


         

    

1. அண்மையில் காலைான ைன்னு பண்டாரியுடன் த ாடர்புமடய 

துமை எது? 

அ) விளையாட்டு 

ஆ) இலக்கியம்  

இ) அரசியல் 

ஈ) வணிகம் 

✓ ஹிந்தி இலக்கியத்தில் புகழ்பெற்ற எழுத்தாைரான மன்னு ெண்டாரி, 

அண்ளமயில் தனது 90ஆவது வயதில் காலமானார். அவர் ‘மகாபொஜ்’ 

மற்றும் ‘ஆப்கா பூந்தி’ பொன்ற உன்னதமான ெளடப்புகளை எழுதியவர். 

அவர் தனது சுயசரிளதளய – ‘ஏக் கஹானி பய’ என்ற தளலப்பில் 

பவளியிட்டார். வியாஸ் சம்மன் உட்ெட ெல்பவறு இலக்கிய விருதுகளை 

அவர் பெற்றுள்ைார். 

 

2. இ-ஷ்ரம் இமைய ளத்தில் உள்ள  ரவுகளின்படி, முமைசாரா 

த ாழிலாளர்களிடமிருந்து எந் த் த ாழில்துமைக்கு அதிக பதிவுகள் 

தபைப்பட்டுள்ளன? 

அ) கட்டுமானம் 

ஆ) பவைாண்ளம  

இ) வீட்டுப்ெணியாட்கள் 

ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்ளல 

✓ இ-ஷ்ரம் இளையதைம் என்ெது ஆதாருடன் இளைக்கப்ெட்ட அளமப்பு 

சாரா பதாழிலாைர்களின் நாட்டின் முதல் ளமயப்ெடுத்தப்ெட்ட தரவுத்தைம் 

ஆகும். பதாழில்வாரியான ெதிவுத்தரவுகளில், உழவுத்துளறயில் (53.6%) 

அதிகப்ெட்சப் ெதிவுகள் காைப்ெட்டுள்ைன. 

✓ அளதத்பதாடர்ந்து கட்டுமானப்பிரிவும் (12.2%) வீட்டுப் ெணியாைர்கள் 

(8.71%) பிரிவும் உள்ைன. இந்தத் தரவுத்தைத்தில் உள்ை 7.86 பகாடி 

ெதிவுகளில், 40.5 சதவீதம் இதர பிற்ெடுத்தப்ெட்ட வகுப்பினரும், 27.4 

சதவீதம் பொதுப்பிரிவினரும், 23.7 சதவீதம் ெட்டியல் சாதியினரும், 8.3 

சதவீதம் ெழங்குடியினரும் உள்ைனர். 

 

3. இந்தியப்தபருங்கடல் விளிம்பில் உள்ள நாடுகளின் சங்கத்தின் 

(IORA) வருடாந்திர அமைச்சர்கள் கூட்டம் சமீபத்தில் எந்  நகரத்தில் 

நமடதபற்ைது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) டாக்கா  

இ) பகாழும்பு 

ஈ) மாபல 

✓ இந்தியப்பெருங்கடல் விளிம்பில் உள்ை நாடுகளின் சங்கத்தின் (IORA) 

21ஆவது வருடாந்திர அளமச்சர்கள் கூட்டம் டாக்காவில் நளடபெற்றது. 

இந்தக் கூட்டத்தில் இந்தியா பமய்நிகராக ெங்பகற்றது. இக்கூட்டத்தின் 

முடிவில் டாக்கா அறிக்ளக ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்டது. 

✓ IORA’இன் தளலளமப் பொறுப்ளெ ஏற்றதற்காக வங்காைபதசத்துக்கு 

இந்தியா வாழ்த்து பதரிவித்தபதாடு, IORA’இன் புதிய பெச்சுவார்த்ளத 

கூட்டாைராக ரஷ்ய கூட்டளமப்ளெயும் வரபவற்றது. IORA’இன் அடுத்த 

பொதுச்பசயலராக தூதர் சல்மான் அல்-ொரிசி பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 

4. பிர ைர் கிராம் ச க் யயாஜனா திட்டத்ம ச் தசயல்படுத்துகிை 

ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம் 

ஆ) ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம்  

இ) பவைாண்ளம & விவசாயிகள் நல அளமச்சகம் 

ஈ) ெஞ்சாயத்து ராஜ் அளமச்சகம் 

✓ `33,822 பகாடி பசலவில் பிரதமர் கிராம் சதக் பயாஜனா-I மற்றும் II’ஐ 

2022 பசப்டம்ெர் வளர பதாடர பொருைாதார விவகாரங்களுக்கான 

அளமச்சரளவக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம் 

PMGSY திட்டத்ளத பசயல்ெடுத்தி வருகிறது. இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் 

ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதிகள் உட்ெட ெழங்குடியினர் மற்றும் பின்தங்கிய 

ெகுதிகளில் 32,152 கிமீ சாளலகள் அளமக்க அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. 

✓ இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதிகளுக்கான சாளல 

இளைப்புத் திட்டத்ளத 2023 மார்ச் வளர பதாடரவும் பொருைாதார 

விவகாரங்களுக்கான அளமச்சரளவக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

 

5. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை Universal Service Obligation Fund 

உடன் த ாடர்புமடய துமை எது? 

அ) நிலக்கரிச்சுரங்கம் 

ஆ) பதாளலத்பதாடர்பு  

இ) ஆட்படாபமாளெல் 

ஈ) ஜவுளி 

✓ இந்திய தந்தி (திருத்தம்) சட்டம், 2003 யுனிவர்சல் சர்வீஸ் ஒப்லிபகஷன் 

ஃெண்டுக்கு சட்டபூர்வமான தகுதிளய வழங்கியுள்ைது. இது அளனத்து 

பதாளலத்பதாடர்பு நிதி ஆெபரட்டர்களிடமிருந்து அவர்களின் சரிபசய்யப் 

-ெட்ட பமாத்த வருவாயில் வசூலிக்கப்ெடும் வரியால் உருவாக்கப்ெட்ட 

நிதிகளின் பதாகுப்ொகும். 

✓ யுனிவர்சல் சர்வீஸ் ஒப்லிபகஷன் ஃெண்ட் மூலம் 5 மாநிலங்களின் 44 

முன்பனற விரும்பும் மாவட்டங்களில் உள்ை 7,287 உள்ைடக்கப்ெடாத 

கிராமங்களில் பமாளெல் பசளவ வழங்குவதற்கான முன்பமாழிவுக்கு 

அளமச்சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. ஆந்திரம், சத்தீஸ்கர், ஜார்கண்ட், 

மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிசா ஆகியளவ அவ்ளவந்து மாநிலங்கைாம். 

 

6. எந்  ைத்திய அமைச்சகத்தின்கீழ் கால்நமட வளர்ப்பு ைற்றும் பால் 

வளத்துமை தசயல்படுகிைது? 

அ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அளமச்சகம் 

ஆ) மீன்பிடி, கால்நளட ெராமரிப்பு & ொல்வை அளமச்சகம்  

இ) உைவு ெதப்ெடுத்தும் பதாழிலகங்கள் அளமச்சகம் 

ஈ) ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம் 

✓ கால்நளட வைர்ப்பு மற்றும் ொல்வைத்துளற (DAHD) மற்றும் உைவு 

ெதப்ெடுத்தும் பதாழிலகங்கள் அளமச்சகம் இளடபய புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்தம் ஒன்று ளகபயழுத்தானது. DAHD மீன்வைம், கால்நளட 

ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைத்துளற அளமச்சகத்தின்கீழ் பசயல்ெடுகிறது.  

✓ இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம், கால்நளட ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைத் 

துளறயின் ெல்பவறு திட்டங்களை ஒன்றிளைப்ெதன்மூலம் ொல் 

உற்ெத்தியாைர்களுக்கு நன்ளமகளை நீட்டிக்க உதவும். 

 

7. உலக அளவில் காலணி ைற்றும் ய ால் ஆமடகள் உற்பத்தியில் 

இந்தியாவின்  ரநிமல என்ன? 

அ) முதலாவது 

ஆ) இரண்டாவது  

இ) நான்காவது 

ஈ) ெத்தாவது 

✓ உலக அைவில் காலணி மற்றும் பதால் ஆளட உற்ெத்தியில் இந்தியா 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ைது. 2020-21’இல் (ஏப்ரல் முதல் பிப்ரவரி 

வளர) பதால், காலணி மற்றும் பதால் பொருட்கள் ஏற்றுமதி $3.67 

பில்லியன் டாலர்களை எட்டியது. பதால் ஏற்றுமதி கவுன்சிலின் பதசிய 

ஏற்றுமதி சிறப்பு விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் வர்த்தகம் மற்றும் 

பதாழில்துளற அளமச்சர் பியூஷ் பகாயல் உளரயாற்றினார். 

 

8. ஐநா தபாதுச்சமபயானது 2021ஆம் ஆண்மட எந்  ஆண்டாக 

அறிவித்துள்ளது? 

அ) ெயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சர்வபதச ஆண்டு 

ஆ) சர்வபதச சுகாதார ஆண்டு 

இ) பகாவிட்க்கு எதிரான சர்வபதச ஆண்டு 

ஈ) ெழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் சர்வபதச ஆண்டு  

✓ ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச்சளெ 2021ஆம் ஆண்ளட ெழங்கள் மற்றும் 

காய்கறிகளின் சர்வபதச ஆண்டாக அறிவித்துள்ைது. உைவு மற்றும் 

பவைாண்ளம அளமப்பு (FAO) இந்த ஆண்ளடக் பகாண்டாடுவதற்கான 

முன்னணி நிறுவனமாக உள்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இந்த ஆண்டு மனித ஊட்டச்சத்திலும், உைவுப் ொதுகாப்பிலும் ெழங்கள் 

மற்றும் காய்கறிகளின் ெங்கு ெற்றிய விழிப்புைர்ளவ ெரப்ெ முயல்கிறது. 

 

9. “Mission 2070: A Green New Deal for a Net Zero India” என்ை 

 மலப்பிலான அறிக்மகமய தவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) FAO 

ஆ) WEF  

இ) IMF 

ஈ) NITI ஆபயாக் 

✓ உலகப்பொருைாதார மன்றம் “Mission 2070: A Green New Deal for a 

Net Zero India” என்ற தளலப்பில் ஓர் ஆய்வு அறிக்ளகளய Kearney 

மற்றும் Observer Research Foundation உடன் இளைந்து பவளியிட்டது.  

✓ ஓர் அண்ளமய ஆராய்ச்சி அறிக்ளகயில், உலகப் பொருைாதார மன்றம், 

இந்தியாவுக்கான ெசுளம புதிய ஒப்ெந்தம் 2070’க்குள் $15 டிரில்லியன் 

பொருைாதார வாய்ப்ளெக் பகாண்டு வரக்கூடும் எனக் காட்டியுள்ைது. 

 

10. இந்தியாவில் ‘ய சிய சட்ட யசமவகள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிை 

ய தி எது? 

அ) 9 நவம்ெர்  

ஆ) 11 நவம்ெர் 

இ) 13 நவம்ெர் 

ஈ) 15 நவம்ெர் 

✓ ‘பதசிய சட்ட பசளவகள் நாள்’ ஆண்டுபதாறும் நவம்ெர் 9 அன்று நாடு 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. இது சட்ட பசளவகள் ஆளைய சட்டம் 

இயற்றப்ெட்டளத நிளனவுகூருவபதாடு சட்டம் பதாடர்ொன விதிகள் 

ெற்றிய விழிப்புைர்ளவ ஏற்ெடுத்துவளத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.  

✓ இந்தியாவில் ஒபர மாதிரியான முளறயில், “சட்ட உதவி திட்டங்களுக்கு 

சட்டப்பூர்வ அடிப்ெளடளய” வழங்குவதற்காக 1987ஆம் ஆண்டு சட்ட 

பசளவகள் ஆளைய சட்டம் இயற்றப்ெட்டது. இந்தச் சட்டம் 1995 நவ.9 

அன்று நளடமுளறக்கு வந்தது. இந்தச் சட்டத்தின் பநாக்கம், நாட்டில் 

விளிம்புநிளல சமூக-பொருைாதார சமூகங்களைச் பசர்ந்த மக்களுக்கு 

தகுதியான மற்றும் இலவச சட்ட உதவிகளை வழங்குவதாகும். 

 


1. மாற்றுத்திறனாளி வீரர்களின் மறுவாழ்வுக்காக நிதி திரட்ட 4,500 

கிபலா மீட்டர் ஓடும் 61 வயதான மாரத்தான் வீரர் 

மகாராஷ்டிராவில் உள்ை ெழங்குடியினர் ெள்ளிகளை தரம் 

உயர்த்துவதற்கும் மாற்றுத் திறனாளி ராணுவ வீரர்களின் 

மறுவாழ்வுக்கு ஆதரவளிப்ெதற்கும் நிதி திரட்டுவதற்காக 61 வயதான 

அஜ்வானி குமார் மாரத்தான் ஓட்டத்ளத பதாடங்கியுள்ைார். 

கடந்த 19-ம் பததி காஷ்மீரின் ொட்னிடாப்பில் இருந்து ஓட்டத்ளத 

பதாடங்கிய அஜ்வானி குமார், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 3-ம் பததி 

கன்னியாகுமரியில் நிளறவு பசய்கிறார். 4,444 கி.மீ. தூரத்ளத 77 

நாட்களில் முடிக்க திட்டமிட்டுள்ைார். அஜ்வானி குமார், ஓட்டப்ெந்தய 

வீரர்களின் குழுவால் பதாடங்கப்ெட்ட எஃப்ஏபி அறக்கட்டளையின் 

நிறுவனர்-இயக்குநர் ஆவார். இந்தக் குழுவினர் ஓடுவதில் உள்ை 

ஆர்வத்ளதயும் சமூகத்திற்கு உதவ பவண்டும் என்ற விருப்ெத்ளதயும் 

ஒருங்கிளைப்ெதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அஜ்வானி குமார் 

சமூக காரைங்களுக்காக ெல நகரங்களுக்கு இளடபயயான மற்றும் 

மாநிலங்களுக்கு இளடபயயான மராத்தான்களை நடத்தியுள்ைார். 

இதன்மூலம் திரட்டப்ெட்ட நிதிளய ஏளழகளுக்கு வழங்கி வருகிறார். 

இதுகுறித்து அஜ்வானி குமார் கூறும்பொது, “நாங்கள் சில 

காரைங்களுக்காக ஓடுகிபறாம். 100 சதவீத ெைத்ளத பெறபவண்டும் 

என்ெபத எங்கள் முக்கிய பநாக்கம். இப்பொது நாங்கள் ெழங்குடியினர் 

ெள்ளிகளை பமம்ெடுத்த முயற்சிக்கிபறாம். ஒரு குடிமகனாக, எங்கள் 

குழு ராணுவத்திற்கு ஏதாவது பசய்ய விரும்புகிறது" என்றார். 

மாரத்தான் ஓட்டத்ளத பதாடங்கிய அஜ்வானி குமாளர, கார்கில் பொர் 

நிளனவுச்சின்னமான உதம்பூரில் முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் 

வரபவற்றனர். 

2. ொரா ொட்மிண்டனில் தங்கம் பவன்றார் சுகந்த் 

உகாண்டாவின் கம்ெலா நகரில் ொரா ொட்மிண்டன் சர்வபதச பொட்டி 

நளடபெற்று வந்தது. இந்தத் பதாடரின் களடசி நாைான பநற்று, 

ஆடவருக்கான எஸ்எல் 4 பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் உலகத் தரவரிளசயில் 

5-வது இடத்தில் உள்ை இந்தியாவின் சுகந்த் கதம் சகநாட்ளடச் பசர்ந்த 

நிபலஷ் ொலுளவ எதிர்த்து விளையாடினார். இதில் சுகந்த் 21-16, 17-21, 

21-10 என்ற பசட் கைக்கில் பவற்றி பெற்று தங்கப் ெதக்கம் பவன்றார். 

