ேர் சிமலேள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

சுமார் 3 ஆயிரம் சதுர அடியாே இருந்த கோயில் வளாேம், ரூ.339 கோடி 

மசலவில் 5 லட்சம் சதுர அடி அளவுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டது. 

 

2. ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஆதிக்ேம் மசலுத்தும் நாடுேள் பட்டியல்: 

இந்தியாவுக்கு 4-ஆவது இடம்; அமமரிக்ோ முதலிடம் 

ஆசிய பிராந்தியத்தில் அதிேமாே ஆதிக்ேம் மசலுத்தும் நாடுேளின் 

பட்டியலில் இந்தியா 4-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

வட அமமரிக்ே ேண்டத்மதச் கசாோ்ந்த நாடாே இருந்தாலும், ஆசியாவில் 

அதிே மசல்வாக்கு மோண்ட நாடாே அமமரிக்ோ உள்ளது. 

ஆசிய பிராந்தியத்தில் மசல்வாக்கு மோண்ட நாடுேள் குறித்து 

ஆஸ்திகரலியாமவச் கசாோ்ந்த கலாவி நிறுவனம் ஆண்டுகதாறும் ஆய்வு 

நடத்தி வருகிறது. நடப்பாண்டுக்ோன ஆய்வறிக்மேமய அந்நிறுவனம் 

அண்மமயில் மவளியிட்டது. 

அதில், சீனாமவ பின்னுக்குத் தள்ளி, ஆசிய பிராந்தியத்தில் அதிேம் 

ஆதிக்ேம் மசலுத்தும் நாடாே அமமரிக்ோ உள்ளதாேத் 

மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. பட்டியலில் சீனா 2-ஆவது இடத்திலும், ெப்பான் 

3-ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 4-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. ரஷியா, 

ஆஸ்திகரலியா, மதன் மோரியா, சிங்ேப்பூாோ், இந்கதாகனசியா, தாய்லாந்து 

ஆகியமவ அடுத்தடுத்த இடங்ேளில் உள்ளன. 

ேடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமேயில் சீனா, ெப்பான், ஆஸ்திகரலியா, 

ரஷியா ஆகிய நாடுேள் ஆசிய பிராந்தியத்தில் தங்ேள் மசல்வாக்மே 

இழந்துள்ளதாே அறிக்மேயில் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. மற்ற நாடுேளுடன் 

ஒப்பிடுமேயில் சீனாவும் ெப்பானும் அதிே அளவில் தங்ேள் மசல்வாக்மே 

இழந்துள்ளன. அகத கவமளயில், அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு சற்று 

உயாோ்ந்துள்ளது. 

தூதரேத் மதாடாோ்பு, ேலாசார ஆதிக்ேம், மபாருளாதார உறவு, எதிாோ்ோல 

வளங்ேள் உள்ளிட்ட பல்கவறு விவோரங்ேளில் சீனா தனது 

ஆதிக்ேத்மத இழந்ததாே அறிக்மேயில் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. தூதரேத் 

மதாடாோ்பு, மபாருளாதார உறவு ஆகிய மதிப்பீடுேளில் இந்தியா தனது 

மசல்வாக்மே இழந்துள்ளது. 

அதிபாோ் கொ மபடன் தமலமமயிலான நிாோ்வாேம் ஆசிய பிராந்தியத்தில் 

உள்ள நாடுேளுடன் தூதரே உறமவ வலுப்படுத்தியதால், 

அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு அதிேரித்துள்ளதாேத் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

ேகரானா தடுப்பூசிமய அதிே எண்ணிக்மேயில் மசலுத்தி மபாருளாதார 

பாதிப்பில் இருந்து விமரவில் மீண்டதும் அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு 

அதிேரிப்புக்கு முக்கியக் ோரணம் என்று மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் பட்டியலில், அண்மட நாடுேளான பாகிஸ்தான் (15-ஆவது இடம்), 

வங்ேகதசம் (19-ஆவது இடம்), இலங்மே (20-ஆவது இடம்), மியான்மாோ் 

(21-ஆவது இடம்), கநபாளம் (25-ஆவது இடம்) ஆகியமவ 

இந்தியாமவவிடப் பின்தங்கிகய உள்ளன. 

 

3. மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம் சார்பில் சங்ே இலக்கிய 

நூல்ேள் முதல்முமறயாே ேன்னடத்தில் மமாழிமபயர்ப்பு: 8 ஆயிரம் 

பக்ேங்ேளில் 9 நூல்ேளாே மவளியீடு 

மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வுநிறுவனம் சார்பில் சங்ே இலக்கிய நூல்ேள் 

முதல்முமறயாேேன்னடத்தில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ் மசவ்வியலின் சிறப்மப உலேம் முழுவதும் மோண்டும் மசல்லும் 

கநாக்கில், மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம் மசயல்பட்டு 

வருகிறது. அதன்படி, ஐம்மபரும் ோப்பியங்ேளில் ஒன்றான 

மணிகமேமல ோப்பியம் சீனம், ெப்பானீஸ், மோரியன் உள்ளிட்ட 23 

மமாழிேளில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டு வருகிறது. அகதகபால, திருக்குறமள 

58 பழங்குடியினர் மமாழிேள் உட்பட 120-க்கும்கமற்பட்ட மமாழிேளில் 

மமாழிமபயர்க்கும் பணிமய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம் 

கமற்மோண்டு வருகிறது. இந்நிமலயில், 9 சங்ேஇலக்கிய நூல்ேள் 

முதல்முமறயாே ேன்னட மமாழியில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டுள்ளன. 

இதுகுறித்து மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவன இயக்குநர் கபராசிரியர் இரா 

சந்திரகசேரன் கூறியதாவது: 

கிமு.300 - கிபி. 300 வமரயிலான ோலேட்டத்தில் எழுந்த பாடல்ேளின் 

மதாகுப்பாே சங்ே இலக்கியம் அமமகிறது. அதன்படி, எட்டுத்மதாமேயும், 

பத்துப்பாட்டும் சங்ேஇலக்கியமாகும். ‘யாதும் ஊகர யாவரும் கேளிர்’, 

‘அமிழ்தம் இமயவது ஆயினும் இனிது எனத் தமியர் உண்டலும் இலர்’, 

‘மசல்வத்துப் பயகன ஈதல்’  உள்ளிட்ட ஏராளமான உயரிய 

கோட்பாடுேமள சங்ே இலக்கியம் மோண்டுள்ளது. 

 

 



         

    

இமத உலே மக்ேளிமடகய மோண்டும் மசல்லும் கநாக்கில் 

மமாழிமபயர்க்கும் பணிமய தமிழாய்வு நிறுவனம் சில ஆண்டுேளுக்கு 

முன்பு மதாடங்கியது. முதல்ேட்டமாே, ேன்னட மமாழியில் சங்ே 

இலக்கியங்ேமள மமாழிமபயர்க்ே நடவடிக்மே எடுக்ேப்பட்டது. அதன்படி, 

நற்றிமண, குறுந்மதாமே, ஐங்குறுநூறு, பத்துப்பாட்டு, பரிபாடல், 

ேலித்மதாமே, அேநானூறு, புறநானூறு, பதிற்றுப்பத்து ஆகிய சங்ே 

இலக்கியங்ேள் சுமார் 8 ஆயிரம் பக்ேங்ேமள மோண்ட 9 நூல்ேளாே 

உருவாக்ேப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம், ேன்னடத்தில் இல்லாத அேப் 

புறக்கோட்பாடுேள் அந்த மமாழிக்குகிமடப்பகதாடு, தமிழுக்கே உரியபிற 

கோட்பாடுேமளயும், மசாற்சிறப்பிமனயும் அம்மமாழி வாயிலாேகவ 

உயர்த்த முடியும். 

இரு மமாழிேளின் இலக்கியத்மத ஒப்பீட்டாய்வு மசய்வதன்மூலம் மமாழி 

அறிஞர்ேளுக்கு மிேப்மபரிய ஆய்வுத் தளத்மத உருவாக்ே முடியும். 

மமாழி அறிஞர்ேள் ஒன்றிமணந்தால், இரு மாநிலங்ேளுக்கும் இமடகய 

நல்லுறவும் வலுப்மபறும். 

மமாழிமபயர்க்ேப்பட்ட நூல்ேளுக்கு ேன்னட மமாழி அறிஞர்ேள்மத்தியில் 

நல்ல வரகவற்பு கிமடத்துள்ளது. இந்த மமாழிமபயர்ப்பு பணியில் 

மபங்ேளூரு தமிழ்ச் சங்ேத்தின் கபராசிரியர் இரா.சீனிவாசன் 

ஒருங்கிமணப்பில், கபராசிரியர்ேள் தா.கிருஷ்ணமூர்த்தி, கே.மலர்விழி, 

ஏ.சங்ேரி, ஜி.சுப்பிரமணியன், மா.அரங்ேசாமி, கே.வனொ குல்ேர்னி, 

நா.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகிகயார் ஈடுபட்டனர். சங்ே இலக்கியங்ேமள பிற 

மமாழிேளிலும் மமாழிமபயர்க்கும் பணி கமற்மோள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

 



         

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ககத்தரின் ரஸ்ஸல், எந்த 

உலகளாவிய நிறுவனத்தின் புதிய தமலவராக உள்ளார்? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) உலக ப ொருளொதொர மன்றம் 

இ) UNICEF  

ஈ) IMF 

✓ ஐநொ அவவயின் குழந்வதகள் நல அவமப் ொன UNICEF’இன் அடுத்த 

தவலவரொக அபமரிக்க அதி ர் ஜ ொபிடனின் உதவியொளரொன ஜகத்தரின் 

ரஸல் நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர்.  ூவல மொதம்  தவி விலகிய பென்ரிட்டொ 

ஃஜ ொர்க்கு அடுத்த டியொக ரஸ்ஸல் வருவொர் என்று ப ொதுச்பெயலொளர் 

அன்ஜடொனிஜயொ குட்டபரஸ் அறிவித்தொர். 

 

2. ைர்கைாொவின் (mouse opossums) பூர்வீகம் எது? 

அ) அபமரிக்கொ  

ஆ) அண்டொர்டிகொ 

இ) ஐஜரொப் ொ 

ஈ) ஆசியொ 

✓ பமௌஸ் ஓஜ ொஸம்கள் நிஜயொட்ஜரொபிகல் மொர்சுபியல் குடும் மொன 

டிபடல்பிஜடயிஜலஜய ஒப்பீட்டளவில் மிகச்சிறிய உறுப்பினர்களொகும். 

அவவ அபமரிக்கொவவ, குறிப் ொக பதன்னபமரிக்கொவவ பூர்வீகமொகக் 

பகொண்டவவயொகும். அண்வமயில் புதிதொக இனங்கொணப் ட்ட இனம்,  

✓ அட்லரின் மவுஸ் ஓஜ ொெம் (மர்ஜமொெொ அட்பலரி) என்று ப யரிடப் ட்டது. 

அது மிகச்சிறிய துவணப்பிரிவொன வமஜகொரியஸில் ஒன்றொகும். இது 

ஆரொய்ச்சியொளர் கிபரக் அட்லரின் ப யரொல் அவழக்கப் டுகிறது. 

 

3. COVID-19 ைற்றும் சடங்கு ஆகிய இரண்டின் கலமவயான 

ககாவிசடங்குக் காய்ச்ெலால் ொதிக்கப்ெட்ட இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) ஜகரளொ 

ஆ) பதலுங்கொனொ  

இ) மத்திய பிரஜதெம் 

ஈ) கு ரொத் 

✓ ஜகொவிட்-19 ஜநொயொளி படங்கு வவரஸொல்  ொதிக்கப் டும்ஜ ொது ஏற் டும் 

ஜகொவிபடங்குக் கொய்ச்ெல்  ொதிப்வ  தற்ஜ ொது பதலுங்கொனொ மொநிலம் 

கண்டுவருகிறது. பதலுங்கொனொவில் 8க்கும் ஜமற் ட்ஜடொர் ஜகொவிபடங்கு 

கொய்ச்ெலொல்  ொதிக்கப் ட்டுள்ளனர். இந்தக் கலவவ ஜநொய்த்பதொற்றின் 

அறிகுறிகளில் “உடல் அழுத்தம், மூச்சுத்திணறல், குளிர், உடல் வலிகள் 

மற்றும் மூட்டு வலிகள்” ஆகியவவ அடங்கும். COVID-19 மற்றும் 

படங்குவுக்கு ஒஜர மொதிரியொன அறிகுறிகள் உள்ளன. 

 

4. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற “பிமரட்’ஸ் திமிங்கலத்தின்” 

நிமல என்ன? 

அ) அற்றுவிட்ட இனம் 

ஆ) அருகிவிட்ட இனம்  

இ) தீவொய்ப்பு கவவல குவறந்த இனம் 

ஈ) அச்சுறு நிவலவய அண்மித்த இனம் 

✓ பமக்சிஜகொ வவளகுடொ “பிவரட்’ஸ் திமிங்கலங்கள்” அருகிவிட்ட உயிரி 

-னங்கள் ெட்டத்தின்கீழ் “அருகிவிட்ட இனம்” என வவகப் டுத்தப் ட்டுள் 

-ளன. அவவ, பமக்ஸிஜகொ வவளகுடொவில் வசிக்கும் ஒஜர  ல்லற்ற 

திமிங்கலங்ளொகும். நூற்றுக்கும் குவறவொன திமிங்கலங்கள் மட்டுஜம 

தற்ஜ ொதுள்ளன. ஒடிஸொவின் பூரி மற்றும் கஞ்ெம் மொவட்ட எல்வலக்கு 

அருஜக அழிந்துவரும் பிவரட் திமிங்கலம் இறந்து கவர ஒதுங்கியது. 

 

5. காைன்சவல்த் ொம்பியன்ஷிப்பில் தங்கப்ெதக்கம் சவன்ற ஜில்லி 

தலசெசெராவுடன் சதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 

அ) வில்வித்வத 

ஆ) துப் ொக்கிச்சுடுதல் 

இ)  ளு தூக்குதல்  

ஈ) குத்துச்ெண்வட 

✓ உஸ்ப கிஸ்தொனின் தொஷ்கண்டில் நவடப ற்றுவரும் கொமன்பவல்த் 

 ளுதூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப் ஜ ொட்டியில் ப ண்களுக்கொன 49 கிஜலொ 

எவடப்பிரிவில் இந்திய வீரொங்கவன ஜில்லி தலப பெரொ தங்கப் 

 தக்கம் பவன்றொர். முன்னதொக, ஆண்களுக்கொன 55 கிஜலொ ‘ஸ்னொட்ச்’ 

பிரிவில் ெங்ஜகத் மகொஜதவ் ெர்கொர் தங்கப் தக்கம் பவன்றஜதொடு, புதிய 

‘ஸ்னொட்ச்’ ஜதசிய ெொதவனவயயும்  வடத்தொர். கொமன்பவல்த்  ளு 

தூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப் மற்றும் உலக  ளு தூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப் 

ஆகிய இரண்டிலும் இந்தியொ ஜ ொட்டியிடுகிறது. 

 

6. அண்மையில் காலைான கெராசிரியர் ரபிகுல் இஸ்லாம், எந்த 

நாட்டின் அறிஞர் ைற்றும் கலாச்ொர ஆர்வலராவார்? 

அ) இந்தியொ 

ஆ) வங்கொளஜதெம்  

இ)  ொகிஸ்தொன் 

ஈ) ஆப்கொனிஸ்தொன் 

✓ ஜதசிய ஜ ரொசிரியர் ரபிகுல் இஸ்லொம், வங்கொளஜதெத்வதச் ஜெர்ந்த ஓர் 

அறிஞர் மற்றும் கலொச்ெொர ஆர்வலர் ஆவொர். அவர் ெமீ த்தில் தனது 87 

ஆம் வயதில் கொலமொனொர். பமொழியியலொளரொன இவர் 1952’இல் பமொழி 

இயக்கத்தில் தீவிரமொக  ங்ஜகற்றொர். ஜமலும் 2018’இல் அரெொங்கத்தொல் 

ஜதசிய ஜ ரொசிரியரொக நியமிக்கப் ட்டொர். அவர் சுதந்திர விருது, எகுஜே 

 தக் மற்றும்  ங்களொ அகொடமி இலக்கிய விருது ஆகியவற்வறப் ப ற்றொர். 

அவருக்கு ெர்வஜதெ தொய்பமொழி விருதும் வழங்கப் ட்டது. 

 

7. உலகின் புதிய குடியரொக ைாறிய ொர்ெடாஸின் முதல் குடியரசுத் 

தமலவர் யார்? 

அ) ஜடம் ெொண்ட்ரொ ஜமென்  

ஆ) மக்டஜலனொ ஆண்டர்ென் 

இ) ஜகட்ரின்  ொஜகொப்ஸ்ஜடொட்டிர் 

ஈ) ென்னொ மரின் 

✓ பிரிட்டிஷ் கொலனியொக மொறி 396 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கரீபியன் தீவு 

நொடொன  ொர் டொஸ் ெமீ த்தில் உலகின் புதிய குடியரெொக மொறியுள்ளது. 

அந்நொடு, இரொணி இரண்டொம் எலிெப த்வத அரெ தவலவர்  தவியில் 

இருந்து நீக்கியது. நொட்டின் தவலவம நீதி தி, ஜடம் ெொண்ட்ரொ ஜமெவன 

குடியரசுத் தவலவரொக  தவிப்பிரமொணம் பெய்துவவத்தொர்.  ொர்ஜ டியன் 

 ொடகி ரிெொனொ ஜதசிய வீரொங்கவனயொக அறிவிக்கப் ட்டொர். 

 

8. 2021 நவம்ெரில் வசூல் செய்யப்ெட்ட சைாத்த GST எவ்வளவு? 

அ) `0.75 லட்ெம் ஜகொடி 

ஆ) `0.95 லட்ெம் ஜகொடி 

இ) `1 லட்ெம் ஜகொடி 

ஈ) `1.3 லட்ெம் ஜகொடி  

✓ மத்திய நிதி அவமச்ெகம் பவளியிட்டுள்ள தகவலின் டி, GST வருவொய் 

பதொடர்ந்து இரண்டொவது மொதமொக ₹1,31,526 ஜகொடியொக உலொளது. இது 

கடந்த ஆண்டு இஜத மொதத்தின் GST வருவொவயவிட 25% அதிகமொகும். 

ஜமலும், 2019ஐ ஒப்பிடும்ஜ ொது 27% அதிகமொகும். இதுவவர இல்லொத 

அளவுக்கு GST வசூல், ஏப்ரலில் ₹1,41,384 ஜகொடியொக  திவொகியுள்ளது. 

பதொடர்ந்து 5ஆம் மொதமொக வசூல் ₹1 லட்ெம் ஜகொடிவயத் தொண்டியுள்ளது. 

 

9. இந்திய ஆயுதப்ெமடகளுக்கு அதிநவீன செரான் டிகரான்கமள 

வழங்கிய நாடு எது? 

அ) அபமரிக்கொ 

ஆ) இஸ்ஜரல்  

இ) பிரொன்ஸ் 

ஈ) ரஷ்யொ 

✓ அதிநவீன பெரொன் டிஜரொன்கவள இந்திய ஆயுதப் வடகளுக்கு 

இஸ்ஜரல் வழங்கியுள்ளது. அவவ தற்ஜ ொதுள்ள பெரொன்கவள விடவும் 

அதிநவீன ஆண்டி- ொமிங் திறன்பகொண்டவவ. இந்திய அரெொங்கம் 

 ொதுகொப்புப்  வடகளுக்கு வழங்கிய அவெரகொல நிதி அதிகொரத்தின்கீழ் 

இந்த டிஜரொன்கள் வகயகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இதன்கீழ் அவர்கள் தங்கள் இரொணுவத் திறவன ஜமம் டுத்துவதற்கொக 

`500 ஜகொடி மதிப்பிலொன உ கரணங்கள் மற்றும் அவமப்புகவள 

வொங்கவியலும். 

 

10. சுற்றுச்சூழல் அமைச்ெகத்தின் ெமீெத்திய தரவுகளின்ெடி, கடந்த 

10 ஆண்டுகளில் எத்தமன யாமனகள் சகால்லப்ெட்டுள்ளன? 

அ) 160 

ஆ) 360 

இ) 660 

ஈ) 1160  

✓ கொட்டு யொவனகள் இறப்பு பதொடர் ொக தமிழ்நொட்வடச் ஜெர்ந்த தகவல் 

அறியும் உரிவமச் ெட்ட ஆர்வலர் ஒருவர் தகவல் ஜகொரியிருந்தவத 

அடுத்து, மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அவமச்ெகத்தின் ‘யொவனகள் 

திட்ட’ பிரிவொல் அளிக்கப் ட்ட  திலில் கடந்த  த்து ஆண்டுகளில் 1160 

கொட்டு யொவனகள் பகொல்லப் ட்டிருப் து பதரியவந்தது. 

✓ 2020 டிெம் ர் மொதம் வவர கடந்த  த்து ஆண்டுகளில் நொடு முழுவதும் 

இரயில்களில் அடி ட்டு, மின்ெொரம் தொக்கி, ஜவட்வடயொடுதல் ஜ ொன்ற 

 ல்ஜவறு கொரணங்களொல் 1160 கொட்டு யொவனகள் இறந்துள்ளன. 

 


1.  ொரதி  ொடவல ஜமற்ஜகொள் கொட்டிய பிரதமர் 

‘கொசி நகர்ப் புலவர் ஜ சும் உவரதொன் 

கொஞ்சியில் ஜகட் தற்ஜகொர் கருவி பெய்ஜவொம்’ - 

இது ‘ ொரத ஜதெம்’ என்ற தவலப்பில் மகொகவி  ொரதியொர் எழுதிய  ொடலில் 

வரும் வரிகள். வொரொணசியில் திங்கள்கிழவம நவடப ற்ற விழொவில், 

 ொரதியின் ஜமற்கண்ட  ொடவல தமிழிஜலஜய ஜமற்ஜகொள்கொட்டி 

ஹிந்தியில் விளக்கமளித்தொர் பிரதமர் ஜமொடி. 

 

2. பிரிட்டனில் ஒவமக்ரொனுக்கு முதல் உயிரிழப்பு 

பிரிட்டனில் ஒவமக்ரொன் வவரஸ் பதொற்றுக்கு முதல் உயிரிழப்பு 

ஏற் ட்டுள்ளது. இவத பிரதமர் ஜ ொரிஸ் ொன்ென் உறுதி பெய்துள்ளொர். 

 

3. பென்வனயில் 7500 இடங்களில் பெயற்வக நுண்ணறிவு 

ஜகமரொக்கள் 

பென்வனயில் 7,500 இடங்களில் பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொக்கள், 

ப ண்களுக்கு எதிரொன குற்றங்கள் நவடப றும் இடங்கள், ப ொதுமக்கள் 

அதிகம் கூடும் இடங்களில் அவமக்கப் டுகின்றன. 

பென்வனயில் மொநகரில் ப ொதுமக்களின்  ொதுகொப்வ  உறுதி 

பெய்வதற்கொக கடந்த 2017-இல் ‘மூன்றொவது கண்’ என்ற ப யரில் 

கண்கொணிப்பு ஜகமரொ ப ொருத்தும் திட்டம் முன்பனடுக்கப் ட்டது. 

அப்ஜ ொவதய பென்வன ப ருநகர கொவல்துவற ஆவணயொா் ஏ ஜக 

விசுவநொதன், தனியொொா் மற்றும் ப ொதுமக்கள் உதவியுடன் 

ஜகமரொக்கவள ப ொருத்தும்  ணிவய தீவிரப் டுத்தினொொா். மூன்றொவது 

கண் திட்டத்துக்கு முன்பு வவர சில ஆயிரம் ஜகமரொக்கள் மட்டும் இருந்த 

பென்வனயில் இப்ஜ ொது 50 மீட்டருக்கு ஒன்று வீதம் சுமொொா் 2.80 லட்ெம் 

ஜகமரொக்கள் உள்ளன. 

80 ெதவீத வழக்குகளில் துப்பு: 

பென்வனயில் கண்கொணிப்பு ஜகமரொக்கள் குவறவொக இருந்த 

கொலகட்டத்தில் ெொட்சிகள், தடயங்கள் அடிப் வடயில் மட்டுஜம குற்ற 

வழக்குகள் துப்பு துலக்கப் ட்டன. இதனொல் எப்ஜ ொதும் ஜ ொலீஸொருக்கு 

ெவொலொகஜவ இருந்தது. 

ஆனொல் மூன்றொவது கண் திட்டத்துக்கு பின்னொா், ஜகமரொக்களின் 

உதவிஜயொடு குற்ற வழக்குகளில் ஜ ொலீஸொொா் எளிதொக துப்பு 

துலக்குகின்றனொா். 

சுமொொா் 80 ெதவீத வழக்குகளில் துப்பு துலக்குவதற்கு கண்கொணிப்பு 

ஜகமரொக்கஜள கொவல்துவறக்கு உதவுகின்றன. பென்வனயில் கடந்த 

கொலங்கவள விட தங்கச் ெங்கிலி  றிப்பு 50 ெதவீதம், பகொள்வள 24 

ெதவீதம், அடிதடி மற்றும் ஜமொதல் 11 ெதவீதம் குவறந்திருப் தொக 

கொவல்துவற தகவல்கள் பதரிவிக்கின்றன. இஜதஜ ொல பிற 

குற்றங்களும் கணிெமொக குவறந்துள்ளன. 

பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ: 

தற்ஜ ொது கண்கொணிப்பு ஜகமரொக்கவள விட அதிக திறன் பகொண்ட 

ஏஎன்பிஆொா் ஜகமரொ, முக அவடயொளம் கொணும் ஜகமரொ ஆகியவவ 

நகரின் முக்கியமொன  குதிகளில் ப ொருத்தப் ட்டு வருகின்றன. இதன் 

அடுத்தகட்ட நடவடிக்வகயொக பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொக்கள் 

பென்வனயில் ப ொருத்தப் ட உள்ளன. 

பென்வன கொவல்துவறக்கு ஒதுக்கப் ட்டுள்ள ரூ.150 ஜகொடி நிொா் யொ நிதி 

இதற்கொக  யன் டுத்தப் டுகிறது. ெொதொரண ஜகமரொக்கவள விட 

 ல்ஜவறு புதிய திறன்கவளயும், கொட்சிகளின் அடிப் வடயில் எச்ெரிக்வக 

விடுக்கும் வெதியும் பகொண்ட இந்த ஜகமரொக்கள் ப ொருத்தப் ட்டொல், 

ப ொதுமக்களின்  ொதுகொப்பு ஜமலும் உறுதிப் டுத்தப் டும். 

ஏபனனில் இந்த ஜகமரொக்கள் பவறும் கொட்சிகவள மட்டுமல்லொது 

ஒருவரது உணொா்வுகவளயும் அறியும் வெதி பகொண்டது. குற்றச் ெம் வம் 

நிகழ்வதற்குரிய சூழல் ஓரிடத்தில் ஏற் ட்டொல், அவத முன்னஜர 

கண்டறிந்து எச்ெரிக்கும் திறனும் இவற்றுக்கு உண்டு. 

ப ண்கள்  ொதுகொப்புக்கு முக்கியத்துவம்: 

ப ண்களுக்கு எதிரொக குற்றங்கள் நவடப றும் இடங்கள்,  ொலியல் 

பதொந்தரவு ெம் வங்கள் ஏற் ட்ட இடங்கள், ப ண்கள் அதிகமொக கூடும் 

இடங்கள் மற்றும் ஜகொயில்கள், கடற்கவரகள், ஜ ருந்து நிவலயங்கள், 

ரயில் நிவலயங்கவள அவடயொளம் கண்டு, அங்கு இக்ஜகமரொக்கள் 

ப ொருத்தப் டுகின்றன. 

இவற்றுக்கொன கட்டுப் ொட்டு அவற ஜவப்ஜ ரியில் உள்ள பென்வன 

ப ருநகர கொவல்துவற ஆவணயொா் அலுவலகத்தில் புதிதொக ரூ.60 

ஜகொடியில் கட்டப் டும் கட்டடத்தில் இரு தளங்களில் அவமக்கப் டுகிறது. 