எஸ்எல் 3 பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் படாக்கிபயா ொராலிம்பிக்கில் தங்கப் 

ெதக்கம் பவன்ற இந்தியாவின் பிரபமாத் ெகத், சகநாட்டின் மபனாஜ் 

சர்காளர எதிர்பகாண்டார். இதில் பிரபமாத் 19-21, 16-21 என்ற பநர் 

பசட்டில் பதால்வியளடந்து பவள்ளிப் ெதக்கம் பெற்றார். 

இரட்ளடயர் பிரிவில் இந்தியாவின் பிரபமாத் ெகத், மபனாஜ் சர்கார் 

பஜாடி 21-10, 20-22, 15-21 என்ற பசட் கைக்கில் சகாட்டின் பமாகமது 

அர்வாஸ் அன்சாரி, தீப் ரன்ஜன் பிப ாயி பஜாடியிடம் பதால்வி கண்டு 

பவள்ளிப் ெதக்கம் பெற்றது. எஸ்எல் 3, எஸ்யு 5 கலப்பு இரட்ளடயர் 

பிரிவில் இந்தியாவின் பிரபமாத் ெகத், ொலக் பஜாஷி பஜாடி இறுதிச் 

சுற்றில் 19-21, 16-21 என்ற பசட் கைக்கில் மற்பறாரு இந்திய 

பஜாடியான ருத்திக் ரகுெதி, மானஷி கிரிசந்திரா பஜாஷியிடம் வீழ்ந்தது. 

இந்தத் பதாடரில் இந்தியா 16 தங்கம், 14 பவள்ளி, 17 பவண்கலம் என 

பமாத்தம் 47 ெதக்கங்களை குவித்தது. 

 

3. விவசாயிகள் ஸ்மார்ட்பொன் வாங்க ரூ.1,500 நிதியுதவி: குஜராத் அரசு 

அறிவிப்பு 

குஜராத்தில் உள்ை விவசாயிகள் ஸ்மார்ட்பொன் வாங்குவதற்காக 

அம்மாநில அரசு ரூ.1,500 வளர நிதியுதவி அளிப்ெதாக அறிவித்துள்ைது. 

இதன்ெடி, ஸ்மார்ட்பொன் விளலயில் 10 சதவீதம் அல்லது ரூ.1,500 

இவற்றில் எது குளறபவா அந்த பதாளக நிதியுதவியாக வழங்கப்ெடும். 

இதற்கான பிரத்பயக இளையதைத்தில் விண்ைப்பிக்க பவண்டும். 

நிலம் ளவத்துள்ை அளனத்து விவசாயிகளும் இதில் ெலனளடயலாம். 

ஆனால், கூட்டாக விவசாயம் பசய்ெவர்களில், தலா ஒருவருக்கு மட்டுபம 

நிதியுதவி அளிக்கப்ெடும். ஸ்மார்ட்பொளன தவிர, இயர்பொன், ெவர் 

பெங்க், சார்ஜர் பொன்ற சாதனங்கள் வாங்க இத்திட்டம் பொருந்தாது. 

விவசாயிகளின் விண்ைப்ெத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டவுடன், 

ஸ்மார்ட்பொன் வாங்கிய ரசீதின் நகல், பொனின் ஐ.எம்.இ.ஐ. எண், ரத்து 

பசய்யப்ெட்ட காபசாளல ஆகியவற்ளற விவசாயிகள் சமர்ப்பிக்க 

பவண்டும். அதன்பிறகு நிதியுதவி அளிக்கப்ெடும். 

விவசாயிகளுக்கான நலத்திட்டங்களுக்கு விண்ைப்பித்தல், வானிளல 

தகவல்கள், பூச்சி மருந்து விவரங்கள், நவீன ெண்ளை பதாழில்நுட்ெம் 

உள்ளிட்டவற்ளற அறிந்துபகாள்ை விவசாயிகள் ஸ்மார்ட்பொன் 

வாங்குவது நல்லது என்று மாநில பவைாண்துளற பதரிவித்துள்ைது. 

 

4. மீன்வைத்துளற ஏற்றுமதி இலக்கு `1 லட்சம் பகாடி: மத்திய அளமச்சர் 

தகவல் 

வைாா்ச்சிக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மீன் வைத் துளறயில் ஏராைமாக 

உள்ைதாகவும் 2024-25-ம் ஆண்டுக்குள் ரூ.1 லட்சம் பகாடி ஏற்றுமதி 

இலக்ளக இத்துளற எட்டுவதற்கான அளனத்து நடவடிக்ளககளையும் 

அரசு பமற்பகாண்டு வருவதாகவும் மத்திய மீன்வைம், கால்நளட 

ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைம் அளமச்சாா் ொா்பஷாத்தம் ரூொலா கூறினாாா். 

ஒடி ா மாநிலம், புவபனசுவரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழளம நளடபெற்ற 

உலக மீன்வை தின பகாண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் பெசிய அளமச்சாா் 

ரூொலா, ‘மாநிலங்கள் ஒன்றுக்பகான்று ஊக்கம் பெற்று கடல்சாாா் 

துளறயின் வைாா்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை ஆராய பவண்டும். 

விவசாயிகள் கடன் அட்ளட குறித்த விழிப்புைாா்வு பெரிய அைவில் 

உருவாக பவண்டும். கடல்சாாா் துளறக்கான அளனத்து ஆதரளவயும் 

பிரதமாா் நபரந்திர பமாடி வழங்கி வருகிறாாா். விவசாய கடன் அட்ளட 

மீனவாா்களுக்காக ஏற்கனபவ நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ைது. இது குறித்த 

விழிப்புைாா்ளவ பெரிய அைவில் உருவாக்குவதற்கான மாபெரும் 

பிரசாரம் ஒன்ளற அரசு விளரவில் பதாடங்கும்’ என்றாாா். 

இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய மீன்வைம், கால்நளட ெராமரிப்பு மற்றும் 

ொல்வைம் இளை அளமச்சாா் எல்.முருகன் பெசியதாவது: மீன்வைத் 

துளறக்காக ஒரு தனி அளமச்சகத்ளத பிரதமாா் நபரந்திர பமாடி 

உருவாக்கியதிலிருந்து குறுகிய காலத்திற்குள் இத்துளற 

பமம்ெடுத்தப்ெட்டு, ஒரு லட்சம் பகாடி ரூொய் ஏற்றுமதி இலக்கு 

நிாா்ையிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

 



         

    

மத்ஸ்ய சம்ெதா பயாஜனா எனும் திட்டத்தின் வாயிலாக மீன்வைத் 

துளறக்கு ரூ.20,000 பகாடி வழங்கப்ெட்டுள்ைது. கடற்ொசி 

விவசாயத்தின் மீதும் அரசு கவனம் பசலுத்தி வருகிறது. மீனவ 

சமுதாயத்ளத பசாா்ந்த பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்து இத்துளறயில் 

பதாழில்முளனதளல ஊக்குவிப்ெதிலும் மத்திய அரசு தீவிர கவனம் 

பசலுத்தி வருகிறது என்றாாா். 

 

5. சாா்வபதச ொரா ொட்மின்டன்: இந்தியாவுக்கு 47 ெதக்கங்கள் 

உகாண்டாவில் நளடபெற்ற சாா்வபதச ொரா ொட்மின்டன் பொட்டியில் 

இந்தியா 16 தங்கம், 14 பவள்ளி, 17 பவண்கலம் என 47 ெதக்கங்கள் 

பவன்று அசத்தியுள்ைது. 

கடந்த 16-ஆம் பததி பதாடங்கி ஞாயிற்றுக்கிழளம நிளறவளடந்த 

இந்தப் பொட்டியில் இந்திய பொட்டியாைாா்கபை பிரதானமாக இருந்தனாா். 

இதில், படாக்கிபயா ொராலிம்பிக்கில் தங்கம் பவன்றவரும், உலகின் 

முதல்நிளல வீரருமான பிரபமாத் ெகத் 3 பவள்ளிப் ெதக்கங்கள் 

பவன்றாாா். அவாா் தனிநொா் பிரிவிலும், ஆடவாா் இரட்ளடயாா் மற்றும் 

கலப்பு இரட்ளடயாா் ஆகிய பிரிவுகளிலும் ெதக்கம் பவன்றுள்ைாாா். 

ஆடவாா் ஒற்ளறயாா் எஸ்எல்3 பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் பிரபமாத் 19-21, 16-

21 என்ற பசட்களில் சக இந்தியரான மபனாஜ் சாா்காரிடம் பதால்வி 

கண்டாாா். ஆடவாா் இரட்ளடயாா் பிரிவில் மபனாஜுடன் இளைந்பத 

பிரபமாத் பவள்ளிப் ெதக்கம் பவன்றிருந்தாாா். 

அந்தப் பிரிவில் பிரபமாத்/மபனாஜ் இளை 21-10, 20-22, 15-21 என்ற 

பசட்களில் சக இந்திய பஜாடியான முகமது அாா்வாஸ் அன்சாரி/தீப் 

ரஞ்சன் பிபசாயீ இளையிடம் தங்கத்ளத இழந்தது. பின்னாா் கலப்பு 

இரட்ளடயாா் எஸ்எல்3-எஸ்யு5 பிரிவில் பிரபமாத்/ொலக் பகாலி இளை 

19-21, 16-21 என்ற பசட்களில் மற்பறாரு இந்திய பஜாடியான ருதிக் 

ரகுெதி/மானசி கிரிஷ் சந்திர பஜாஷி பஜாடியிடம் பதாற்று பவள்ளிப் 

ெதக்கம் பெற்றது. 

வீராங்களனகளில் பிரதானமானவரான ொலக் பகாலி தனி நொா் மற்றும் 

மகளிாா் இரட்ளடயாா் பிரிவில் தங்கமும், கலப்பு இரட்ளடயரில் 

பவள்ளியும் பவன்றாாா். உலகின் 5-ஆம் நிளல வீரராக இருக்கும் சுகந்த் 

கடம் எஸ்எல்4 பிரிவில் 21-16, 17-21, 21-10 என்ற பசட்களில் 38 

நிமிஷங்களில் சக இந்தியரான நிபலஷ் ொலு பகய்க்வாட்ளட வீழ்த்தி 

தங்கம் பவன்றாாா். சுகந்த் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாா்வபதச 

பொட்டியில் தங்கம் பவன்றிருக்கிறாாா். 

 



         

    

1. இந்தியாவின் முதல் ‘Laser Interferometer Gravitational-Wave 

Observatory (LIGO)’ திட்டம் வரவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) தமிழ்நாடு 

இ) மகாராஷ்டிரா  

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ 2016ஆம் ஆண்டில், ஈர்ப்பு அலைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கான LIGO -

இந்திய மமகா அறிவியல் திட்டத்திற்கு இந்திய அரசாங்கம் ‘மகாள்லக 

அளவில்’ ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தியாவின் தைசர் இன்டர்ஃமபதராமீட்டர் 

கிராவிதடஷனல்-தேவ் அப்சர்தேட்டரி திட்ட ேசதி மகாராஷ்டிராவில் 

ேரவுள்ளது. சமீபத்தில், ஹிங்தகாலி ேருோய் துலை இத்திட்டத்திற்காக 

225 மெக்தடர் நிைத்லத ஒப்பலடத்துள்ளது. 

 

2. இந்தியாவின் முதல் மீன்வள வணிக காப்பகமான - ‘LINAC- 

NCDC மீன்வள வணிக அடடவு டமயம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம் 

எது? 

அ) விசாகப்பட்டினம் 

ஆ) மகாச்சின் 

இ) குருகிராம்  

ஈ) காந்திநகர் 

✓ மத்திய மீன்ேளம், கால்நலட பராமரிப்பு மற்றும் பால்ேளத்துலை 

அலமச்சர் பர்தஷாத்தம் ரூபாைா, குருகிராமில் LINAC-NCDC மீன்ேள 

ேணிக அலடவு லமயம் (LlFlC) எனப்படும் இந்தியாவின் முதல் மீன்ேள 

ேணிக காப்பகத்லத திைந்து லேத்தார். 

✓ தன்னம்பிக்லகலய தநாக்கி நகர்ேதற்கு மீன்பிடித் துலையில் அேர்களு 

-க்கு ஆதரேளிக்கும் முயற்சிகலள மதாழில்முலனதோர் மத்தியில் 

ஊக்குவிப்பலத இது தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. இந்த அலடவின் 

விலை `3.23 தகாடி. மீன்ேளத்துலையில் மமாத்தம் 30,000 கூட்டுைவு 

சங்கங்கள் உள்ளன. 

 

3. 2021 - உலக ஆண்டிடமக்ரராபியல் விழிப்புணர்வு வாரத்தின் 

ரபாது ரமற்ககாள்ளப்பட்ட பிரச்சாரத்தின் கருப்கபாருள் என்ன? 

அ) Infection control 

ஆ) Go Blue  

இ) Overusing antimicrobials 

ஈ) Antimicrobial surveillance 

✓ உைக சுகாதார அலமப்பு நுண்ணுயிர்க்மகால்லி தடுப்பாற்ைலை முதல் 

10 உைகளாவிய சுகாதார அச்சுறுத்தல்களுள் ஒன்ைாக அறிவித்துள்ளது. 

இந்த ஆண்டு உைக நுண்ணுயிர்க்மகால்லி விழிப்புணர்வு ோரத்தில் 

(நேம்பர் 18-24), ‘Go Blue’ பிரச்சாரம் இது குறித்த விழிப்புணர்லே 

ஏற்படுத்துேலத தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

✓ பாக்டீரியா, லேரஸ்கள், பூஞ்லசகள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகள் தபான்ை 

நுண்ணுயிரிகள் மருந்துகளுக்கு பதிைளிக்காததபாது நுண்ணுயிர்க் 

மகால்லி தடுப்பாற்ைல் ஏற்படுகிைது. இது தநாய்த்மதாற்றுகளுக்கு சிகிச் 

-லசயளிப்பலத கடினமாக்குகிைது. 

 

4. அண்டமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற “Stop Soros” சட்டத்டத 

நிடறரவற்றிய நாடு எது? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) ெங்தகரி  

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) அமமரிக்கா 

✓ “ஸ்டாப் மசாதராஸ்” சட்டமானது கடந்த 2018 ஜூனில் ெங்தகரிய 

நாடாளுமன்ைத்தால் நிலைதேற்ைப்பட்ட ஒரு சட்டமாகும்.  

✓ சட்டவிதராதமாக குடிதயறியேர்களுக்கு நாட்டிற்குள் ேசிப்பிடத்திற்காக 

விண்ணப்பிக்க உதவுேது ஓராண்டு ேலர சிலைத்தண்டலனயுடன் 

கூடிய குற்ைம் என இந்தச்சட்டம் கூறுகிைது. இந்தச் சட்டத்லத பிரதமர் 

விக்டர் ஓர்பன் மற்றும் அேரது ஆளும் கட்சியான ஃபிமடஸ் ஆதரித்தது. 

✓ அண்லமயில் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் உயர்நீதிமன்ைம், புகலிட 

தேண்டுதோர்க்கு ஆதரேளிப்பலதக் குற்ைமாக்கும் ெங்தகரியின் 

சட்டம் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் சட்டத்லத மீறுேதாக தீர்ப்பளித்தது. 

 

5. மாணவர்களின் கல்வித்திறடன ரமம்படுத்துவதற்காக, ‘Mother 

on Campus’ என்ற முன்கனடுப்டபத் கதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) திரிபுரா  

இ) குஜராத் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ மாணேர்களின் கல்வித்திைலன தமம்படுத்துேதற்காக, திரிபுரா கல்வித் 

துலை, ‘ேளாகத்தில் தாய்’ என்ை முயற்சிலயத் மதாடங்கியுள்ளது. இங்கு, 

மசாந்த அல்ைது சட்டப்பூர்ேமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட தாய்மார்கள் தங்கள் 

குழந்லதகளுடன் கல்வி ேளாகத்தில் தங்கைாம். குழந்லதகளிலடதய 

பாதுகாப்புணர்லே இது தூண்டைாம் மற்றும் குழந்லதகளின் கல்வித் 

திைனுக்கு இது பயனளிக்கைாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. திரிபுராவில் 

அரசு நடத்தும் விடுதிகள் மற்றும் உலைவிடப் பள்ளிகளில் தங்கும் 

குழந்லதகளின் தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்லதகளுடன் தங்கைாம். 

 

6. மத்திய ப்ளீஸ்ரடாசீன் காலத்தில் ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த மனித 

மூதாடதய இனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புதிய கபயகரன்ன? 

அ) தொதமா தபாதடாமயன்சிஸ்  

ஆ) தொதமா ஆப்பிரிக்கன் 

இ) தொதமா சிபானியன் 

ஈ) தொதமா நியாண்டர்தால்கள் 

✓ சுமார் அலர மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தற்தபாது சிபானியன் 

என்ைலழக்கப்படும் மத்திய ப்ளீஸ்தடாசீன் காைத்தில் ஆப்பிரிக்காவில் 

ோழ்ந்த ‘தொதமா தபாதடாமயன்சிஸ்’ என்ை மனித மூதாலதயர்கலள 

அறிவியைாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். எத்திதயாப்பியாவின் தபாதடா 

டி'ஆரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மண்லடதயாட்டினால் ‘தபாதடாமயன்சிஸ்’ 

என அலழக்கப்படுகிைது 

 

7.பிரதமரின் கபாருளாதார ஆரலாசடனக்குழுவின் தடலவர் யார்? 

அ) பிதபக் மடப்ராய்  

ஆ) ராதகஷ் தமாகன் 

இ) பூனம் குப்தா 

ஈ) டி டி ராம் தமாகன் 

✓ பிரதமர் தமாடி தனது மபாருளாதார ஆதைாசலனக் குழுலே (EAC-PM) 

மறுசீரலமக்க ஒப்புதைளித்துள்ளார். இந்திய புள்ளியியல் நிறுேனத்தின் 

தலைேர் பிதபக் மடப்ராய் அக்கவுன்சிலின் தலைேராக உள்ளார். ரிசர்வ் 

ேங்கியின் முன்னாள் துலண ஆளுநர் இராதகஷ் தமாகன், ஐஐஎம் 

அகமதாபாத் தபராசிரியர் டி டி ராம் தமாகன் மற்றும் என்சிஏஇஆர்-ன் 

லடரக்டர் மஜனரல் பூனம் குப்தா ஆகிதயார் ஏழு உறுப்பினர்கலளக் 

மகாண்ட குழுவில் இலணந்த மூன்று புதிய உறுப்பினர்கள் ஆோர்.  

✓ ஈராண்டு காைத்திற்கு இப்புதிய ஆதைாசலனக்குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ள 

-து. இந்த அலேயின் தலைேர் மற்றும் மூன்று உறுப்பினர்கள் 

அவ்ோதை தக்கலேக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

8. அண்டமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற வில்வாத்ரி கால்நடடகள், 

எந்த மாநிலத்தில், ‘மரபணு ரீதியாக ரவறுபட்டடவ - Genetically 

Divergent’ என அறிவிக்கப்பட்டன? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) தகரளா  

இ) ஆந்திர பிரததசம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ தகரளாவின் திருச்சூர் மாேட்டத்தின் பூர்வீக வில்ோத்ரி கால்நலடகள், 

மாநிைத்தில் உள்ள மற்ை கால்நலடகளிலிருந்து ‘மரபணு ரீதியாக 

தேறுபட்டலே’ ஆகும். விைங்கு மரபியல் மற்றும் இனப்மபருக்கத்தில் 

தமம்பட்ட ஆய்வுகளுக்கான லமயத்தின் அறிவியைாளர்கள் குழுோல் 

அதன் மரபணு தேறுபாடு ஆய்வுமசய்யப்பட்டது. 

 

 

 

 

 
 

 

 



         

    

✓ பாைக்காடு-திருச்சூர் எல்லையில் காணப்படும் வில்ோத்ரி கால்நலடக 

-ள், மாநிைத்தின் பிை பூர்வீகக்கால்நலடகலளப்தபாைதே திமிலுடைய 

-டை, ஆனால் அலே நீளமான மகாம்புகளுடன் மபரியதாக இருக்கும். 

உள்நாட்டு இனங்கள் தநாமயதிர்ப்பு சக்தி மகாண்டலே மற்றும் அதிக 

மேப்பநிலைலய தாங்கும் திைன்மகாண்டலே. 

 

9. அறிகுறியுடடய COVID சிகிச்டசக்காக ‘ரமால்னுபிராவிர்’ என்ற 

வாய்வழி உட்க ொள்ளும் மாத்திடரடய அங்கீகரித்துள்ள உலகின் 

முதல் நாடு எது? 

அ) அமமரிக்கா 

ஆ) UK  

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) சீனா 

✓ அறிகுறியுடைய COVID-19 சிகிச்லசக்காக ேடிேலமக்கப்பட்ட முதல் 

லேரஸ் தடுப்பு மாத்திலரலய UK மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் சமீபத்தில் 

அங்கீகரித்துள்ளார். ‘தமால்னுபிராவிர்’ என்ை அம்மாத்திலரயானது, 

சமீபத்தில் தநாயால் பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு ஒரு நாலளக்கு 

இருமுலை ேழங்கப்படுகிைது. 

✓ காய்ச்சலுக்கு சிகிச்லசயளிப்பதற்காக முதலில் உருோக்கப்பட்ட இந்த 

மாத்திலர, மருத்துேமலனயில் அனுமதிக்கப்படுேது அல்ைது இைப்பு 

அபாயத்லத பாதியாகக் குலைப்பதாகக் கூைப்படுகிைது. 

 

10. “கபககபகா-டூ-ரராவா” என்ற நீண்டவால்ககாண்ட கவௌவால் 

சார்ந்த நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) நியூசிைாந்து  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) சீனா 

✓ நியூசிைாந்லதச்சார் மபகமபகா-டூ-தராோ என்ை நீண்டோல்மகாண்ட 

மேௌோல் 2021 ஆம் ஆண்டின் ‘சிைந்த பைலே’ விருலத மபற்றுள்ளது/ 

இது அந்த நாட்டின் தன்னாட்சிமிக்க அலமப்பான “ஃபாரஸ்ட் அண்ட் 

தபர்ட்” ஆல் ேழங்கப்பட்டது. இவ்விருது ஒரு ேலகயான தபாட்டியாகும், 

இதன்கீழ் நியூசிைாந்தர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த பைலேகலள நாட்டின் 

பூர்வீக இனங்கள் ோரியாக தரேரிலசப்படுத்துகிைார்கள், இது அேர்களி 

-ன் சுற்றுச்சூழல் அேைநிலைபற்றிய விழிப்புணர்லே ஏற்படுத்துகிைது. 

 


1. ‘துல்லிய தாக்குதல் ஹீதரா’ - அபிநந்தனுக்கு வீர் சக்ரா விருது: 

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான துல்லிய தாக்குதலின்தபாது தீரத்துடன் 

தபாராடிய தமிழகத்லதச் தசர்ந்த கமாண்டர் அபிநந்தனுக்கு இன்று வீர் 

சக்ரா விருது ேழங்கி குடியரசுத் தலைேர் ராம்நாத் தகாவிந்த் 

கவுரவிக்கிைார். 

தமிழகத்லதச் தசர்ந்த அபிநந்தன், இந்திய விமானப்பலடயில் விங் 

கமாண்டராக பணியாற்றி ேருகிைார். கடந்த 2019-ம் ஆண்டு 

ஆரம்பத்தில் காஷ்மீரில் புல்ோமா மாேட்டத்தில் தீவிரோதிகள் 

தற்மகாலைப்பலட தாக்குதல் நடத்தினர். இதற்கு பதிைடியாக இந்திய 

தபார் விமானங்கள் பாகிஸ்தான் பகுதிக்குள் ஊடுருவி தீவிரோத 

முகாம்கலள அழித்தன. 2019-ம் ஆண்டு பிப்ரேரி 27- தததி 

இந்தியாவுக்குள் ஊடுருே முயன்ை பாகிஸ்தான் தபார் விமானத்லத 

வீரர் அபிநந்தன் மிக் 21 ரக விமானத்தில் விரட்டிச் மசன்று சுட்டு 

வீழ்த்தினார். 

இந்த தாக்குதலின்தபாது பாகிஸ்தான் பகுதிக்குள் அபிநந்தன் மசன்ை 

விமானம் விழுந்தது. பாகிஸ்தானில் லகது மசய்யப்பட்ட அபிநந்தன் 

பின்னர், மத்திய அரசின் முயற்சியால் உைக நாடுகள் பாகிஸ்தானுக்கு 

மகாடுத்த அழுத்தம் காரணமாக விடுவிக்கப்பட்டார். பாகிஸ்தான் 

தாக்குதலை முறியடித்து அந்நாட்டின் தபார் விமானத்லத சுட்டு 

வீழ்த்தியதற்காக அபிநந்தன் இடம்மபற்றுள்ள விமானப்பலடயின் 51-

ேது பலடப்பிரிலே பாராட்டி குழு விருது ேழங்கப்பட்டது. 

இலதயடுத்து அபிநந்தனுக்கு அேரது வீரத்லத பாராட்டி வீர் சக்ரா விருது 

ேழங்குேதாக அறிவிக்கப்பட்டது. தமலும் ராணுே கமாண்டர் அபிநந்தன், 

குழு தகப்டனாக பதவி உயர்வு ேழங்கப்பட்டது. 

இந்தநிலையில் அேருக்கு குடியரசுத் தலைேர் ராம்நாத் தகாவிந்த் 

அபிநந்தனுக்கு இன்று வீர் சக்ரா விருது ேழங்கி கவுரவிக்கிைார். 

இதுமட்டுமின்றி ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரோதிகலள முறியடித்ததற்காக, 

இந்திய விமானப்பலடயின் மூத்த அதிகாரி பிரகாஷ் ஜாதவுக்கு, 

இரண்டாேது மிக உயர்ந்த வீர விருதான கீர்த்தி சக்ரா (மரணத்திற்குப் 

பின்) ேழங்கப்படுகிைது. 

 

2. பிஎம்சி ேங்கிலய லகயகப்படுத்துேதற்கான ேலரவு திட்டம்: ரிசாா்வ் 

ேங்கி மேளியீடு 

பஞ்சாப் & மகராஷ்டிரா கூட்டுைவு (பிஎம்சி) ேங்கிலய தில்லிலயச் 

தசாா்ந்த யுனிட்டி ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் ேங்கி (யுஎஸ்எஃப்பி) 

லகயகப்படுத்துேதற்கான ேலரவு திட்டத்லத ரிசாா்வ் ேங்கி 

திங்கள்கிழலம அறிவித்தது. 

இதுகுறித்து ரிசாா்வ் ேங்கி தமலும் கூறியுள்ளதாேது: 

இந்த ேலரவுத் திட்டம் பிஎம்சி ேங்கியின் மசாத்துகள், மடபாசிட் 

உள்ளிட்ட அலனத்துப் மபாறுப்புகலளயும் யுஎஸ்எஃப்பி எடுத்துக் 

மகாள்ள ேலக மசய்கிைது. இதனால், மடபாசிட்தாராா்களுக்கு கூடுதல் 

அளவிைான பாதுகாப்பு கிலடக்கும் என ரிசாா்வ் ேங்கி மதரிவித்துள்ளது. 

ரியல் எஸ்தடட் துலைலயச் தசாா்ந்த மெச்டிஐஎல் நிறுேனத்துக்கு அதிக 

அளவிைான கடன் மகாடுத்து அதலன மலைக்க முற்பட்டலதயடுத்து 

பிஎம்பிசி ேங்கி நிதி மநருக்கடியில் சிக்கியது. 

பிஎம்சி ேங்கி நிதி தமாசடியில் ஈடுபட்டது உறுதியானலதயடுத்து கடந்த 

2019 மசப்டம்பரில் அந்த ேங்கிலய ரிசாா்வ் ேங்கி தனது 

கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டு ேந்தது. இலதயடுத்து, அதன் 

ோடிக்லகயாளாா்கள் பணத்லத திரும்பப் மபறுேது உள்ளிட்ட பல்தேறு 

கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டது. 

இந்த நிலையில், யுஎஸ்எஃப்பி நிறுேனம் ேங்கியாக 

மசயல்படுேதற்கான உரிமம் 2021 அக்தடாபரில் ேழங்கப்பட்டது. 

நேம்பாா் 1-ஆம் தததியிலிருந்து யுஎஸ்எஃப்பி தனது மசயல்பாடுகலள 

மதாடங்கிய நிலையில், தற்தபாது பிஎம்சி ேங்கிலய இலணத்துக் 

மகாள்ேதற்கான ேலரவு திட்டத்லத ரிசாா்வ் ேங்கி மேளியிட்டுள்ளது. 

 

3. இன்று மதாடங்குகிைது உைக தடபிள் மடன்னிஸ் 

உைக தடபிள் மடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி அமமரிக்காவின் 

மடக்ஸாஸ் மாகானத்தில் மசவ்ோய்க்கிழலம மதாடங்குகிைது. 

ேரும் 29-ஆம் தததி ேலர நலடமபறும் இந்தப் தபாட்டியில் 

இந்தியாவிலிருந்து 4 வீராா்கள், 5 வீராங்கலனகள் என 9 தபாா் அணி 

பங்தகற்கிைது. இோா்கள் தனிநபாா், இரட்லடயாா் மற்றும் கைப்பு அணிகள் 

பிரிவுகளில் விலளயாடவுள்ளனாா். 

ஆடோா் பிரிவில் அந்ததாணி அமல்ராஜ், ொா்மீத் ததசாய், சத்தியன் 

ஞானதசகரன், சரத் கமல் ஆகிதயாரும், மகளிாா் பிரிவில் அாா்ச்சனா காமத், 

அஹிகா முகாா்ஜி, மதுரிகா பட்காா், மணிகா பத்ரா, சுதிாா்தா முகாா்ஜி 

ஆகிதயாரும் களம் காண்கின்ைனாா். 

 

4. 23 நைம்பர் 2021 – ‘உைடைக் கவிஞர்’ சுரதா அைர்களின் 101ஆைது 

பிறந்தநாள். 

 

5. சேதி ததரியுைா? 

நே.14: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நலடமபற்ை எட்டாேது டி20 உைகக் 

தகாப்லப கிரிக்மகட் இறுதிப் தபாட்டியில் நியூசிைாந்லத வீழ்த்தி 

ஆஸ்திதரலியா முதன்முலையாகக் தகாப்லபலய மேன்ைது. 

நே.15: உைகில் 60 சதவீத ேருோய் உள்ள 10 நாடுகளின் பட்டியலில் 

அமமரிக்காலேப் பின்னுக்குத் தள்ளி சீனா முதலிடம் பிடித்தது. 

நே.16: 2024ஆம் ஆண்டு டி20 உைகக் தகாப்லப கிரிக்மகட் 

தபாட்டிலய முதன்முலையாக தமற்கிந்திய தீவுகளுடன் இலணந்து 

அமமரிக்கா நடத்துகிைது. 29 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு 2025இல் 

பாகிஸ்தானில் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தபாட்டி நலடமபறுகிைது. 2024 

 

 



         

    

- 2031 காைகட்டத்தில் இந்தியா மூன்று ஐசிசி மதாடர்கலள நடத்த 

உள்ளது. 

நே.17: மசன்லன உயர் நீதிமன்ை தலைலம நீதிபதியாக 

முனீஸ்ேர்நாத் பண்டாரி நியமிக்கப்பட்டார். அேர் மபாறுப்தபற்கும் ேலர 

அப்மபாறுப்லப மூத்த நீதிபதி துலரசாமி ேகிப்பார் என்று குடியரசுத் 

தலைேர் உத்தரவிட்டார். 

நே.17-18: இமாச்சை பிரததச மாநிைம் சிம்ைாவில் அலனத்திந்திய 

சட்டப்தபரலேத் தலைேர்கள் மாநாடு நலடமபற்ைது. அலனத்திந்திய 

சட்டப்தபரலேத் தலைேர்கள் மாநாட்டின் நூற்ைாண்லடக் 

மகாண்டாடும்விதமாக இம்மாநாடு நலடமபற்ைது. 

நே.18: தமிழகத்தில் விலளயாட்டு வீரர்களுக்கான மூன்று சதவீத இட 

ஒதுக்கீட்டில் சிைம்பாட்டம் விலளயாட்லடச் தசர்த்து தமிழக அரசு 

அரசாலண மேளியிட்டது. 