இந்த ஜகமரொக்கவள வகயொளுவது பதொடொா் ொக கட்டுப் ொட்டு அவற 

கொவலொா்களுக்கு பிரத்ஜயகமொன  யிற்சி அளிக்கப் டுகிறது. 

ஏற்பகனஜவ இந்த வவக ஜகமரொக்கள், நொட்டில் ப ண்களுக்கு எதிரொக 

அதிகமொக குற்றம் நவடப றும் நகரங்களொன தில்லி, மும்வ , லக்பனௌ, 

ப ங்களூரு ஆகிய நகரங்களில் ப ொருத்தப் ட்டுள்ளன. பென்வனயில் 

இக்ஜகமரொக்கவள ப ொருத்துவதற்குரிய ஒப் ந்தப் புள்ளி இறுதி 

பெய்யப் ட்டு,  ணி பதொடங்கியுள்ளது. இந்த ஜகமரொக்கள் ப ொருத்தும் 

 ணி 2022  ூன் மொதம் முடிவவடந்து, முழுவமயொக இயங்கத் 

பதொடங்கும் என பென்வன கொவல்துவற உயொா் அதிகொரிகள் 

பதரிவித்தனொா். 

இந்தக் ஜகமரொக்கள் மூலம் ஜ ொலீஸொரின்  ணி 

எளிவமப் டுத்தப் டுவஜதொடு, கொவல்  ணி இன்னும் திறனுடனும், 

வலிவமயுடனும் இருக்கும் என கூறப் டுகிறது. அஜதொடு 

குற்றவொளிகளின் மீதொன கொவல்துவறயின்  ொொா்வவ இன்னும் ஆழமொக 

 தியும். 

எப் டி பெயல் டும்? 

ெொதொரண ஜகமரொக்கள்  திவு பெய்யும் கொட்சிகவள ஜநரவலயில் கொண 

மட்டும் முடியும். ஆனொல் பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ, ஒரு கொட்சிவய 

 திவு பெய்வது மட்டும் இல்லொமல் ஜகமரொவின் கொட்சியில் ஒருவரது 

நடவடிக்வகவயயும் கண்கொணிக்கும். அவரது நடவடிக்வகயில் 

வழக்கத்துக்கு மொறொக வித்தியொெமொகத் ஜதொன்றினொல், உடனடியொக அது 

குறித்து எச்ெரிக்கும், கட்டுப் ொட்டு அவறயில் உள்ள திவரயில் 

உடனடியொக அந்தக் கொட்சி ஒளிரும். 

முக்கியமொக ஒரு குற்றம் நவடப றுவதற்கு முன்ஜனஜர ஒரு இடத்தில் 

உள்ள மனிதொா்களின் நடவடிக்வகவயயும், அவரது உணொா்வுகவள 

அடிப் வடயொகக் பகொண்டு அங்கு அெம் ொவித ெம் வம் நவடப றுவதற்கு 

வொய்ப்புள்ளதொ என் வதக் கண்டறிந்து எச்ெரிக்கும். ஒருவரது அச்ெ 

உணொா்வு, ஜகொ ம், ஆத்திரம் உள்ளிட்ட உணொா்வுகவளயும் கண்டறியும். 

அஜதஜ ொல ஒரு ந ொா், துப் ொக்கி, கத்தி,அரிவொள், பவடிப ொருள் ஜ ொன்ற 

ஆயுதங்களுடன் இருந்தொல் அவதயும் அறிந்து எச்ெரிக்கும். 

இவதத் தவிொா்த்து இந்த ஜகமரொவில் ஒரு இடத்தில் எத்தவன ஜ ொா் 

உள்ளனொா்,  ொதுகொப்புப்  குதியில் வவக்கப் ட்ட ப ொருள் திருடப் ட்டொல் 

எச்ெரிப் து, வொகனங்களின்  திவு எண்வண அவடயொளம் கொண் து, 

குரல் மூலம் ஒருவவர கண்டறிவது, முகம் அவடயொளம் மூலம் 

ஒருவவர கண்டறிவது, பவடி ப ொருவள கண்டறிந்து எச்ெரிப் து 

உள்ளிட்ட  ல்ஜவறு வெதிகள் உள்ளன. 

ெொதொரண ஜகமரொவில் ஒரு மனிதனின் முக அவடயொளத்வத வவத்து 

மட்டுஜம குற்றவொளிவய அவடயொளம் கொண முடியும். ஆனொல் இந்த 

ஜகமரொவில் ஒருவரது நடவடிக்வக, உணொா்வுகவள ஆகியவற்றின் 

 



         

    

அடிப் வடயில் ஒருவவர அவடயொளம் கண்டு எச்ெரிக்கும் 

பதொழில்நுட் ம் உள்ளது. இதற்கொக அந்த ஜகமரொவிலும், அதனுடன் 

ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும் ெொா்வரிலும் அதற்குரிய பிரத்ஜயக பமன்ப ொருள் 

ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும். 

நகொா் முழுவதும் ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும் இத்தவகய ஜகமரொக்களில் 

குற்றத் பதொடொா்புவடய மற்றும் வழக்கத்துக்கு மொறொன கொட்சிகவள 

ஜதொா்வு பெய்து, அவத மட்டும் கட்டுப் ொட்டு அவற திவரயில் ஒளி ரப்பி, 

எச்ெரிக்வக விடுக்கும். 

இதனொல் ஜ ொலீஸொொா், 7,500 ஜகமரொக்களில்  திவொகும் கொட்சிகவளயும் 

கொண ஜவண்டிய ஜதவவயில்வல. பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ 

ஜதொா்வு பெய்து அளிக்கும் கொட்சிகவள மட்டும்  ொொா்த்தொஜல ஜ ொதுமொனது 

என கொவல்துவற உயொா் அதிகொரிகள் பதரிவித்தனொா். 

 

4. தமிழகத்தில் 22% ப ண்களுக்கு மனஅழுத்த ஜநொய்: அவமச்ெர் 

அதிர்ச்சி தகவல் 

பென்வன ஓமந்தூரொர் அரசு மருத்துவ கல்லுொரி மருத்துவமவனயில், 

முதிஜயொர் மற்றும் மன நலம் குன்றிஜயொருக்கொன பிரத்ஜயக ஐந்து 

சிகிச்வெ பிரிவுகவள, அவமச்ெர்கள் சுப்பிரமணியன், ஜெகர் ொபு 

ஆகிஜயொர் துவக்கி வவத்தனர். 

இதன்பின்பு, அவமச்ெர் சுப்பிரமணியன் அளித்த ஜ ட்டியில், இந்த 

மருத்துவமவனயில், மனநலம் குன்றிய ஜநொயொளிகளுக்கொன மீட்பு 

ஜெவவ வமயம் துவங்கப் ட்டுள்ளது. இஜதஜ ொல், 22 அரசு மருத்துவ 

கல்லுொரி மருத்துவமவனகளிலும் துவங்கப் டும். 

இதற்கொக, தலொ 10  டுக்வககள் அவமக்கப் ட்டு, சிகிச்வெ மற்றும் 

உணவு, உவட இலவெமொக வழங்கப் டும்.  பிரெவித்த ப ண்களில் 22 

ெதவீதம் ஜ ருக்கு மனநிவல மொற்றம் ஏற் ட்டு, மன அழுத்த ஜநொயொல் 

 ொதிக்கப் டுகின்றனர். இவர்களுக்கு தொழ்வு மனப் ொன்வம, உடல் 

 லவீனம்,  சியின்வம, துொக்கமின்வம ஜ ொன்ற பிரச்வனகள் 

ஏற் டுகின்றன. அவர்களுக்கு உரிய ஆஜலொெவன வழங்கி, 

தங்கவளயும், குடும் த்தினவரயும் எப் டி  ொர்த்து பகொள்ள ஜவண்டும் 

என்ற அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப் டும் என கூறியுள்ளொர். 

 

5. நீதி திகள் ஓய்வூதியத்வத உயர்த்தும் மஜெொதொ...நிவறஜவறியது! 

உச்ெ நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத 

உயர்த்தும் ஜநொக்கில் நீதி திகளுக்கொன ஊதியம் மற்றும் ஜெவவ 

நி ந்தவன ெட்டத்தில் திருத்தம் ஜமற்பகொள்ளும் மஜெொதொ ரொஜ்யெ ொவில் 

ஜநற்று நிவறஜவறியது. அவனத்து கட்சிகளும் ஒருமித்த கருத்துடன் 

ஆதரவு அளித்தன. 

உச்ெ நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத 

உயர்த்துவதற்கொன ஊதியம் மற்றும் ஜெவவ நி ந்தவன ெட்ட திருத்த 

மஜெொதொ ஜலொக்ெ ொவில் ெமீ த்தில் நிவறஜவறியது. இந்நிவலயில் இந்த 

மஜெொதொ ரொஜ்யெ ொவில் ஜநற்று தொக்கல் பெய்யப் ட்டது. 

ஜகொரிக்வக 

மத்திய ெட்டம் மற்றும் நீதித்துவற அவமச்ெர் கிரண் ரிஜி ு மஜெொதொவவ 

தொக்கல் பெய்து ஜ சியதொவது:சில வவரயறுக்கப் ட்ட 

கொரணங்களுக்கொக இந்த மஜெொதொவவ தொக்கல் பெய்துள்ஜளொம். இது, 

நீதி திகளின் ஊதியத்தில் எவ்வித  ொதிப்புகவளயும் ஏற் டுத்தொது.உச்ெ 

நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத 

கணிெமொக அதிகரிக்கஜவ இந்த மஜெொதொ தொக்கல் பெய்யப் டுகிறது. 

இவ்வொறு அவர் ஜ சினொர்.மஜெொதொ மீது விவொதம் நடத்த ரொஜ்யெ ொ 

துவண தவலவர் ெரிவன்ஷ் நொரொயண் சிங் 

அவழப்புவிடுத்தொர்.'ெஸ்ப ண்ட்' பெய்யப் ட்ட 12 எம்.பி.,க்கள் 

விவகொரத்தில் முதலில் முடிவவ அறிவிக்கும் டி, கொங்., எதிர்க்கட்சி 

தவலவர் மல்லிகொர் ுன கொர்ஜக ஜகொரிக்வக விடுத்தொர். இதற்கு தி.மு.க., 

உறுப்பினர்கள் சிவொ உட் ட  ல எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆதரவு 

பதரிவித்தனர். 

இந்நிவலயில் கொங்., - எம்.பி., அமீ யொஜ்னிக் ஜ சுவகயில், ''உயர் 

நீதிமன்றங்களில் நீதி திகளின் கொலி  ணியிடங்கள் நிரப் ப் டொமல் 

உள்ளன.''இதனொல் ஏரொளமொன வழக்குகள் நிலுவவயில் உள்ளன. 

இந்த கொலி இடங்கவள நிரப்புவதில் மத்திய அரசுக்கு அக்கவற 

உள்ளதொ?'' என ஜகள்வி எழுப்பினொர்.தி.மு.க., உறுப்பினர் வில்ென் 

ஜ சியதொவது:உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ெ நீதிமன்ற நீதி திகளின் 

ஓய்வு வயது தற்ஜ ொது முவறஜய 62 மற்றும் 65 ஆக உள்ளன. 

இவற்வற 65 மற்றும் 70 ஆக உயர்த்த ஜவண்டும். இந்த வயதில் 

நீதித்துவறயில் அவர்கள் ப ற்றுள்ள அனு வம், நிலுவவயில் உள்ள 

வழக்குகவள விவரவில் முடிக்க உதவும். 

75 ஆயிரம் வழக்குகள் 

உயர் நீதிமன்றங்களில் 57 லட்ெம் வழக்குகளும், உச்ெ நீதிமன்றத்தில் 

75 ஆயிரம் வழக்குகளும் நிலுவவயில் உள்ளன. நீதி திகள் நியமனம் 

ஜ ொதுமொன அளவில் இல்வல. உயர் நீதிமன்றங்களில் 402 நீதி தி 

 ணியிடங்கள் கொலியொக உள்ளன. அபமரிக்கொவில் நீதி திகள் தங்கள் 

வொழ்நொள் முழுக்க  ணியொற்ற ெட்டம் இடம் அளிக்கிறது. பிரிட்டனில் 

நீதி திகளின் ஓய்வு வயது 70 ஆக உள்ளது. அவத 75 ஆக உயர்த்த 

திட்டமிட்டுள்ளனர். நம் நொட்டில் நீதி திகள் ஓய்வு ப ற்ற பின்னும் 

வழக்கறிஞர்களொக  ணியொற்றுகின்றனர். மத்தியஸ்தங்களில் 

ஈடு டுகின்றனர். ஓய்வூதியத்வத மட்டும் நம்பிஜய வொழ்கின்றனர். அது 

அவர்களின் வொழ்வொதொரத்திற்கு ஜ ொதுமொனதொக இல்வல. 

உச்ெ நீதிமன்ற நீதி தியின் ஒரு மொத ெம் ளம், அவர் விெொரிக்கும் 

வழக்கில் ஆ ரொகும் முன்னணி வழக்கறிஞர்களின் ஒரு நொள் 

கட்டணத்வத விட குவறவு. நீதி திகளின் ெம் ளத்வத மறுவவரயவற 

பெய்ய ஜவண்டும். இவ்வொறு அவர் ஜ சினொர். இவதயடுத்து மஜெொதொ 

பதொடர் ொக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கொரெொரமொக விவொதித்தனர். 

விவொதத்தின் இறுதியில், அவனத்து கட்சி உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த 

ஆதரவுடன் மஜெொதொ நிவறஜவறியது.''அரசியல்  ொர ட்ெம் இன்றி மஜெொதொ 

நிவறஜவற ஒத்துவழப்பு அளித்த அவனத்து கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் 

நன்றி,'' என, அவமச்ெர் கிரண் ரிஜி ு பதரிவித்தொர். 

 

6. தமிழகத்தில்  ழங்குடியினர் கல்வியறிவு விகிதம் ஜதசிய 

ெரொெரிக்கும்கீழ் ெரிவு! 

 ழங்குடியின மக்களின் கல்வி நிவலயில் இந்திய ெரொெரிவய விட, 

தமிழ்நொட்டின் ெரொெரி குவறவொக இருப் தொக இன்று (டிெ. 13) 

நொடொளுமன்றத்தில் விசிக உறுப்பினர் ரவிக்குமொர் எழுப்பிய ஜகள்விக்கு, 

மத்திய அரசு  திலளித்தது. இன்று ரவிக்குமொர் இதுகுறித்து எழுப்பிய 

ஜகள்விகளுக்கு, மத்திய  ழங்குடியினர் நலத் துவற இவண அவமச்ெர் 

ஜரணுகொ சிங் ெருட்டொ எழுத்துபூர்வமொக  தில் அளித்துள்ளொர். அதன் 

விவரம் வருமொறு: 

 ழங்குடியினப் ப ண்களின் கல்வியறிவு விகிதத்வத அதிகரிக்க 

அரெொங்கம் எடுத்த நடவடிக்வககள் என்ன?, 2020-ம் ஆண்டில் 

 ழங்குடியின (ST ) கல்வியறிவு குறித்த மொநில வொரியொன தரவு விவரம் 

என்ன?,  ள்ளிக் கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி ஆகிய இரண்டிலும் 

 ழங்குடி மக்களின் பமொத்த ஜெர்க்வக விகிதம் (GER) என்ன?, GER-ஐ 

அதிகரிக்க அரெொங்கம் ஏஜதனும் சிறப்பு முயற்சிகவள எடுக்கிறதொ?, 

அப் டியொனொல், அதன் விவரங்கள் என்ன? என்ற ஜகள்விகவள 

ரவிக்குமொர் எழுப்பியிருந்தொர். 

இந்தக் ஜகள்விகளுக்கு,  ழங்குடியினர் நலத் துவற இவண அவமச்ெர் 

ஜரணுகொ சிங் ெருட்டொ அளித்துள்ள எழுத்துபூர்வமொன  திலில், 

‘அட்டவவணயில் 2011-ம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின் டி அவனத்திந்திய 

அளவில்  ழங்குடியின ஆண்களின்  டிப் றிவு 59% ஆக இருக்கிறது, 

ப ண்களின்  டிப் றிவு 49.4% ஆக உள்ளது. தமிழ்நொட்வடப் 

ப ொறுத்தவவரயில்  ழங்குடியின ஆண்களின் கல்வியறிவு 54.3% 

ஆகவும், ப ண்களின் கல்வியறிவு 46.8% ஆகவும் இருக்கிறது. அதொவது, 

ஆண் கல்வியில் 4.7 ெதவீதமும் ப ண் கல்வியில் 2.6 ெதவீதமும் ஜதசிய 

ெரொெரிவயவிட தமிழ்நொட்டில் குவறவொக உள்ளது’  என்று 

பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

இவதச் சுட்டிக்கொட்டி கொமஜதனு இவணயதள பெய்திப் பிரிவிடம் ஜ சிய 

ரவிக்குமொர், “ப ொதுவொக  டிப் றிவு ப ற்ஜறொர் ெதவீதத்தில் இந்தியொவில் 

முன்னணி மொநிலங்களில் ஒன்றொக இருக்கும் தமிழ்நொட்டில், 

 ழங்குடியினர் கல்வியறிவு நிவல மட்டும் இப் டி பின்னவடவொக 

இருப் து ஜவதவனயளிக்கிறது. எனஜவ, தமிழ்நொட்டில்  ழங்குடியினர் 

கல்வியறிவு ெதவீதத்வத உயர்த்த தமிழக முதல்வர் சிறப்புத் திட்டம் 

ஒன்வற வகுக்க நடவடிக்வக எடுக்கஜவண்டும்” என்றொர். 

 

7.  ளுதூக்குதல்: இந்தியொவுக்கு 3-ஆவது தங்கம் 

கொமன்பவல்த்  ளுதூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியொவின் அ ய் சிங் 

ஆடவருக்கொன 81 கிஜலொ பிரிவில் தங்கம் பவன்றொொா். இப்ஜ ொட்டியில் 

இந்தியொவுக்கு இது 3-ஆவது தங்கப்  தக்கமொகும். 

அ ய் சிங் தனது எவடப் பிரிவில் ஸ்னொட்ச்சில் 147 கிஜலொ, கிளீன் & 

ப ொா்க்கில் 175 கிஜலொ என பமொத்தமொக 322 கிஜலொ எவடவயத் தூக்கி 



         

    

முதலிடம் பிடித்தொொா். இதில் அவொா் ஸ்னொட்ச் பிரிவில் தூக்கிய எவட 

ஜதசிய ெொதவனயொகும். 

ஏற்பகனஜவ இப்ஜ ொட்டியில் தங்கம் பவன்ற ப ரிமி லொல்ரினுன்கொ (67 

கிஜலொ), அசிந்தொ ஷியுலி (73 கிஜலொ) ஆகிஜயொருடன் இவணந்து அ ய் 

சிங்கும் தற்ஜ ொது கொமன்பவல்த் விவளயொட்டுப் ஜ ொட்டிக்கு ஜநரடியொகத் 

தகுதிப ற்றொொா். 

இதனிவடஜய, இந்தப் ஜ ொட்டியில் மகளிருக்கொன 59 கிஜலொ பிரிவில் 

இந்தியொவின்  ொப்பி ெஸொரிகொ ஸ்னொட்ச் பிரிவில் 84 கிஜலொ, கிளீன் & 

ப ொா்க் பிரிவில் 105 கிஜலொ என பமொத்தமொக 189 கிஜலொ எவடவயத் 

தூக்கி 2-ஆம் இடம் பிடித்து பவள்ளி பவன்றொொா். 

 

8. 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ‘பிர ஞ்ெ அழகி  ட்டத்வத பவன்ற’ 

இந்திய ப ண்...! 

இஸ்ஜரலின் சுற்றுலொத்தளமொன எய்லட் நகரில் பிர ஞ்ெ அழகிக்கொன 

ஜ ொட்டி நவடப ற்றது. இதில்,  ல்ஜவறு நொடுகவளச் ஜெர்ந்த சுமொர் 80 

அழகிகள் மிஸ் யுனிவர்ஸ்  ட்டத்திற்கொக  ங்ஜகற்றனர். 

இந்நிவலயில், இந்தியொ ெொர்பில்  ங்ஜகற்ற இளம்ப ண் ெர்னொஸ் கவுர் 

பிர ஞ்ெ அழகியொக ஜதர்வு பெய்யப் ட்டொர். அவருக்கு முன்னொள் பிர ஞ்ெ 

அழகி பமக்சிஜகொவவ ஜெர்ந்த ஆண்ட்ரியொ பமெொ வொவகவய சூட்டினொர். 

ெர்னொஸ் கவுர் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு மிஸ் ெண்டிகரொக ஜதர்வு 

பெய்யப் ட்டொர்.  ஜமலும்  ல்ஜவறு அழகிப் ஜ ொட்டிகளில்  ங்ஜகற்று 

 ட்டங்கவளயும் பவன்றுள்ளொர். 

இந்தியொ ெொர்பில் லொரொ தத்தொ 2000-ம் ஆண்டில் மிஸ் யுனிவர்ஸ் 

 ட்டத்வத பவன்றிருந்தொர். அதன்பிறகு 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 

இந்தியப் ப ண் பிர ஞ்ெ அழகியொக ஜதர்வு பெய்யப் ட்டுள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 



         

    

1. 2021 - உலகளாவிய சுகாதார காப்பீட்டு நாளுக்கானக் கருப் 

ப ாருள் என்ன? 

அ) Sustainable Health Coverage 

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

இ) Universal access to Healthcare 

ஈ) Equitable and healthy society 

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

உலகளோவிய சுகோதோர கோப்பீடு நோளோக அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

✓ எந்தவ ோரு பணவநருக்கடியும் இல்லோைல் அமைத்து ைக்களும் தரைோை 

நல ோழ்வுச் வசம கமளப் வபறு மத இந்நோள் உறுதிவசய்கிறது. 

உலகளோவிய நல ோழ்வுக் கோப்பீடு ஐநோ அம யோல் நீடித்த  ளர்ச்சி 

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

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

இந்நோளுக்கோை கருப்வபோருளோகும். 

 

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

 குதியாக இருக்க வாக்களித்தது? 

அ) பிரோன்ஸ்  

ஆ) அவைரிக்கோ 

இ) ஜப்போன் 

ஈ) ரஷ்யோ 

✓ பிவரஞ்சு தீவுப் பிரவதசைோை புதிய கலிவடோனியோவில் உள்ள 

 ோக்கோளர்கள், பிரோன்ஸ் நோட்டின் ஒரு பகுதியோக இருப்பதற்கு  ோக்குச் 

வசலுத்திைர். வதன் ைோகோண பிரோந்தியத்தின் தமல ர் வசோனியோ 

வபக்ஸ், இதன் முடிவுகமள அறிவித்தோர். இதில் பங்வகற்ற ர்களில் 96 

சதவீதத்திைர் பிரோன்சுடன் இருப்பமதத் வதர்ந்வதடுத்தைர்.  ோக்வகடுப்பு 

ஐநோ ைற்றும் பிரோந்திய ஆற்றல்களோல் கண்கோணிக்கப்பட்டது. 

 

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

நாடு எது? 

அ) அவைரிக்கோ  

ஆ) சீைோ 

இ) ரஷ்யோ 

ஈ) ஆஸ்திவரலியோ 

✓ ‘Commercial Space Astronaut’ திட்டம் US Federal Aviation Administration 

(FAA) மூலம் வசயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டம் 1984ஆம் ஆண்டின் 

 ணிக விண்வ ளி வ ளியீட்டுச் சட்டத்தின்கீழ்  ருகிறது ைற்றும் 

விைோனிகள் ைற்றும் விைோைக் குழுவிைமர அங்கீகரிப்பதற்கோக இது 

 டி மைக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில், FAA ஆைது, விண்வ ளிமயச் 

வசரும் நபர்களுக்கு  ழங்கப்படும் கைர்ஷியல் ஸ்வபஸ் அஸ்ட்வரோைோட் 

விங்மை இனி வ ளியிடப்வபோ தில்மல எை அறிவித்தது. 

 

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

-கள் தாங்கள் காப்பீடு பசய்யப் ட்  டவப்புத்பதாடகடய ____ 

நாட்களுக்குள் அணுகலாம்? 

அ) 30 

ஆ) 45 

இ) 90  

ஈ) 180 

✓ கணக்கு ம த்திருப்ப ர்கள் தோங்கள் கோப்பீடு வசய்த ம ப்புத்வதோமக 

-மய 90 நோட்களுக்குள் அணுகு மத உறுதிவசய் தற்கோக இந்திய 

அரசு ம ப்புத்வதோமக கோப்பீடு ைற்றும் கடன் உத்தர ோத கோர்ப்பவரஷன் 

சட்டத்தில் ஒரு திருத்தத்மத நிமறவ ற்றியது. 

✓  ங்கி வடபோசிட் கோப்பீட்டு நிகழ்வில் பிரதைர் வைோடி கலந்து வகோண்டு, 

 ங்கிகள் நிதி வநருக்கடியில் சிக்கியுள்ள 1 இலட்சத்துக்கும் வைற்பட்ட 

வடபோசிட்தோரர்களுக்கு ̀ 1,300 வகோடி  ழங்கப்பட்டுள்ளதோக வதரிவித்தோர். 

அத்தமகய கணக்குகளில் சிக்கியுள்ள மூன்று லட்சம் வடபோசிட்தோரர்கள் 

நிதிமயப் வபறவுள்ளைர். 

 

5. அண்டைச் பசய்திகளில் இ ம்ப ற்ற  க்ஸா புலிகள் காப் கம் 

அடைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) வைற்கு  ங்கம்  

ஆ) ஆந்திர பிரவதசம் 

இ) பீகோர் 

ஈ) வைகோலயோ 

✓ வைற்கு  ங்கத்தில் உள்ள பக்ைோ புலிகள் கோப்பகத்தில் குமறந்தது 23 

ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு இரோயல்  ங்கப்புலி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 

-ள்ளதோக வைற்கு  ங்க ைோநில அரசு வதரிவித்துள்ளது. பக்ைோ புலிகள் 

கோப்பகத்தின் கிழக்கு தோைன்பூர் கோட்டிலுள்ள கண்கோணிப்பு வகைரோவில் 

அப்புலியின் படம் பதி ோகியுள்ளது. இதற்கு முன்பு 1998ஆம் ஆண்டில், 

இரோயல்  ங்கப்புலியின் படங்கள் அக்கோப்பகத்தில் பதி ோகிை. வதசிய 

 ைவுயிரி  ோரியத்திடமிருந்து புலிகள் கோப்பகம் என்ற அமடயோளத்மத 

இந்தக் கோப்பகம் இழந்துவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. உலகின் மிகவுயரைான ரயில்டவ  ாலத்தூண் கட் ப் ட்டு வரும் 

டநானி  ள்ளத்தாக்கு அடைந்துள்ள ைாநிலம்/யூடி எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) உத்தரகோண்ட் 

இ) ைணிப்பூர்  

ஈ) லடோக் 

✓ ைணிப்பூர் ைோநிலத்தில் உள்ள வநோனி பள்ளத்தோக்கில் 141 மீ உயரத்தில் 

உலகின் மிகவுயரைோை ரயில்வ  போலத்தூமண ரயில்வ  நிர் ோகம் 

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

போமதயின் ஒருபகுதியோக உள்ளது. இது ைணிப்பூரின் தமலநகரத்மத 

நோட்டின் அகலப்போமத வநட்வ ோர்க்குடன் இமணப்பமத வநோக்கைோகக் 

வகோண்டுள்ளது. வநோனி பள்ளத்தோக்கிலுள்ள இப்போலம், ஐவரோப்போவின் 

ைோண்டினீக்வரோவில் அமைந்துள்ள ைோலோ - ரிவஜகோ ம யோடக்ட்டின் 

தற்வபோமதய 139 மீ உயர சோதமைமய முறியடிக்கும். 

 

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

பிரடதசத்தில் பகாண் ா ப் டும் ஒரு கலாச்சார விழாவாகும்? 

அ) அஸ்ைோம் 

ஆ) நோகோலோந்து  

இ) வைற்கு  ங்கம் 

ஈ) பீகோர் 

✓ நோகோலோந்து ைோநிலத்தின் தனித்து ம்மிக்க ‘இரு ோச்சி திருவிழோ’, 

“திருவிழோக்களின் திருவிழோ” எை அமழக்கப்படுகிறது. அதன் போரம்பரிய 

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

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

வதோற்றுகோரணைோக வைய்நிகர் முமறயில் இத்திருவிழோ நடத்தப்பட்டது. 