நே.18: மயானங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கலள முன்களப் 

பணியாளர்களாக அறிவித்து தமிழக அரசு அரசாலண மேளியிட்டது. 

நே.19: மத்திய அரசு மகாண்டு ேந்த மூன்று தேளாண் சட்டங்கலளத் 

திரும்பப் மபறுேதாகப் பிரதமர் தமாடி அறிவித்தார். 

நே.19: அமமரிக்க அதிபர் தஜா லபடனுக்கு முழு உடல் பரிதசாதலனயில் 

மயக்க மருந்து மகாடுக்கப்பட்டதால், சிை மணி தநரங்களுக்குத் 

தற்காலிக அதிபர் மபாறுப்லப கமைா ொரிஸ் ஏற்ைார். அமமரிக்க 

ேரைாற்றில் மபண் ஒருேர் அதிபர் அதிகாரங்கலள ஏற்ைது இதுதே 

முதன்முலை. 

நே.19: 580 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு ோனில் நீண்ட சந்திர கிரகணம் 

நிகழ்ந்தது. இதற்கு முன்பு நீண்ட சந்திர கிரகணம் 1440ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரேரி 18 அன்று நிகழ்ந்தது. 

 

6. லசயது முஷ்டாக் அலி தகாப்லபலய - 3-ேது முலையாக மேன்ைது 

தமிழக அணி: 

லசயது முஷ்டாக் அலி டி 20 மதாடரின் இறுதிப் தபாட்டியில் 

கர்நாடகாவுக்கு எதிராக கலடசி பந்தில் ஷாருக்கான் சிக்ஸர் விளாச 

தமிழக அணி 4 விக்மகட்கள் வித்தியாசத்தில் சாம்பியன் பட்டம் 

மேன்ைது. 

மடல்லி மபதராஷா தகாட்ைா லமதானத்தில் தநற்று நலடமபற்ை இந்த 

ஆட்டத்தில் முதலில் தபட்மசய்த கர்நாடகா 7 விக்மகட்கள் இழப்புக்கு 151 

ரன்கள்குவித்தது. 152 ரன்கள் இைக்குடன் தபட் மசய்த தமிழக அணிக்கு 

பிரதீக் மஜயின் வீசிய கலடசி ஓேரில் 16 ரன்கள் ததலேப்பட்டது. 

ஷாருக்கான், ஷாய் கிதஷார் களத்தில் இருந்தனர். முதல் பந்தில் ஷாய் 

கிதஷார் பவுண்டரி அடித்தார். அடுத்த 4 பந்துகளில் தமற்மகாண்டு 7 

ரன்கள் தசர்க்கப்பட்டது. இதில் 2 உதிரிகளும் அடங்கும். 

கலடசி பந்தில் 5 ரன்கள்ததலேப்பட்ட நிலையில்ஷாருக்கான், டீப் 

பந்லத ஸ்மகாயர் மைக் திலசயில் சிக்ஸருக்கு விளாச தமிழக அணி 20 

ஓேர்களில் 6 விக்மகட்கள் இழப்புக்கு 153 ரன்கள் எடுத்து மேற்றி 

மபற்ைது. ஷாருக்கான் 15 பந்துகளில், 3 சிக்ஸர்கள், ஒரு பவுண்டரியுடன் 

33 ரன்கள் விளாசினார். ஷாய் கிதஷார் 6 ரன்கள் தசர்த்தார். 

முன்னதாக நாராணயன் மஜகதீசன் 41, ெரி நிஷாந்த் 23, விஜய் 

சங்கர்18 ரன்கள் தசர்த்து ஆட்டமிழந்தனர். 

லசயது முஷ்டாக் அலிதகாப்லபலய தமிழக அணி மேல்ேது இது 3-

ேது முலையாகும். இதற்கு முன்னர் 2006 மற்றும் 2020-ம் ஆண்டும் 

தமிழக அணி தகாப்லபலய மேன்றிருந்தது. 

 

7. தகாலேயில் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு மதாடங்கியது 

தகாலேயில் முதல்ேர் மு க ஸ்டாலின் தலைலமயில் தமிழ்நாடு 

முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 2021 மதாடங்கியது. 

திமுக அரசு, ஆட்சிக்கு ேந்த முதல் மாதத்திதைதய மசன்லன கிண்டியில் 

முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்லட நடத்தியது. மதாடர்ந்து 2-ேதாக மசன்லன 

கலைோணர் அரங்கில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நலடமபற்ைது. 

இவ்விரு மாநாடுகளிலும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூைமாக ரூ.21 

ஆயிரம் தகாடிக்கும் அதிகமான முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாக 

மதரிவிக்கப்படுகிைது. 

இச்சூழலில், அடுத்த கட்டமாக 3-ேது முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 

தகாலேயில் இன்று மதாடங்கியுள்ளது. தகாலே மகாடீசியா 

ேளாகத்தில் அலமக்கப்பட்டுள்ள மதாழித்துலை கண்காட்சிலய 

முதைலமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பார்லேயிட்டார். முதல்ேர் தலைலமயில் 

நலடமபறும் இம் மாநாட்டில், 40 முதல் 45 மேளிநாடு மற்றும் 

உள்நாட்டின் முன்னணி நிறுேனங்கள் முதலீட்டுக்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தங்களில் லகமயழுத்திட உள்ளன. 

 



         

    

1. எந்த ஆண்டுக்குள் யமுனைனய முழுனையாக தூய்மைப்படுத்த 

ஆறு அம்ச சசயல் திட்டத்னத தில்லி அரசு அறிவித்துள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2025  

இ) 2030 

ஈ) 2035 

✓ தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 

யமுமைமய முழுவதுைாெ தூய்மைப்படுத்துவதற்ொை ஆறு அம்ச 

கசயல்திட்டத்மத அறிவித்தார். புதிய ெழிவுநீர் சுத்திெரிப்பு நிமலயங்ெள், 

ஏற்ெைவவ உள்ள ெழிவுநீர் சுத்திெரிப்பு நிமலயங்ெளின் திறமை 

அதிெரிப்பது ைற்றும் யமுமைக்குள் ைாசுக்ெள் கவளிவயறாைல் இருக்ெ 

புதிய கதாழில்நுட்பத்மத அறிமுெப்படுத்துதல் ஆகியமவ இந்தச் கசயல் 

திட்டத்தில் அடங்கும். 

 

2. 2022 ஜைவரி முதல் துணிகள், ஆனடகள் ைற்றும் பாதணிகள் 

மீதாை சீராை சரக்கு ைற்றும் சசனவ வரி (GST) விகிதம் என்ை? 

அ) 5 

ஆ) 8 

இ) 12  

ஈ) 18 

✓ ைத்திய ைமறமுெ வரிெள் ைற்றும் சுங்ெ வாரியம் துணிெள், ஆமடெள் 

ைற்றும் பாதணிெளுக்கு ஒவர ைாதிரியாை சீராை சரக்கு ைற்றும் வசமவ 

வரி விகிதத்மத (12 சதவீதைாெ) அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய விகிதைாைது 

தமலகீழ் வரி ெட்டமைப்மப சரிகசய்வமத வ ாக்ெைாெக்கொண்டு 

உள்ளது. இந்தச் சரி கசய்யப்பட்ட விகிதங்ெள் 2022 ஜைவரி 1 முதல் 

 மடமுமறக்கு வரும். முன்ைதாெ, ஆமடெளுக்கு ̀ 1000 வமரயிலாை 

விற்பமை ைதிப்புக்கு 5 சதவீதைாெவும், பாதணிெளில் ஒரு வஜாடிக்ொை 

GST விகிதம் 5 சதவீதைாெவும் இருந்தது. 

 

3.இந்திய காவல் அறக்கட்டனளயின் ஸ்ைார்ட் சபாலிசிங் குறியீட்டில் 

முதல் இடத்னதப் பிடித்துள்ள இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) கதலுங்ொைா 

இ) ஆந்திர பிரவதசம்  

ஈ) குஜராத் 

✓ இந்திய ொவல் அறக்ெட்டமளயாைது 2021ஆம் ஆண்டுக்ொை ஸ்ைார்ட் 

வபாலிசிங் குறியீட்மட கவளியிட்டுள்ளது. ஆறு திறன் அடிப்பமடயிலாை 

பரிைாணங்ெமளயும் 3 ைதிப்புெள் அடிப்பமடயிலாை  ம்பிக்மெமயயும் 

இக்குறியீடு பயன்படுத்தியது. இது கபாதுைக்ெளின் ெருத்துக்ெள் ைற்றும் 

குடிைக்ெளின் திருப்திமய அளவிடுகிறது. 

✓ ஆந்திர பிரவதசம் (8.11), கதலுங்ொைா (8.10), அஸ்ஸாம் (7.89) ஆகிய 

ைாநிலங்ெளிலுள்ள ொவல்துமறயின் தரம் திருப்தியளிக்கும் அளவுக்கு 

உள்ளது. அம்ைாநிலங்ெமளத் கதாடர்ந்து வெரளா, சிக்கிம், மிவசாரம் 

ஆகிய ைாநிலங்ெள் உள்ளை. 

 

4. COVID சதாற்னற னகயாள்வதற்காக சமீபத்தில் $490 பில்லியன் 

ைதிப்பிலான ஊக்கப்சபாதிக்கு ஒப்புதல் அளித்த ஆசிய நாடு எது? 

அ) சீைா 

ஆ) ஜப்பான்  

இ) இந்தியா 

ஈ) பாகிஸ்தான் 

✓ COVID கதாற்றால் கபாருளாதாரம் வைாசைமடந்ததற்கு உதவ ஜப்பானின் 

அமைச்சரமவ சாதமை அளவாெ ¥56 டிரில்லியன் ($490 பில்லியன்) 

ைதிப்பிலாை ஊக்ெப்கபாதிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

✓ இந்தத் திட்டத்தில் 18 வயது அல்லது அதற்கு வைற்பட்டவர்ெளுக்கு பண 

உதவியாெ தலா $880 வழங்குவது COVID-19  டவடிக்மெெளால் 

விற்பமை ைந்தைாை வணிெங்ெளுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது ஆகியை 

அடங்கும். பிரதை ைந்திரி புமிவயா கிஷிடா இந்தத் திட்டத்மத அறிவித்தார். 

 

5. 2021 – உலக கழிப்பனற நாளுக்காைக் கருப்சபாருள் என்ை? 

அ) Valuing Toilets  

ஆ) Importance of Sanitation 

இ) Global Sanitation Crisis 

ஈ) Collective Action 

✓ ஐ ா அமவயால் ஆண்டுவதாறும்  வம்பர்.19ஆம் வததி அன்று ‘உலெ 

ெழிப்பமற  ாள்’ ெமடப்பிடிக்ெப்படுகிறது. தூய்மையின் முக்கியத்துவம் 

குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தவும், உலெளாவிய சுொதார க ருக்ெ 

-டிமயச் சைாளிக்ெ கூட்டு  டவடிக்மெமய உறுதிப்படுத்தவும் இந்த 

 ாள் ெமடப்பிடிக்ெப்படுகிறது. “Valuing Toilets” என்பது  டப்பாண்டு 

(2021) வரும் இந் ாளுக்ொைக் ெருப்கபாருளாகும். 

 

6. டிஜிட்டல் வர்த்தகத்திற்காக முன்சைாழியப்பட்ட திறந்த வமல- 

அமைப்பு திட்டத்னதச் சசயல்படுத்துவதற்காக ஒரு நிபுணர் குழுனவ 

அனைத்த நிறுவைம் எது? 

அ) இந்திய தர ெவுன்சில்  

ஆ) இந்திய வதசிய கொடுப்பைவு ெழெம் 

இ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஈ)  ாஸ்ொம் 

✓ இந்தியத் தர ெவுன்சிலாைது (QCI) டிஜிட்டல் வர்த்தெத்திற்ொை திறந்த 

வமலயமைப்பு என்றகவாரு (Open Network for Digital Commerce) முன் 

கைாழியப்பட்ட திட்டத்மதச் கசயல்படுத்துவதற்ொெ ஒரு நிபுணர் 

குழுமவ நிறுவியுள்ளது. வணிெம் & கதாழிற்துமற அமைச்செத்தின்படி, 

பல சிறு ைற்றும்  டுத்தர நிறுவைங்ெள் ஒரு திட்டத்மதச் கசயல்படுத்த 

தன்ைார்வத் கதாண்டர்ெளாெ உள்வாங்ெப்பட்டுள்ளை. 

✓ கதாழிற்துமற ைற்றும் உள் ாட்டு வர்த்தெத்மத வைம்படுத்துவதற்ொை 

துமற மின்ைணு வர்த்தெத்மத கபாதுமைப்படுத்துவதற்ொெ, தளம் 

ஒன்மற மையைாெக்கொண்ட ைாதிரியிலிருந்து திறந்த வமலயமைப்பி 

-ற்கு  ெர்த்தி இந்தத் திட்டத்மதத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 

7. COVID-19 தடுப்பூசிகனள வாங்குவதற்காக $2 பில்லியன் கடன் 

சவண்டி, இந்தியா, எந்த நிறுவைத்திடம் விண்ணப்பித்துள்ளது? 

அ) உலெ வங்கி 

ஆ) ADB-AIIB  

இ) BRICS வங்கி 

ஈ) IMF 

✓ COVID-19 தடுப்பூசிெமள வாங்குவதற்ொெ, ஆசிய உட்ெட்டமைப்பு & 

முதலீட்டு வங்கி (AIIB) ைற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) ஆகிய இரு 

வங்கிெளிடமிருந்து $2 பில்லியன் ெடமைப்கபற இந்தியா விண்ணப்பம் 

கசய்துள்ளது. ைணிலாமவச் சார்ந்த ADB $1.5 பில்லியனும் பீஜிங்மெச் 

சார்ந்த AIIB $500 மில்லியனும் வழங்ெ பரிசீலித்து வருகின்றை. சுைார் 

667 மில்லியன் வடாஸ் COVID தடுப்பூசிெள் ெடன்மூலம் வாங்ெப்படும் 

எை எதிர்பார்க்ெப்பட்டது. 

 

8. COP26 உச்சிைாநாட்டில் தீவுகளின் நிமலமை மீட்டெடுப்பது (IRIS) 

குறித்த முன்முயற்சினயத் சதாடங்கிய நாடு எது? 

அ) UK 

ஆ) அகைரிக்ொ 

இ) இந்தியா  

ஈ) ஆஸ்திவரலியா 

✓ இந்தியப்பிரதைர்  வரந்திர வைாடி, சிறு தீவு ாடுெளின் உட்ெட்டமைப்மப 

வைம்படுத்துவதற்ொை முன்முயற்சிமய (Initiative for the Resilient Island 

States (IRIS)) கதாடங்கிைார். சிறிய வளரும் தீவு  ாடுெள் ொலநிமல 

ைாற்றத்தால் மிெப்கபரிய அச்சுறுத்தமல எதிர்கொள்வதாெ பிரதைர் 

கூறிைார். இந்திய விண்கவளி நிறுவைைாை ISRO அவற்றுக்கு புயல்ெள், 

பவளப்பாமற ெண்ொணிப்பு, ெடவலார ெண்ொணிப்பு பற்றிய 

தெவல்ெமள கசயற்மெக்வொள்மூலம் வழங்குவதற்ொெ ஒரு சிறப்பு 

தரவு சாளரத்மத உருவாக்ெவுள்ளது.  

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 2021 - சஜய் பீம் முதலனைச்சர் பிரதிபா விகாஸ் சயாஜைானவத் 

சதாடங்கியுள்ள ைாநிலம் / யூனியன் பிரசதசம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) ைொராஷ்டிரா 

இ) ஆந்திர பிரவதசம் 

ஈ) தில்லி  

✓ தில்லி அரசு 2021 – கஜய் பீம் முதலமைச்சர் பிரதிபா விொஸ் வயாஜைா 

என்ற திட்டத்மதத் கதாடங்கியுள்ளது. 

✓ இது பட்டியலிைத்தவர், பழங்குடியிைர் & பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்மபச் 

வசர்ந்த ைாணவர்ெளின்  லனுக்ொெ தில்லி அரசால் கதாடங்ெப்பட்டது. 

இத்திட்டத்தின்கீழ் UPSC, CDS, NEET, JEE முதன்மைத் வதர்வுெளுக்குத் 

தயாராகும் ஏமழ எளிய ைாணவர்ெளுக்கு இலவசப் பயிற்சி வகுப்புெள் 

 டத்தப்படும். 

 

10. Inti tanager (Heliothraupis oneilli) என்பது அண்னையில் கண்டுபி 

-டிக்கப்பட்ட எவ்வனக உயிரிைைாகும்? 

அ) பறமவ  

ஆ) மீன் 

இ) பாம்பு 

ஈ) சிலந்தி 

✓ Inti tanager (Heliothraupis oneilli) எைப் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ள புதிதாெக் 

ெண்டுபிடிக்ெப்பட்ட ஒரு பறமவயிைம், 37’0க்கும் வைற்பட்ட பாடும் பற 

-மவயிைங்ெமள உள்ளடக்கிய Thraupidae’இன் கபருங்குடும்பத்மதச் 

வசர்ந்தமவயாகும். அப்பறமவெள் அகைரிக்ெ கவப்பைண்டலங்ெமளச் 

சார்ந்தமவயாகும். இந்தக் குறிப்பிட்ட பறமவயிைம் கபாலிவியா ைற்றும் 

கபருவின் யுங்ொஸ் பவயாரிஜியனில் வாழ்கின்றது. 

 


1. வீரைரணைமடந்த ஹவில்தார் பழனிக்கு வீர் சக்ரா விருது; ைமைவி 

கபற்றுக்கொண்டார் 

ெல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீை வீரர்ெள் அத்துமீறி தாக்குதல்  டத்திய 

வபாது வைாதலில் உயிரிழந்த தமிழெத்மத வசர்ந்த ஹவில்தார் பழனிக்கு 

வீர் சக்ரா விருதிமை அவரது ைமைவியிடம் குடியரசுத்தமலவர் 

ராம் ாத் வொவிந்த் வழங்கிைார். 

ெடந்த ஆண்டு ஜூன் ைாதம் 15-ம் வததி லடாக் எல்மலயில் 

இந்தியாவுக்கு உட்பட்ட ெல்வான் பகுதியில் சீைப் பமடயிைர் அத்துமீறி 

நுமழந்தைர். அவர்ெமள இந்திய வீரரர்ெள் தடுத்து நிறுத்திைர். 

அப்வபாது இருதரப்புக்கும் இமடயில் வைாதல் ஏற்பட்டது. இதில் இந்திய 

தரப்பில் 20 வீரர்ெள் வீரைரணம் அமடந்தைர். இவர்ெளில் கதலங்ொைா 

-மவச் வசர்ந்த ெர்ைல் சந்வதாஷ் பாபுவும் ஒருவர். 

ெர்ைல் சந்வதாஷ் பாபு 

உயிரிழந்த 20 வபரில் ராை ாதபுரம் ைாவட்டம் ெடுக்ெலூமரச் வசர்ந்த 

ஹவில்தார் பழனியும் ஒருவர். வீரர் பழனியின் உடல் கசாந்த 

கிராைத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டு ைத்திய, ைாநில அரசுெள் சார்பில் 

ராணுவ ைரியாமதயுடன் அடக்ெம் கசய்யப்பட்டது. 

ஹவில்தார் பழனி 

உயிரிழந்த வீரர்ெளுக்கு ராணுவ விருதுெள் அறிவிக்ெப்பட்டை. ெர்ைல் 

சந்வதாஷ் பாபுவுக்கு ைொவீர் சக்ரா விருது அறிவிக்ெப்பட்டது. தமிழெத்மத 

வசர்ந்த ஹவில்தார் பழனிக்ொை வீர் சக்ரா விருத அறிவிக்ெப்பட்டது. 

 

2. சுற்றுலாமவ ஊக்குவிக்ெ ‘பாரத் கெளரவ்’ தனியார் ரயில் திட்டம் 

சரக்கு, பயணிெள் ரயில்ெளுக்கு அடுத்தபடியாெ சுற்றுலாத் துமறமய 

ஊக்குவிக்ெவும் இந்தியாவின் ெலாசார பாரம்பரியத்மத பமறசாற்றவும், 

கெளரவ் ரயில்ெள் என்ற கபயரில் 190 ரயில்ெள் இயக்ெப்படும் என்றும் 

இமத தனியாரும் நிர்வகிப்பர் என்றும் ைத்திய ரயில்வவ அமைச்சர் 

அஸ்வினி மவஷ்ணவ் கதரிவித்துள்ளார். 

 

3. ெவராைா ஊரடங்கு ொலத்தில் புத்தெம் எழுதி கவளியிட்ட 11 வயது 

ொஷ்மீர் சிறுமி 

ெவராைா ஊரடங்கு ொலத்தில் புத்தெம் எழுதி இளம் எழுத்தாளராெ 

உருகவடுத்துள்ளார் 11 வயது ொஷ்மீர் சிறுமி. 

ெவராைா மவரஸ் பரவமல ெட்டுப்படுத்துவதற்ொெ ெடந்தஆண்டு ைார்ச் 

ைாதம்  ாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அைல்படுத்தப்பட்டது. இதைால் ெல்வி 

நிறுவைங்ெள் மூடப்பட்டை. இமணயவழியில் பாடங்ெள்  டத்தப்பட்டை. 

இந்த ஊரடங்கு ொலத்மத சில ைாணவர்ெள் பயனுள்ள வமெயில் 

ைாற்றிக் கொண்டைர். அந்த வமெயில், கதற்கு ொஷ்மீரின் அைந்த் ாக் 

ைாவட்டம் பாட்கடங்கூ கிராைத்மதச் வசர்ந்த11 வயது சிறுமி அதீபா ரியாஸ், 

இளம் எழுத்தாளராெ உருகவடுத்துள்ளார். 

தனியார் பள்ளியில் 7ஆம் வகுப்பு படிக்கும் அவர், ஊரடங்கின்வபாது 

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிமலயில் இருந்தவபாது ஏற்பட்ட எண்ணங்ெள், 

ெருத்துெள், உணர்வுெமள எழுதியுள்ளார். இது ‘ஜீல் ஆப் கபன்’ என்ற 

தமலப்பில் ஒரு புத்தெைாெ ெடந்த கசப்டம்பர் ைாதம் கவளியிடப்பட்டது. 96 

பக்ெங்ெமளக் கொண்டுள்ள இந்தப் புத்தெம் அவைசானில் கிமடக்கிறது. 

 

4. தனியார் கிரிப்வடாெரன்சிக்கு தமட விதிக்கும் ைவசாதா வரும் 

 ாடாளுைன்றக் கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் கசய்யப்பட உள்ளதாெ தெவல் 

தனியார் கிரிப்வடாெரன்சிக்கு தமட விதிக்கும் ைவசாதா, வரும் 

 ாடாளுைன்றக் கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் கசய்யப்பட உள்ளது. ரிசர்வ் 

வங்கியின் மூலம் இந்தியாவின் பிரத்திவயெ டிஜிட்டல் பணம் 

பகிர்வதற்கும் சட்டைவசாதா வழி வகுக்கும் எை எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது. 

கிரிப்வடாெரன்சி எைப்படும் கைய்நிெர்  ாணயம் பல  ாடுெளில் 

பிரபலைமடந்து வருகிறது. பிட்ொயின், எத்தீரியம், மலட்ொயின், டீத்தர், 

கசாலாைா வபான்ற கிரிப்வடாெரன்சிெளில் அதிெளவில் பரிவர்த்தமை 

கசய்கின்றைர். ஒரு பிட்ொயின் ைதிப்பு தற்வபாமதய நிலவரப்படி 42 

லட்சத்து 83 ஆயிரம் ரூபாயாகும். 

டிஜிட்டல்  ாணயங்ெளில் முதலீடு கதாடர்பாை விளம்பரங்ெளால் 

ஈர்க்ெப்பட்டு ஏராளைாவைார் முதலீடு கசய்வதால், கிரிப்வடாெரன்சி 

கபாருளாதார ரீதியாெ புதிய சவாமல ஏற்படுத்தி வருகிறது. 

பிரதைர் வைாடி தமலமையில் அண்மையில்  மடகபற்ற கூட்டத்தில், 

தனியார் கிரிப்வடாெரன்சியால் நிதிவைாசடிெள் ைற்றும் 

பயங்ெரவாதத்திற்கு நிதி கசல்லும் அபாயம் உள்ளதாெ அச்சம் 

கதரிவிக்ெப்பட்டது. 

இந்தியாவில் 2 வொடி கிரிப்வடா முதலீட்டாளர்ெள் இருப்பதாெவும், 40 

ஆயிரம் வொடி ரூபாய் அளவுக்கு முதலீடு கசய்யப்பட்டிருப்பதாெவும் 

கூறப்படுகிறது. தனியார் டிஜிட்டல் ெரன்சிக்குத் தமட விதிக்ெப்பட்டால் 

இந்நிறுவைங்ெள் வபரிழப்மப சந்திக்ெ வ ரிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

கிரிப்வடா ெரன்சிமய ஒழுங்குபடுத்த வவண்டும் என்று கபாருளாதார 

நிபுணர்ெள் ைத்திய அரமச வலியுறுத்தி வருகின்றைர். ரிசர்வ் வங்கி 

ைத்திய அரசுக்கு அளித்த பரிந்துமரயில், கிரிப்வடாெரன்சி  ாட்டின் 

கபாருளாதாரத்துக்கு மிெப்கபரிய அச்சுறுத்தலாெ விளங்குவதாெ 

கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிமலயில், கிரிப்வடா ெரன்சிமய முமறப்படுத்தும் ைவசாதாமவ 

ைத்திய அரசு  ாடாளுைன்றத்தின் குளிர்ொல கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் 

கசய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. தனியார் கிரிப்வடாெரன்சிக்ெள் அமைத்மதயும் 

தமட கசய்ய கிரிப்வடாெரன்சி ைற்றும் அதிொரப்பூர்வ டிஜிட்டல்  ாணய 

ெட்டுபாடு ைவசாதா-2021 வமெ கசய்கிறது. அவதவ ரம் ரிசர்வ் 

வங்கியால் அதிொரப்பூர்வைாை மின்ைணு ெரன்சிமய அறிமுெம் 

கசய்யவும் வழிவமெ கசய்யப்படும் எைத் தெவல் கவளியாகி உள்ளது. 

 

5. வபாட்டித்வதர்வு, வவமலவாய்ப்பு தெவல்ெமள அறிய கசயலி: 

அமைச்சர் கதாடக்கிமவத்தார் 

வபாட்டித்வதர்வு ைற்றும் வவமலவாய்ப்புக்குரிய தெவல்ெமள அறிந்து 

கொள்வதற்ொை இமணயதளம் ைற்றும் மெப்வபசி கசயலி 

ஆகியவற்மற, பள்ளிக் ெல்வித்துமற அன்பில் ைவெஷ் கபாய்யாகைாழி 

கதாடக்கிமவத்தார். 

இதற்ொை நிெழ்ச்சி, கசன்மை, வொட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா 

நூற்றாண்டு நூலெத்தில்  மடகபற்றது. இதில், ைாவட்ட நூலெ 

ஆமணக் குழுக்ெள் ைற்றும் ென்னிைாரா கபாது நூலெத்தில் பணியாற்றி 

திறம்பட கசயல்பட்டு வரும் 33 நூலெர்ெளுக்கு ‘Dr SR அரங்ெ ாதன் 

விருது’ வழங்கி, அமைச்சர் பாராட்டிைார். 

 

 



         

    

கதாடர்ந்து, வபாட்டித்வதர்வுக்குத் தயாராகும் ைாணவர்ெள் ைற்றும் 

இமளஞர்ெள், ைத்திய, ைாநில அரசுெளின் வபாட்டித்வதர்வுெள் ைற்றும் 

வவமலவாய்ப்புபற்றிய தெவல்ெமள அறிய ‘உங்ெள் நூலெம் 

உள்ளங்மெயில்’ (TN Employment News) என்ற திறன்வபசி கசயலிமய 

-யும், www.tnemployment.in இமணயதளத்மதயும், 19,684 நூல்ெள் 

ைற்றும் 2 லட்சத்து 54,694 ஓமலச்சுவடி பக்ெங்ெமள மின்னுருவாக்ெம் 

கசய்து, வடிவமைக்ெப்பட்ட மின்நூலெத்மதயும் அமைச்சர் கதாடக்கி 

மவத்தார். இதமை www.tamilnadupubliclibraries.org என்ற இமணய 

தளம் வழியாெப் பயன்படுத்தலாம். 

 

6. நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை இலக்குெமள கசயல்படுத்துவதில் சிம்லாவுக்கு 

முதலிடம் 

ஐ ா’இன் நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை இலக்குெமள சிறப்பாெச்கசயல்படுத்தும் 

 ெரங்ெளில் ஹிைாசல் தமல ெர் சிம்லா முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

இந்தப் பட்டியலில் தமிழெத்தின் வொமவ  ெரம் இரண்டாமிடத்மதயும், 

திருச்சி  ெரம் 8ஆம் இடத்மதயும் பிடித்துள்ளது. 

நீடித்த வளர்ச்சிமய உறுதிகசய்வதற்ொெ 17 இலக்குெமள ஐ ா நிர்ண 

-யித்துள்ளது. வறுமை ஒழிப்பு, பசி ஒழிப்பு, சிறந்த சுொதாரம், சிறந்த ெல்வி, 

பாலிை சைத்துவம், சுத்தைாை குடிநீர், ைலிவாை-தூய்மை எரிசக்தி, 

ஏற்றத்தாழ்வுெமளக் குமறத்தல், பருவநிமல ைாற்றத்மதத் தடுத்தல் 

உள்ளிட்ட இலக்குெள் அதில் இடம்கபற்றுள்ளை. அந்த இலக்குெமள 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் எட்ட வவண்டுகைை நிர்ணயிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

ஐ ா நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை இலக்குெமள அமடவதில் இந்திய 

 ெரங்ெள் எவ்வாறு கசயல்படுகின்றை என்பது குறித்து NITI ஆவயாக், 

கஜர்ைனியின் ஜிஐஇசட் நிறுவைம் ஆகியமவ இமணந்து ஆய்வு 

 டத்திை.  ாட்டில் உள்ள 56  ெரங்ெளில் அந்த ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 

ஆய்வுக்குறியீட்மடயும், அதுசார்ந்த தெவல் தளத்மதயும் NITI ஆவயாக் 

துமணத்தமலவர் இராஜீவ் குைார் கவளியிட்டார். ஆய்வுக்குறியீட்டில் 

சிம்லா, வொமவ, சண்டீெர் ஆகிய  ெரங்ெள் முதல் மூவிடங்ெமளப் 

பிடித்துள்ளை. தன்பாத், மீரட், இடா ெர் ஆகியமவ ெமடசி இடங்ெமளப் 

பிடித்துள்ளை. இதுகதாடர்பாெ இராஜீவ் குைார் கூறுமெயில், 

“வளர்ச்சியின் இயந்திரைாெ  ெரங்ெள் வவெைாெ உருகவடுத்து 

வருகின்றை. இந்தியா-கஜர்ைனி ஒத்துமழப்புடன் தற்வபாது கவளியிடப் 

-பட்டுள்ள ஆய்வுக்குறியீடும், தெவல் தளமும் நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை 

இலக்குெமள அமடவதில்  ெரங்ெளின் கசயல்பாடுெமளக் 

ெண்ொணிக்ெ உதவும்” என்றார். 

இந்த ஆய்வுக் குறியீட்டில் ைதிப்கபண்ெளின் அடிப்பமடயில்  ெரங்ெள் 

வரிமசப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 100 ைதிப்கபண் என்பது அமைத்து 

இலக்குெமளயும் அமடந்துவிட்டமதக் குறிக்கும். ஆைால், எந்த  ெரமும் 

80 ைதிப்கபண்ெளுக்கு அதிெைாெப் கபறவில்மல. 