10 நோள் நமடவபறும் இவ்விழோ, ஆண்டுவதோறும் டிசம்பர் வதோடக்கத்தில் 

வதோடங்கி நோகோலோந்தின் ைோநில திைத்துடன் ஒத்திமசந்து நடக்கிறது. 

 

8. உலக  ாரம் ரிய தளைான லியாங்சு நகரத்தின் பதால்ப ாருள் 

இடி ாடுகள் உள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்போன் 

ஆ) சீைோ  

இ) கிவரக்கம் 

ஈ) வதன் வகோரியோ 

✓ லியோங்சு நகரத்தின் வதோல்வபோருள் இடிபோடுகள் ஓர் உலக போரம்பரிய 

தளைோகும். யோங்வச நதி வடல்டோவில் உள்ள லியோங்சு கலோச்சோரத்தின் 

ைர்ைத்திற்கு வதோல்வபோருள் ஆரோய்ச்சியோளர்கள் தீர்வு கண்டுள்ளைர். 

இது உலகின் மிகவும் வைம்பட்ட கற்கோல கலோச்சோரங்களில் ஒன்றோக 

இருந்தது. சமீபத்திய ஆரோய்ச்சியில், இக்களிைண் அடுக்கு நோகரிகத்தின் 

அழிவுக்கு யோங்வச ஆற்றின் வ ள்ளம் கோரணைோக இருக்கலோம் எைக் 

கூறப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

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

யார்? 

அ) தின்யோர் பவடல்  

ஆ) மிலன் ம ஷ்ணவ் 

இ) ஓர்னிட் சனி 

ஈ) வஜய்ரோம் ரவைஷ் 

✓ எழுத்தோளர் தின்யோர் பவடல் தைது “Naoroji: Pioneer of Indian 

Nationalism” என்ற நூலிற்கோக 2021ஆம் ஆண்டுக்கோை ைதிப்புமிக்க 

கைலோவதவி சட்வடோபோத்யோய் NIF புத்தகப்பரிமச வ ன்றோர். கைலோவதவி 

சட்வடோபோத்யோய் NIF புத்தகப்பரிசோைது கடந்த 2018’இல் நிறு ப்பட்டது. 

இது அமைத்து வதசிய எழுத்தோளர்களின் புமைகமத அல்லோத இலக்கி 

-யங்கமள வகௌரவிக்கின்றது. இந்நூல் இந்திய வதசிய கோங்கிரமை 

நிறுவிய 19ஆம் நூற்றோண்டின் தமல ரோை வநௌவரோஜியின்  ோழ்க்மக 

 ரலோறு ஆகும். அ ர் இந்திய  ம்சோ ளிமயச் வசர்ந்த முதல் பிரிட்டிஷ் 

போரோளுைன்ற உறுப்பிைோரோ ோர். 

 

10. அண்டையில் நிடறடவற்றப் ட்  ‘அடண  ாதுகாப்பு ைடசாதா, 

2019’ உ ன் பதா ர்புட ய ைத்திய அடைச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்சகம் 

ஆ) ஜல் சக்தி அமைச்சகம்  

இ) உழவு ைற்றும் உழ ர்கள் நல அமைச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல்,  ைம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்றம் அமைச்சகம் 

✓ அண்மையில் ைோநிலங்களம யில் அமண போதுகோப்பு ைவசோதோ - 2019 

நிமறவ ற்றப்பட்டது. ைத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சர் கவஜந்திர சிங் 

வஷகோ த், இந்த ைவசோதோ ைோநிலங்களின் நீர், அமண உரிமை அல்லது 

பரோைரிப்பு, அல்லது மின்சோரம்வபோன்ற  ளங்கள் மீதோை ைோநிலங்களின் 

உரிமைகமளக் மகக்வகோள்ளும் வநோக்கத்மத வகோண்டிருக்கவில்மல 

என்று வதளிவுபடுத்திைோர். 

✓ நோடு முழு தும் உள்ள அமணகளின் போதுகோப்மப உறுதிவசய்யவும், 

உயிர் ைற்றும் உமடமைகளுக்கு வபரிழப்மப ஏற்படுத்தும் அமணகள் 

வதோடர்போை வபரிடர்கமளத் தடுக்கவும் இந்த ைவசோதோ  மக வசய்கிறது. 

 


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

இந்தியோ எதிர்ப்பு 

பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை ஐ.நோ. சமப  மரவு தீர்ைோைத்துக்கு 

எதிரோக இந்தியோ  ோக்களித்தது. 

ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலில் இந்தியோ நிரந்தரைற்ற உறுப்பு நோடோக 

இடம்வபற்றுள்ளது. இந்த சூழலில் ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலில் 

பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை  மரவு தீர்ைோைம் வநற்று 

முன்திைம் வகோண்டு  ரப்பட்டது. இந்த தீர்ைோைத்மத 12 நோடுகள் 

ஆதரித்தை. இந்தியோவும் ரஷ்யோவும் எதிர்த்து  ோக்களித்தை. சீைோ 

 ோக்வகடுப்பில் பங்வகற்க வில்மல. நிரந்தர உறுப்பு நோடோை ரஷ்யோ 

வீட்வடோ அதிகோரத்மத பயன்படுத்தியதோல் தீர்ைோைம் ரத்து வசய்யப்பட்டது. 

 ோக்வகடுப்பின்வபோது ஐ.நோ.வுக்கோை இந்திய தூதர் திருமூர்த்தி 

வபசியதோ து: 

பரு நிமல ைோறுபோட்மட தடுக்க வ ண்டும் என்பதில் இந்தியோ 

உறுதியோக உள்ளது. அவதவநரம் பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போக 

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

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

இந்த அம யில் தீர்ைோைம் நிமறவ ற்றப்பட்டோல் முடிவு எடுக்கும் 

அதிகோரம் சில நோடுகளின் மககளுக்கு வசல்லும். இவ் ோறு அ ர் 

வதரிவித்தோர். 

புவி வ ப்பம் அதிகரிப்பதற்கு அவைரிக்கோ, சீைோ ைற்றும்  ளர்ச்சி அமடந்த 

வைற்கத்திய நோடுகள் முக்கிய பங்கு  கிக்கின்றை. இந்த நோடுகள் 

பரு நிமல ைோறுபோட்மட தடுக்க அதிக நிதி ஒதுக்க வ ண்டும்.  ளரும் 

நோடுகள், பின்தங்கிய நோடுகள் மீது கட்டுப்போடுகமள திணிக்கக்கூடோது 

என்று இந்தியோ உள்ளிட்ட நோடுகள்  லியுறுத்தி  ருகின்றை. 

 

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

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

 ழங்குகிறோர் 

திருத்தணியில் இன்று நமடவபறும் விழோவில், 7.56 லட்சம் ைகளிர் சுய 

உதவிக்குழு உறுப்பிைர்களுக்கு ரூ.2,750 வகோடி ைதிப்பிலோை 

நலத்திட்ட உதவிகமள முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின்  ழங்குகிறோர். 

தமிழகம் முழு தும் 7.22 லட்சம் சுய உதவிக்குழுக்கள் உள்ளை. 

இ ற்றில் 1 வகோடிவய 6 லட்சத்துக்கும் வைற்பட்வடோர் உறுப்பிைர்களோக 

உள்ளைர். இதில் நகர்ப்புறத்தில் 36 லட்சம் வபரும், கிரோைப்புறத்தில் 70 

லட்சம் உறுப்பிைர்களும் உள்ளைர். 

ைகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.5,500 வகோடி கவரோைோ சிறப்புக் 

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

சுய உதவிக்குழுக்கள் பயன்வபறும்  மகயில் ரூ.809.71 வகோடியில் 

ஊரக  ோழ் ோதோரத் திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும் என்பை வபோன்ற 

அறிவிப்புகள் சட்டப்வபரம யில், வ ளியிடப்பட்டை. 

தற்வபோது இந்த அறிவிப்புகமள வசயல்படுத்தும் வநோக்கில், தமிழகம் 

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

உறுப்பிைர்களுக்கு ரூ.2,749.85 வகோடி ைதிப்பிலோை கடன் உதவிகள், 

நலத்திட்ட உதவிகமள முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின்  ழங்குகிறோர். 

திரு ள்ளூர் ைோ ட்டம் திருத்தணி பட்டோபிரோம் பகுதியில் உள்ள 

தனியோர் கல்லூரி  ளோகத்தில் நமடவபறும் இந்த விழோவில், ைகளிர் சுய 

உதவிக்குழுக்களுக்கு  ங்கிக்கடன், நலத்திட்ட உதவிகள் 

 ழங்கப்படும்வபோது, இவத வநரத்தில் இதர ைோ ட்டங்களிலும் அந்தந்த 

ைோ ட்டங்கமளச் வசர்ந்த பயைோளிகளுக்கு அமைச்சர்கள் ைற்றும் 

ைோ ட்ட ஆட்சியர்கள் நலத்திட்ட உதவிகமள  ழங்கு ர். 

இந்நிமலயில், வநற்று முன்திைம் திரு ள்ளூர் ைோ ட்டத்தில் விழோ 

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

ஆகிவயோர் போர்ம யிட்டு ஆய்வு வசய்தைர். 

 

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

ைோநிலங்களம யில் தக ல் 

நோட்டில் கவரோைோ தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோண்ட ோா்களில் 48.70 

சதவீதம் வபோா் வபண்கள் என்று ைோநிலங்களம யில் வசவ் ோய்க்கிழமை 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது வதோடோா்போை வகள்விக்கு ைத்திய சுகோதோரத் துமற இமணமைச்சோா் 

போரதி பிரவீண் ப ோோா் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் கூறியிருப்பதோ து: 

வபோதிய விழிப்புணோா்வு இல்லோத கோரணத்தோல் வபண்கள் கவரோன் 

தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோள்ளும் விகிதம் சற்று குமற ோகவ  உள்ளது. 

கோா்ப்பிணிகள், போலூட்டும் தோய்ைோோா்களுக்கும் கவரோைோ தடுப்பூசி 

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

முதல், போலுட்டும் தோய்ைோோா்களும், ஜூமல 2 முதல் கோா்ப்பிணிகளும் 

தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோள்ளலோம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

உரிய ைருத்து   ல்லுநோா்களுடன் ஆவலோசித்து எடுக்கப்பட்ட 

முடி ோகும். 

டிசம்போா் 8-ஆம் வததி நில ரப்படி கவரோைோ தடுப்பூசி வசலுத்திக் 

வகோண்ட ோா்களில் 48.70 சதவீதம் வபண்கள் ஆ ோா். கவரோைோ தடுப்பூசி 

வசலுத்திக் வகோள் து ைற்றும் கவரோைோ தடுப்பு முன்வைச்சரிக்மக 

நட டிக்மககமளக் கமடப்பிடிப்பது வதோடோா்போக வபண்கள் ைத்தியில் 

விழிப்புணோா்வு ஏற்படுத்த சிறப்பு நட டிக்மககமள வைற்வகோள்ளுைோறு 

ைோநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. 2022-இல்  ருகிறது இந்திய வசஸ் லீக் 

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

வபோட்டிமய நடத்த இருப்பதோக அகில இந்திய வசஸ் சம்வைளைம் 

வசவ் ோய்க்கிழமை அறிவித்தது. 

கிரிக்வகட், போட்மின்டன், கோல்பந்து வபோட்டிகளில் இருப்பமதப் வபோன்று 

வசஸ் விமளயோட்டிலும் இத்தமகய லீக் வபோட்டி முமறமய இந்திய 

சம்வைளைம் முன்வைடுக்கிறது. 

இப்வபோட்டியில் வைோத்தம் 6 அணிகள் இருக்கும் என்றும், அதில் 

ஒவ்வ ோரு அணியிலும் இரு சூப்போா் கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், இரு இந்திய 

கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், இரு ைகளிோா் கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், ஒரு ஜூனியோா் 

ஆட ோா், ஒரு ஜூனியோா் ைகளிோா் எை 8 வபோா் இருப்போோா்கள் என்றும் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

டபுள் ரவுண்ட் ரோபின் முமறயில் இரு  ோரங்கள் நமடவபற இருக்கும் 

இப்வபோட்டியின் குரூப் சுற்று முடிவில் முதல் இரு இடங்கமளப் பிடிக்கும் 

அணிகள் இறுதிச் சுற்றில் வைோதும். வபோட்டிமய இரு நகரங்களில் நடத்த 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சோா் தவச அளவிலோை சிறந்த வீரோா், 

வீரோங்கமைகமள இந்தியோவுக்கு அமழத்து  ரு துடன், உள்நோட்டில் 

இருக்கும் சிறந்த வீரோா், வீரோங்கமைகளுக்கு நல்லவதோரு களத்மத 

அமைத்துக் வகோடுப்பவத இந்தப் வபோட்டியின் வநோக்கவைை சம்வைளைம் 

வதரிவித்துள்ளது. வபோட்டி வதோடோா்போை இதர அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து 

வ ளியோகும் எைத் வதரிகிறது. 

 



         

    

1. OECD’இன் சமீபத்திய பபொருளொதொரக் கண்ண ொட்டத் 

-தின்படி, இந்த ஆண்டுக்கொன உலகளொவிய GDP 

வளர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ) 9.5% 

ஆ) 8% 

இ) 5.6%  

ஈ) 2.3% 

✓ OECD அதன் சமீபத்திய பபொருளொதொரக் கண்ண ொட்டத்தில் 

உலக வளர்ச்சி இந்த ஆண்டு 5.6%ஆக இருக்கும் என்று 

கூறியுள்ளது. உலகளொவிய GDP வளர்ச்சி 2022’இல் 

4.5%ஆகவும், 2023’இல் 3.2%ஆகவும் இருக்கும் 

என்பததயும் அது சிறப்பித்துக்கூறியுள்ளது. 

 

2. அண்மையில் நிமைணவற்ைப்பட்ட ‘அம  பொதுகொப்பு 

ைணசொதொ, 2019’ உடன் பதொடர்புமடய ைத்திய அமைச்சகம் 

எது? 

அ) உள்துதற அதைச்சகம் 

ஆ) ஜல் சக்தி அதைச்சகம்  

இ) உழவு அதைச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல், வன அதைச்சகம் 

✓ அண்தையில் ைொநிலங்களதவயில், ‘அத  பொதுகொப்பு 

ைணசொதொ, 2019’ நிதறணவற்றப்பட்டது. ைத்திய ஜல் சக்தி 

அதைச்சர் கணஜந்திர சிங் பெகொவத், இந்த ைணசொதொ நீர், 

அத  உரிதை அல்லது பரொைரிப்பு, அல்லது மின்சொரம் 

ணபொன்ற வளங்கள் மீதொன ைொநிலங்களின் உரிதைகதள 

தகக்பகொள்ளும் ண ொக்கத்தத பகொண்டிருக்கவில்தல 

என்று பதளிவுபடுத்தினொர். 

✓  ொடு முழுவதுமுள்ள அத களின் பொதுகொப்தப உறுதி 

பசய்யவும், அத கள் பதொடர்பொன ணபரிடர்கதள 

தடுக்கவும் இந்த ைணசொதொ வதக பசய்கிறது. 

 

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

என்ை தமலப்பில் ஆய்மவ பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆணயொக் 

ஆ) நிதி அதைச்சகம் 

இ) ஆர்பிஐ  

ஈ) ஏடிபி 

✓ ரிசர்வ் வங்கியின் வருடொந்திர பவளியீடு, “State Finances: 

A Study of Budgets of 2021-22” என்ற ததலப்பில் 

அண்தையில் பவளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்தகயின்படி, 

ைொநிலங்களின் ஒருங்கித ந்த கடன்-ஜிடிபி விகிதம் 

2022 ைொர்ச் இறுதிக்குள் 31 சதவீதைொக இருக்கும் என்று 

எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது, இது 2022-23ல் (FY23) அதடய 

ணவண்டிய இலக்கொன 20 சதவீதத்ததவிட அதிகைொகும். 

 

4. அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘GJ 367 b’ என்பது 

ஒரு ...........? 

அ) கருந்துதள  ஆ) புறக்ணகொள்  

இ) சிறுணகொள்  ஈ) விண்கல் 

✓ புதன் ணகொள் ணபொன்று 8 ைணிண ரத்தத ஓரொண்டொகக் 

பகொண்ட புறக்ணகொள் ‘GJ 367 b’ஐ அறிவியலொளர்கள் 

சமீபத்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது புதன் ணபொன்று 

பொதறக்ணகொள் என்றும் பூமியின் பொதி நிதற பகொண்டது 

என்றும் கருதப்படுகிறது. 

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

ண ரத்தில் தங்கள்  ட்சத்திரத்தத சுற்றிவரும் புறக் 

ணகொள்கள் குழுவிற்கு உரியதொகும். இததன பஜர்ைன் 

விண்பவளி தையத்தின் ணகொள் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் 

விஞ்ஞொனிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 

5. எந்நிறுவனம் / குழுைத்தின் 75ஆம் ஆண்டு நிறைறைக் 

குறிக்கும் வமகயில், இந்திய அரசு நிமனவு அஞ்சல்தமல 

பவளியிட்டுள்ளது? 

அ) டொடொ குழுைம் 

ஆ) ரிதலயன்ஸ் குழுைம் 

இ) ைஹிந்திரொ ைற்றும் ைஹிந்திரொ குழுைம்  

ஈ) ணகொத்ணரஜ் குழுைம் 

✓ ைஹிந்திரொ ைற்றும் ைஹிந்திரொ குழுைத்தின் 75 ஆண்டு 

நிதறதவ முன்னிட்டு, இந்திய அரசு நிதனவு அஞ்சல் 

ததலகதள பவளியிட்டுள்ளது. 1945ஆம் ஆண்டு KC 

ைஹிந்திரொ ைற்றும் அவரது சணகொதரர் JC ைஹிந்திரொ 

ஆகிணயொரொல் நிறுவப்பட்டதுதான் ைஹிந்திரொ ைற்றும் 

ைஹிந்திரொ குழுைம். கடந்த 1947’இல், வில்லிஸ் ஜீப்கதள 

அந்த நிறுவனம் உற்பத்தி பசய்யத் பதொடங்கியது. 

 

6. 2021 - உலக எய்ட்ஸ் நொளுக்கொனக் கருப்பபொருள் 

என்ன? 

அ) Know your Status 

ஆ) Communities Make the Difference 

இ) Global Solidarity Shared Responsibility 

ஈ) End inequalities. End Aids. End pandemics  

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

உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது முதன் 

முதலில் 1988’இல் அனுசரிக்கப்பட்டது. “End inequalities. 

End Aids. End pandemics” என்பது இந்த ஆண்டுக்கொன 

உலக எய்ட்ஸ்  ொளின் கருப்பபொருளொகும். 

 

7. 2021 – ‘சர்வணதச தன்னொர்வலர் நொளுக்கொனக்’ கருப் 

பபொருள் என்ன? 

அ) Volunteer now for our common future  

ஆ) World needs Volunteers 

இ) Volunteering during Pandemic 

ஈ) Welcoming Volunteers 

✓ ஆண்டுணதொறும், நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகதள (SDGs) 

அதடவதற்கொக ணதசிய ைற்றும் பன்னொட்டு அளவில் 

தன்னொர்வலர்களின் பங்தக ஊக்குவிப்பதற்கொக டிச.5 

அன்று சர்வணதச தன்னொர்வலர்கள்  ொள் அனுசரிக்கப்படு 

-கிறது. இந் ொள் உலபகங்குமுள்ள தன்னொர்வலர்களின் 

பங்களிப்தப அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ UNGA, 2001’ஐ சர்வணதச தன்னொர்வலர்களின் ஆண்டொக 

குறித்தது. “Volunteer now for our common future” என்பது 

இந்த ஆண்டுக்கொன ‘சர்வணதச தன்னொர்வலர்  ொளின்’ 

கருப்பபொருளொகும். 

 

8. உலக ைண் நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை ணததி எது? 

அ) டிசம்பர் 3 

ஆ) டிசம்பர் 5  

இ) டிசம்பர் 7 

ஈ) டிசம்பர் 9 

✓ ைண்ணின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் அதன் நிதலயொன 

ணைலொண்தை குறித்து ைக்களின் கவனத்ததக் 

குவிப்பதற்கொக, ஒவ்பவொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 5ஆம் ணததி 

உலக ைண் தினம் பகொண்டொடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 

பிரச்சொரைொனது “Halt soil salinization, boost soil productivity” 

என்ற கருப்பபொருதள அடிப்பதடயொகக் பகொண்டது. 

 

9. ‘சிப்ரியன் ணபொயொஸ் பரிசுடன்’ பதொடர்புமடய துமை 

எது? 

அ) விண்பவளி அறிவியல் 

ஆ) கணிதம்  

இ) தவரொலஜி 

ஈ) வணிகம் 

✓ புகழ்பபற்ற இந்திய-அபைரிக்க கணிதவியலொளர் நிகில் 

ஸ்ரீவஸ்தவொ, முதன் முதறயொக வழங்கப்பட்டும் $5,000 

ைதிப்புதடய சிப்ரியன் ணபொயொஸ் பரிசுக்கு கூட்டொகத் 

ணதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளொர். ஆபணரட்டர் தியரியில் அவர் 

ஆற்றிய பங்களிப்பிற்கொக அபைரிக்க கணித சங்கம் 

அவருக்கு இவ்விருதத வழங்குகிறது. 

 

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

என்ை நூமல எழுதியவர் யொர்? 

அ) பிரபொத் குைொர்  

ஆ) விஜய் குைொர் 

இ) இதறயன்பு 

ஈ) அஜய் பூென் பொண்ணட 

✓ ஜொர்கண்ட் ைொநிலத்தின் முன்னொள் ஆளு ரும், இந்திய 

அரசின் முன்னொள் ணகபினட் பசயலொளருைொன பிரபொத் 

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

Bharat’ என்ற நூதல குடியரசுத் துத த் ததலவர் 

பவளியிட்டொர். 

 

 

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

ணகொடி ைத்திய அதைச்சரதவ ஒப்புதல் 

யுபிஐ, ரூணப படபிட் கொர்டுகதளப் பயன்படுத்தி 

ணைற்பகொள்ளப்படும் எண்ை ப ப் பரிைொற்றத்தத 

ஊக்குவிக்க ரூ.1,300 ணகொடி திட்டத்துக்கு ைத்திய 

அதைச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

பிரதைர்  ணரந்திர ணைொடி ததலதையில் ைத்திய 

அதைச்சரதவக் கூட்டம் புதன்கிழதை  தடபபற்றது. 

இக்கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகதள ைத்திய 

மின்னணு, தகவல் பதொழில்நுட்பத் துதற அதைச்சர் 

அஸ்வினி தவஷ் வ் விவரித்தொர். அவர், "எண்ை 

பரிைொற்றத்தத ைக்கள் அதிகம் பயன்படுத்த ணவண்டும் 

என்பதற்கொக ரூ.1,300 ணகொடி முதலீடு பசய்யப்படும்' 

என்றொர். 

இதுபதொடர்பொக பவளியிடப்பட்ட அறிக்தகயில் 

கூறப்பட்டிருப்பதொவது: 

எண்ை வழியில் ப ப் பரிைொற்றங்கள் பசய்யும்ணபொது 

அந்தத் பதொதகக்கு ஏற்ப பரிைொற்றக் கட்ட ம் பிடித்தம் 

பசய்யப்படுகிறது. இந்தப் பரிைொற்றக் கட்ட த்தத 

திருப்பிச் பசலுத்த அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. அதொவது, 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பீம்}யுபிஐ, ரூணப படபிட் 

கொர்டுகதளப் பயன்படுத்தி ணைற்பகொள்ளப்படும் ரூ.2,000 

வதரயிலொன எண்ை பரிவர்த்ததனகளில், 

பரிவர்த்ததனக் கட்ட ம் திருப்பி அளிக்கப்படும். ணைலும், 

பீம்}யுபிஐ, ரூணப படபிட் கொர்டுகள் மூலைொக  தடபபறும் 

எண்ை பரிவர்த்ததனகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் 

ஊக்கத்பதொதகயொக வங்கிகளுக்கு அரசு அளிக்கும். 

இதனொல், வங்கிகள் எண்ை பரிவர்த்ததனகதள 

ஊக்குவிக்கும். அதிகைொணனொர் எண்ை பரிைொற்றத்துக்கு 

ைொறுவொர்கள். 

இந்தத் திட்டத்துக்கொக, கடந்த ஏப்ரல் 1}ஆம் ணததியில் 

இருந்து ஓரொண்டுக்கு ரூ. ரூ.1,300 ணகொடிதய ைத்திய 

அரசு முதலீடு பசய்யவுள்ளது என்று அந்த அறிக்தகயில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பசமிகண்டக்டர், மின்னணு திதர உற்பத்திதய 

ஊக்குவிக்க ரூ.76,000 ணகொடி: பசமி கண்டக்டர், 

மின்னணு சொதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் திதரகள் 

ஆகியவற்றின் உற்பத்திதய ஊக்குவிக்க ரூ.76,000 

ணகொடி ைதிப்பிலொன திட்டத்துக்கு ைத்திய அதைச்சரதவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ைத்திய அதைச்சர் அஸ்வினி தவஷ் வ் 

கூறுதகயில், " ம் அன்றொட வொழ்வில் மின்னணு 

சொதனங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. மின்னணு 

உபகர ங்களில் பசமிகண்டக்டர் உதிரிபொகங்கள் 

முக்கியைொனதவ. 

பிரதைர் ணைொடி வரணவற்பு: அதைச்சரதவ முடிவுகள் 

பதொடர்பொக பிரதைர் ணைொடி பவளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவில், 

"பசமி கண்டக்டர் உற்பத்திதய ஊக்குவிக்க ைத்திய அரசு 

முடிபவடுத்திருப்பது, அந்தத் துதறயில் புதுதைக் 

கண்டுபிடிப்புகள், ஆரொய்ச்சிதய ஊக்குவிக்கும். 

உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும். ைத்திய அரசின் சுயசொர்பு 

இந்தியொ திட்டத்துக்கு இது வலுணசர்க்கும்' என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

வொக்கொளர் அட்தட - ஆதொர் இத க்கப்படும் 

ணதர்தல் சீர்திருத்த ைணசொதொவுக்கு ைத்திய அதைச்சரதவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ைணசொதொவின்படி, வொக்கொளர் 

அதடயொள அட்தடயுடன் ஆதொர் எண் இத க்கப்படும். 

 

 

 



         

    

இதனொல், ஒருவர் பல வொக்கொளர் அதடயொள 

அட்தடதயப் பயன்படுத்துவதற்கு முற்றுப்புள்ளி 

தவக்கப்படும். 

தற்ணபொது ஜனவரி 1}ஆம் ணததிதய அடிப்பதடயொகக் 

பகொண்டு புதிய வொக்கொளர்கள் ணசர்க்கப்படுகிறொர்கள். 

ஆண்டுக்கு  ொன்கு ணததிகதள அடிப்பதடயொகக் 

பகொண்டு புதிதொக வொக்கொளர்கள் ணசர்ப்பதற்கு ைணசொதொ 

வழிவகுக்கிறது. தற்ணபொததய நிதலயில், பணிசொர்ந்து 

ரொணுவ வீரர் பவளியூர் பசன்றுவிட்டொல் அவருக்குப் 

பதிலொக அவருதடய ைதனவி வொக்களிக்க முடியும். 

ஆனொல், பபண் ரொணுவ அலுவலர் ஊரில் இல்லொவிட்டொல் 

அவருதடய க வரொல் வொக்களிக்க முடியொது. எனணவ, 

க வரும் வொக்களிக்கும் வதகயில், இதுபதொடர்பொன 

சட்டப் பிரிவில் "ைதனவி' என்ற வொர்த்ததக்குப் பதிலொக 

"வொழ்க்தகத் துத வர்' என்ற வொர்த்தததய 

ணசர்ப்பதற்கு ைணசொதொ வழிவகுக்கிறது. 