 

7. ஜூனியர் உலெ வொப்மப ஆக்கி வபாட்டி இன்று கதாடக்ெம் 

12ஆம் ஜூனியர் உலெ வொப்மப ஆக்கி வபாட்டி (21 வயதுக்குட்பட்வடார்) 

ஒடிஸா ைாநில தமல ெரம் புவவைஸ்வரத்தில் உள்ள ெலிங்ொ அரங்ெ 

-த்தில் ஸ்வடடியத்தில் இன்று முதல் வருகிற 5-ந்வததி வமர  டக்கிறது. 

இதில் பங்வெற்கும் 16 அணிெள் 4 பிரிவாெ பிரிக்ெப்பட்டுள்ளை. 

இதன்படி ‘ஏ’ பிரிவில் கபல்ஜியம், சிலி, ைவலசியா, கதன்ஆப்பிரிக்ொ, ‘பி’ 

ரிவில்  டப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பிரான்ஸ், வபாலந்து, ெைடா, ‘சி’ 

பிரிவில் ஸ்கபயின், க தர்லாந்து, கதன் கொரியா, அகைரிக்ொ, ‘டி’ பிரிவில் 

கஜர்ைனி, அர்கஜன்டிைா, பாகிஸ்தான், எகிப்து ஆகிய அணிெள் இடம் 

கபற்றுள்ளை. ஒவ்கவாரு அணியும் தங்ெள் பிரிவிலுள்ள ைற்ற 

அணிெளுடன் தலா ஒருமுமற வைாத வவண்டும். 

லீக் முடிவில் ஒவ்கவாரு பிரிவிலும் டாப்-2 இடங்ெமளப் பிடிக்கும் 

அணிெள் ொலிறுதிக்கு தகுதிகபறும். கொவராைா பயணக்ெட்டுப்பாடுெ 

-மள ொரணம் ொட்டி ஆஸ்திவரலியா, இங்கிலாந்து அணிெள் விலகி 

விட்டை. ஆறு முமற சாம்பியைாை கஜர்ைனி, இருமுமற சாம்பியைாை 

இந்தியா ைற்றும் கபல்ஜியம், க தர்லாந்து அணிெள் வொப்மபமய 

கவல்லும் வாய்ப்பில் முன்ைணியில் உள்ளை. 

இந்திய அணி விவவக் சாெர் பிரசாத் தமலமையில் ெளம் இறங்குகிறது. 

இவர் வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்கில் கவண்ெலம் கவன்று வரலாறு பமடத்த 

இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பிடித்தவராவார். 2016ஆம் ஆண்டு 

கபல்ஜியத்மத வதாற்ெடித்து வாமெ சூடிய இந்திய அணி பட்டத்மத 

தக்ெ மவக்கும் முமைப்புடன் ஆயத்தைாகி வருகிறது. உள்ளூர் சூழல் 

இந்திய அணிக்கு சாதெைாை அம்சைாகும். ஆைால் கொவராைா தடுப்பு 

பாதுொப்பு  மடமுமற ொரணைாெ ரசிெர்ெளுக்கு அனுைதி இல்மல. 

 

8. தமிழெத்துக்ொை ைத்திய தணிக்மெ குழு; ஆவலாசெர்ெளாெ 

அவசாக்வரதன் கெட்டி, ஜாங்கிட் நியைைம்: நிதி அமைச்சர் பழனிவவல் 

தியாெராஜன் தமலமையில் முதல் கூட்டம் 

தமிழெத்துக்ொை ைத்திய தணிக்மெ குழுவின் ஆவலாசெர்ெளாெ 

முன்ைாள் அதிொரிெள் அவசாக்வரதன் கெட்டி, ஜாங்கிட் ஆகிவயார் 

நியமிக்ெப்பட்டைர். இந்த குழுவின் முதல் கூட்டம் கசன்மையில் வ ற்று 

 டந்தது. ைத்திய, ைாநில அரசுெளின் கசலவுெள், திட்டங்ெள் குறித்து 

ைத்திய தணிக்மெ குழு ஆய்வு கசய்யும். இந்தக் குழு அமைத்து 

துமறெளிலும் உள்ள திட்டங்ெமள ஆய்வு கசய்து, அரசுக்கு அறிக்மெ 

அளிக்கும். இந்த அறிக்மெயில்தான் எந்கதந்த துமறயில் வீணாெ கசலவு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. முமறவெடுெள் எந்த துமறெளில், எந்த திட்டங்ெளில் 

 டந்துள்ளது என்பமத விரிவாெ கதரிவிப்பார்ெள். 

ெடந்த அதிமுெ ஆட்சியில் மின்சார துமறயில் பல நூறு வொடி ரூபாய் 

இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாெ சமீபத்தில் தெவல்ெள் கவளியாகி பரபரப்மப 

ஏற்படுத்தியது. அதில் ைத்திய அரசின் திட்டங்ெமள ஆய்வு கசய்ய 

ைத்தியில் தனியாெ தணிக்மெ குழுவும், ைாநில அரசின் திட்டங்ெமள 

ஆய்வு தனியாெ ைாநிலக் குழுவும் உள்ளது. 

தற்வபாது தமிழெத்தில் தணிக்மெ குழு அதிொரியாெ அம்பலவாணன் 

உள்ளார். இந்தநிமலயில், தற்வபாது இந்த குழுவில் எந்கதந்த 

துமறெளில் எப்படி திட்டங்ெமள ஆய்வு கசய்வது, எந்த திட்டங்ெமள 

ஆய்வு கசய்வது என்பது குறித்து ஆவலாசமை வழங்ெ, தற்வபாது புதிதாெ 

7 வபர் கொண்ட குழு நியமிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

இந்த குழுவில் முன்ைாள் ஐஏஎஸ் அதிொரி அவசாக் வரதன் கெட்டி, 

முன்ைாள் டிஜிபி ஜாங்கிட், வருைாை வரித்துமற முன்ைாள் தமலமை 

ஆமணயர் ராவஜந்திரன், வைற்கு வங்ெ முன்ைாள் ஐஏஎஸ் அதிொரி 

பாலச்சந்திரன், இஸ்வராவின் முன்ைாள் தமலவர் ையில்சாமி 

அண்ணாதுமர உள்ளிட்ட 7 வபர் நியமிக்ெப்பட்டுள்ளைர். இந்த 

குழுவின் முதல் கூட்டம் கசன்மையில் வ ற்று  டந்தது. கூட்டத்துக்கு 

தமிழெ நிதி அமைச்சர் PTR பழனிவவல் தியாெராஜன், தணிக்மெ 

குழுவின் அதிொரி அம்பல வாணன் ைற்றும் குழு உறுப்பிைர்ெள் ெலந்து 

கொண்டைர். 

 

9.  ெர முன்வைற்றத்மத ைதிப்பிடும் ‘NITI ஆவயாக்’ திட்ட ைதிப்பீட்டில் 

இந்திய அளவில் வொமவக்கு 2ஆம் இடம் 

நிதி ஆவயாக்கின் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குெள் திட்டத்தில் 2021-ம் 

ஆண்டுக்ொை ைதிப்பீடுெள் குறித்தஅறிக்மெயில்  ாட்டில் உள்ள முக்கிய 

 ெரங்ெளில் வொமவ 2ஆம் இடம்கபற்றுள்ளது. 

 ாட்டில் நிமலயாை வளர்ச்சி இலக்குெள் பின்பற்றப்படுவமதக் 

ெண்ொணிப்பது, ைாநிலங்ெள் ைற்றும் யூனியன் பிரவதசங்ெள் இமடவய 

ஒத்துமழப்பு ைற்றும் கூட்டு  டவடிக்மெெமள ஊக்குவிப்பது ஆகிய 

முக்கியப் பணிெமள ைத்திய அரசின் ‘நிதி ஆவயாக்’ வைற்கொள்கிறது. 

அந்த வமெயில் முக்கிய  ெரங்ெளின் முன்வைற்றத்மத ைதிப்பிடும் 

நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குெள் திட்டத்தில், 2021ஆம் ஆண்டுக்ொை 

ைதிப்பீடுெமள கஜர்ைனிமயச் வசர்ந்த வளர்ச்சி நிறுவைம் ஒன்றுடன் 

இமணந்து நிதி ஆவயாக் வ ற்று முன்திைம் கவளியிட்டுள்ளது. 

சுொதாரம், ெல்வி, பாலிைம், கபாருளாதார வளர்ச்சி, நிறுவைங்ெள், 

பருவநிமல ைாற்றம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் உள்ளிட்ட பல்வவறு 

இலக்குெளில் ைாநிலங்ெள் ைற்றும் யூனியன் பிரவதசங்ெளின் 

வளர்ச்சிமய அளவிடும் அளவுவொலாெ இந்த ைதிப்பீடு பார்க்ெப்படுகிறது. 

இவ்வாறு கவளியிடப்பட்ட ைதிப்பீட்டில் ஒட்டுகைாத்த அடிப்பமடயில் 

வொமவ  ெரம் 73.29 ைதிப்கபண் கபற்று  ாட்டில் 2-ம் இடம் 

கபற்றுள்ளது. முதலிடத்மத 75.50 ைதிப்கபண்ெள் கபற்று சிம்லா 

பிடித்துள்ளது. திருச்சி  ெரம் 70 ைதிப்கபண்ெளுடன் 8-வது 

இடத்மதயும், கசன்மை  ெரம் 69.36 ைதிப்கபண்ெளுடன் 11-வது 

இடத்மதயும், ைதுமர 65.86 ைதிப்கபண்ெளுடன் 26-வது இடத்மதயும் 

கபற்றுள்ளை. கைாத்தைாெ 56 இந்திய  ெரங்ெள் இந்த ைதிப்பீட்டுக்ொை 

பட்டியலில் வதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளை என்பது குறிப்பிடத்தக்ெது. 

வறுமை ஒழிப்பில் முதலிடம் 

அவத வ ரத்தில், ‘வறுமை ஒழிப்பு’ என்ற பிரிவில் 87 ைதிப்கபண்ெள் 

கபற்று வொமவ முதலிடத்தில் உள்ளது. 80 ைதிப்கபண்ெளுடன் திருச்சி, 



         

    

ைதுமர  ெரங்ெள் 2-வது இடங்ெளில் உள்ளை. கசன்மை 65 

ைதிப்கபண்ெளுடன் 10-வது இடத்தில் உள்ளது.  

‘உடல்  லம் வபணுதல்’ என்ற பிரிவில் 71 ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ 

5ஆவது இடத்தில் உள்ளது. தரைாை ெல்வி என்ற பிரிவில் 88 

ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ 3ஆம் இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. முதல் இரு 

இடங்ெமளக் வெரள ைாநிலம் திருவைந்தபுரம், கொச்சி  ெரங்ெள் 

பிடித்துள்ளை. கபண்ெள், குழந்மதெளுக்கு எதிராை பாலியல் 

குற்றங்ெள், கபண்ெளுக்கு எதிராெ ெணவர் அல்லது உறவிைர்ெளால் 

ஏற்படுத்தப்படும் துன்புறுத்தல்ெள் ைற்றும் கொடுமைெள், கபண் ெல்வி, 

பாலிை பிறப்பு உள்ளிட்டவற்மற அடிப்பமடயாெக் கொண்டு 

அமடயாளப்படுத்தப்படும் ‘பாலிை சைன்பாடு’ பிரிவில் 87 ைதிப்கபண்ெ 

-ளுடன் கசன்மை 9ஆவது இடத்திலும், 86 ைதிப்கபண்ெளுடன் திருச்சி 

11ஆவது இடத்திலும், 82 ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ 16ஆவது இடத்தி 

-லும், 71 ைதிப்கபண்ெளுடன் ைதுமர 41ஆவது இடத்திலும் உள்ளை. 

இயற்மெ வபரிடர் பாதிப்புெளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புெள், ொற்றின் தரம், 

ைத்திய அரசின் திட்டத்தின்கீழ் LED மின் விளக்குெமள விநிவயாகித்தல் 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சூழல்  டவடிக்மெெளில் கசன்மை, 

வொமவ, ைதுமர ஆகிய 3  ெரங்ெளும் 67 ைதிப்கபண்ெளுடன் 18-வது 

இடத்தில் உள்ளை. 

கதாழில், உள்ெட்டமைப்பு 

கதாழில், ெண்டுபிடிப்புெள் ைற்றும் உள்ெட்டமைப்புப் பிரிவில் 70 

ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ  ெரம் 4ஆம் இடத்தில் உள்ளது. இவ்வாறு 

பல்வவறு பிரிவுெளில் கபற்ற ைதிப்கபண்ெளின் அடிப்பமடயில் 

 ெரங்ெளின் ‘வரங்க்’ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

10. கிரிப்வடா ெரன்சிமய அறிமுெம் கசய்கிறது ஆர்பிஐ: தனியார் 

ெரன்சிமய தமட கசய்ய புதிய ைவசாதா தயார் 

புதிய கிரிப்வடா ெரன்சிமய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) அறிமுெம் கசய்யவும் 

தனியார் ெரன்சிமய தமட கசய்யவும் திட்டமிட்டுள்ளதாெ தெவல் 

கவளியாகி உள்ளது. இது கதாடர்பாை ைவசாதா ைத்திய அமைச்சரமவ 

ஒப்புதலுக்குத் தயாராெ உள்ளது. 

கைய்நிெர் ெரன்சி எைப்படும் கிரிப்வடா ெரன்சி வர்த்தெத்துக்கு ைத்திய 

அரசு அங்கீொரம் அளிக்ெவில்மல. ஆைால் இமத முமறப்படுத்துைாறு 

உச்ச நீதிைன்றம் அறிவுறுத்தியது. இமதத்கதாடர்ந்து இது கதாடர்பாை 

புதிய ைவசாதாமவ தயார் கசய்துள்ளது. 

கிரிப்வடா ெரன்சி ைற்றும் முமறப்படுத்தல் ைற்றும் அதிொரப்பூர்வ 

டிஜிட்டல் ெரன்சி ைவசாதா 2021, எை கபயரிடப்பட்டுள்ள இந்தைவசாதா 

ைத்திய அமைச்சரமவயின் ஒப்புதலுக்கு தயாராெ உள்ளது. இதற்கு 

ஒப்புதல் கிமடத்தால் வரும்  ாடாளுைன்ற கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் 

கசய்யப்படும் எைத் கதரிகிறது. 

இதன்படி, ரிசர்வ் வங்கி பிரத்வயெைாெ கிரிப்வடா ெரன்சிமய அறிமுெம் 

கசய்யும் எைத் கதரிகிறது. இது கதாடர்பாெ வசாதமை ரீதியில்டிஜிட்டல் 

ெரன்சிமய ரிசர்வ் வங்கிவிமரவில் அறிமுெம் கசய்யும் எை கதரிகிறது. 

அத்துடன் அமைத்துதனியார் கிரிப்வடா ெரன்சி பரிவர்த்தமையும் தமட 

கசய்யப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

அவத சையம் கிரிப்வடா ெரன்சி வர்த்தெம் ைற்றும் அதன் 

கதாழில்நுட்பத்தின் அடிப்பமடயில் சில நிபந்தமைெளுடன் 

குறிப்பிட்டவர்த்தெத்துக்கு அனுைதிப்பதுஎன்றும் முடிவு 

கசய்யப்பட்டுள்ளதாெக் கூறப்படுகிறது. 

இதுகுறித்து ைக்ெளமவ கசய்திக்குறிப்பில் இம்ைவசாதா தாக்ெலாெலாம் 

என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவதவபால ைாநிலங்ெளமவயின் அலுவல் 

வ ரத்திலும் இது இடம்கபற்றுள்ளது. 

இந்த ைவசாதா குறித்த விவரம் எதுவும் கபாது தளத்தில் 

கவளியிடப்படவில்மல. அத்துடன் இது கதாடர்பாெ கபாது ைக்ெளிடம் 

ெருத்துெளும் வெட்ெப்படவில்மல. 

கிரிப்வடா ெரன்சி முதலீடு குறித்து விரிவாை விளம்பரங்ெள் 

கவளியாகின்றை. இதில் பலரும் முதலீடு கசய்து அதிெ  ஷ்டத்மத 

எதிர்கொண்டுள்ளைர். இதற்கு யாமர கபாறுப்பாக்குவது என்ற 

வெள்விக்கு இதுவமர பதில் கிமடக்ெவில்மல. 