 

2. ரொணி ணைரி கல்லூரியின் 5,500 ைொ விகள் 

சுகொதொரத் தூதுவர்களொக நியைனம்: அதைச்சர் ைொ. 

சுப்பிரைணியன் 

ரொணி ணைரி கல்லூரியில் பயிலும் 5,500 ைொ விகள் 

கணரொனொ விழிப்பு ர்வு ஏற்படுத்தும் சுகொதொரத் 

தூதுவர்களொக நியமிக்கப்படுவதொக ைருத்துவம் ைற்றும் 

ைக்கள்  ல்வொழ்வுத்துதற அதைச்சர் ைொ.சுப்பிரைணியன் 

பதரிவித்துள்ளொர். 

இதுகுறித்து இன்று அவர் பசய்தியொளர்கள் சந்திப்பில் 

கூறியதொவது: 

"ரொணி ணைரி கல்லூரி ைொ விகளுக்கு  தடபபறும் 

கணரொனொ தடுப்பூசி சிறப்பு முகொமில் கலந்து பகொள்வதிலும், 

இங்கு ைொ விகளின்  ொட்டுப்புறக் கதல நிகழ்ச்சிகளின் 

மூலம் கணரொனொ குறித்த விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கு 

பபற்றதிலும் மிக்க ைகிழ்ச்சியதடகிணறன். இக்கல்லூரி 

ைொ விகளின் ஆர்வத்ததப் பொரொட்டும் வதகயிலும், 

அவர்களின் விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஊக்கம் 

அளிக்கும் வதகயிலும் இங்கு பயிலும் 5,500 ைொ விகள் 

கணரொனொ விழிப்பு ர்வு ஏற்படுத்தும் சுகொதொரத் 

தூதுவர்களொக நியமிக்கப்படுகின்றனர். 

இவர்களுக்கு சுகொதொரத்துதற ைற்றும் பபரு கர 

பசன்தன ைொ கரொட்சியின் சொர்பில் அதடயொள அட்தட 

வழங்கப்படும். இந்த ைொ விகள் தங்கள் பகுதிகளில் 

உள்ள பபொதுைக்கள் ைற்றும் உறவினர்களுக்கு கணரொனொ 

பொதுகொப்பு வழிமுதறகள் குறித்தும், ணகொவிட் தடுப்பூசி 

பசலுத்திக்பகொள்ளும் அவசியம் குறித்தும் விழிப்பு ர்வு 

ஏற்படுத்துவொர்கள். 

இந்தக் கல்லூரியில் பயிலும் 5,500 ைொ விகளில் 3800 

ைொ விகள் இரண்டு தவத  தடுப்பூசியும், 800 

ைொ விகள் முதல் தவத  தடுப்பூசியும் பசலுத்திக் 

பகொண்டுள்ளனர். 900 ைொ விகள் ைட்டுணை தடுப்பூசி 

பசலுத்தொைல் உள்ளனர். அவர்களும் இந்தத் தடுப்பூசி 

முகொமில் கலந்துபகொண்டு ஆர்வைொகத் தடுப்பூசி 

பசலுத்திக் பகொண்டு வருகின்றனர். 100 சதவீதம் தடுப்பூசி 

பசலுத்திய கல்லூரி என்கிற நிதலதய ரொணி ணைரி 

கல்லூரி ஓரிரு  ொட்களில் அதடந்துவிடும். இதற்கொக 

கல்லூரி முதல்வர், ஆசிரியர்கள் ைற்றும் ைொ விகளுக்கு 

என்னுதடய பொரொட்டுகதளத் பதரிவித்துக் பகொள்கிணறன். 

த ஜீரியொ  ொட்டிலிருந்து பசன்தன வந்த ஒரு  பருக்கு 

கணரொனொ பதொற்று கண்டறியப்பட்டு, அதில் ைரபியல் 

ைொற்றம் இருந்தது. அவருடன் பதொடர்புதடய 

உறவினர்களுக்குப் பரிணசொததன ணைற்பகொண்டதில் 6 

 பர்களுக்கு கணரொனொ பதொற்றும், அதில் ைரபியல் 

ைொற்றமும் கண்டறியப்பட்டதொல் இந்த 7  பர்களின் 

தடயவியல் ைொதிரிகள் ஒதைக்ரொன் வதக பதொற்றொ எனக் 

கண்டறிய பபங்களூருக்கு ஆய்விற்கொக 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 7  பர்களும் பசன்தன கிங்ஸ் 

நிறுவன ைருத்துவைதனயில் அனுைதிக்கப்பட்டு, 

அவர்களுக்கு சிகிச்தச அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

அவர்களின் உடல்நிதல சீரொன நிதலயில் உள்ளது. 

தமிழ் ொட்டில் பசன்தன, ைதுதர, திருச்சி, ணகொதவ ஆகிய 

பன்னொட்டு விைொன நிதலயங்களில் 

பவளி ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் பதொடர்ந்து 

கண்கொணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அதிக பொதிப்புள்ள 12 

 ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் முழுதையொகப் 

பரிணசொததன பசய்யப்படுகின்றனர். அதன்படி, இதுவதர 

12,039  பர்களுக்கு ணகொவிட் பதொற்று பரிணசொததன 

ணைற்பகொள்ளப்பட்டுள்ளது. பொதிப்பு குதறவொக உள்ள 

 ொடுகளிலிருந்து 63,411 பயணிகள் தமிழகத்திற்கு 

வருதக புரிந்துள்ளனர். இவர்களில் 2 சதவீதம் 

 பர்களுக்கு, அதொவது 1,834  பர்களுக்கு கணரொனொ 

பரிணசொததன ணைற்பகொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவர்களில் 40 

ணபருக்கு கணரொனொ பதொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில் 

36  பர்கள் ைருத்துவைதனயில் சிகிச்தச பபற்று 

வருகின்றனர். இவர்களின் சளி ைொதிரிகள் மீண்டும் 

ஆய்வு பசய்வதற்கொக பபங்களூருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

உலக சுகொதொர அதைப்பு ைரபியல் ைொற்றம் அதடந்த 

ஒதைக்ரொன் தவரஸ் பதொற்று மிக ணவகைொகப் 

பரவக்கூடியது எனத் பதரிவித்துள்ளது. ணைலும் இந்த 

வதக தவரஸ் பதொற்றிலிருந்து பொதுகொத்துக் பகொள்ள 

முகக்கவசம் அணிவதும், இரண்டு தவத  தடுப்பூசி 

பசலுத்துவதுணை நிரந்தரத் தீர்வு எனத் பதரிவித்துள்ளது. 

தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகொண்டவர்களுக்கும் பதொற்று 

பொதிப்பு ஏற்பட்டொலும், ஆக்சிஜன் சுவொச உதவி ணபொன்ற 

தீவிர பொதிப்பு இன்றி ணலசொன அறிகுறிகளுடன் உயிர்ப் 

பொதுகொப்பு உள்ளது. 

பொதிப்பு குதறவொக உள்ள  ொடுகளிலிருந்து வரும் 

 பர்களில் 2%  பர்களுக்கு ைட்டும் பதொற்று பரிணசொததன 

ணைற்பகொள்ளப்பட்டொலும், விைொன நிதலயத்திலிருந்து 

பவளிவரும்ணபொது பவப்பநிதல பரிணசொததன ைற்றும் 

ைருத்துவக் குழுவொல் பரிணசொதிக்கப்படும்ணபொது ஏணதனும் 

அறிகுறிகள் இருப்பின் அவர்களுக்கும் பரிணசொததன 

ணைற்பகொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

அதிக பொதிப்புள்ள  ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு 

பரிணசொததன எடுக்கப்பட்டு பதொற்று பொதிப்பு இல்தல என 

உறுதி பசய்யப்பட்டொலும் அவர்கள் வீட்டுத் தணிதையில் 

8  ொட்களுக்கு இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டு மீண்டும் 

பரிணசொததன ணைற்பகொள்ளப்பட்டு பதொற்று பொதிப்பு 

இல்தல என உறுதி பசய்யப்பட்ட பின்னணர பவளியில் 

பசல்ல அனுைதிக்கப்படுகின்றனர். பவளி ொடுகளிலிருந்து 



         

    

வரும் பயணிகள் சுகொதொரத்துதற, உள்ளொட்சி 

அதைப்புகள் ைற்றும் கொவல் துதறயின் மூலம் பதொடர்ந்து 

கண்கொணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 

மூன்றொம் தவத  தடுப்பூசி பசலுத்துவது ைற்றும் 18 

வயதிற்குக் கீழ் உள்ள  பர்களுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்துவது 

குறித்து ைத்திய அரசின் முடிவிதனப் பபொறுத்து 

முதறயொன வழிமுதறகதளப் பின்பற்றி  டவடிக்தக 

ணைற்பகொள்ளப்படும்’’. 

இவ்வொறு அதைச்சர் ைொ.சுப்பிரைணியன் பதரிவித்தொர். 

 

3. ணவளொண் விதளபபொருள் பட்டியலில் இருந்து பருத்தி 

நீக்கம்: விவசொயிகள் அதிர்ச்சி 

ப ல், நிலக்கடதலக்கு அடுத்தபடியொக அதிக சந்ததக் 

கட்ட ம் வசூலித்துக் பகொடுத்த பருத்திதய, ணவளொண் 

விதளபபொருள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் பசய்து தமிழக 

அரசு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு விவசொயிகள் ைத்தியில் 

அதிர்ச்சிதய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

தமிழ் ொடு ணவளொண் விதளபபொருதளச் 

சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) சட்டத்தின் கீழ் 

ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் கூடங்கள் மூலம் அறிவிக்தக 

பசய்யப்பட்ட ணவளொண்தை ைற்றும் ணதொட்டக்கதல 

விதளபபொருள்களுக்கு 1 சதவீத சந்ததக் கட்ட ம் 

வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. ைொவட்டத்தில் அதிகம் 

விதளயும் பயிர்களுக்கு குதறந்தபட்ச ஆதொர விதல 

அல்லது அந்த உற்பத்திப் பபொருளுக்கு தகுந்த விதல 

கிதடக்க ணவண்டும் என்பதற்கொக குறிப்பிட்ட பயிர்கள் 

அறிவிக்தக பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் கூடத்திலிருந்து சுைொர் 16 

கி.மீட்டர் சுற்றளவிலுள்ள கிரொைங்கதளச் ணசர்ந்த 

விவசொயிகள் பயன்பபறும் வதகயில், விற்பதனக்கு 

வரும் விதளபபொருள்களுக்கு வியொபொரிகளிடம் சந்ததக் 

கட்ட ம் வசூலிக்கப்படுகிறது. அணதணபொல் 

பவளியிடங்களிலிருந்து பகொள்முதல் பசய்யப்பட்டு வரும் 

விதளபபொருள்கதளயும் பவளிப்பதடயொகத் பதரிவித்து 1 

சதவீத சந்ததக் கட்ட த்தத வியொபொரிகள் பசலுத்தி 

வருகின்றனர். இததன கண்கொணிக்க ணவண்டிய 

பபொறுப்பு அந்தந்தப் பகுதியிலுள்ள ஒழுங்குமுதற 

விற்பதனக் கூட அதிகொரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ைத்திய அரசு பகொண்டு வந்துள்ள ஜிஎஸ்டி வரிதய 

பசலுத்தும் வியொபொரிகள், 1 சதவீத சந்ததக் கட்ட த்தத 

பசலுத்துவதற்கு பதொடர்ந்து எதிர்ப்பு பதரிவித்து 

வருகின்றனர். இந்நிதலயில், தமிழக அரசுக்கு 

ஆண்டுக்கு ரூ.20 ணகொடிக்கு ணைல் வருவொய் ஈட்டி தந்து 

பகொண்டிருந்த பருத்திதய, தமிழ் ொடு ணவளொண் 

விதளபபொருதளச் சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) 

சட்டத்திலிருந்து நீக்கம் பசய்து தமிழக அரசு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

வியொபொரிகளுக்கு ைட்டுணை சொதகைொன இந்த சட்டத் 

திருத்தம், விவசொயிகள் ைட்டுமின்றி ணவளொண் விற்பதன 

ைற்றும் ணவளொண் வணிகத்துதற அதிகொரிகள் 

ைத்தியிலும் அதிர்ச்சிதய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

2 ைொத இதடபவளியில் முழு விலக்கு: தமிழகத்தில் 

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

விருது கர் ஆகிய ைொவட்டங்கள் பருத்தி உற்பத்தியில் 

முன்னிதல வகித்து வருகின்றன. 

அணதணபொல், திருவொரூர்,  ொகப்பட்டினம், தஞ்சொவூர் ஆகிய 

ைொவட்டங்களும் பருத்தி சொகுபடியில் முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்றன. 

இந்த ைொவட்டங்களில் தமிழ் ொடு ணவளொண் 

விதளபபொருதளச் சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) 

சட்டத்தின் கீழ், நூலிதழகள் என்ற பிரிவின் கீழ் 

பருத்திக்கு கபொஸ், லின்ட், கழிவு என்ற 3 பிரிவுகளில் 

சந்ததக் கட்ட ைொக 1 சதவீதம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது. 

 ொபளொன்றுக்கு 50 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன பருத்திப் 

பஞ்தசயும், 100 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன கழிவுப் 

பஞ்தசயும், 150 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன கபொஸ் (விதத 

நீக்கொத பருத்தி) எடுத்துச் பசல்லும்ணபொதும் இந்த 1 சதவீத 

கட்ட ம் வசூலிப்பதற்கு வழிவதக பசய்யப்பட்டிருந்தது. 

இந்நிதலயில், லின்ட் (விதத நீக்கப்பட்ட பஞ்சு), கழிவு 

(கழிவு பஞ்சு) ஆகியவற்றுக்கு சந்ததக் 

கட்ட த்திலிருந்து கடந்த பசப்டம்பர் ைொதம் விலக்கு 

அளித்து தமிழக அரசு ஆத  பிறப்பித்தது. 

அதன்பதொடர்ச்சியொக 2 ைொத இதடபவளியில், பருத்திக்கும் 

(கபொஸ்) சந்ததக் கட்ட த்திலிருந்து விலக்கு அளித்து 

கடந்த 20  ொள்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசு உத்தரவு 

பிறப்பித்துள்ளது. 

பருத்தி ணவளொண் விதளபபொருள் இல்தலயொ?: 

தமிழ் ொடு ணவளொண் விதளபபொருதளச் 

சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) சட்டத்தின் கீழ் 

நூலிதழகள் என்ற பிரிவில் இடம் பபற்றிருந்த பருத்திதய 

நீக்கம் பசய்து உத்தரவிடப்பட்டதன் மூலம், பருத்தி இனி 

ணவளொண் விதளபபொருள் கிதடயொதொ என்ற சந்ணதகம் 

விவசொயிகள் ைத்தியில் எழுந்துள்ளது. 

ப ல், நிலக்கடதலக்கு அடுத்தப்படியொக பருத்தி மூலைொக 

ைட்டுணை தமிழக அரசுக்கு அதிக வருவொய் கிதடத்து வரும் 

நிதலயில், வியொபொரிகளின்  லனுக்கொக விலக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளதொக விவசொயிகள் 

குற்றஞ்சொட்டுகின்றனர். ணவளொண் விதளபபொருள் 

பட்டியலில் இருந்து பருத்தி நீக்கப்பட்டிருப்பது 

விவசொயிகளுக்கு எதிர்கொலத்தில் பபரும் இழப்தப 

ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது. 

இது பதொடர்பொக அகில இந்திய விவசொயிகள் சங்க 

ைத்தியக் குழு உறுப்பினர் இரொ.சச்சிதொனந்தம் 

கூறியதொவது: 

ைகொரொஷ்டிரம், குஜரொத் உள்ளிட்ட ைொநிலங்களிலிருந்து 

பருத்திதய பகொள்முதல் பசய்வதற்கு வியொபொரிகள் 

ஆர்வம் கொட்டி வருகின்றனர். இதனொல் தமிழகத்தில் 

பருத்தி சொகுபடி பரப்பு பதொடர்ந்து சரிவதடந்து வருகிறது. 

இதுணபொன்ற சூழலில், பருத்திக்கு சந்ததக் 

கட்ட த்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருப்பது, 

விவசொயிகளுக்கு ணைலும் ப ருக்கடிதய ஏற்படுத்தும் 

முடிவொக அதைந்துள்ளது. 

தமிழகத்தில் குதறவொன உற்பத்தி இருந்தொலும் கூட, 

சந்ததக் கட்ட  வசூல் அைலில் இருந்தொல் ைட்டுணை 

விவசொயிகளுக்கு குதறந்தபட்ச ஆதொர விதல கிதடக்கும்; 

இல்லொத நிதலயில், வியொபொரிகள் சின்டிணகட் அதைத்து 



         

    

குதறந்த விதலக்கு பகொள்முதல் பசய்வொர்கள். இததனத் 

தடுக்கும் வதகயில் பருத்திக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டு 

பவளியிடப்பட்டுள்ள அரசொத தயத் திரும்பப் பபற 

ணவண்டும். விவசொயிகள் வருைொனம் ஈட்டக் கூடிய ப ப் 

பயிரொக உள்ள பருத்திக்கு, ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் 

கூடங்கள் மூலம் நியொயைொன விதல கிதடப்பததயும் 

அரசு உறுதிப்படுத்த ணவண்டும்என்றொர். 

 

4. பன்னொட்டு நிறுவன ததலவொா்கள் பட்டியலில் இந்தியொ 

வம்சொவளி பபண் 

ைகொரொஷ்டிர ைொநிலம், ணகொலொப்பூரில் பிறந்து வளொா்ந்த 

இந்திய வம்சொவளிதயச் ணசொா்ந்த லீனொ  ொயொா் பன்னொட்டு 

நிறுவனத்தின் ததலதைச் பசயல் அதிகொரி 

பபொறுப்ணபற்கவுள்ளொொா். 

இந்திய வம்சவொளியொன லீனொ  ொயொா் (52), யுனிலீவொா் 

நிறுவனத்தில் ததலதை ைனிதவள அதிகொரியொக 

பணியொற்றினொா். அந்தப் பதவிதய வகித்த முதல் பபண் 

அவொா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிதலயில், லீனொ 

யுனிலீவொா் நிறுவனத்திலிருந்து விலகி பிபரஞ்ச் லக்ஸரி 

குழுைத்தில் இத ந்தொொா். 

தற்ணபொது அந்தக் குழுைத்தின் லக்ஸரி ஃணபென் ஹவுஸ் 

ணசனலின் ததலதைச் பசயல் அதிகொரியொக லீனொ  ொயொா் 

அடுத்த ைொதம் பபொறுப்ணபற்கவுள்ளொொா். 

இதன்மூலம், பன்னொட்டு நிறுவனங்களில் ததலதைப் 

பபொறுப்தப வகிக்கும் இந்திய வம்சொவளியினொா் 

பட்டியலில் உள்ள சுந்தொா் பிச்தச, பரொக் அக்ரவொல், சத்யொ 

 ொபதள்ளொ வரிதசயில் லீனொ  ொயரும் 

இத யவுள்ளொொா். 

 

5. மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன குற்றங்கள்! 

2018-ஆம் ஆண்டுமுதல் 2020-ஆம் ஆண்டு 

வதரயிலொன கொலகட்டத்தில் மூத்த குடிைக்களுக்கு 

எதிரொன குற்றங்கள் பதொடொா்பொக இந்தியொ முழுவதும் 

76,947 வழக்குகள் பதிவொகியுள்ளன. இந்த வழக்குகள் 

பதொடொா்பொக 78,217 ணபொா் தகது பசய்யப்பட்டுள்ளனொா். 

7,113 ணபருக்கு தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைக்களதவயில் ணகள்வி ஒன்றுக்கு சமூக நீதி ைற்றும் 

அதிகொரைளித்தல் துதற அதைச்சொா் வீணரந்திர குைொொா் 

பசவ்வொய்க்கிழதை எழுத்துபூொா்வைொக தொக்கல் பசய்த 

பதிலில் இத்தகவல் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ணதசிய குற்ற ஆவ க் கொப்பகம் இத்தகவதல 

வழங்கியுள்ளது. மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன 

குற்றங்களுக்கொன கொர ங்கதள ணதசிய குற்ற 

ஆவ க் கொப்பகம் பரொைரிக்கவில்தல. 

‘இந்திய அரசியலதைப்புச் சட்டப்படி, பபொது ஒழுங்கொனது 

ைொநிலம் பதொடொா்புதடய விெயம். மூத்த குடிைக்களின் 

பொதுகொப்புக்கு அரசு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 

இதுபதொடொா்பொக இரண்டு விரிவொன அறிவுறுத்தல்கதள 

அதனத்து ைொநிலங்கள் / யூனியன் பிரணதசங்களுக்கு 

கடந்த 2008 ைற்றும் 2013-ஆம் ஆண்டுகளில் ைத்திய 

உள்துதற அதைச்சகம் வழங்கியுள்ளது. அதில் மூத்த 

குடிைக்களின் பொதுகொப்தப உறுதி பசய்ய உடனடி 

 டவடிக்தககள் ணைற்பகொள்ள ணவண்டும் என 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதொக’ அதைச்சொா் பதரிவித்துள்ளொொா். 

தமிழகம்: மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன குற்றங்களில் 

இந்தியொ முழுவதும் 3 ஆண்டுகளில் தண்டதன 

விதிக்கப்பட்ட பைொத்த  பொா்கள் 7,113. இதில், அதிகபட்சைொக 

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

2020-இல் 201 ணபொா் என பைொத்தம் 2,186 ணபருக்கு 

தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழகம் 

இந்தியொ முழுவதும் 3 ஆண்டுகளில் 7,113 ணபருக்கு 

தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், அதிகபட்சைொக 

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

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

பபற்றுள்ளனர். 

 

6. சூரியதனத் ‘பதொட்ட’  ொசொ விண்கலம்! 

இதுவதர இல்லொத ப ருக்கத்தில் பசன்று சூரியனில் 

ஆய்வு ணைற்பகொள்வதற்கொக அபைரிக்கொவின்  ொசொ 

விண்பவளி ஆய்வு தையம் அனுப்பியுள்ள ‘பொொா்க்கொா்’ 

விண்கலம், முதல்முதறயொக சூரியனின் 

வளிைண்டலத்தில் நுதழந்து சொததன பதடத்துள்ளது. 

இதுகுறித்து  ொசொ வதலதளத்தில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதொவது: 

வரலொற்றில் முதல்முதறயொக ஒரு விண்கலம் 

சூரியதனத் ‘பதொட்டுள்ளது’ .  ொசொவின் பொொா்க்கொா் 

விண்கலம் சூரிய வளிைண்டலத்தில் ணைல்பகுதியில் 

நுதழந்து பல்ணவறு புதிய தகவல்கதள ணசகரித்துள்ளது. 

நிலவில் முதல்முதறயொக ைனிதொா்கள் ததரயிறங்கிய 

பிறகுதொன் அததனக் குறித்த பல விவரங்கள் அறிவியல் 

உலகுக்குத் பதரியவந்தது. அணத ணபொல், சூரியனின் 

வளிைண்டலத்துக்குள் பொொா்க்கொா் விண்கலம் 

நுதழந்துள்ளது இதுபதொடொா்பொன ஆய்வில் மிகப் பபரிய 

முன்ணனற்றத்தத அளித்துள்ளது. 

நீண்ட பதொதலவிலிருந்து ைற்ற விண்கலன்களொல் 

பதரிந்து பகொள்ள முடியொத உண்தைகதள பொொா்க்கொா் 

விண்கலம் சூரியனின் வளிைண்டலத்துக்குள் நுதழந்து 

கண்டறிந்துள்ளது என்று  ொசொ வதலதளத்தில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சூரியனில் இதுவதர கண்டறியப்படொத 

உண்தைகதளக் கண்டறியும் முயற்சியொக, அதற்கு மிக 

ப ருக்கத்தில் விண்கலத்தத அனுப்பி ஆய்வு பசய்யும் 

திட்டத்தத  ொசொ கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு அறிவித்தது. 

அந்த விண்கலத்தத ணைரிலொண்ட் ைொகொ ம், 

பொல்ட்டிணைொொா்  கரிலுள்ள ஜொன்ஸ் ஹொப்கின்ஸ் 

பல்கதலக்கழகத்தின் இயற்பியல் ஆய்கவகம் 

வடிவதைத்தது. 

கடந்த 2015-ஆம் ஆண்ணட இந்த விண்கலத்தத 

விண்ணில் ஏவ திட்டமிடப்பட்டொலும், பல்ணவறு 

கொர ங்களொல் அந்தத் திட்டம் தள்ளிதவக்கப்பட்டது. 

இந்தச் சூழலில், ஃப்ணளொரிடொ ைொகொ ம், ணகப் கொொா்னிவல் 

பகுதியிலுள்ள ரொக்பகட் ஏவுதளத்திலிருந்து சக்தி வொய்ந்த 

அதலயன்ஸ் படல்ட்டொ 4 வதக கனரக ரொக்பகட்கள் 



         

    

மூலம் பொொா்க்கொா் விண்கலம் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் ைொதம் பவற்றிகரைொக விண்ணில் 

பசலுத்தப்பட்டது. 

அதன் பிறகு 3 ஆண்டுகளொக சூரியதன சுற்றி வரும் 

அந்த விண்கலம், அதன் ப ருக்கத்தில் பசல்லும்ணபொது பல 

தகவல்கதள ணசகரித்து அனுப்பியது. 

இந்த நிதலயில் தற்ணபொது சூரியனின் 

கொற்றுைண்டலத்துக்குள் முதல் முதறயொக நுதழந்து 

பொொா்க்கொா் விண்கலம் ஆய்வு ணைற்பகொண்டுள்ளது. இந்தப் 

பகுதியில்தொன், பூமியில் தொக்கங்கதள ஏற்படுத்தும் 

பல்ணவறு உண்தைகள் பபொதிந்துள்ளதொகக் 

கூறப்படுகிறது. 

அந்தப் பகுதியில் பொொா்க்கொா் விண்கலம் ணைற்பகொண்டுள்ள 

ஆய்வு, சூரியதனக் குறித்தும், பிரபஞ்சத்ததக் குறித்தும் 

பல ைொா்ை முடிச்சுகதள அவிழ்க்கும் என்று 

எதிொா்பொொா்க்கப்படுகிறது. 

7 ஆண்டுகளில் இந்த விண்கலம் சூரியதன 24 முதற 

நீள்வட்டப்பொததயில் வலம் வரும் எனவும், மிகவும் 

குதறந்தபட்சைொக சூரியனுக்கு 61.2 லட்சம் கி.மீ. 

ப ருக்கத்தில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டு கடந்து பசல்லும் 

எனவும் கூறப்படுகிறது. 

சூரியனின் வளிைண்டலத்துக்குள் நுதழந்த முதல் 

விண்கலம் என்பது ைட்டுைன்றி, ைனிதொா்களொல் 

உருவொக்கப்பட்டு, வரலொற்றில் இதுவதர இல்லொத அளவு 

அதிணவகத்தில் பொய்ந்து பசல்லும் பபொருள் என்ற சிறப்பும் 

பொொா்க்கொா் விண்கலத்துக்கு உள்ளது. 

அதுைட்டுைன்றி, உயிணரொடிருக்கும் விஞ்ஞொனியின் பபயொா் 

சூட்டப்பட்டுள்ள முதல் விண்பவளி ஆய்வுக் கலம் 

என்பதும் பொொா்க்கரின் ைற்பறொரு சிறப்பம்சைொகும். 

சூரியக் கொற்று குறித்த உண்தைகதள கடந்த 1958-ஆம் 

ஆண்டு கண்டறிந்து பசொன்ன விஞ்ஞொனி யுஜீன் 

பொொா்க்கரின் (91) பபயொா் இந்த விண்கலத்துக்குச் 

சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

பொொா்க்கொா் - ஒரு பொொா்தவ.. 

2025-ஆம் ஆண்டு வதர வலம் வரும் 

சூரியதன 24 முதற ப ருங்கிக் கடக்கும் 

அதிகபட்சைொக சூரியனுக்கு 61.2 லட்சம் கி.மீ. 