இம்ைாதம் 13-ம் வததி பிரதைர் வைாடி தமலமையில்  மடகபற்ற 

ஆவலாசமைக் கூட்டத்தில் கிரிப்வடா ெரன்சி வர்த்தெம் குறித்து விரிவாெ 

ஆவலாசிக்ெப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில் நிதி அமைச்செம் ைற்றும் உள்துமற 

அமைச்செத்தின் உயர் அதிொரிெள் பங்வெற்றைர். முமறயற்ற கிரிப்வடா 

ெரன்சி வர்த்தெம் அந்நியச் கசலாவணி வைாசடிக்கும், தீவிரவாத 

குழுக்ெளுக்கு நிதி உதவி அளிப்பதற்கும் பயன்படும் என்று கூட்டத்தில் 

ெருத்து கதரிவிக்ெப்பட்டது. இருப்பினும் இது குறித்து தீவிரைாை 

உறுதியாை  டவடிக்மெ எடுக்ெவவண்டியது அவசியம் என்ற ெருத்தும் 

கவளியிடப்பட்டது. 

ெடந்த வாரம்  ாடாளுைன்ற நிதித்துமற நிமலக்குழு, கிரிப்வடா ெரன்சி 

குறித்து இத்துமற வல்லு ர்ெளுடன் ஆவலாசமை  டத்தியது. அப்வபாது 

கிரிப்வடா வர்த்தெம் கதாடர்பாெ ெருத்துெள் வெட்ெப்பட்டது. அத்துடன் 

இந்த வர்த்தெத்மத முமறப்படுத்துவது அவசியம் என்று 

வலியுறுத்தப்பட்டது. - பிடிஐ 

 

11. முவெஷ் அம்பானிமய பின்னுக்கு தள்ளி ஆசிய பணக்ொரர் 

பட்டியலில் அதானி முதலிடம் 

ஆசிய பணக்ொரர்ெள் பட்டியலில் 2015-ம் ஆண்டிலிருந்து முதலிடத்தில் 

இருந்து வந்த ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தமலவர் முவெஷ் அம்பானி 

தற்வபாது இரண்டாவது இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார். அதானி 

குழுைத்தின் தமலவர் ெவுதம் அதானி தற்வபாது முதலிடத்துக்கு 

முன்வைறியுள்ளார். 

அதானி குழுைத்தின் கசாத்து ைதிப்பு, அதன் பங்கு விமல உயர்ந்தமதத் 

கதாடர்ந்து ெவுதம் அதானிமுதலிடத்துக்கு முன்வைறியுள்ளார். புளூம்பர்க் 

வொடீஸ்வரர்ெள் பட்டியலில்  வம்பர் 23-ம் வததி நிலவரப்படி முவெஷ் 

அம்பானி கசாத்து ைதிப்பு 9,100 வொடி டாலராெ இருந்தது. அதானியின் 

கசாத்து ைதிப்பு 8,880 வொடி டாலராெ இருந்தது. வ ற்று ரிமலயன்ஸ் 

இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்கு விமலெள் 1.72 சதவீதம் சரிந்தை. இதைால் ெவுதம் 

அதானியின் கசாத்து ைதிப்பு உயர்ந்து முதலிடத்துக்கு முன்வைற 

வழிவயற்படுத்தியது. 

அதானி என்டர்பிமரஸஸ் பங்கு விமல 2.34% உயர்ந்தை. அதானி 

துமறமுெம் ைற்றும் சிறப்பு கபாருளாதார ைண்டல பங்கு விமல 4 % 

அதிெரித்தது. இதைால் சந்மத ைதிப்பு ரூ.3.5 லட்சம் வொடி லாபம் 

ஈட்டியது. அவதவ ரம் அதானி டிரான்ஸ்மிென் சந்மத ைதிப்பு ரூ.2.13 

லட்சம் வொடி சரிந்தது. அவதவபால அதானி பவர் சந்மத ைதிப்பு ரூ.41 

ஆயிரம் வொடி  ஷ்டத்மத சந்தித்தது. இவதவபால அதானி கிரீன் ைற்றும் 

அதானி வடாட்டல் வெஸ் பங்கு விமலெள் 1 % சரிந்தை. 

கசவ்வாய்க்கிழமை நிலவரப்படி ெவுதம் அதானியின் கசாத்துைதிப்பு இந்த 

ஆண்டில் ைட்டும்5,500 வொடி டாலர் அதிெரித்துள்ளது. அவதவ ரம் 

முவெஷ் அம்பானியின் கசாத்து ைதிப்பு இந்த ஆண்டில் 1,430 வொடி 

டாலர் அதிெரித்துள்ளது. 2021-ம் ஆண்டில் அதானியின் கசாத்து ைதிப்பு 

உலகின் ைற்ற 10 முன்ைணி வொடீஸ்வரர்ெமள விட அதிெைாகும். 

கூகுள் நிறுவைர்ெளாை லாரி வபஜ் கசாத்து ைதிப்பு 4,720 வொடி 

டாலரும் கசர்கி பிரினின் கசாத்து ைதிப்பு 4,490 வொடி டாலரும் 

உயர்ந்தது. 

 

12. ொஞ்சிபுரத்தில் தெவல் மையம் - லார்சன் அண்ட் டூப்வரா தமிழெ 

அரசுடன் ஒப்பந்தம்: 

லார்சன் அண்ட் டூப்வரா நிறுவைம் ொஞ்சிபுரத்தில் மிெப் கபரிய தெவல் 

மையத்மத (வடட்டா கசன்டர்) உருவாக்ெ தமிழெ அரசுடன் ஒப்பந்தம் 

கசய்துள்ளது. இது 90 கைொவாட் திறன் கொண்டதாகும். இது சார்ந்த பிற 

யூனிட்டுெளும் இங்கு அடுத்த 5 ஆண்டுெளில் ஏற்படுத்தப்படும். இதைால் 

1,100 வபருக்கு வவமல வாய்ப்பு கிமடக்கும். இதில் 600 வபர் வ ரடி 

வவமலவாய்ப்மபயும், 500 வபர் ைமறமுெவவமலவாய்ப்மபயும் கபறுவ 

-ர் எை நிறுவைம் கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

தமிழெ அரசுடன் ஒப்பந்தம் கசய்தது கதாடர்பாை அறிக்மெமய மும்மப 

பங்குச் சந்மதக்கு தாக்ெல் கசய்த ெடிதத்தில் அந்நிறுவைம் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 

இந்த மையம் அமைப்பதற்குத் வதமவயாை தமடயற்ற மின்சாரத்மத 

தமிழெ அரசு வழங்கும். அத்துடன் மையம் அமைப்பதற்குத் வதமவயாை 

ெட்டமைப்பு வசதிெமளயும் கசய்து தரும். 

 

13. தில்லி அரசின் சுற்றுலாத் திட்டத்தில் விமரவில் ‘வவளாங்ெண்ணி 

வதவாலயம்’ வெஜரிவால் அறிவிப்பு 

தில்லி அரசின் மூத்த குடிைக்ெளுக்ொை இலவச புனித யாத்திமர 

திட்டத்தின்கீழ் இடம்கபற்றுள்ள புனித யாத்திமர இடங்ெள் பட்டியலில் 

தமிழெத்தில் உள்ள வவளாங்ெண்ணி வதவாலயமும் விமரவில் 

வசர்க்ெப்பட உள்ளதாெ முதல்வர் அரவிந்த் வெஜரிவால் அறிவித்துள்ளார். 



         

    

ெவராைா வ ாய்த்கதாற்று ொரணைாெ நிறுத்திமவக்ெப்பட்டிருந்த 

‘முக்கிய ைந்திரி தீர்த்த யாத்திமர திட்ட’த்மத தில்லி அரசு டிசம்பர் 3ஆம் 

வததி மீண்டும் கதாடங்ெ உள்ளதாெவும், அப்வபாது மூத்த குடிைக்ெள் 

யாத்ரீெர்ெள் பயணம் கசய்வார்ெள் என்றும் அவர் கதரிவித்துள்ளார். 

தில்லி அரசின் மூத்த குடிைக்ெளுக்ொை புனித யாத்திமர திட்டத்தில் 

உத்தர பிரவதசத்தில் உள்ள அவயாத்தி  ெரத்மதயும் வசர்ப்பதற்கு தில்லி 

அமைச்சரமவ ெடந்த ைாதம் ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. இந்தத் திட்டத்தின் 

கீழ் 1,000 மூத்த யாத்ரீெர்ெள் அவயாத்திக்கு ரயிலில் டிசம்பர் 3ஆம் வததி 

தில்லியில் இருந்து புறப்பட்ட உள்ளைர் என்று தில்லி அரசின் தீர்த்த 

யாத்ரா விொஷ் சமிதியின் தமலவர் ெைல் பன்ஸல் கதரிவித்தார். 

 

14. சுொதார உள்ெட்டமைப்பு வைம்பாடு: இந்தியாவுக்கு ரூ.2,236 வொடி 

ெடன் 

இந்தியாவில் 13 ைாநிலங்ெளில் சுொதார உள்ெட்டமைப்பு வசதிெமள 

வைம்படுத்துவதற்ொெ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியிடமிருந்து ரூ.2,236 வொடி 

ெடன் கபறுவதற்ொை ஒப்பந்தத்மத ைத்திய அரசு வைற்கொண்டது. 

இதன்மூலம்  ெர்ப்புறங்ெளில் குடிமசப்பகுதிெளில் வசிக்கும் 5.1 வொடி 

வபர் உள்பட கைாத்தம் 25.6 வொடி வபர் பயன்கபறுவர் எை ைத்திய 

சுொதார அமைச்செம் கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கதரிவிக்ெப்பட்டு 

உள்ளது. ைத்திய அரசின் சார்பில், நிதி அமைச்செத்தின் கபாருளாதார 

விவொரங்ெள் பிரிவு கூடுதல் கசயலர் ரஜத் குைார் மிஷ்ராவும், ஆசிய 

வளர்ச்சி வங்கி சார்பில், அதன் பிராந்திய இயக்கு ர் கதகிவயா 

வொனிஷியும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் மெகயாப்பமிட்டைர். 

ைத்திய அரசின் முக்கியத் திட்டங்ெமள  ெர்ப்புறங்ெளில் விரிவுபடுத்தி, 

எளிதில் பாதிக்ெப்படக்கூடிய ைக்ெள் தரைாை ஆரம்ப சுொதார 

வசமவெமளப் கபறுவதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் உதவும் எை ரஜத் குைார் 

மிஷ்ரா கதரிவித்தார். வைலும், இந்தியாவின் சுொதாரக் ெட்டமைப்பில் 

கபருந்கதாற்று ஏற்படுத்திய சவால்ெளுக்கு ைத்தியில், ஆரம்ப சுொதார 

வசதிெமள உறுதிப்படுத்துவது அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ைத்திய அரசின் பிரதைர் ஆவராக்கிய தற்சார்பு 

இந்தியா திட்டத்துக்கு கூடுதல் நிதியுதவி கிமடக்ெவுள்ளது. ெவராைா 

கதாற்றுப்பரவலுக்கு இமடவய, எதிர்ொலத்தில் கபருந்கதாற்று பரவல் 

உள்ளிட்ட சவால்ெமள எதிர்கொள்ளும் வமெயில், சுொதார 

உள்ெட்டமைப்பு வசதிமய வலுப்படுத்தும் வமெயில், ைத்திய அரசு 

ெடந்த அக்வடாபரில் இத்திட்டத்மத கதாடங்கியது. இத்திட்டம் தமிழெம், 

கதலங்ொைா, வைற்கு வங்ெம், ஆந்திரம், அஸ்ஸாம், சத்தீஸ்ெர், 

ஹரியாணா, ஜார்க்ெண்ட், ெர் ாடெம், ைத்திய பிரவதசம், ைொராஷ்டிரம், 

ராஜஸ்தான் ஆகிய ைாநிலங்ெளில்  மடமுமறப்படுத்தப்படுகிறது. 

 

15. 50 சதவீதத்துக்கு வைற்பட்ட கபண்ெள், குழந்மதெளுக்கு ரத்தவசாமெ 

பாதிப்பு 

 ாட்டில் 50 சதவீதத்துக்கு வைற்பட்ட கபண்ெள், குழந்மதெள் 

ரத்தவசாமெ குமறபாட்டால் பாதிக்ெப்பட்டிருப்பது அண்மையில் 

 டத்தப்பட்ட வதசிய குடும்ப சுொதார ஆய்வில் கதரியவந்துள்ளது. இந்த 

விகிதாசாரம் ெடந்த முமறமயவிட அதிெம் என்றும் அதில் 

கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவில் ைக்ெள்கதாமெ, இைப்கபருக்ெம், குழந்மதெள்  லன், 

குடும்ப  லன்ெள், ஊட்டச்சத்து ைற்றும் பிற ஆவராக்கியம் சார்ந்த 

ஆய்வுெமள, ‘வதசிய குடும்ப சுொதார ஆய்வு (NFH சர்வவ)’ என்ற கபயரில் 

ைத்திய குடும்ப  ல அமைச்செம் ஒவ்கவாரு முமறயும் வைற்கொண்டு 

வருகிறது. 

அதன்படி NFH சர்வவ-5’இன் முதல் ெட்ட ஆய்வு முடிவுெள் ெடந்த 2020, 

டிசம்பரில் கவளியிடப்பட்டை. அதில் 22 ைாநிலங்ெள், யூனியன் 

பிரவதசங்ெளில் ஆய்வுெள் வைற்கொள்ளப்பட்டை. இரண்டாம் ெட்ட (NFH 

சர்வவ-5) ஆய்வு முடிவுெமள குடும்ப ல அமைச்செம் கவளியிட்டது. 

அதன் விவரம் வருைாறு: அருணாசல பிரவதசம், சண்டீெர், சத்தீஸ்ெர், 

ஹரியாணா, ஜார்க்ெண்ட், ைத்திய பிரவதசம், தில்லி, ஒடிஸா, புதுச்வசரி, 

பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், தமிழெம், உத்தர பிரவதசம், உத்தரெண்ட் ஆகிய 14 

ைாநிலங்ெள், யூனியன் பிரவதசங்ெளில் இரண்டாம் ெட்ட ஆய்வுெள் 

 டத்தப்பட்டை. 

இந்த முடிவுெமள முதல் ெட்ட ஆய்வுடன் ஒப்பிடுமெயில் 

குழந்மதெளுக்கு ஊட்டச்சத்தில் சற்று முன்வைற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

ஊட்டச்சத்து விகித குமறபாடு 38-இலிருந்து 36 சதவீதைாெவும், 

உணமவ வீணாக்குவது 21-சதவீதத்திலிருந்து 19 சதவீதைாெவும் 

குமறந்துள்ளது. குமறந்த எமட கொண்ட குழந்மதெளின் விகிதம் 36-

இலிருந்து 32 சதவீதைாெக் குமறந்துள்ளது. 

14 ைாநிலங்ெளில் பாதிக்கும் வைற்பட்ட ெர்ப்பிணிெள் உள்பட கபண்ெள், 

குழந்மதெள் ரத்தவசாமெ குமறபாட்டால் பாதிக்ெப்பட்டிருப்பது 

கதரியவந்துள்ளது. ெர்ப்பிணிெளுக்கு 180  ாள்ெளுக்கும் வைலாெ 

இரும்புச்சத்து ைாத்திமரெள் (அயர்ன் ஃவபாலிக் ஆசிட் ைாத்திமரெள்) 

வழங்ெப்பட்டவபாதும் இந்தப் பாதிப்பு குமறயவில்மல. இந்திய 

அளவிலும் இது பாதியாகும். 

6 ைாதங்ெளுக்கு உள்பட்ட குழந்மதெளுக்கு தாய்ப்பால் வழங்குவது 

2015-16-இல் 55 சதவீதைாெ இருந்தது. அந்த விகிதம் 2019-21-இல் 64 

சதவீதைாெ உயர்ந்துள்ளது. இந்த முன்வைற்றம் இரண்டு ெட்டங்ெளில் 

 டத்தப்பட்ட ஆய்விலும் கதரியவந்துள்ளது. 