ப ருக்கத்தில் பசல்லும் 

1,300 டிகிரி பசன்டிகிணரட் பவப்பத்ததத் தொங்கும் 

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

 



         

    

1. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய ஆற்றல் குறியீட்டில் 

முதலிடம் வகிக்கிற நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா 

இ) அமெரிக்கா  

ஈ) ரஷ்யா 

✓ ஆசிய ஆற்றல் குறியீட்டை சிட்னியின் ல ாவி நிறுவனம் 

தயாரித்துள்ளது. சமீபத்தில் மவளியிைப்பட்ை 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கான குறியீட்டில், அமெரிக்கா முதலிைத்தில் 

உள்ளது. ஆசிய கண்ைத்தில் உள்ள 26 நாடுகள் ெற்றும் 

பிரலதசங்கடள வரிடசப்படுத்தும் இந்தக் குறியீடு, 

இந்தியாடவ 4ஆவது ஆற்றல்மிகு நாைாக 

தரவரிடசப்படுத்துகிறது. 

✓ மபாருளாதாரத் திறன், இராணுவத் திறன் ெற்றும் 

க ாச்சார மசல்வாக்கு லபான்ற பல்லவறு அளவீடுகளின் 

அடிப்படையில் இந்தியா தனது 4ஆவது இைத்டதத் தக்க 

டவத்துக்மகாண்டுள்ளது. 

 

2. முற்றிலும் காகித பயன்பாடற்ற உலகின் முதல் அரசாக 

மாறியுள்ள நகரம் எது? 

அ) ொஸ்லகா 

ஆ) துபாய்  

இ) நியூயார்க் 

ஈ) அபுதாபி 

✓ முற்றிலும் காகித பயன்பாைற்ற அரசாக ொறிய உ கின் 

முதல் அரசு துபாய் என்று அமீரகத்தின் பட்ைத்து இளவரசர் 

லேக் ஹம்தான் பின் முகெது பின் ரஷித் அல் ெக்தூம் 

மதரிவித்தார். இதனால் ஆண்டுக்கு 2,650 லகாடி ரூபாய் 

நிதியும், பணியாளர்களின் 1 லகாடிலய 40  ட்சம் ெணி 

லநர பணி லநரமும் லசமிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் 

கூறியுள்ளார். 5 கட்ைங்களாக பிரித்து இந்தத் திட்ைத்தின் 

இ க்கு எட்ைப்பட்டுள்ளது. துபாயில் 45 அரசு 

நிறுவனங்கள் டிஜிட்ைல் ெயொக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3. ஆண்டுததாறும் ‘நுபி லால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற 

மாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) ெணிப்பூர்  

இ) அருணாச்ச  பிரலதசம் 

ஈ) சிக்கிம் 

✓ ஆங்கில ய அரசுக்கு எதிராக நீதிக்காகப் லபாராடிய 

ெணிப்பூரின் வீரமிகு மபண்களுக்கு ெரியாடதமசலுத்தும் 

வடகயில் ‘நூபி  ால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது 

ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர்.12 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

4. ஒளி-உணர்திறன் மருந்ததப் பயன்படுத்துவதத 

உள்ளடக்கிய சிகிச்தசயின் பபயர் என்ன? 

அ) லபாட்லைாடைனமிக் சிகிச்டச  

ஆ) ஒளிமின்னழுத்த சிகிச்டச 

இ) ஒளிக்கதிர் சிகிச்டச 

ஈ) ஒளியியல் 

✓ லபாட்லைாடைனமிக் சிகிச்டசயானது ஒளி-உணர்திறன் 

ெருந்டதப் பயன்படுத்துவடத உள்ளைக்கியது; இது ஒளி 

மூ த்தால் மசயல்படுத்தப்படுகிறது. இச்சிகிச்டசயானது 

சி  புற்றுலநாய்களுக்கு சிகிச்டசயளிக்கப் பயன்படுகிறது. 

இச்சிகிச்டசயின் காரணொக பக்கவிடளவுகள் 

உண்ைாவதாக லநாயாளிகள் புகாரளிக்கின்றனர். 

✓ ப ர் இதன் காரணொக இரவில் சிறந்த பார்டவத் 

திறனும் இருளில் அசாதாரண வடிவங்கள் மதரிவதாகவும் 

கூறுகின்றனர். விழித்திடரயில் காணப்படும் ஒளியுணர் 

திறன் புரதொன லராைப்சின், இப்புற்றுலநாய் சிகிச்டசயில் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒளிச்லசர்க்டகயான குலளாரின் e6 

உைன் மதாைர்புமகாள்வடத ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 

5. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற பசய்ன் ஆறு பாயும் நாடு 

எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) ஆஸ்திலரலியா 

ஈ) சீனா 

✓ மசய்ன் என்பது பிரான்சின் வைபகுதியில் 777 கிமீட்ைர் 

நீளம் பாயும் ஓர் ஆறாகும். பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் மதாைக்க 

விழா, 2024 ஜூட  26 அன்று மசய்ன் ஆற்றங்கடரயில் 

நடைமபறும். 200’க்கும் லெற்பட்ை நாடுகடளச் லசர்ந்த 

விடளயாட்டு வீரர்கள் ெற்றும் அதிகாரிகள் பாரிஸில் 

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

இடையில் கிட்ைத்தட்ை 6 கிமீ பயணம் மசய்வார்கள். 

 

6. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற யூதூ-2 என்ற நிலவு 

ஆய்வூர்திதய ஏவிய நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) இஸ்லரல் 

✓ Yutu-2 என்பது ஒரு லராலபாட்டிக் லூனார் லராவர் ஆகும், 

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

ஒரு பகுதியாக ஏவப்பட்ைது. சந்திரனின் லெற்பரப்பில் ஒரு 

விசித்திரொன, கனசதுர வடிவி ான மபாருடள இந்த 

ஆய்வூர்தி சமீபத்தில் கண்ைறிந்துள்ளது. 

✓ நி வின் மதாட வில் உள்ள வான் கர்ென் பள்ளத்டதக் 

கைக்கும்லபாது இந்த லராவர் அப்மபாருடளக் கண்ைது. 

இப்மபாருளுக்கு “ெர்ெ வீடு” என்று மபயரிைப்பட்டுள்ளது. 

 

7. நிதலயான வானூர்தி எரிபபாருதள முதன்முதலாக 

பயன்படுத்தவுள்ள வானூர்தி நிறுவனம் எது? 

அ) பிரிட்டிஷ் ஏர்லவஸ்  ஆ) ஏர் இந்தியா 

இ) குவாண்ைாஸ்   ஈ) ஏர் எமிலரட்ஸ் 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ பிலிப்ஸ் 66 லிட் உைனான ஒப்பந்தத்தில் டகமயழுத்திட்ை 

பிறகு, ‘பிரிட்டிஷ் ஏர்லவஸ்’ இங்கி ாந்தில் வணிக 

ரீதியாக தயாரிக்கப்பட்ை நிட யான வானூர்தி 

எரிமபாருடளப் (Sustainable Aviation Fuel) பயன்படுத்தும் 

முதல் விொன நிறுவனொக ொறும். 

✓ நிட யான வானூர்தி எரிமபாருள் என்பது குடறந்த 

கார்பன் மகாண்ை எரிமபாருளாகும்; இது கழிவு தாவர 

எண்மணய்கள், மகாழுப்புகள் ெற்றும் கிரீஸ்கள் லபான்ற 

புதுப்பிக்கத்தக்க தீவனங்களிலிருந்து உற்பத்தி மசய்யப்ப 

-டுகின்றது. 

 

8. விண்ணறிவியதலப் பபாறுத்தவதர, ‘லிதயானார்ட்’ 

என்றால் என்ன? 

அ) சிறுலகாள் 

ஆ) வால் நட்சத்திரம்  

இ) புறக்லகாள் 

ஈ) மசயற்டகக்லகாள் 

✓ வை விண்ணில் ஒரு பிரகாசொன வால் நட்சத்திரம் இந்த 

ஆண்டு நவம்பர் ொதம் காணப்பட்ைது. இது வால்மீன் 

சி/2021 ஏ1, ‘லிலயானார்ட்’ என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

இவ்வால் நட்சத்திரம் முதன்முதலில் 2021 ஜனவரியில் 

வியாழடனச் சுற்றி கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. 

✓ இந்த வால்மீன் ‘லவல் லக க்ஸி’ என்றும் அடழக்கப்படும் 

NGC 4631’இன் டெயத்தில் பச்டச நிற லகாொவுைன் 

காணப்பட்ைது. ‘லிலயானார்ட்’ வால் நட்சத்திரம் டிசம்பர் 

ொதத்தில் பிரகாசொக வளரும். 

 

9. பகாடி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) டிசம்பர் 7  

ஆ) டிசம்பர் 8 

இ) டிசம்பர் 10 

ஈ) டிசம்பர் 15 

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

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் தியாகிகள் ெற்றும் இந்த 

நாட்டிற்கு லசடவ மசய்யும் துணிச்ச ான வீரர்கடள 

மகௌரவிக்கும் ஒரு நாளாகும். இது இந்தியாவின் ‘மகாடி 

நாள்’ என்றும் அடழக்கப்படுகிறது ெற்றும் இந்திய 

இராணுவத்தின் ந னுக்காக இந்திய குடிகளிைமிருந்து 

நிதி திரட்டுவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இந்தியா, 1949 ஆகஸ்ட் முதல் ஒவ்லவார் ஆண்டும் இந்த 

நாடளக் மகாண்ைாடுகிறது. 

 

10. பல நாடுகளின் தபரிடர் தமலாண்தம பயிற்சியான 

‘PANEX-21’ஐ நடத்தவுள்ள நாடு எது? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) சீனா 

✓ இந்திய இராணுவம் ‘PANEX-21’ எனவடழக்கப்படும் ப  

நாடுகளின் லபரிைர் லெ ாண்டெ பயிற்சிடய ஏற்பாடு 

மசய்கிறது. இப்பயிற்சி BIMSTEC நாடுகளான வங்காள 

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

தாய் ாந்து ெற்றும் இந்தியாடவ உள்ளைக்கும். COVID-

19 மதாற்றுலநாயின் பின்னணியில் நிவாரணத்தில் சிறப்பு 

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

புலனவில் நைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

1. மபண்ணின் திருெண வயடத 21 ஆக உயர்த்தும் 

பரிந்துடர: ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல் 

மபண்ணின் திருெண வயடத 18ல் இருந்து 21 ஆக 

உயர்த்தும் லயாசடனக்கு ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளதாக தகவல் மவளியாகியுள்ளது. 

முன்னதாக கைந்த சுதந்திர தின உடரயின் லபாது 

பிரதெர் நலரந்திர லொடி, மபண்ணின் திருெண வயடத 

21 ஆக உயர்த்துவது குறித்து லபசினார். 

அவர் லபசுடகயில், இந்த அரசாங்கம் எப்லபாது லதசத்தின் 

ெகள்கள், சலகாதரிகளின் உைல்ந னில் அக்கடற 

மகாண்டுள்ளது. ஊட்ைச்சத்துக் குடறபாட்டில் இருந்து 

மபண்கடளக் காக்க, அவர்கள் சரியான வயதில் 

திருெணம் மசய்து மகாள்வடத உறுதி மசய்வது அவசியம். 

இப்லபாது நாட்டில் ஆணின் திருெண வயது 21 ஆகவும், 

மபண்ணின் திருெண வயது 18 ஆகவும் உள்ளது. 

அரசாங்கம், குழந்டதத் திருெண தடுப்புச் சட்ைம் ெற்றும் 

இந்து திருெணச் சட்ைத்தில் திருத்தங்கள் லெற்மகாள்ள 

திட்ைமிட்டுள்ளது. அவ்வாறு திருத்தம் லெற்மகாண்டு 

மபண்ணின் திருெண வயது 21 ஆக உயர்த்தப்படும் 

என்று கூறியிருந்தார். 

முன்னதாக, மபண்ணின் திருெண வயடத அதிகரிக்க 

நிதி ஆலயாக் மசயற்குழுடவ அடெத்திருந்தது. அதற்கு 

மஜயா லஜட்லி தட டெ வகிக்கிறார். நிதி ஆலயாக் 

நிபுணர் ெருத்துவர் வி.லக.பால், சுகாதார அடெச்சகம், 

ெகளிர் ெற்றும் குழந்டதகள் ந  லெம்பாட்டு அடெச்சகம் 

ஆகியனவற்றின் உறுப்பினர்கள் இந்த மசயற்குழுவில் 

இைம்மபற்றிருந்தனர். அந்தக் குழுவின் 

பரிந்துடரகளின்படிலய பிரதெரும் மபண்ணின் திருெண 

வயதிடன உயர்த்துவது மதாைர்பாக 

உறுதியளித்திருந்தார். இந்நிட யில், மபண்ணின் 

திருெண வயடத 18ல் இருந்து 21 ஆக உயர்த்தும் 

லயாசடனக்கு ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளதாக தகவல் மவளியாகியுள்ளது. இனி இது 

நாைாளுென்றத்தில் சட்ை ெலசாதாவாக தாக்கல் 

மசய்யப்பட்டு சட்ை வடிவம் மபறும். 

இதற்கான பரிர்ந்துடரடய டிசம்பர் மதாைக்கத்தில் 

மசயற்குழு செர்ப்பித்ததாகத் மதரிகிறது. அதில், 

மபண்ணின் திருெண வயடத அதிகரிப்பதால் அவளின் 

மபாருளாதார, சமூக, ஆலராக்கிய லெம்பாடு உறுதி 

மசய்யப்படும் அது குடும்பம், சமூகம், குழந்டதகள் மீது 

லநர்ெடறயான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும் என்று 

பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

2. இந்தியா - பாகிஸ்தான் லபாரின் மபான்விழா 

மகாண்ைாட்ைம் 

மவற்றி தினத்தின் மபான்விழாடவ முன்னிட்டு 

மசன்டனயில் உள்ள லபார் வீரர்கள் நிடனவுச் 

சின்னத்தில் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் ெ ர்வடளயம் 

டவத்து அஞ்சலி மசலுத்தினார். 

பாகிஸ்தானுைன் கைந்த 1971-ம் ஆண்டு நைந்த லபாரில் 

இந்தியா மவற்றி மபற்றது. இந்த லபாரில் 93 ஆயிரம் 

பாகிஸ்தான் வீரர்கள் இந்தியாவிைம் சரணடைந்தனர். 

இப்லபாரின் விடளவாக வங்கலதசம் விடுதட  

அடைந்தது. இடதயடுத்து, ஆண்டுலதாறும் டிச.16-ம்லததி 

மவற்றி தினொக மகாண்ைாைப் பட்டு வருகிறது. 

லபாரில் இந்தியா மவற்றி மபற்று 50 ஆண்டுகள் ஆனடத 

முன்னிட்டு, மவற்றி தினத்தின் மபான் விழா 

மகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 

3. அகி  இந்திய லெயர்கள் ொநாடு - பிரதெர் லொடி 

இன்று மதாைங்கி டவக்கிறார் 

நகர்ப்புறத்தில் உள்கட்ைடெப்பு ெற்றும் வசதிகள் 

குடறப்பாட்டுப் பிரச்சடனகளுக்கு தீர்வுகாண ெத்திய 

அரசு ப வடகயான திட்ைங்கடளத் மதாைங்கியுள்ளது. 

இதற்காக சமீப கா ங்களில் பல்லவறு புதிய முயற்சிகடள 

ெத்திய அரசு லெற்மகாண்டுள்ளது.  

இந்த முயற்சிகளுக்கு உத்தரப்பிரலதச ொநி த்தில் சிறப்பு 

கவனம் மசலுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக கைந்த 5 

ஆண்டுகளில் உத்தரப்பிரலதச ொநி ம் நகர்ப்புற 

உள்கட்ைடெப்பில் மவகுவான முன்லனற்றம் 

அடைந்துள்ளது. 

இந்த நிட யில் உத்தரப்பிரலதசம், வாரணாசியில் 

நடைமபறும் அகி  இந்திய லெயர்கள் ொநாட்டை பிரதெர் 

லொடி காமணாலி வாயி ாக இன்று மதாைங்கி 

டவக்கிறார். லெலும் இந்த ொநாட்டில் "புதிய நகர்ப்புற 

இந்தியா " என்ற டெயப்மபாருளில் பிரதெர் லொடி 

உடரயாற்ற உள்ளார். 

நகர்ப்புற வளர்ச்சியில் ெத்திய அரசு ெற்றும் 

உத்தரப்பிரலதச அரசின் முக்கிய சாதடனகடள 

எடுத்துக்காட்டும் கண்காட்சி ஒன்றுக்கும் டிசம்பர் 17 முதல் 

19 வடர ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

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

மச வு: ெத்திய அரசு 

தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்தின் கீழ் ரூ.1,894.85 லகாடி 

மச விைப்பட்டுள்ளதாக ெத்திய அரசு வியாழக்கிழடெ 

மதரிவித்தது. 

இதுகுறித்து லெலும் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: 

தூய்டெ இந்தியா திட்ைம் குறித்து பரவ ான 

விழிப்புணாா்டவ ஏற்படுத்தி தகவல், கல்வி ெற்றும் 

மதாட த்மதாைாா்பு (ஐஇசி) வியூகம் மூ ம் விரும்பும் 

இ க்டக அடைய வியூகம் வகுக்கப்பட்ைது. இந்த ஐஇசி 

வியூகத்துக்காக 2014-2015 முதல் 2021-22-ஆம் 

நிதியாண்டு வடரயில் ரூ.1,894.85 லகாடி 

மச விைப்பட்டுள்ளதாக ெத்திய அரசு மதரிவித்துள்ளது. 

தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்டத ெத்திய அரசு கைந்த 2014-

ஆம் ஆண்டு அக்லைாபாா் 2-ஆம் லததி மதாைக்கி டவத்தது. 

2019 அக்லைாபாா் 2-க்குள் அடனத்து கிராெங்களிலும் 

கழிப்படற வசதிடய ஏற்படுத்தி தருவதன் மூ ம் திறந்த 

மவளியில் அசுத்தம் இல் ாத நாைாக உருமவடுக்கச் 

மசய்வலத இந்த திட்ைத்தின் முக்கிய லநாக்கொகும். 

 

5.புதுச்லசரியில் சர்வலதச ஆவணப்பை, குறும்பை திருவிழா 

புதுச்லசரியில் சர்வலதச ஆவணப்பைம் ெற்றும் குறும்பை 

திருவிழா இன்று மதாைங்கி 3 நாட்கள் நைக்கிறது. கைந்த 

10 ஆண்டுகளாக புதுச்லசரியில் முற்லபாக்கு எழுத்தாளர் 

கட ஞர்கள் சங்கம் ெத்திய பல்கட க்கழகத்துைன் 

இடணந்து சர்வலதச ஆவணப்பை, குறும்பை 

திருவிழாடவ நைத்தி வருகிறது. அதன் மதாைர்ச்சியாக 

புதுச்லசரி திடர இயக்கம், அட யன்ஸ் பிரான்சிஸ், 

ெத்திய திடரப்பை பிரிவு, தமிழ்நாடு முற்லபாக்கு 

எழுத்தாளர் கட ஞர்கள் சங்கம் இடணந்து இந்திய 

திடரயு க லெடத சத்யஜித் லர நூற்றாண்டு 

திருவிழாடவ நைத்த திட்ைமிட்டுள்ளது. 

இத்திருவிழா இன்று (17ம் லததி) மதாைங்கி 19ம் லததி 

வடர 3 நாட்கள் அட யன்ஸ் பிரான்சிஸ் திடரயரங்கில் 

நைக்கிறது. இத்திருவிழாவில் சத்யஜித் லர உருவாக்கிய 

உ களவில் இந்திய சினிொவுக்கு மபருடெ லசர்த்து, ப  

விருதுகள் மபற்ற 9 திடரப்பைங்களும், ஷியாம் மபனகல் 

உருவாக்கிய சத்யஜித் லர ஆவணப்பைமும் திடரயிைப்பை 

உள்ளது. மதாைக்க நிகழ்ச்சி இன்று ொட  5 ெணிக்கு 

நைக்கிறது. சத்யஜித் லரயின் முதல்பைொன உ களவில் 

அடனத்து திடரப்பை விழாக்களிலும் திடரயிைப்பட்ை 

‘பலதர் பாஞ்சாலி’ திடரயிைப்படுகிறது. மபாதுெக்களுக்கு 

அனுெதி இ வசம். 

 

6. 81 நிமிைத்தில் உருவான திடரப்பைம் 

லக பாக்கியராஜ் நடிப்பில் 81 நிமிைம் மதாைர்ச்சியாக 

பைப்பிடிப்பு நைத்தி திடரப்பைம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

81 நிமிை பைப்பிடிப்பு 

தமிழ் திடரயு கில் புதிய இயக்குனரான சிவ ொதவ் 

இயக்கத்தில் இயக்குநரும், நடிகருொன லக பாக்யராஜ் 

கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திடரப்பைம் ‘3.6.9’. இந்த 

பைத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பிளாக் பாண்டி, அஜய் 

கண்ணன், சுடகல், சத்தி ெலகந்திரா ெற்றும் வில் ன் 

கதாபாத்திரத்தில்    பைத்தின் தயாரிப்பாளர் பி ஜி எஸ் 

நடித்துள்ளார்.   ொரிஸ்வரன் ஒளிப்பதிவு மசய்துள்ள இந்த 

பைத்துக்கு கார்த்திக் ஹர்ோ இடச அடெத்துள்ளனர். 

உ க சினிொ வர ாற்றில் 81 நிமிைங்கள் மதாைர்ச்சியாக 

பைப்பிடிப்பு நைத்தி முடிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த பைத்தின்     

படிப்பிடிப்பு புதுச்லசரி      பிள்டளயார் குப்பத்தில் உள்ள 

புனித ஆலராக்கிய அன்டன ஆ யத்தில் லநற்று நைந்தது. 

காட  11.40 ெணிக்கு மதாைங்கிய பைப்பிடிப்பு ெதியம் 1.01 

ெணிக்கு முடிந்தது. ஒலர லநரத்தில், ஒரு களத்தில் 24 

லகெராக்கள், 150-க்கும் லெற்பட்ை நடிகர், நடிடககள், 

450 பணியாளர்கடள மகாண்டு பைொக்கப்பட்ைது. 

 



         

    

1. ‘உலக சமத்துவமின்மம அறிக்மக – 2022’இன்படி, 

வயதுவந்த இந்தியரின் சராசரி ததசியவருமானம் என்ன? 

அ) `1.04 லட்சம் 

ஆ) `2.04 லட்சம்  

இ) `4.04 லட்சம் 

ஈ) `6.04 லட்சம் 

✓ அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ‘உலக சைத்துெமின்மை 

அறிக்மக – 2022’, லூகாஸ் சான்சலால் எழுதப்பட்டு புகழ் 

வபற்ற வபாருளாதார நிபுணர்களான தாைஸ் பிவகட்டி, 

இம்ைானுவெல் சாஸ் ைற்றும் வகப்ரியல் ஜூக்ைான் 

ஆகிவயாரால் வதாகுக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இவ்ெறிக்மகயின்படி, அதிகரித்துெரும் ெறுமை ைற்றும் 

ெசதியான உயரடுக்கினமரக்வகாண்ட உலகின் மிகவும் 

சைத்துெைற்ற நாடுகளுள் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது. 

இந்தியாவில் உள்ள முதல் 10% ைற்றும் முதல் 1% ைக்கள் 

வைாத்த வதசிய ெருைானத்தில் முமறவய 57% ைற்றும் 22 

சதவீதத்மத வகாண்டுள்ளதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

2. அண்மமயில் எட்டாவது இந்தியப் பபருங்கடல் 

தபச்சுவார்த்மதமய நடத்திய நாடு எது? 

அ) இலங்மக 

ஆ) இந்தியா  

இ) மியான்ைர் 

ஈ) பிலிப்மபன்ஸ் 

✓ இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம், இந்திய உலக விெகார 

கவுன்சில் இமணந்து எட்டாெது இந்தியப் வபருங்கடல் 

வபச்சுொர்த்மதமய நடத்தியது. இந்த ஆண்டு பதிப்பின் 

கருப்வபாருள் “Leveraging Digital Technologies for Health, 

Education, Development, and Trade in Indian Ocean Rim 

Association Member States” என்பதாகும். 

 

3. பகாலம்பியா ஜர்னலிசம் பள்ளியின் 2022ஆம் ஆண்டு 

-க்கான முன்னாள் மாணவர் விருது பவன்ற இந்தியப் 

பத்திரிமகயாளர் யார்? 

அ) N இராம் 

ஆ) ைாலினி பார்த்தசாரதி  

இ) ராஜா வைாகன் 

ஈ) வசாலி வஜ. வசாராப்ஜி 

✓ ‘தி ஹிந்து’ வெளியீட்ட குழுைத்தின் தமலெரான ைாலினி 

பார்த்தசாரதி, அவைரிக்காவின் வகாலம்பியா ஜர்னலிசம் 

பள்ளியின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான முன்னாள் ைாணெர் 

விருது வென்ற நான்கு மூத்த பத்திரிமகயாளர்களுள் 

ஒருெராக வதரிவுவசய்யப்பட்டுள்ளார். 

✓ எரிக் ைார்கஸ், “வைக்கிங் வக ஹிஸ்டரி” வபாட்காஸ்டின் 

நிறுெனர் ைற்றும் வதாகுப்பாளர், ஸ்டூெர்ட் ஸ்கீயர், 

அவைரிக்க யூத உலக வசமெ ைற்றும் தாைஸ் வையர், 

புலனாய்வு பத்திரிமகயாளர் ஆகிவயார் பிற வெற்றியாளர் 

-களுள் அடங்குெர். வெண்டி லு (ஹஃப்வபாஸ்ட்) ைற்றும் 

முக்தார் இப்ராஹிம் (சஹான் ஜர்னல்) ஆகிவயார் கூட்டாக 

இமணந்து முதல் தசாப்த விருமதப் வபற்றனர். 

4. குற்றவியல் விஷயங்களில் பரஸ்பர சட்ட உதவிக்காக 

எந்த நாட்டுடனான ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அமமச்சரமவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) சுவிட்சர்லாந்து 

ஆ) வபாலந்து  

இ) அவைரிக்கா 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ குற்ற விஷயங்களில் பரஸ்பரம் சட்ட உதவி வதாடர்பாக 

இந்தியா – வபாலந்து இமடவயயான உடன்பாட்டிற்கு 

பிரதைர் வைாடி தமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமெ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பரஸ்பர சட்ட உதவியின்மூலம் 

பயங்கரொதம் வதாடர்பான குற்றங்கள் உள்ளிட்ட 

குற்றங்களுக்காக ெழக்குத் வதாடுத்தல் புலனாய்வு 

ஆகியெற்றில் இருநாடுகளின் திறமனயும், தீவிரத் 

தன்மைமயயும் விரிவுப்படுத்துெது இதன் வநாக்கைாகும்.  

✓ வபாலந்து சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்வசயல்கமளக் மகயாள்ெ 

-தில் இந்தியாவின் வசயல்திறமனயும் இது அதிகரிக்கும்.

 

5. உலக வர்த்தக அமமப்பின் (WTO) குழுமம் எந்த நாடு 

சர்க்கமர துமறயில் மானியங்கமள திரும்பப்பபற 

தவண்டும் என்று தகட்டுக் பகாண்டுள்ளது? 

அ) ஆஸ்திவரலியா 

ஆ) இந்தியா  

இ) அவைரிக்கா 

ஈ) சீனா 

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

தாங்கிருப்பு ைற்றும் சந்மதப்படுத்தல் ைற்றும் வபாக்குெரவு 

திட்டங்களின்’கீழ் இந்தியா தனது ைானியங்கமள 

திரும்பப்வபறுைாறு வகட்டுக்வகாண்டுள்ளது.  

✓ ஆஸ்திவரலியா, பிவரசில் ைற்றும் குொத்தைாலா 

ஆகியமெ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் WTOஇடம் சர்க்கமர 

துமறயில் இந்தியாவின் வகாள்மக நடெடிக்மககள் 

குறித்து இந்தியாவுக்கு எதிராக புகார்கமள எழுப்பின. 

வெளாண் ஒப்பந்தம் ைற்றும் SCM ஒப்பந்தத்தின்கீழ் 

இந்தியா தனது கடமைகளுக்கு இணங்குைாறு WTO 

அதனிடம் வகட்டுக்வகாண்டது. 

 

6. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற மதனாகரி தகால்ட் டீ 

உடன் பதாடர்புமடய மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) வகரளா 

இ) அஸ்ஸாம்  

ஈ) வைற்கு ெங்காளம் 

✓ அஸ்ஸாம் ைாநிலத்திலுள்ள அரிய ெமக வதயிமலயான 

ைவனாகரி வகால்டு டீ சமீபத்தில் கவுகாத்தி வதயிமல ஏல 

மையத்தில் கிவலா `1 லட்சத்துக்கு விற்கப்பட்டு ெரலாறு 

பமடத்துள்ளது. வதயிமல ஒரு கிவலா ̀ 75,000’க்கு ஏலம் 

வபானவபாது, 2020’ல் இத்வதயிமல ெமக அதன் வசாந்த 

சாதமனமய முறியடித்தது. 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ெடகிழக்கு வதயிமலச் சங்கம் இத்தமகய வதயிமல 

உற்பத்திமய அதிகரிக்க திட்டமிட்டு வெண் வதயிமல, 

பசுந்வதயிமல, ைஞ்சள் வதயிமல என பல்வெறு 

ெமகயான வதயிமலகமள தயாரிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. 

 

7. “உணவு மற்றும் உழவிற்கான உலகின் நிலம் மற்றும் 

நீர்வளங்களின் நிமல” என்ற அறிக்மகமய பவளியிட்ட 

அமமப்பு எது? 

அ) IMF 

ஆ) FAO  

இ) உலக ெங்கி 

ஈ) WEF 

✓ உணவு ைற்றும் உழவிற்கான உலகின் நிலம் ைற்றும் நீர் 

ெளங்களின் நிமல (SOLAW 2021) என்ற அறிக்மக ஐநா 

உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்புமூலம் வெளியிடப்பட்டது. 

ஐநாவின் உணவு ைற்றும் உழவு (FAO) அமைப்பால் 2021 

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

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

கருப்வபாருளாகும். 

 

8. “டிராக்கிங் யுனிவர்சல் கவதரஜ் - 2021 உலகளாவிய 

கண்காணிப்பு” என்ற அறிக்மகமய பவளியிட்ட அமமப்பு 

எது? 

அ) WTO 

ஆ) WHO  

இ) FAO 

ஈ) WEF 

✓ உலக சுகாதார நிறுெனைானது அண்மையில் “டிராக்கிங் 

யுனிெர்சல் கெவரஜ் - 2021 உலகளாவிய கண்காணிப்பு” 

என்ற அறிக்மகமய வெளியிட்டது. யுனிெர்சல் வஹல்த் 

கெவரஜ் தினத்மத முன்னிட்டு, உலக ெங்கி “உடல்நலம் 

2021’இல் நிதிப்பாதுகாப்பு குறித்த உலகளாவிய 

கண்காணிப்பு” அறிக்மகமய வெளியிட்டது. 

✓ யுனிெர்சல் வஹல்த் கெவரமஜ வநாக்கிய உலகளாவிய 

முன்வனற்றத்மத COVID வதாற்று 20 ஆண்டுகளுக்கு 

நிறுத்தக்கூடும் என்று இவ்ெறிக்மக காட்டுகிறது. 

 

9. பதராடா வங்கியால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘பாப் தவல்ட் 

தவவ்’ என்பது ஒரு _____? 

அ) உலகளாவிய பற்றட்மட 

ஆ) அணியக்கூடிய சாதனம்  

இ) AI இயலி 

ஈ) முதலீட்டு தளம் 

✓ பவராடா வங்கியானது எண்ம வங்கியியல் க ாடுப்பனவு 

- ளுக் ா  ‘bob World Wave’ என்றகவாரு அணியக் 

கூடிய சாதனத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ இது ொடிக்மகயாளர்களின் Sp02, உடல் வெப்பநிமல, 

இதயத்துடிப்பு ைற்றும் இரத்த அழுத்தம் ஆகியெற்மறக் 

கண்காணிக்கின்றது. அணியக்கூடிய சாதனத்துடன் 

கூடிய கட்டண வசயல்முமறமய ெழங்குெதற்காக NPCI 

உடன் பவராடா ெங்கி கூட்டு வசர்ந்துள்ளது. 

 

10. எந்த நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஓமிக்ரான் 

திரிமபக் கண்டறிவதற்காக RT-PCR அடிப்பமடயிலான 

கருவிமய உருவாக்கியுள்ளனர்? 

அ) IISc 

ஆ) IIT – தில்லி  

இ) NIV 

ஈ) AIIMS 

✓ IIT தில்லியின் குசுைா உயிரியல் அறிவியல் பள்ளியின் 

ஆராய்ச்சியாளர்கள், SARS-CoV-2’இன் ஓமிக்ரான் 

(B.1.1.529.1) திரிமபக் கண்டறிெதற்காக RT-PCR 

அடிப்பமடயிலான கருவிமய உருொக்கியுள்ளனர். 

✓ இச்வசாதமன முமற ஓமிக்ரான் திரிபில் உள்ள ைற்றும் 

SARS-CoV-2’இல் இல்லாத ஒரு குறிப்பிட்ட திரிபுகமளக் 

கண்டறிெமத அடிப்பமடயாகக்வகாண்டது. உலகளவில், 

ஓமிக்ரான் திரிமபக் கண்டறிெதற்கு 3 நாட்களுக்கு வைல் 

வதமெப்படுகிறது. 

 

 

1. தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து அரசின் ைாநிலப் பாடல்: முதல்ொா் 

மு க ஸ்டாலின் உத்தரவு 

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் தமிழக அரசின் ைாநிலப் 

பாடலாக அறிவித்து முதல்ொா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு 

பிறப்பித்தாாா். தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படும் வபாது 

அமனெரும் எழுந்து நிற்க வெண்டும் எனவும் வகட்டுக் 

வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட 

வசய்திக் குறிப்பு: தமிழ்நாட்டின் அமனத்து விழாக்களிலும் 

ைவனான்ைணீயம் சுந்தரனாாா் எழுதிய ‘நீராரும் 

கடலுடுத்த’  என்ற பாடல் பாடப்பட வெண்டும் என்ற 

வகாரிக்மக 1913-ஆம் ஆண்டில் கரந்மதத் தமிழ்ச் 

சங்கத்தின் ஆண்டறிக்மகயில் இடம்வபற்றது. இந்தப் 

பாடமலத் தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடலாக 1914-ஆம் 

ஆண்டு முதல் கரந்மதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆண்டு 

விழாக்களிலும் பாடி ெந்துள்ளனாா். 

1970-இல் அறிவிப்பு: தமிழறிஞாா்கள், ஆாா்ெலாா்கள், 

வபாதுைக்களின் நீண்டநாள் வகாரிக்மகமய ஏற்று 1970-

ஆம் ஆண்டு ைாாா்ச் 17-ஆம் வததியன்று நமடவபற்ற அரசு 

விழாவில் தமிழ்த்தாய் பாடல் குறித்த அறிவிப்மப 

அப்வபாமதய முதல்ொா் கருணாநிதி வெளியிட்டாாா். 

தமிழக அரசின் நிகழ்ச்சிகளின் வதாடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் 

ொழ்த்து பாடல் இருக்கும் என அறிவித்தாாா். அதன்படி, 

அரசு நிகழ்ச்சிகளில் ‘நீராருங் கடலுடுத்த’ என்ற பாடல் 

பாடப்பட்டு ெருகிறது. 

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் பாடப்படுெது குறித்து, சில 

ெழிகாட்டு வநறிமுமறகள் ெகுக்கப்பட வெண்டிய சூழல் 

காரணைாக, அதற்கான உத்தரமெ தமிழ் ெளாா்ச்சித் 

துமற அண்மையில் வெளியிட்டது. அதன்படி, தமிழ்த்தாய் 

 

 

 

 



         

    

ொழ்த்துப் பாடமல பயிற்சி வபற்றொா்கமளக் வகாண்டு 

நிகழ்ச்சியில் பாட மெக்க வெண்டுவைன 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இமதத் வதாடாா்ந்து சில 

ெழிமுமறகமளப் பின்பற்றவும் அரசு உத்தரவு 

பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, ைவனான்ைணீயம் சுந்தரனாாா் 

இயற்றிய தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல், தமிழ்நாடு அரசின் 

ைாநிலப் பாடலாக அறிவிக்கப்படுகிறது. 

தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருக்கும் அமனத்து கல்வி 

நிறுெனங்கள், பல்கமலக்கழகங்கள், அரசு 

அலுெலகங்கள், வபாதுத் துமற நிறுெனங்கள் உள்ளிட்ட 

வபாது அமைப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளிலும், நிகழ்வு 

வதாடங்குெதற்கு முன்பு தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து கட்டாயம் 

பாடப்பட வெண்டும். தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படும் 

வபாது அமனெரும் தெறாைல் எழுந்து நிற்க வெண்டும். 

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் பாடப்படும் வபாது எழுந்து 

நிற்பதில் இருந்து ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு விலக்கு 

அளிக்கப்படுகிறது. வபாது நிகழ்வுகளில் தமிழ்த்தாய் 

ொழ்த்மத ஒலிவபருக்கிகளில் ஒலிக்கச் வசய்ெமதத் 

தவிாா்த்து, பயிற்சி வபற்றொா்களால் ொய்ப்பாட்டாக பாடப்பட 

வெண்டும். அன்மனத் தமிழின் வபருமைமய உலகறியச் 

வசய்ெதிலும், 

இளம்தமலமுமறயினருக்குக் வகாண்டு வசாா்ப்பதிலும், 

வபாதுைக்களும், தனியாாா் அமைப்புகளும் வபரும் 

பங்காற்ற முடியும். தமிழ்நாட்டில் தனியாாா் அமைப்புகள் 

நடத்தும் கமல, இலக்கிய ைற்றும் வபாது நிகழ்வுகளின் 

வதாடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படுெது 

ஊக்குவிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசின் அறிவிப்பில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற ைவசாதா 

ைக்களமெயில் நிமறவெற்றம்: வைலும் 3 ைவசாதாக்கள் 

அறிமுகம் 

ைக்களமெயில் எதிாா்க்கட்சிகளின் அைளிக்கு இமடவய 

ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற ைவசாதா வெள்ளிக்கிழமை 

நிமறவெறியது. அத்துடன் வைலும் 3 ைவசாதாக்கள் 

அறிமுகம் வசய்யப்பட்டன. 

ைக்களமெ வெள்ளிக்கிழமை காமல கூடியதும், 

லக்கீம்பாா் வகரி ென்முமற சம்பெம் வதாடாா்பாக ைத்திய 

உள்துமற இமணயமைச்சாா் அஜய் மிஸ்ராமெ 

பதவிநீக்கம் வசய்ய ெலியுறுத்தி எதிாா்க்கட்சி 

உறுப்பினாா்கள் அைளியில் ஈடுபட்டனாா். இதனால், வகள்வி 

வநரத்தின்வபாது 4 வகள்விகள் ைட்டுவை விொதத்துக்கு 

எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்டன. வதாடாா்ந்து எதிாா்க்கட்சி 

உறுப்பினாா்கள் அைளியில் ஈடுபட்டதால் அமெ பிற்பகல் 2 

ைணி ெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

உணவு இமடவெமளக்குப் பிறகு பாஜக உறுப்பினாா் 

ராவஜந்திர அக்ரொல் தமலமையில் ைக்களமெ 

கூடியதும் வதசிய ஊக்க ைருந்து தடுப்பு ைவசாதா-2021, 

கானுயிாா் பாதுகாப்புச் சட்டத் திருத்த ைவசாதா-2021, 

பட்டயக் கணக்காளாா், கம்வபனி வசயலாளாா் சட்டத் திருத்த 

ைவசாதா-2021 ஆகியமெ தாக்கல் வசய்யப்பட்டன. 

அமதத் வதாடாா்ந்து, ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற 

ைவசாதாமெ சுகாதாரத் துமற இமணயமைச்சாா் பாரதி 

பிரவீண் பொாா் அறிமுகம் வசய்து மெத்தாாா். 

இந்த ைவசாதா, ஏற்வகனவெ கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் 5-ஆம் வததி ைக்களமெயில் நிமறவெற்றப்பட்டு 

ைாநிலங்களமெக்கு அனுப்பி மெக்கப்பட்டது. அங்கு 

ைவசாதாவில் திருத்தங்கள் வைற்வகாள்ளப்பட்டு, கடந்த 

ொரம் நிமறவெற்றப்பட்டு மீண்டும் கடந்த 14-ஆம் வததி 

ைக்களமெக்கு அனுப்பி மெக்கப்பட்டது. 

எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களின் அைளிக்கு இமடவய இந்த 

திருத்த ைவசாதா நிமறவெற்றப்பட்டது. அமதத் வதாடாா்ந்து 

அமெமய திங்கள்கிழமைக்கு ராவஜந்திர அக்ரொல் 

ஒத்திமெத்தாாா். 

ொடமகத் தாய் முமறமய ஒழுங்குபடுத்த அதிகாரிகமள 

நியமிக்க வெண்டும்; வதசிய அளவிலும் ைாநில அளவிலும் 

ொடமகத் தாய் ஒழுங்காற்று ொரியம் அமைக்கப்பட 

வெண்டும்; சட்டப்படி திருைணம் வசய்துவகாண்டு 5 

ஆண்டுகள் ொழ்ந்த இந்திய தம்பதி ைட்டுவை ொடமகத் 

தாய் முமறயில் குழந்மத வபற முடியும் என்றும் அந்த 

ைவசாதாவில் வதரிவிக்கப்பட்டது. 

ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெப்பு: 

எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களின் அைளியால் 

ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

12 எம்.பி.க்கள் இமடநீக்கம் வசய்யப்பட்ட விெகாரத்தில் 

அரசுக்கும் எதிாா்க்கட்சிகளுக்கும் இமடவய உடன்பாடு 

ஏற்பட வெண்டும் என்று ைாநிலங்களமெத் தமலொா் 

வெங்மகயா நாயுடு கூறினாாா். 

கடந்த ைமழக்கால கூட்டத்வதாடரின் கமடசி நாளன்று 

எதிாா்க்கட்சிகமளச் வசாா்ந்த உறுப்பினாா்கள் 12 வபாா் 

ஒழுங்கீனைாக நடந்துவகாண்டதாக, நடப்பு 

நாடாளுைன்றக் கூட்டத் வதாடாா் முழுெதும் 

பணியிமடநீக்கம் வசய்யப்பட்டனாா். 

அொா்கள் மீதான நடெடிக்மகமயத் திரும்பப் வபற 

வெண்டும் என்று குளிாா்கால கூட்டத் வதாடரின் முதல் 

நாளில் இருந்து எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்கள் ெலியுறுத்தி 

ெருகின்றனாா். இதனால் கடந்த சில நாள்களாக 

ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெக்கப்படுகிறது. 

ைாநிலங்களமெ வெள்ளிக்கிழமை காமல கூடியதும் 

அமெத் தமலொா் வெங்மகயா நாயுடு உறுப்பினாா்கள் 

ைத்தியில் வபசினாாா். அொா், ‘ைாநிலங்களமெ பாஜக 

தமலொா் பியூஷ் வகாயல், எதிாா்க்கட்சிகமளச் வசாா்ந்த சில 

மூத்த உறுப்பினாா்கமளச் சந்தித்துப் வபசிவனன். அமெ 

அலுெல்கள் சுமுகைாக நமடவபறுெதற்கு 

உறுப்பினாா்களுக்கு இமடவய உடன்பாடு ஏற்பட 

வெண்டும் என்று அொா்களிடம் ெலியுறுத்திவனன். இவத 

வகாரிக்மகமய உங்கள் ஒவ்வொருெரிடமும் 

முன்மெக்கிவறன். ைாநிலங்களமெ திங்கள்கிழமை 

ெமர ஒத்திமெக்கப்படுகிறது’ என்றாாா். 

 

3. பிரதைர் வைாடிக்கு படான் அரசின் மிக உயர்ந்த விருது 

பிரதைர் வைாடிக்கு படான் அரசின் குடிைகனுக்கான மிக 

உயரிய விருதான நடாக் வபல் கி வகார்வலா விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 



         

    

படான் நாட்டின் வதசிய நாளான இன்று பிரதைர் 

வைாடிக்கு இந்த விருமத படான் பிரதைர் வலாவட வஷரிங் 

அறிவித்தார். 

 

4. பளுதுாக்குதல்: பர்ணிைாவுக்கு 'தங்கம்'  

காைன்வெல்த் பளுதுாக்குதலில் தங்கம் வென்றார் 

பர்ணிைா. 

உஸ்வபகிஸ்தானில் 'சீனியர்' காைன்வெல்த் 

சாம்பியன்ஷிப், உலக பளுதுாக்குதல் வதாடர்கள் ஒவர 

வநரத்தில் நடக்கின்றன. இதன் வபண்கள் +87 கிவலா 

பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பர்ணிைா களமிறங்கினார். 

'ஸ்னாட்ச்' பிரிவில் 102 கிவலா துாக்கிய பர்ணிைா, 'கிளீன் 

அண்டு வஜர்க்' பிரிவில் 127 கிவலா துாக்கினார். 

ஒட்டுவைாத்தைாக 229 கிவலா துாக்கி, முதலிடம் வபற்று 

தங்கப்பதக்கம் தட்டிச் வசன்றார். 

இமதயடுத்து 'ஸ்னாட்ச்' பிரிவில் இரண்டு, 'கிளீன் அண்டு 

வஜர்க்' பிரிவில் தலா 3 என ஒட்டுவைாத்தைாக 8 வதசிய 

சாதமன பமடத்தார் பர்ணிைா. தவிர இந்திய வீரர்கள் 

வஜரீமி லால்ரின்னுங்கா, அசிந்தா சியுலி, அஜய் சிங்கிற்கு 

அடுத்து 2022, பர்மிங்ஹாம் காைன்வெல்த் 

விமளயாட்டுக்கு தகுதி வபற்ற நான்காெது இந்தியர் 

ஆனார். 

இவத பிரிவில் பங்வகற்ற ைற்வறாரு இந்திய வீராங்கமன 

அனுராதா பவுன்ராஜ், 195 கிவலா துாக்கி 

வெண்கலப்பதக்கம் வபற்றார். ஆண்கள் 109 கிவலா 

பிரிவில் இந்தியாவின் லவ்பிரீத் சிங், 348 கிவலா துாக்கி 

வெள்ளிப்பதக்கம் மகப்பற்றினார். 

 

5. ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்’ திட்டம் வதாடக்கம் 

தமிழகத்தில் சாமல விபத்துகளில் சிக்கி உயிரிழப்புகள் 

ஏற்படுெமதத் தடுக்க ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை 

காக்கும் 48’ என்ற புதிய ைருத்துெ அெசர உதவி 

திட்டத்மத தமிழக அரசு வசயல்படுத்த உள்ளது. 

விபத்து ஏற்படும் சையங்களில் உயிரிழப்மபத் தடுக்க 

‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை காக்கும் 48’ என்ற புதிய 

திட்டத்மத, நாமள வைல்ைருெத்தூரில் தமிழக முதல்ெர் 

மு.க.ஸ்டாலின் வதாடங்கி மெக்க உள்ளார். 

இதுகுறித்து ைருத்துெம் ைற்றும் ைக்கள் நல்ொழ்வுத் துமற 

அமைச்சர் ைா.சுப்பிரைணியன் வதரிவித்திருப்பதாெது: 

தமிழகத்தில் நமடவபறும் சாமல விபத்துகளில் 

அதிகப்படியான உயிரிழப்புகள் ஏற்படக் காரணம், 

அெர்கமள உடனடியாக ைருத்துெைமனகளில் வசர்த்து 

உரிய சிகிச்மச அளிக்காததுதான். இமதத் தடுக்கவும், 

விபத்தில் சிக்குவொரின் சிகிச்மசக்காக உதவும் 

ெமகயிலும் ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை காக்கும் 48’ 

என்ற புதிய திட்டத்மத முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் 

வசயல்படுத்த உள்ளார். 

இதற்காக தமிழகம் முழுதும் 610 ைருத்துெைமனகள் 

வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் 

எந்தப் பகுதியில் விபத்து நடந்தாலும் விபத்து நடந்த 

பகுதியில் விபத்துக்கு உள்ளானெமர 

ைருத்துெைமனயில் வசர்க்கும் நபருக்கு ரூ.5 ஆயிரம் 

ஊக்கத் வதாமகயும், விபத்தில் சிக்கியெருக்கு ஒரு லட்சம் 

ரூபாய் ைதிப்பில் சிகிச்மசயும் அளிக்கப்படும் என்று 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் புதிய திட்டத்மத வைல்ைருெத்தூரில் உள்ள 

ைருத்துெக் கல்லூரி மைதானத்தில் முதல்ெர் மு.க. 

ஸ்டாலின் நாமள(டிச.18) வதாடங்கி மெத்துப் வபசுகிறார் 

என்று வதரிவித்துள்ளார். 

 

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

பிரதைாா் வைாடி அடிக்கல் நாட்டினாாா் 

உத்தர பிரவதச ைாநிலம், ஷாஜஹான்பரில் 594 கி.மீ. 

வதாமலவு வகாண்ட கங்மக விமரவு வநடுஞ்சாமலத் 

திட்டத்துக்கு பிரதைாா் நவரந்திர வைாடி சனிக்கிழமை 

அடிக்கல் நாட்டினாாா். 

உத்தர பிரவதசத்தில் அடுத்த ஆண்டின் வதாடக்கத்தில் 

சட்டப்வபரமெத் வதாா்தல் நமடவபறவுள்ளது. முதல்ொா் 

வயாகி ஆதித்யநாத் தமலமையில் வதாா்தமலச் 

சந்திக்கப்வபாெதாக பாஜக ஏற்வகனவெ அறிவித்துள்ளது. 

இந்நிமலயில், ஷாஜஹான்பரில் 594 கி.மீ. வதாமலவு 

வகாண்ட கங்மக விமரவுப் பாமதக்கு பிரதைாா் நவரந்திர 

வைாடி சனிக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாாா். ைாநிலத்தின் 

கிழக்கு ைற்றும் வைற்குப் பகுதிகமள இமணக்கும் 

ெமகயில் ரூ.36,230 வகாடி வசலவில் இந்தப் பாமத 

அமைக்கப்படவுள்ளது. இந்தப் பாமதக்கு அடிக்கல் நாட்டிய 

பிறகு பிரதைாா் வைாடி வபசியதாெது: 

உத்தர பிரவதசத்தில் வயாகி ஆதித்யநாத் 

தமலமையிலான அரசு ஆட்சியமைப்பதற்கு முன்பிருந்த 

சட்டம்-ஒழுங்கு சூழ்நிமல குறித்து நன்கு அறிவீாா்கள். 

முன்வபல்லாம் வபாழுது சாய்ந்ததும் ைக்கமளத் 

துன்புறுத்துெதற்காக, சிலாா் நாட்டுத் துப்பாக்கிகளுடன் 

வீதிகளில் நடைாடத் வதாடங்கிவிடுொாா்கள். ைாநிலத்தில் 

வயாகி ஆதித்யநாத் ஆட்சி அமைந்ததும் அந்தத் துப்பாக்கி 

கலாசாரம் முடிவுக்கு ெந்துவிட்டது. 

ைாஃபியா கும்பல்களுக்கு எதிராக வயாகி ஆதித்யநாத் 

கடுமையான நடெடிக்மககமள எடுத்துள்ளாாா். ைாஃபியா 

கும்பல்கள் சட்டவிவராதைாகக் கட்டியிருந்த கட்டடங்கமள 

இயந்திரங்கமளக் வகாண்டு இடித்துத் தள்ளினாாா். 

அெருமடய இந்த நடெடிக்மக, ைாஃபியா கும்பல்கமள 

ஆதரிப்பொா்களுக்கு ெலிமயக் வகாடுத்துள்ளது. உத்தர 

பிரவதசமும் வயாகி ஆதித்யநாத்தும் வசாா்ந்தால் நல்லது 

நடக்கிறது. 

நாட்டின் பாரம்பரியத்மதக் காப்பதிலும், ெளாா்ச்சிப் 

பணிகமள வைற்வகாள்ெதிலும் இங்குள்ள சில அரசியல் 

கட்சிகளுக்கு சிக்கல் உள்ளது. ஏவனனில் அொா்கள் 

ொக்கு ெங்கிமயப் பற்றிக் கெமலப்படுகிறாாா்கள். 

அொா்கள் மீது சாைானியாா்களும் ஏமழகளும் 

மெத்திருந்த நம்பிக்மக நாளுக்குநாள் குமறந்து 

ெருகிறது. அொா்கள் கங்மகமயச் சுத்தம் வசய்ெதில்மல. 

இொா்கள்தான் பயங்கரொதிகள் மீது ராணுெம் 

வைற்வகாள்ளும் நடெடிக்மககள் குறித்து வகள்வி 

எழுப்புகிறாாா்கள்; இந்தியாவிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட 

கவரானா தடுப்பசிமய சந்வதகிக்கிறாாா்கள். 



         

    

5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ைாநிலத்தின் சில பகுதிகமளத் 

தவிர ைற்ற பகுதிகளில் மின்சாரத்மதக் காண முடியாது. 

ஆனால், ைாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு 80 

லட்சம் வீடுகளுக்கு இலெச மின் இமணப்பு 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது. அதுைட்டுைன்றி ைாநிலத்துக்கு 

முன்மபவிட கூடுதலாக மின்சாரம் 

விநிவயாகிக்கப்படுகிறது. 30 லட்சத்துக்கும் வைற்பட்ட 

குடும்பங்களுக்கு கான்கிரீட் வீடுகள் 

கட்டிக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. எஞ்சியுள்ள 

தகுதியானொா்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் 

கட்டித்தரப்படும். 

புதிதாக அமைக்கப்படும் கங்மக விமரவுப் பாமதயால் 

வதாழில் ெளாா்ச்சி, ொா்த்தகம், விெசாயம், சுற்றுலா 

உள்ளிட்ட பல்வெறு துமறகள் ஊக்கம் வபறும். சமூகத்தில் 

பின்தங்கியிருப்பொா்கமள ெலுப்படுத்தி, அொா்களுக்கு 

அரசின் சலுமககள் கிமடக்கச் வசய்ெதற்கு அரசு 

முன்னுரிமை அளித்து ெருகிறது என்றாாா் பிரதைாா் வைாடி. 

 

7. ெரலாற்று வெள்ளி வென்றார் ஸ்ரீகாந்த்: உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் பிரிவில் உச்சம் 

வதாட்ட முதல் இந்தியர்! 

ஸ்வபயின் நாட்டின் ஹூவயல்ொ நகரில் உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியில் ஆடெர் பிரிவுப் 

வபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி வெள்ளி 

வென்றார். 

உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் பிரிவு 

வபாட்டியின் இறுதிக்குள் நுமழந்த முதல் இந்திய வீரர் 

என்ற ைகத்தான சரித்திரத்மதப் பமடத்த ஸ்ரீகாந்த் 

கிடாம்பி வபாராடி தங்கப் பதக்கத்மதப் வபாராடி 

பறிவகாடுத்தார். 

இருப்பினும், உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் 

பிரிவு வபாட்டியில் வெள்ளி வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற 

வபருமையுடன் அெர் வதசம் திரும்ப இருக்கிறார். 

45 நிமிடங்கள் நடந்த இறுதிப் வபாட்டி: உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிக்கு நுமழந்த 

ஸ்ரீகாந்த், களத்தில் சிங்கப்பர் வீரர் வலா கியான் யூமெ 

எதிர்வகாண்டார். சுைார் 45 நிமிடங்கள் இந்தப் வபாட்டி 

நீடித்தது. ஆரம்பம் முதவல வலா கியான் வூ ஆதிக்கம் 

வசலுத்த முதல் வசட் கிடாம்பிக்கு மிகவும் சொலானதாக 

அமைந்தது. இரண்டாெது சுற்றில் சற்வற தாக்குப்பிடித்த 

கிடாம்பி வபாராடித் வதாற்றார். 

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

வபாராடித் வதாற்றார் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி. 

சக வீரமர வீழ்த்திய வெகம்: முன்னதாக, ஆடெர் 

ஒற்மறயர் அமரயிறுதிப் வபாட்டியில் இந்தியாவின் 

கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சக நாட்டெரான லக்ஷ்யா வசன்னுடன் 

வைாதினார். அந்தப் வபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் 

கிடாம்பி ெரலாற்றுச் சாதமன பமடத்தார். சர்ெவதச 

தரெரிமசப் பட்டியலில் 12-ெது இடத்தில் உள்ள கிடாம்பி 

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

என்ற வசட் கணக்கில் வீழ்த்தினர். 1 ைணி வநரம் 9 

நிமிடங்களில் அெர் வெற்றிக் கனிமயப் பறித்துவிட்டார். 

இதன்மூலம், உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் 

வபாட்டிக்குள் நுமழந்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற சரித்திர 

வபருமைமயப் வபற்றார் ஸ்ரீகாந்த். இப்வபாது உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் வபாட்டியில் 

வெள்ளி வென்று சரித்தரித்தில் இன்வனாரு 

மைல்கல்மலயும் அெர் வதாட்டுவிட்டார். 

அெருக்கு ொழ்த்துகள் குவிந்து ெருகின்றன. 

 

8. பிலிப்பின்ஸ் : கடும் சூறாெளியால் 208 வபர் பலி 

பிலிப்பின்ஸில் ஏற்பட்ட பலத்த சூறாெளிக்கு 

பலியானொா்களின் எண்ணிக்மக 208-ஆக 

அதிகரித்துள்ளது.  

பிலிப்பின்ஸ் நாட்டில் கடந்த வியாழக்கிழமை உருொன 

ராய் சூறாெளி ைற்றும் கனைமழ காரணைாக 

வநற்று(டிச.19) 146 வபர் பலியாகியிருந்த நிமலயில் 

தற்வபாது பலியானெர்களின் எண்ணிக்மக 208 ஆக 

அதிகரித்திருப்பதாக அந்நாட்டு சார்பில் 

வதரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

கடும் சூறாெளியின் தாக்கத்தால் 239 வபர் 

காயைமடந்திருக்கிறார்கள். 52 வபர் 

ைாயைாகியிருக்கிறார்கள். வைலும், 3 லட்சத்துக்கும் 

அதிகைான வீடுகள் வசதைாகியிருப்பதாகவும் பலர் 

பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க 

மெக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றும் மீட்புப்பமடயினர் 

வதரிவித்தனர்.  

கடுமையான பாதிப்புகமள ஏற்படுத்தியிருக்கும் ராய் 

சூறாெளி இந்த ஆண்டில் பதிொன வைாசைான 

சூறாெளியாக ைாறியிருக்கிறது. 

 



         

    

1. இந்தியா சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்திய சூப்பர்சசானிக் 

ஏவுகணை அடிப்பணையிலான ைார்பிசைா அணைப்ணப 

உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO  

ஆ) ISRO 

இ) NSIL 

ஈ) BHEL 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு அமமப்பு (DRDO) 

உருவாக்கிய சூப்பர்ம ானிக் ஏவுகமை அடிப்பமையிலா 

-ன ைார்பிமைா அமமப்மப இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்த அடுத்த தமலமுமை ஏவுகமை அடிப்பமையிலான 

ஸ்ைாண்ட்ஆஃப் ைார்பிமைா டைலிவரி சிஸ்ைம், ஒடிஸாவில் 

உள்ள வீலர் தீவிலிருந்து ஏவப்பட்ைது. 

 

2. இணையஞ்சார்ந்த தளைான ‘VIHANGAM’ என்பதுைன் 

ததாைர்புணைய துணை எது? 

அ) சுரங்கப் பணி  

ஆ) கலால் வரி 

இ) ஜிஎஸ்டி வசூல் 

ஈ) ட மிகண்ைக்ைர் உற்பத்தி 

✓ மகாநதி நிலக்கரி வயல்கள் நிறுவனத்தில் “Remotely 

Piloted Aircraft System” உைன் ஒருங்கிமைக்கப்பட்ை 

‘VIHANGAM’ என்ை இமையதளம் திைக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இந்த அமமப்பு சுரங்கப்பணிகளின் வான்வழி காடைாளி 

-கமள சுரங்கங்களிலிருந்து மநரமலயாக இந்தத் 

தளத்திற்கு பரிமாறும். அதமன ‘VIHANGAM’ தளம்மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை பணியாளர்கள் அணுகலாம். 

 

3. The Indus Entrepreneurs (TiE) வழங்கும் ‘ஆண்டின் 

சிைந்த ததாழில்முணனசவார் விருணத’ தவன்ைவர் யார்? 

அ) ரத்தன் ைாைா 

ஆ) குமார் மங்கலம் பிர்லா  

இ) உதய் மகாைக் 

ஈ) ஆதி மகாத்டரஜ் 

✓ சிந்து டதாழில்முமனமவார் (TiE) ஆதித்ய பிர்லா குழுமத் 

தமலவர் குமார் மங்கலம் பிர்லாமவ, COVID டதாற்று 

மநாய்களின்மபாது தமலமமதாங்கியதற்காக, ‘வணிக 

மாற்ைத்தில் ஆண்டின் உலகளாவிய 

டதாழில்முமனமவாராக’ அறிவித்துள்ளது. இவ்விருமதப் 

டபறும் முதல் இந்திய டதாழிலதிபர் என்ை டபருமமயும் 

இவருக்கு உண்டு. 

✓ எமலான் மஸ்க் (ஆண்டின் உலகளாவிய டதாழில்முமன 

மவார்-புலம்டபயர் டதாழில்முமனமவார்), டெப் டபம ாஸ் 

(ஆண்டின் உலகளாவிய டதாழில்முமனமவார் - முதல் 

தமலமுமை) மற்றும்  த்யா நாடதல்லா (ஆண்டின் 

உலகளாவிய டதாழில்முமனமவார் – டதாழில்முமன 

-மவார் CEO) ஆகிமயார் பிை விருதாளர்களாவர். 

 

4. COVID-19 தெருக்கடிணயக் ணகயாளுவதற்காக ஏணழ 

ொடுகளுக்கு உதவும் சொக்கில் $93 பில்லியன் ைாலர் 

ைதிப்பிலான ததாகுப்ணப அறிவித்த நிறுவனம் எது? 

அ) ஏடிபி 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) IMF 

ஈ) ஏஐஐபி 

✓ COVID த ொற்றொல் ஏற்பட்ட டநருக்கடிமயச்  மாளிக்கவும், 

டபாருளாதார வளர்ச்சிமய அதிகரிக்கவும் ஏமை 

நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக, பன்னாட்டு வளர்ச்சி 

 ங்கத்தின் $93 பில்லியன் ைாலர் டதாகுப்மப உலக 

வங்கி அறிவித்துள்ளது. இச் மீபத்திய உறுதிடமாழியில் 

48 உயர் மற்றும் நடுத்தர வருமான நாடுகளின் மூல 

தனச்  ந்மதகள், திருப்பிச் ட லுத்துதல்கள் மற்றும் உலக 

வங்கியின் ட ாந்த பங்களிப்புகள் உள்ளிட்ைமவ ம ர்ந்த 

$23.5 பில்லியன் பங்களிப்புகளும் அைங்கும்.

 

5. பாராலிம்பிக் விணளயாட்டு விருதுகளில் ‘சிைந்த அறிமுக 

வீராங்கணன’ விருணத தவன்ை அவனி தலகாராவுைன் 

ததாைர்புணைய விணளயாட்டு எது? 

அ) டைன்னிஸ் 

ஆ) உயரந்தாண்டுதல் 

இ) துப்பாக்கிச் சுடுதல்  

ஈ) மைபிள்-டைன்னிஸ் 

✓ மைாக்கிமயா பாராலிம்பிக்ஸ்  ாம்பியனான அவனி 

டலகாரா, 2021 பாராலிம்பிக் விமளயாட்டு விருதுகளில் 

‘சிைந்த அறிமுக வீராங்கமன’ விருமத டவன்ைார். ட க் 

குடியரசின் மபாசியா வீரர் ஆைம் டபஸ்கா ‘சிைந்த அறிமுக 

வீரர்’ விருமத டவன்ைார். 

✓ இந்திய துப்பாக்கி சுடுதல் பாரா விமளயாட்டு வீராங்க 

-மன அவனி டலகாரா, இந்தியாவிலிருந்து பாராலிம்பிக் 

தங்கப்பதக்கம் டவன்ை முதல் டபண்மணி ஆவார். 

பாராலிம்பிக்கில் 2 பதக்கங்கமள டவன்ை முதல் இந்தியப் 

டபண்மணி என்ை டபருமமமயயும் அவர் டபற்றுள்ளார். 

 

6. சமீபத்தில் பிலிப்ணபன்ணைத் தாக்கிய சூைாவளியின் 

தபயர் என்ன? 

அ) ராய்  

ஆ) பாய் 

இ) மநார்மை 

ஈ) சியர்மகாவ் 

✓ ‘ராய்’ எனப்டபயரிைப்பட்ை சூைாவளி அண்மமயில் பிலிப் 

-மபன்மஸத் தாக்கியது. 5ஆம் வமக புயலாக மவகமாக 

தீவிரமமைந்து டதற்கு பிலிப்மபன்ஸில் அது கமரமயக் 

கைந்தது. இந்த ஆண்டில் பிலிப்மபன்மஸத் தாக்கும் 

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

மமல்) மவகத்தில் பலத்தகாற்றுைன் சியார்மகாவ் தீமவத் 

தாக்கியது. இந்த ஆண்டில் பிலிப்மபன்மஸத் தாக்கிய 

இரண்ைாவது  க்திவாய்ந்த சூைாவளி இதுவாகும். 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

7. அதன் ‘Laser Communications Relay Demonstration’ 

அறிமுகப்படுத்திய விண்தவளி நிறுவனம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) NASA  

இ) JAXA 

ஈ) ESA 

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

ரிமல டைமான்ஸ்ட்மரஷமன (LCRD) அறிமுகப்படுத்தியது. 

மகப் கனாடவரல் விண்டவளிப்பமை நிமலயத்தின் 

முதல் மல ர் தகவல் டதாைர்பு அமமப்பு இதுவாகும். LCRD 

ஆனது விண்டவளியில் ஒளியியல் டதாைர்மபச் ம ாதிக்க 

NASAவுக்கு உதவும். தற்மபாது, டபரும்பாலான NASA 

விண்கலங்கள் தரவுகமள அனுப்புவதற்கு மரடிமயா 

அமலவரிம  டதாைர்புகமளப் பயன்படுத்துகின்ைன. 

 

8. முதன்முணையாக 4.5 ொட்கள் தகாண்ை அலுவல் 

வாரத்ணத அறிவித்த ொடு எது? 

அ) சுவீைன் 

ஆ) ஆஸ்திமரலியா 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஈ) ஆஸ்திரியா 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது டவள்ளி மதியம்,  னி மற்றும் 

ஞாயிற்றுக்கிைமமகளில் அர ாங்க ஊழியர்களுக்கு 

விடுப்பு அளித்து புதிய 4.5 நாட்கள் டகாண்ை அலுவல் 

வாரத்மத அறிவித்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 

தற்மபாது டவள்ளி- னி வாரயிறுதியாக உள்ளது.  

✓ உலகளாவிய 5 நாள் அலுவல் வாரத்மதவிை குமைவான 

மதசிய அலுவல் வாரத்மத அறிமுகப்படுத்திய உலகின் 

முதல் நாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகும். 

 

9. ‘She is a Changemaker’ என்னும் திைன் சைம்பாட்டுத் 

திட்ைத்ணதத் ததாைங்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) மதசிய டபண்கள் ஆமையம்  

இ) இந்திய ரி ர்வ் வங்கி 

ஈ) அறிவியல் & டதாழிலக ஆய்வுக்கைகம் 

✓ மதசிய டபண்கள் ஆமையம் ‘She is a Changemaker’ 

என்ற திைன் மமம்பாட்டுத் திட்ைத்மத இந்தியா முழுவதும் 

அறிமுகப்படுத்தியது. அமனத்து மட்ைங்களிலும் (கிராமப் 

பஞ் ாயத்து முதல் நாைாளுமன்ை உறுப்பினர்கள் வமர) 

மற்றும் அரசியல் பணியாற்றும் டபண் பிரதிநிதிகளுக்காக 

இந்தத் திட்ைம் டதாைங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இது டபண் அரசியல் தமலமமகளின் தமலமமத்துவ 

திைன், முடிடவடுக்கும் திைன் மற்றும் தகவல் டதாைர்பு 

திைன் ஆகியவற்மை மமம்படுத்துவமத மநாக்கமாகக் 

டகாண்டுள்ளது. 

 

 

 

10. “சர்வசதச ஊழல் எதிர்ப்பு ொணள” ஏற்பாடு தசய்கிை 

ஐொ அணைப்பு எது? 

அ) UNCTAD 

ஆ) UNDP  

இ) UNESCO 

ஈ) UNICEF 

✓ “ ர்வமத  ஊைல் எதிர்ப்பு நாள்” ஒவ்மவார் ஆண்டும் டி . 

9 அன்று உலகம் முழுவதும் அனு ரிக்கப்படுகிைது. இது 

ஐநா வளர்ச்சித் திட்ைத்தால் ஏற்பாடு ட ய்யப்படுகிைது.  

✓ நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமள மநாக்கி முன்மனறுவமத 

தடுக்கும் ஊைமல ஒழிப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்த 

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவமத இந்நாள் மநாக்கமாகக் 

டகாண்டுள்ளது. ஊைலுக்கு எதிரான ஐநா’இன் தீர்மானம் 

UNCAC, கைந்த 2003’இல் உருவாக்கப்பட்ைது. 

 

 

1. வரலாற்று டவள்ளி டவன்ைார் ஸ்ரீகாந்த்: உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் பிரிவில் உச் ம் 

டதாட்ை முதல் இந்தியர்! 

ஸ்டபயின் நாட்டின் ஹூடயல்வா நகரில் உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் ஆைவர் பிரிவுப் 

மபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கிைாம்பி டவள்ளி 

டவன்ைார். 

உலக மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் பிரிவு 

மபாட்டியின் இறுதிக்குள் நுமைந்த முதல் இந்திய வீரர் 

என்ை மகத்தான  ரித்திரத்மதப் பமைத்த ஸ்ரீகாந்த் 

கிைாம்பி மபாராடி தங்கப் பதக்கத்மதப் மபாராடி 

பறிடகாடுத்தார். 

இருப்பினும், உலக மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் 

பிரிவு மபாட்டியில் டவள்ளி டவன்ை முதல் இந்தியர் என்ை 

டபருமமயுைன் அவர் மத ம் திரும்ப இருக்கிைார். 

45 நிமிைங்கள் நைந்த இறுதிப் மபாட்டி: உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் இறுதிக்கு நுமைந்த 

ஸ்ரீகாந்த், களத்தில் சிங்கப்பூர் வீரர் மலா கியான் யூமவ 

எதிர்டகாண்ைார். சுமார் 45 நிமிைங்கள் இந்தப் மபாட்டி 

நீடித்தது. ஆரம்பம் முதமல மலா கியான் வூ ஆதிக்கம் 

ட லுத்த முதல் ட ட் கிைாம்பிக்கு மிகவும்  வாலானதாக 

அமமந்தது. இரண்ைாவது சுற்றில்  ற்மை தாக்குப்பிடித்த 

கிைாம்பி மபாராடித் மதாற்ைார். 

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

மபாராடித் மதாற்ைார் ஸ்ரீகாந்த் கிைாம்பி. 

 க வீரமர வீழ்த்திய மவகம்: முன்னதாக, ஆைவர் 

ஒற்மையர் அமரயிறுதிப் மபாட்டியில் இந்தியாவின் 

கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த்,  க நாட்ைவரான லக்ஷ்யா ட ன்னுைன் 

மமாதினார். அந்தப் மபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் 

கிைாம்பி வரலாற்றுச்  ாதமன பமைத்தார்.  ர்வமத  

தரவரிம ப் பட்டியலில் 12-வது இைத்தில் உள்ள கிைாம்பி 

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

என்ை ட ட் கைக்கில் வீழ்த்தினர். 1 மணி மநரம் 9 

நிமிைங்களில் அவர் டவற்றிக் கனிமயப் பறித்துவிட்ைார். 

  

 

 



         

    

இதன்மூலம், உலக மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் 

மபாட்டிக்குள் நுமைந்த முதல் இந்திய வீரர் என்ை  ரித்திர 

டபருமமமயப் டபற்ைார் ஸ்ரீகாந்த். இப்மபாது உலக 

மபட்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் மபாட்டியில் 

டவள்ளி டவன்று  ரித்தரித்தில் இன்டனாரு 

மமல்கல்மலயும் அவர் டதாட்டுவிட்ைார். 

அவருக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்ைன. 

 

2. பயணிகள் வ திக்காக 543 டரயில் நிமலயங்களில் 

மவஃமப வ தி 

டதற்கு டரயில்மவ மண்ைலத்தில் 543 முக்கிய ரயில் 

நிமலயங்களில் Wi-fi வ தி ஏற்படுத்த திட்ைமிைப்பட்டு 

உள்ளது. டரயில் பயணிகளுக்கு இமையதள ம மவ 

வ திகமள வைங்க ரயில் நிமலயங்களில் மவஃமப 

அறிமுகப்படுத்த திட்ைம் தீட்டி வருவதாகவும் இதன் மூலம் 

முதல் ½ மணிமநரத்திற்கு பயணிகள் இலவ மாக Wi-fi 

வ திமய பயன்படுத்தலாம் என டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

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

டமாத்தம் 543 ரயில் நிமலயங்களில் Wi-fi வ தி 

ஏற்படுத்த டதற்கு ரயில்மவ திட்ைமிட்டுள்ளது. டதற்கு 

ரயில்மவ மண்ைலத்தில் இதுவமர 5,087 கிமீ தூரத்துக்கு 

ஒளியிமை வை டதாைர்பு அமமப்பு என்றும் கூைப்படுகிைது. 

3. மதர்தல்  ட்ைத்திருத்த மம ாதா மக்களமவயில் தாக்கல் 

ஒமர நபர் டவவ்மவறு இைங்களில் வாக்களிப்பமதத் 

தடுப்பதற்காக, வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் எண்மை 

இமைக்க வமக ட ய்யும் மதர்தல்  ட்ைத்திருத்த மம ாதா, 

மக்களமவயில் இன்று தாக்கல் ட ய்யப்பட்ைது. 

மதர்தல்  ட்ைத் திருத்த மம ாதாமவ மக்களமவயில் 

தாக்கல் ட ய்து மபசிய மத்திய  ட்ை அமமச் ர் கிரண் 

ரிஜிெூ, இந்த  ட்ைத்திருத்தம்மூலம், வாக்களிப்பதில் 

நைக்கும் முமைமகடு தடுக்கப்பட்டு, நாட்டில் மதர்தல் 

நியாயமாக நைப்பது உறுதிட ய்யப்படும் என டதரிவித்தார். 

வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக டபயர் ம ர்க்க 

விரும்புமவாரிைம் அவர்களின் ஆதார் எண்மைத்மதர்தல் 

அதிகாரிகள் மகட்பதற்கு இந்த மம ாதா அனுமதி 

அளிக்கிைது. மமலும், ஏற்டகனமவ வாக்காளர் பட்டியலில் 

டபயர் பதிவு ட ய்திருந்தாலும் அவர்களின் 

அமையாளத்மத உறுதிப்படுத்தவும், டவவ்மவறு 

டதாகுதிகளில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் அல்லது 

அமத டதாகுதியில் டவவ்மவறு இைங்களில் உள்ள 

வாக்காளர் பட்டியலில் அவர்களின் டபயர் 

இைம்டபற்றுள்ளதா என்பமத உறுதிப்படுத்தவும் ஆதார் 

எண்மை அதிகாரிகள் மகட்க முடியும். 

அமத மயம், ஆதார் எண்மைத் தர இயலாத நிமலயில் 

இருப்பவர்கமள வாக்காளர்களாக ம ர்த்துக்டகாள்ள 

மறுக்கக் கூைாது என்றும் அந்த மம ாதா கூறுகிைது. 

ஏற்டகனமவ வாக்காளர் பட்டியலில் இருப்பவர்களின் 

டபயமரயும் நீக்கக்கூைாது; அவர்கள் அமையாளச் 

 ான்ைாக மவறு ஏமதனும் ஓர் ஆவைத்மதச் 

 மர்ப்பிக்கலாம் என்று அந்த மம ாதாவில் 

டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒமர நபருக்கு பல்மவறு இைங்களில் வாக்குகள் 

இருப்பமதத் தடுப்பதற்காக, வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் 

எண் இமைக்கப்படுகிைது. அதற்காக, மக்கள் 

பிரதிநிதித்துவ  ட்ைம், 1950-இன் 23-ஆவது பிரிவில் 

திருத்தம் மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது. 

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

வயமத அமைபவர்கள் புதிய வாக்காளர்களாகப் பதிவு 

ட ய்யலாம். அதன் பிைகு 18 வயமத அமைந்தால், அடுத்த 

ெனவரி 1-ஆம் மததி வமர காத்திருக்க மவண்டும். இந்த 

பிரச்மனமய முடிவுக்கு டகாண்டு வர ெனவரி 1, ஏப்ரல் 1, 

ெூமல 1, அக்.1 ஆகிய மததிகமளத் தகுதிநாள்களாகக் 

டகாண்டு வாக்காளர் பட்டியமலத் தயார் ட ய்யும் 

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

மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது. 

தற்மபாமதய நிமலயில், பணி ார்ந்து ராணுவ வீரர் 

டவளியூர் ட ன்றுவிட்ைால் அவருக்குப் பதிலாக 

அவருமைய மமனவி வாக்களிக்க முடியும். ஆனால், 

டபண் ராணுவ அலுவலர் ஊரில் இல்லாவிட்ைால் 

அவருமைய கைவரால் வாக்களிக்க முடியாது. எனமவ, 

கைவரும் வாக்களிக்கும் வமகயில், இதுடதாைர்பான 

 ட்ைப்பிரிவில் ‘மமனவி’ என்ை வார்த்மதக்குப் பதிலாக 

‘வாழ்க்மகத்துமைவர்’ என்ை ட ால்மலச்ம ர்ப்பதற்காக 

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

1951-இன் 60-ஆவது பிரிவுகளில் திருத்தம் 

மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

4. உலக பாட்மின்ைன்: அமகன் எமகுச்சி, மலா கீன் யீவ் 

 ாம்பியன்கள்; ஸ்ரீகாந்த்துக்கு டவள்ளி 

WBA உலக பாட்மின்ைன் மபாட்டியில் மகளிர் பிரிவில் 

ெப்பானின் அமகன் எமகுச்சியும், ஆைவர் பிரிவில் 

சிங்கப்பூரின் மலா கீன் யீவும்  ாம்பியன் பட்ைம் 

டவன்ைனர். இந்திய வீரர் கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த் டவள்ளிப் 

பதக்கம் டவன்ைார். 

ஆைவர் ஒற்மையர் இறுதி ஆட்ைத்தில் ஸ்ரீகாந்த்-மலா கீன் 

யீவ் மமாதினர். இளம் வீரரான மலா கீன் டதாைக்கம் 

முதமல ஆதிக்கம் ட லுத்தி ஆடினார். முதல் மகமில் 

ஸ்ரீகாந்த் 9-3 என முன்னிமல டபற்ை நிமலயில், மலா 

கீன் டதாைர்ந்து புள்ளிகமள குவித்தார். முதல் மகமம 21-

15 என மகப்பற்றிய மலா கீன், இரண்ைாவது மகமில் 

ஸ்ரீகாந்த்தின் கடும்  வாமல எதிர்டகாள்ள மநரிட்ைது. 

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

மகமில் 22-20 என டவன்ை மலா கீன் முதன்முமையாக 

உலக  ாம்பியன் பட்ைத்மதயும் மகப்பற்றினார். 

ஸ்ரீகாந்த்துக்கு டவள்ளி: 

கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த் டவள்ளிப் பதக்கம் டவன்ைார். உலக 

பாட்மின்ைன் மபாட்டி ஆைவர் பிரிவில் டவள்ளிப்பதக்கம் 

டவன்ை முதல் இந்தியர் என்ை சிைப்மபயும் டபற்ைார் அவர். 

ஏற்டகனமவ 1983-இல் பிரகாஷ் பதுமகான், 2019-இல் 

பிரைாய் ஆகிமயார் டவண்கலம் டவன்றிருந்தனர். 

 



         

    

1. இந்தியா, அண்மையில் பிரம்மைாஸின் ஏர் பதிப்மப 

பரிம ாதமை ச ய்தது. இது ஒரு____? 

அ) சூப்பர்ச ோனிக் சீர்சேக ஏவுகணை  

ஆ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை 

இ) கண்டம் விட்டு கண்டம் போயும் ஏவுகணை 

ஈ) ேழிகோட்டப்பட்ட ஏவுகணை அணைப்பு 

✓ ேோனிலிருந்து ேோன் இலக்ணகத் தோக்கும் பிரம்சைோஸ் 

சூப்பர்ச ோனிக் ஏவுகணை ஒடிஸோ கடற்கணரக்கு அப்போல் 

 ந்திப்பூர் ஒருங்கிணைந்த பரிச ோதணைப் பகுதியில் 

இருந்து சுசகோய் 30 எம்சக-I சூப்பர் ச ோனிக் சபோர் 

விைோைம்மூலம் பரிச ோதணை ச ய்யப்பட்டது.  

✓ பிரம்சைோஸ் சூப்பர் ச ோனிக் ஏவுகணை சைம்போடு, 

உற்பத்தி ைற்றும்  ந்ணதப்படுத்துேதில் இந்தியோவும் 

(DRDO), ரஷ்யோவும் கூட்டு முயற்சியில் உள்ளை. 

 

2. பாக்யாங் & ம ாசரங் ஆகிய இரு புதிய ைாவட்டங்கள், 

கீழ்கண்ட எந்த ைாநிலத்தில் உருவாக்கப்படவுள்ளை? 

அ) அருைோச் ல பிரசத ம் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) அஸ்ஸோம் 

ஈ) நோகோலோந்து 

✓ சிக்கிம் ைோநில  ட்டைன்றைோைது சிக்கிம் (ைோேட்டங்கணள 

ைறுசீரணைத்தல்) ைச ோதோ, 2021 ைச ோதோணே போக்யோங் & 

ச ோசரங் என்ற 2 ைோேட்டங்கணள உருேோக்குேதற்கோை 

ைச ோதோணே நிணறசேற்றியது. 

✓ ஆளுநர் கங்கோ பிர ோத், இம்ைச ோதோவுக்கு ஒப்புதலளித்த 

பிறகு சிக்கிம் ைோநிலத்தில் ஆறு ைோேட்டங்கள் இருக்கும். 

சிக்கிம் ைோநில பல்கணலக்கழகத்திற்கு ைக்களின் கோேல் 

சதய்ேைோை கஞ் ஞ் ங்கோ ைணலயின் சபயணர சூட்டுேத 

-ற்கோை திருத்த ைச ோதோணேயும் அது நிணறசேற்றியது. 

 

3.  மீபத்திய பணவியல் சகாள்மகயில், சரப்மபா ைற்றும் 

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

எை நிர்ணயிக்கப்பட்டை. 

அ) 4  தவீதம் ைற்றும் 3.35  தவீதம்  

ஆ) 4.75  தவீதம் ைற்றும் 4  தவீதம் 

இ) 5  தவீதம் ைற்றும் 4.5  தவீதம் 

ஈ) 5  தவீதம் ைற்றும் 4.75  தவீதம் 

✓ இந்திய ரி ர்வ் ேங்கியின் ஆளுநர்  க்திகோந்த தோஸ், 

பைவியல் சகோள்ணகக்குழுவானது ேட்டி விகிதங்கணள 

ைோற்றோைல் ணேத்திருக்க முடிவு ச ய்துள்ளதோக 

அறிவித்தோர். இதன்மூலம் சரப்சபோ ைற்றும் ரிேர்ஸ் 

சரப்சபோ விகிதங்கள் தற்சபோது முணறசய 4% ைற்றும் 

3.35  தவீதைோக உள்ளது. 

✓ இது ஒன்பதோேது சகோள்ணகக் கூட்டம் ஆகும். FY22’இல் 

சைய்யோை GDP ேளர்ச்சிக்கோை கணிப்பு 9.5% ஆகவும், 

CPI பைவீக்கம் 5.3% ஆகவும் உள்ளது. 

 

 

4. சீைாவில் நடக்கும் 2022 - குளிர்கால ஒலிம்பிக்மக 

அரசியல் ரீதியாக புைக்கணிப்பதாக அறிவித்த நாடு எது? 

அ) அசைரிக்கோ  

ஆ) இந்தியோ 

இ) ஜப்போன் 

ஈ) ஆஸ்திசரலியோ 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு சீைோவில் நணடசபறவுள்ள குளிர்கோல 

ஒலிம்பிக் சபோட்டிகணள அரசியல்ரீதியோக புறக்கணிப்பதோக 

அசைரிக்கோ அறிவித்துள்ளது. 

✓ சீைோவின் ைனித உரிணை மீறல்கள் குறித்த அச்சுறுத்தல் 

கோரைைோக, விணளயோட்டுப் சபோட்டிகளுக்கு அதிகோரபூர்ே 

பிரதிநிதிகள் யோரும் அனுப்பப்பட ைோட்டோர்கள் என்று 

சேள்ணள ைோளிணக அறிவித்தது. 

✓ சைலும் அசைரிக்க நோட்டு விணளயோட்டு வீரர்கள் கலந்து 

சகோள்ளலோம் என்றும், அரசின் முழு ஆதரவும் கிணடக்கும் 

என்றும் கூறியுள்ளது. இந்நடேடிக்ணகணய ‘தன்னியக்க 

அரசியல் சகலிக்கூத்து’ என்று சீைோ அணழக்கிறது.

 

5. 2021’இல் ‘உலக சபட்மராலிய ைாநாட்மட’ நடத்தும் 

நாடு எது? 

அ) அசைரிக்கோ  

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

இ) UK 

ஈ) உஸ்சபகிஸ்தோன் 

✓ சதோழிற்துணறயின் மிகப்சபரிய ைோநோடோகக் கருதப்படும் 

‘உலக சபட்சரோலிய ைோநோடு’ சதன்-ைத்திய அசைரிக்க 

ைோநிலைோை சடக் ோஸின் சபருநகரைோை ஹூஸ்டனில் 

சதோடங்கியது. சுைோர் 70 நோடுகள் & பிரோந்தியங்களில் 

இருந்து 300’க்கும் சைற்பட்ட சபச் ோளர்கள் இந்நிகழ்ச்சி 

ைற்றும் சதோழில்நுட்ப ைன்றங்களில் பங்சகற்க உள்ளைர்.  

✓ உலக சபட்சரோலிய ைோநோடோைது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுணற 65 உறுப்பு நோடுகணள உள்ளடக்கிய 

லண்டணைச்  ோர்ந்த உலக சபட்சரோலிய கவுன்சிலோல் 

நடத்தப்படுகிறது. 

 

6. முதலாம்  வுதி அமரபிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மபாட்டியில் 

சவற்றி சபற்ை பந்தய ஓட்டுநர் யார்? 

அ) லூயிஸ் ஹோமில்டன்  

ஆ) ேோல்சடரி சபோட்டோஸ் 

இ) சடனியல் ரிச்சியோர்சடோ 

ஈ) சைக்ஸ் சேர்ஸ்டோப்பன் 

✓ 36 ேயதோை சிறந்த பிரிட்டிஷ் பந்தய ஓட்டுநர் லூயிஸ் 

ஹோமில்டன்  வுதி அசரபிய கிரோண்ட்பிரிக்ஸ் சபோட்டியின் 

முதல் சபோட்டியில் சேன்றோர். சஜட்டோவில் உள்ள 30 கிமீ 

நீள சுற்றில் நடந்த பந்தயத்தில் ஆறு சுற்றுகள் மீதமுள்ள 

நிணலயில் அேர் சைக்ஸ் சேர்ஸ்டோப்பணை முந்திைோர். 

இந்த சேற்றியின்மூலம், சரட்புல் ஓட்டுநர் சைக்ஸ் 

சேர்ஸ்டோப்பனின் புள்ளிகணள ஹோமில்டன்  ைன் 

ச ய்தோர். 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

7. மகாவாவாக்ஸ், எந்தத் தடுப்பூசியின் உரிைத்தின்கீழ் 

சீரம் நிறுவைத்தால் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகிைது? 

அ) ணப ர்-பசயோஎன்சடக் தடுப்பூசி 

ஆ) ைோடர்ைோ COVID-19 தடுப்பூசி 

இ) ஜோன் ன் & ஜோன் ன் தடுப்பூசி 

ஈ) சநோேோேோக்ஸ் தடுப்பூசி  

✓ உலக நலேோழ்வு அணைப்போைது (WHO) இந்தியோவில் 

தயோரிக்கப்பட்ட சகோசரோைோ ணேரஸ் தடுப்பூசி ‘Covovax’ 

-க்கு அே ர அனுைதி ேழங்கியுள்ளது. 

✓ அசைரிக்கோணேச்  ோர்ந்த சநோேோேோக்ஸின் உரிைத்தின் 

கீழ் இந்தத் தடுப்பூசிணய சீரம் நிறுேைம் இந்தியோவில் 

தயோரித்து ேருகிறது. அே ரகோல பயன்போட்டிற்கோை 

9ஆேது COVID-19 தடுப்பூசியோக சகோசேோேோக்ணஸ 

WHO அறிவித்துள்ளது. 

 

8. இந்திய மபாட்டி ஆமணயைாைது (CCI)  மீபத்தில் எந்த 

நிறுவைத்திற்கு `202 மகாடி அபராதம் விதித்துள்ளது? 

அ) பிளிப்கோர்ட் 

ஆ) அசை ோன்  

இ) ரிணலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

ஈ) டி-ைோர்ட் 

✓ சில்லணற விற்பணையோளரோை பியூச் ர் கூப்பன்ஸ் லிட் 

நிறுேைத்தில் பங்குகணள ேோங்குேதற்கோை 

அசை ோனின் ஒப்பந்தத்திற்கு இந்திய சபோட்டி ஆணையம் 

தணட விதித்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டில் ஒழுங்குமுணற 

அனுைதிகணள சகோரும்சபோது உண்ணைகணள ைணறத்து 

தேறோை அறிக்ணககணள சேளியிட்டதற்கோக 

அசைரிக்கோணேச்  ோர்ந்த இ-கோைர்ஸ் நிறுேைத்திற்கு CCI 

`202 சகோடி அபரோதம் விதித்தது. 

✓ 2019ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்ணத சைற்சகோள்கோட்டி, ரிணலய 

-ன்ஸ் உடைோை பியூச் ர் கூப்பன்ஸின் ஒப்பந்தத்திற்கு 

அசை ோன் எதிர்ப்பு சதரிவித்துள்ளது. 

 

9. பாதுகாப்மப உறுதிச ய்வதற்காக வட அட்லாண்டிக் 

ஒப்பந்த அமைப்பிற்கு (NATO) வமரவு ஒப்பந்தத்மத 

சவளியிட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) அசைரிக்கோ 

ஆ) ரஷ்யோ  

இ) யுசக 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ ேட அட்லோண்டிக் ஒப்பந்த அணைப்பிற்கு (NATO) இருதரப்பு 

போதுகோப்ணப உறுதி ச ய்ேதற்கோை நடேடிக்ணககள் 

குறித்த ேணரவு ஒப்பந்தத்ணத ரசியோ முன்சைோழிந்துள்ளது. 

ரஷ்யோவும் சநட்சடோவும் ஒன்ணறசயோன்று எதிரிகளோகக் 

கருதவில்ணல என்பணத மீண்டும் உறுதிப்படுத்த 

சேண்டும் என்று அது பரிந்துணரத்தது.  

✓ சநட்சடோ அணைப்ணப சைலும் விரிவுபடுத்துதல், உக்ணரன் 

நுணழணே நிறுத்துதல், உக்ணரன் & கீணழ ஐசரோப்போ, 

சதற்கு கோக ஸ் ைற்றும் ைத்திய ஆசியோவில் உள்ள பிற 

நோடுகளில் எந்தசேோரு இரோணுே நடேடிக்ணகயிலும் 

ஈடுபடோைல் இருக்குைோறு ரஷ்யோ NATO’விடம் சகட்டுக் 

சகோண்டுள்ளது. 

 

10. தமிழ்நாட்டின் ைாநிலப் பாடலாக அறிவிக்கப்பட்ட 

‘தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து’ப்பாடலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) சுப்ரைணிய போரதி 

ஆ) போரதிதோ ன் 

இ) ‘ைசைோன்ைணியம்’ சுந்தரைோர்  

ஈ) உ சே சுேோமிநோதர் 

✓ தமிழ்நோடு அரசு, ‘தமிழ்த்தோய் ேோழ்த்து’ப்போடணல, அரசு 

ஆணை பிறப்பித்து, ைோநிலப் போடலோக அறிவித்துள்ளது. 

இது சபோதுேோக அணைத்து கல்வி நிறுேைங்களிலும், 

சபோது நிகழ்ச்சிகளின் சதோடக்கத்திலும் போடப்படுகிறது.  

✓ சுந்தரைோர் எழுதிய ‘ைசைோன்ைணியம்’ என்ற புகழ்சபற்ற 

தமிழ் நோடகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட போடலோகும் இது. 

போடல் ஒலிபரப்பின்சபோது ைோற்றுத்திறைோளிகணளத் தவிர 

கலந்துசகோண்ட அணைேரும் எழுந்து நிற்க சேண்டும் 

எை அர ோணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

1. ஒணைக்ரோன் போதிப்ணப கண்டறியும் கருவி: ICMR 

உருேோக்கியது 

உருைோறிய கசரோைோ ேணகயோை ஒணைக்ரோன் 

போதிப்ணபக் கண்டறியும் பரிச ோதணை கருவிணய இந்திய 

ைருத்துே ஆரோய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) உருேோக்கியுள்ளது. 

இந்தத் சதோழில்நுட்பத்தின் அடிப்பணடயில் பரிச ோதணை 

கருவிகணள உருேோக்க தனியோர் நிறுேைங்களுக்கு 

ICMR அணழப்பு விடுத்துள்ளது. 

ேடகிழக்கு ைோநிலம், திப்ரூகரில் உள்ள ICMR கிணள 

இந்தப்புதிய சதோழில்நுட்பக் கருவிணய உருேோக்கியுள்ளது. 

கசரோைோணே கண்டறிய உதவும் RT-PCR கருவிணயப் 

சபோலசே ஒணைக்ரோணை கண்டறியும் கருவியும் 

இருக்கும் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுசதோடர்போக ICMR சேளியிட்டுள்ள ச ய்திக்குறிப்பில், 

‘இந்தப் புதிய சதோழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புக்கு ICMR-தோன் 

உரிணையோளரோக இருக்கும். இந்தத் சதோழில்நுட்பத்ணதப் 

பயன்படுத்தி பரிச ோதணை கருவிகணள உருேோக்க 

தனியோர் நிறுேைங்களுக்கு அணழப்புவிடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கு முன்ேரும் நிறுேைங்களுடன் ஒப்பந்தம் 

ச ய்யப்பட்டு ேர்த்தக ரீதியில் கருவிகள் தயோரிக்கப்படும். 

இந்தக் கருவிக்கு  ந்ணதயில் மிகுந்த சதணே உள்ளதோல், 

இதன் உற்பத்திணய அதிகரிக்க பல தயோரிப்பு 

நிறுேைங்களுக்கு அனுைதி அளிக்கப்படும். தயோரிப்பு 

உரிணைக்கோை ச லணே ICMR’க்கு அந்த நிறுேைங்கள் 

அளிக்கும்’ என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

  

 

 

 

 



         

    

2.`3.73 லட் ம் சகோடி துணைநிணல ைோனிய சகோரிக்ணக 

ைச ோதோ: ைக்களணே ஒப்புதல் 

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

சகோடி துணைநிணல ைோனியம் சகோரிய ைச ோதோவுக்கு 

ைக்களணே ஒப்புதல் அளித்தது. 

சதோகுப்பு நிதியில் இருந்து துணைநிணல ைோனியம் 

சகோரும் 2-ஆேது சதோகுதி ைச ோதோ மீதோை விேோதம் 

ைக்களணேயில் திங்கள்கிழணை நணடசபற்றது. அப்சபோது 

ைத்திய நிதியணைச் ோா் நிோா்ைலோ சீதோரோைன் கூறியதோேது: 

கூடுதல் ச லவுக்கோகப் சபறப்படும் சதோணகயில் 

ரூ.62,057 சகோடியோைது ஏோா் இந்தியோவின் கடணைத் 

திருப்பிச் ச லுத்துேதற்கோகப் பயன்படுத்தப்படும். 

எம்.பி.க்களுக்கோை சதோகுதி சைம்போட்டு நிதித் 

திட்டத்துக்கோக ரூ.1,153 சகோடி ேழங்கப்படும். போதுகோப்புத் 

துணறக்கு ரூ.5,000 சகோடியும், ைத்திய உள்துணறக்கு 

ரூ.4,000 சகோடியும் கூடுதலோக ேழங்கப்படும். 

வீட்டுே தி ைற்றும் நகோா்ப்புற விேகோரங்கள் 

அணைச் கத்துக்கு ரூ.14,000 சகோடி ேழங்கப்படவுள்ளது. 

உரங்களுக்கோை கூடுதல் ைோனியைோக ரூ.58,430 

சகோடியும், நிலுணேயில் உள்ள ஏற்றுைதி 

ஊக்கத்சதோணகணய ேழங்க ரூ.53,123 சகோடியும், சதசிய 

ஊரக சேணலேோய்ப்பு உறுதித் திட்ட நிதிக்கு ரூ.22,039 

சகோடியும் ேழங்கப்படவுள்ளது. உைவு-சபோது 

விநிசயோகத் துணறக்குக் கூடுதலோக ரூ.49,805 சகோடியும், 

ேோா்த்தகத் துணறக்கு ரூ.2,400 சகோடியும் 

ேழங்கப்படவுள்ளது. 

 ணையல் எண்சைய், அத்தியோேசியப் சபோருள்கள் 

ஆகியேற்றின் விணலணயக் கட்டுக்குள் ணேப்பதற்கோை 

நடேடிக்ணககணள ைத்திய அரசு சதோடோா்ந்து 

சைற்சகோள்ளும். ேங்கிகளில் கடன்கணளத் திருப்பிச் 

ச லுத்தோைல் சேளிநோட்டுக்குத் தப்பிச் ச ன்ற விஜய் 

ைல்ணலயோ, நீரவ் சைோடி, சைஹுல் ச ோக்ஸி 

உள்ளிட்சடோரிடம் இருந்து ரூ.13,109 சகோடிணய ேங்கிகள் 

மீட்டுள்ளை என்றோோா் அேோா். 

எதிோா்க்கட்சிகளின் அைளிக்கிணடசய துணைநிணல 

ைோனியக் சகோரிக்ணக ைச ோதோ மீது நடத்தப்பட்ட குரல் 

ேோக்சகடுப்பில் சபரும்போலோை எம்.பி.க்கள் அதற்கு ஆதரவு 

சதரிவித்தைோா். ைக்களணே ஒப்புதல் அளித்த ைச ோதோ, 

ைோநிலங்களணேக்கு அனுப்பிணேக்கப்படவுள்ளது. 

ச லவிைம் அதிகரிப்பு: நடப்பு நிதியோண்டில் ைத்திய 

அரசின் ச லவிைம் ரூ.34.83 லட் ம் சகோடியோக இருக்கும் 

என்று நிதிநிணல அறிக்ணகயில் சதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

கடந்த ைணழக்கோலக் கூட்டத்சதோடரின்சபோது தோக்கல் 

ச ய்யப்பட்ட முதல் சதோகுதி துணைநிணல ைோனிய 

சகோரிக்ணக ைச ோதோவின் மூலைோக ரூ.23,675 சகோடிணய 

ைத்திய அரசு சபற்றது. 

தற்சபோது இரண்டோேது சதோகுதி ைச ோதோவின் மூலைோக 

ரூ.3.73 லட் ம் சகோடிணய ைத்திய அரசு சபறவுள்ளது. 

இதன் கோரைைோக நடப்பு நிதியோண்டில் ைத்திய அரசின் 

ச லவிைம், நிோா்ையிக்கப்பட்டணதவிட அதிகரிக்கும் எை 

நிபுைோா்கள் சதரிவிக்கின்றைோா். 

 

 

3. நகர்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்த இந்தியோவுக்கு 

ஆசிய ேளர்ச்சி ேங்கி ரூ.2,655 சகோடி கடனுதவி 

இந்தியோவில் நகோா்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்த ஆசிய 

ேளோா்ச்சி ேங்கி 350 மில்லியன் டோலோா்கள் (சுைோோா் 

ரூ.2,655 சகோடி) கடனுதவி அளிக்கவுள்ளது. 

இதுசதோடோா்போக அந்த ேங்கி சேளியிட்ட அறிக்ணகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோேது: 

நீடித்த நகோா்ப்புற ேளோா்ச்சி ைற்றும் ச ணே விநிசயோகத் 

திட்டத்தின் கீழ் இந்தியோவில் நகோா்ப்புற ச ணேகணள 

சைம்படுத்த ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கி 350 மில்லியன் 

டோலோா்கள் கடனுதவி அளிக்கவுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் 

கீழ் சைற்சகோள்ளப்படவுள்ள முதல் துணைத் திட்ட 

ஒப்பந்தத்தில் இந்திய நிதியணைச் க கூடுதல் ச யலோா் 

ரஜத் குைோோா் மிஸ்ரோ, ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கியின் மூத்த 

அதிகோரி டக்கிசயோ சகோனிஷி ஆகிசயோோா் 

ணகசயோப்பமிட்டைோா். 

முதல் துணைத் திட்டம் மூலம் சதசிய அளவில் நகோா்ப்புற 

சீோா்திருத்தங்களுக்கோை முக்கிய சகோள்ணககள் ைற்றும் 

ேழிகோட்டுதல்கள் ச யல்படுத்தப்படும். 

அதணைத்சதோடோா்ந்து இரண்டோேது துணைத் திட்டத்தின் 

கீழ் ைோநிலங்கள் ைற்றும் நகோா்ப்புற உள்ளோட்சி 

அணைப்புகளில் சைற்சகோள்ள சேண்டிய சீோா்திருத்தங்கள் 

ைற்றும் திட்டப் பரிந்துணரகள் ச யல்படுத்தப்படும். 

நகோா்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்துேதற்கோை திட்ட 

அைலோக்கத்தில் இந்திய வீட்டுே தி ைற்றும் நகோா்ப்புற 

விேகோரங்கள் துணற அணைச் கத்துக்கு ஆசிய ேளோா்ச்சி 

ேங்கி ஆசலோ ணைகள் ேழங்கும். 

குறிப்போக சகோள்ணகரீதியோை சீோா்திருத்தங்கணள 

அைல்படுத்த சேண்டிய குணறந்த ேருேோய் சகோண்ட 

ைோநிலங்கணள சதோா்வு ச ய்தல், முதலீட்டு திட்டங்கணளத் 

தயோரித்தல், பருேநிணல ைோற்றம், போலிை  ைத்துேம் 

சபோன்ற விேகோரங்களில் பரிந்துணரகள் ேழங்குதல் 

உள்ளிட்டேற்றில் நகோா்ப்புற உள்ளோட்சி அணைப்புகளுக்கு 

ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கி உதவும். 

நகரையைோக்கல் அதிகரித்து ேரும் நிணலயில், 

இந்தியோவின் சபோருளோதோர நடேடிக்ணகணய அதிகரிக்க, 

சேணலேோய்ப்புகணள உருேோக்க, நகோா்ப்புறங்களில் 

கண்ணியைோை ேோழ்க்ணகணயப் சபற, சுற்றுச்சூழணல 

போதுகோக்க ேளோா்ச்சியின் ேலிணையோை  க்தியோக 

நகரங்கள் உருசேடுக்க சேண்டும் எை 

எதிோா்போோா்க்கப்படுகிறது என்று அந்த அறிக்ணகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டது. 

 

4. டோசேோஸ் உலக சபோருளோதோர ைோநோடு ஒத்திணேப்பு 

ஒணைக்ரோன் போதிப்பு அதிகரிப்பு எதிசரோலியோல் 

டோசேோஸிஸ் அடுத்த ஆண்டு நணடசபற இருந்த உலக 

சபோருளோதோர கூட்டணைப்பின் ஆண்டு ைோநோடு ஒத்தி 

ணேக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலக சபோருளோதோர கூட்டணைப்பின் ைோநோடு 

ஸ்விட்ஸோா்லோந்திலுள்ள டோசேோஸில் ஜைேரி 17 முதல் 

21-ஆம் சததி ேணரயில் நணடசபறுேதோக 

அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆண்டுசதோறும் நணடசபறும் 



         

    

இந்த ைோநோட்டில் உலகின் முன்ைணி தணலேோா்கள் 

பங்சகற்பதோக இருந்தது. 

உலகின் பல்சேறு நோடுகளில் உருைோறிய கசரோைோ 

தீநுண்மியோை ஒணைக்ரோனின் பரேல் அதிகரித்து 

ேருேதோல் இந்த ஆண்டு ைோநோட்ணட சிங்கப்பூருக்கு 

ைோற்ற திட்டமிடப்பட்டது. 

இந்நிணலயில், இந்த ைோநோட்டில் பங்சகற்பேோா்களின் 

உடல் நல போதுகோப்புக்கு முக்கியத்துேம் அளித்து 

ைோநோட்ணட ஒத்தி ணேப்பதோக உலக சபோருளோதோர 

கூட்டணைப்பு திங்கள்கிழணை அறிவித்தது. 

இந்தியோ உள்பட 100-க்கும் சைற்பட்ட நோடுகளின் 

தணலேோா்கள் இந்த ைோநோட்டில் பங்சகற்பணத உறுதி 

ச ய்திருந்தைோா். 

 

5. சகோணேயில் புதிய சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையம்: 

ைக்களணேயில் ைத்திய அணைச் ோா் தகேல் 

நோட்டில் 18 புதிய சதோழில் நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள் 

அணைக்கப்பட உள்ளதோகவும், இதில் ஒன்று சகோணேயில் 

சதோடங்கப்படும் என்றும் ைத்திய திறன் சைம்போடு, சதோழில் 

முணைவு ைற்றும் தகேல் சதோழில்நுட்பத் துணற 

இணையணைச் ோா் ரோஜீவ்  ந்திரச கோா் ைக்களணேயில் 

திங்கள்கிழணை சகள்வி சநரத்தில் சதரிவித்தோோா். 

சகோணேயில் அணைய இருக்கும் இந்த ணையத்திற்கோை 

நிலத்ணத ைோநில அரசு உடைடியோக ஒதுக்கீடு 

ச ய்யும்பட் த்தில் இது விணரேோக அணைக்கப்படும் 

என்றும் அணைச் ோா் சதரிவித்தோோா். 

ைோோா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சகோணே ைக்களணேத் 

சதோகுதி உறுப்பிைோா் பி.ஆோா்.நடரோஜன், ைோறி ேரும் 

சதோழில்நுட்பங்கள் அடிப்பணடயிலும் அந்நிய உற்பத்தி 

நிறுேைங்களின் சபோட்டிணய  ைோளிக்கும் விதைோக 

நோட்டில் சதோடங்கப்பட்டுள்ள சதோழில்நுட்ப பயிற்சி 

ணையங்கள் குறித்தும் திறன்கணள சைம்படுத்தும் 

ேணகயில் தமிழ்நோட்டில் குறிப்போக சகோணேயில் சதோழில் 

பயிற்சி ணையங்கள் சதோடங்கும் முடிவு உள்ளதோ என்பது 

குறித்து சகள்வி எழுப்பிைோோா். 

இதற்கு ைத்திய திறன் சைம்போடுத்துணற 

இணையணைச் ோா் ரோஜீவ்  ந்திரச கோா் ைக்களணேயில் 

சகள்வி சநரத்தில் அளித்த பதில் ேருைோறு: திறன் 

சைம்போடு ைற்றும் சதோழில் முணைசேோோா் அணைச் கத்தின் 

கீழ் இது ேணர சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள் எதுவும் 

இல்ணல. அசத  ையத்தில் பிரதோன் ைந்திரி சகௌஷல் 

விகோஸ் சயோஜைோ திட்டம், ணகவிணைஞோா் பயிற்சித் 

திட்டம் சபோன்றேற்றின் கீழ் அரசு ைற்றும் தனியோோா் 

ஐடிஐக்கள் (சதோழில்துணற பயிற்சி நிறுேைங்கள்) மூலம் 

22 பிரிவுகளில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. நோடு முழுக்க 

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

இதில் தமிழகத்தில் 84 அரசு ஐடிஐக்கள் உள்பட 494 

ஐடிஐக்கள் உள்ளை. 

இதில் சகோணேயில் உள்ள 3 அரசு ஐடிஐக்கள் உள்பட 19 

ஐடிஐக்களில் 32 பிரிவுகளில் பயிற்சிகள் 

அளிக்கப்படுகின்றை. இது தவிர சகோயம்புத்தோா் ைோேட்ட 

சிறுசதோழில்  ங்கம்(சகோடிசியோ) சதோழில் குழுைைோக 

(கிளஸ்டோா்) உள்ளது. இதற்கு ரூ.40 லட் ம் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது என்றோோா் அணைச் ோா். 

இந்த பதிலில் பி.ஆோா். நடரோஜன் அதிருப்தியணடந்து 

துணைக் சகள்வி எழுப்பிைோோா். அப்சபோது, இந்த ரூ.40 

லட் ம் 2008- ஆம் ஆண்டு ைத்திய அர ோல் 

ேழங்கப்பட்டது. தற்சபோது, போதுகோப்பு, ஜூேல்லரி சபோன்ற 

சதோழில் ேழித்தடங்கள் அணைய உள்ள நிணலயில் புதிய 

சதோழில்நுட்ப பயிற்சிகளுக்கு ைத்திய அரசு எடுத்த 

நடேடிக்ணக என்ை? எைவும் சகள்வி எழுப்பிைோோா். 

இதற்கு பதிலளித்த அணைச் ோா் ரோஜீவ்  ந்திரச கோா், 

‘சேளிநோட்டு உற்பத்தியோளோா்களுடன் சபோட்டியிட. நோடு 

முழுேதும் 18 புதிய சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள் 

அணைக்கப்பட உள்ளை. இதில் ைோநில அரசின் இடத்தில் 

சகோணேயில் ஒன்று சதோடங்கப்படும்’ என்றோோா். 

 

6. சீைோவுக்கோை புதிய ததோா் பிரதீப்குைோோா் ரோேத் 

சீைோவுக்கோை இந்தியோவின் அடுத்த ததரோக பிரதீப்குைோோா் 

ரோேத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோா். 

1990-ஆம் ஆண்டு பிரிவு ஐஎஃப்எஸ் அதிகோரியோை ரோேத், 

இப்சபோது சநதோா்லோந்து ததரோகப் பணியோற்றி ேருகிறோோா். 

அேோா் விணரவில் புதிய சபோறுப்ணப ஏற்றுக் சகோள்ேோோா் 

என்று சேளியுறவு அணைச் கம் சேளியிட்ட ச ய்திக் 

குறிப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரோேத் ஏற்சகைசே சபய்ஜிங் ைற்றும் ஹோங்கோங்கில் 

பணியோற்றிய அனுபேம் உள்ளேோா். இந்சதோசைசிய 

ததரோகவும் பணியோற்றியுள்ள அேோா், சீை சைோழியில் 

 ரளைோகப் சபசும் திறனுள்ளேோா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இப்சபோது சீை ததரோக உள்ள விக்ரம் மிஸ்ரிணயத் 

சதோடோா்ந்து பிரதீப்குைோோா் ரோேத் அந்தப் சபோறுப்ணப ஏற்க 

இருக்கிறோோா். சீைோவுடன் கிழக்கு லடோக் எல்ணலப் 

பிரச்ணை உள்பட பல்சேறு விஷயங்களில் பிரச்ணைகள் 

உள்ள நிணலயில் இந்தப் புதிய நியைைம் முக்கியத்துேம் 

சபற்றுள்ளது. 

 



         

    

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. 
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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. 

 