குழந்மத பிறப்பு விகிதம்: ைருத்துவைமைெளில் குழந்மதெள் பிறப்பு 

விகிதம் 79 சதவீதத்திலிருந்து 89 சதவீதைாெ உயர்ந்துள்ளது. 

புதுச்வசரியிலும், தமிழெத்திலும் ைருத்துவைமைெளில் குழந்மதெள் 

பிறப்பு 100 சதவீதத்மதத் கதாட்டுள்ளது. 7 ைாநிலங்ெள், யூனியன் 

பிரவதசங்ெளில் இந்த விகிதாசாரம் 90 சதவீதத்மத எட்டியுள்ளது. 

ைருத்துவைமைெளில் குழந்மதெள் பிறப்பு விகிதத்தில் அறுமவ 

சிகிச்மச மூலம் குழந்மதெள் பிறப்பு விகிதம் குறிப்பிடத்தக்ெ அளவில் 

அதிெரித்துள்ளது. குறிப்பாெ தனியார் ைருத்துவைமைெளில் இந்த 

விகிதாசாரம் அதிெம். 

குடும்ப  ல அறுமவ சிகிச்மசெள் 13 சதவீதத்திலிருந்து 9 சதவீதைாெ 

குமறந்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்ெது. 

ஆய்வு  டத்தப்பட்ட அமைத்து ைாநிலங்ெளிலும் 12 முதல் 23 

ைாதங்ெளுக்கு உள்பட்ட குழந்மதெளுக்கு வ ாய் எதிர்ப்பு சக்தி விகிதம் 

62 சதவீதத்திலிருந்து 76-ஆெ அதிெரித்துள்ளது. 11 ைாநிலங்ெள், 

யூனியன் பிரவதசங்ெளில் இந்த விகிதாசாரம் அதிெம் உள்ளது. குறிப்பாெ, 

ஒடிஸாவில் குழந்மதெள் வ ாய் எதிர்ப்பு சக்திமய 90 சதவீதம் 

கபற்றுள்ளை. குழந்மதெளின் வ ாய் எதிர்ப்பு சக்தி ெடந்த  ான்கு 

ஆண்டுெளில் அதிெரித்துள்ளதற்கு ைத்திய அரசின் "இந்திர தனுஷ் 

மிென்' திட்டம் கதாடங்ெப்பட்டது முக்கியக் ொரணைாகும். 

ஒரு கபண்ணின் சராசரி ெருத்தரிப்பு எண்ணிக்மெயின் அடிப்பமடயில் 

கபண்ெளின் ெருத்தரிப்பு விகிதாசாரம் கைாத்தைாெ 2.2 

சதவீதத்திலிருந்து 2.0 ஆெ குமறந்துள்ளது. இதில் ைத்திய பிரவதசம், 

ராஜஸ்தான், ஜார்க்ெண்ட், உத்தரபிரவதசம் ைாநிலங்ெமளத் தவிர 

ஏமைய ைாநிலங்ெளில் இந்த விகிதம் 2.1 சதவீதம் என்ற இலக்மெ 

அமடந்துள்ளது. 

ெருத்தமட கசய்வதில் பஞ்சாப் ைாநிலத்மதத் தவிர ஏமைய 

ைாநிலங்ெளில் ஒட்டுகைாத்த ெருத்தமட கசய்யப்படும் விகிதம் 54 

சதவீதத்திலிருந்து 67 சதவீதைாெ உயர்ந்துள்ளது. ெருத்தமட 

கசய்வதற்கு  வீை முமறெமளக் மெயாள்வதும் அதிெரித்துள்ளது. 

NFHS-4 ைற்றும் NFHS-5 உடன் ஒப்பிடுமெயில் கபண்ெளுக்கு 

அதிொரம் அளித்தல் ைற்றும் வங்கிக்ெணக்குெமள கபண்ெள் மெயாளு 

-தல் ஆகியமவ 53 சதவீதத்திலிருந்து 79 சதவீதைாெ அதிெரித்துள்ளை.  

ைத்திய பிரவதசத்தில் இந்த விகிதாசாரம் 37 சதவீதத்திலிருந்து 75 

சதவீதைாெ அதிெரித்துள்ள நிமலயில் ஏமைய ைாநிலங்ெளில் 

ஏற்கெைவவ 70% கபண்ெள் வங்கிக்ெணக்குெமள மெயாளுகின்றை 

-ர் என்பது குறிப்பிடத்தக்ெது. 

ைத்திய குடும்ப  லத் துமற அமைச்செத்தால்  டத்தப்படும் இந்த 

ஆய்வுெள்  ாட்டில் ஆவராக்கியம் ைற்றும் குடும்ப லம்சார்ந்த உண்மைெ 

-மளத் கதரிந்துகொள்ளவும், தரவுெமள ஒப்பிடவும் உதவுகிறது. 

 

16. முதல்முதலாெ அன்டார்டிொவில் தமரயிறங்கியது ஏ340 விைாைம் 

அகைரிக்ொவின் ஏர்பஸ் நிறுவைத்தால் தயாரிக்ெப்படும் ஏ340 வமெ 

விைாைகைான்று அன்டார்டிொவில் முதல்முமறயாெத் தமரயிறங்கியது. 

இதுகுறித்து சிஎன்என் கதாமலக்ொட்சி கதரிவித்துள்ளதாவது: 

அன்டார்டிொ ெண்டத்தில் ஏர்பஸ் ஏ340 விைாைம் முதல்முமறயாெ 

தமரயிறங்கியுள்ளது. வபார்சுெலில் தமலமையெத்மதக் கொண்டுள்ள 

மஹ ஃபிமள நிறுவைத்துக்குத் கசாந்தைாை அந்த விைாைம், கதன் 

ஆப்பிரிக்ொவின் வெப்டவுன்  ெரிலிருந்து புறப்பட்டு அன்டார்டிொ வந்தது. 

இந்தப் பனி ெண்டத்துக்கு முதல்முமறயாெ லாகீட் வவொ-1 வமெ 

விைாைம் ெடந்த 1928-ஆம் ஆண்டில் தமரயிறங்கியது. அதமைத் 

கதாடர்ந்து அங்கு பல்வவறு விைாைங்ெள் தமரயிறங்கிைாலும், 



         

    

அன்டார்டிொ கசல்வதற்கு கபரும்பாலும் ெப்பல்ெவள பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்றை. இந்தச் சூழலில், அங்கு ஏ340 விைாைம் முதல்முமறயாெத் 

தமரயிறங்கியிருப்பது, இவத வபான்ற பயணங்ெள் இனி அதிெம் நிெழும் 

என்ற எதிர்பாாாா்ப்மப ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று CNN கதரிவித்துள்ளது. 

 

17. அகைரிக்ொ தமலமையில்  டக்கும் ஜை ாயெ உச்சி ைா ாட்டுக்கு 

சீைா, ரஷியாவுக்கு அமழப்பு இல்மல 

உலகின் இருகபரும் கபாருளாதார  ாடுெளாை அகைரிக்ொவுக்கும், 

சீைாவுக்கும் இமடவய ெடந்த சில ஆண்டுெளாெ வைாதல் வபாக்கு 

நிலவுகிறது. முன்கைப்வபாதும் இல்லாத வமெயில் இரு ாடுெளின் 

உறவு வைாசைமடந்துள்ளது. 

இது கதாடர்பாெ அகைரிக்ெ ஜைாதிபதி வஜா மபடனும், சீை அதிபர் 

ஜின்பிங்கும் முதல் முமறயாெ ொகணாலி ொட்சி வாயிலாெ 

அண்மையில் சந்தித்து வபசிைர். இதன் மூலம் இரு ாடுெளின் உறவில் 

இணக்ெைாை சூழல் உருவாகும் எை எதிர்பார்க்ெப்பட்டது. 

இவத வபால் அகைரிக்ெ அரசு துமறெள் மீது  டத்தப்பட்ட மசபர் தாக்குதல், 

உக்மரமை ஆக்கிரமிக்கும் முயற்சி வபான்ற விவொரங்ெளில் ரஷியா 

ைற்றும் அகைரிக்ொ இமடவய உரசல் வபாக்கு நீடித்து வருகிறது.  

இந்த பிரச்சிமைெளுக்கு தீர்வுொண அகைரிக்ெ ஜைாதிபதி வஜா 

மபடனும், ரஷியா அதிபர் புதினும் விமரவில் வ ரில் சந்தித்து வபச 

முடிவு கசய்து, அதற்ொை ஏற்பாடுெள்  டந்து வருகின்றை. 

அகைரிக்ொ கொடி 

இந்த நிமலயில் ஜை ாயெம் கதாடர்பாெ அகைரிக்ொ தமலமையில் 

 டக்கும் சர்வவதச உச்சி ைா ாட்டில் சீைா ைற்றும் ரஷியாவுக்கு அமழப்பு 

விடுக்ெப்படாதது சர்ச்மசமய கிளப்பியுள்ளது. 

‘ஜை ாயெ உச்சி ைா ாடு’ என்கிற கபயரில் அடுத்த ைாதம் (டிசம்பர்) 9,10 

ஆகிய வததிெளில் ொகணாலி ொட்சி வாயிலாெ அகைரிக்ொ இந்த 

ைா ாட்மட  டத்துகிறது. முதல் முமறயாெ  மடகபறும் இந்த ைா ாட்டில் 

பங்வெற்ெ இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்பட 110  ாடுெளுக்கு அகைரிக்ொ 

அமழப்பு விடுத்துள்ளது. அதன்படி ஜைாதிபதி வஜா மபடனின் 

தமலமையில்  டக்கும் இந்த 2  ாள் ைா ாட்டில் பல்வவறு  ாடுெளின் 

தமலவர்ெள் பங்வெற்பார்ெள் என்று எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது. 

பல்வவறு ஜை ாயெ  ாடுெள் எதிர்கொள்ளும் சவால்ெள் ைற்றும் 

அவற்றின் வாய்ப்புெள் குறித்து இந்த உச்சிைா ாடு ெவைம் கசலுத்தும். 

ைா ாட்டில் பங்வெற்கும்  ாடுெளின் தமலவர்ெள் தங்ெள்  ாட்டில் 

ஜை ாயெம் ைற்றும் ைனித உரிமைெமள வலுப்படுத்த தனிப்பட்ட 

ைற்றும் கூட்டு அர்ப்பணிப்புெள், சீர்திருத்தங்ெள் ைற்றும் 

முன்முயற்சிெமள அறிவிக்ெ வாய்ப்புள்ளது. 

இதனிமடவய ஜை ாயெம் கதாடர்பாெ  டக்கும் இந்த முதல் உச்சி 

ைா ாட்டில் பங்வெற்ெ சீைாமவயும், ரஷியாமவயும் அகைரிக்ொ 

அமழக்ெவில்மல. அந்த இரு  ாடுெளிலும் ஜை ாயெ அச்சுறுத்தல்ெள் 

இருப்பதாெ அகைரிக்ெ கதாடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வரும் நிமலயில், அந்த 

 ாடுெமள அகைரிக்ொ புறக்ெணித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்ெது. 

இது ஒரு புறம் இருக்ெ ைா ாட்டில் பங்வெற்ெ சீைாமவ அமழக்ொத 

அகைரிக்ொ, மதவானுக்கு அமழப்பு விடுத்துள்ளது. தீவு  ாடாை 

மதவாமை தைது  ாட்டின் ஒரு பகுதி எை சீைா கூறி வரும் நிமலயில், 

அகைரிக்ொ அதற்கு எதிர்ப்பு கதரிவித்து மதவாமை ஆதரித்து வருகிறது. 

இந்த சூழலில் ஜை ாயெ ைா ாட்டில் சீைாமவ புறக்ெணித்து விட்டு, 

மதவாமை அகைரிக்ொ அமழத்திருப்பது சீைாவுக்கு ெடும் வொபத்மத 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

18. தமிழெத்தில் க ல் கொள்முதல் ஈரப்பதத்மத 19% ஆெ உயர்த்த 

ைத்திய அமைச்சர் ஒப்புதல்: அமைச்சர் சக்ெரபாணி 

தமிழெத்தில் க ல் கொள்முதல் ஈரப்பதத்மத 19% ஆெ உயர்த்த ைத்திய 

அமைச்சர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாெ உணவுத்துமற அமைச்சர் சக்ெர 

பாணி வபட்டியளித்தார். 17%லிருந்து 20%ஆெ உயர்த்த வவண்டும் எை 

வொரிக்மெ மவத்த நிமலயில் 19%ஆெ உயர்த்த ஒப்பதல் வழங்ெப்பட்டு 

உள்ளது எைக் கூறிைார். 

 



         

    

1. பிரேசிலின் ஆண்டறிக்கையின்படி, அரேசான் ேகைக்ைாடுைளில், 

ைாடழிப்பு, ஓோண்டில் எத்தகை சதவீதத்திற்கு அதிைரித்துள்ளது? 

அ) 2 

ஆ) 22  

இ) 42 

ஈ) 62 

✓ பிரேசில் அேசாங்கத்தின் ஆண்டறிக்ககயின்படி, அரேசான் ேகைக் 

காடுகளில் காடழிப்பு ஓோண்டில் 22% அதிகரித்துள்ளது. இது 2006ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு மிகவுயர்ந்த அதிகரிப்பாகும். ரதசிய விண்வெளி 

ஆோய்ச்சி நிறுெனத்தின் ‘PRODES’ கண்காணிப்பு அகேப்பு, அரேசான் 

13,235 சகிமீட்டர் ேகைக்காடுககள இைந்ததாகக் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

✓ கிளாஸ்ரகாவில் நடந்த ஐநா காலநிகல உச்சிோநாட்டின்ரபாது பிரேசில் 

அேசு 2028’க்குள் சட்டவிரோத காடழிப்கபத்தடுப்பதாக அறிவித்தது. 

 

2. “Ex-சக்தி 2021” என்ற இந்ரதா-பிோன்ஸ் கூட்டு இோணுவப் 

பயிற்சி ததாடங்கிய இடம் எது? 

அ) அந்தோன் & நிக்ரகாபார் தீவுகள் 

ஆ) டிஃவபன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அட்ொன்ஸ்டு வடக்னாலஜி, புரன 

இ) டிோகுய்னனின் இோணுெப் பள்ளி, பிோன்ஸ்  

ஈ) விசாகப்பட்டினம் 

✓ இந்ரதா-பிோன்ஸ் கூட்டு இோணுெப் பயிற்சியின் ஆறாெது பதிப்பு “Ex-

சக்தி-2021” என்ற பெயரில் பிோன்சின் டிோகுய்னனின் இோணுெப் 

பள்ளியில் வதாடங்கியது. இந்தப் பயிற்சியில் வசயல்பாடுகளின் நடத்கத 

பற்றிய பேஸ்பே புரிதல் ேற்றும் பயங்கேொத எதிர்ப்பு சூைலில் கூட்டாக 

வசயல்பட ரதகெயான ஒருங்கிகைப்பு அம்சங்ககள அகடயாளம் 

காணுதல் ஆகியகெ அடங்கும். 

 

3. சர்வரதச உத்திசார் ஆய்வுைள் நிறுவைோைது ஆண்டுரதாறும் 

எந்த நாட்டில் சர்வரதச உகேயாடகை நடத்துகிறது? 

அ) பஹ்கேன்  

ஆ) ஐக்கிய அேபு அமீரகம் 

இ) ேஷ்யா 

ஈ) UK 

✓ சர்ெரதச உத்திசார் ஆய்வுகள் நிறுெனம் (IISS) ேனோ உகேயாடகல 

பஹ்கேனில் உள்ள ேனோவில் நடத்துகிறது. 2021ஆம் ஆண்டின் உச்சி 

ோநாடு நெம்பர்.19-21’க்கு இகடயில் நகடவபற்றது. ேத்திய கிைக்கில் 

நிலவும் முக்கியோன பாதுகாப்பு சொல்ககளப் பற்றி விொதிக்கும் IISS 

ேனோ உகேயாடல் என்பது அேசாங்க அகேச்சர்கள், ெல்லுநர்கள் 

ேற்றும் ெணிக சமூகங்களுக்கான ஒரு தனித்துெோன ேன்றோகும்.  

✓ 2002ஆம் ஆண்டு முதல் இந்நிறுெனம் சிங்கப்பூரில் ஆண்டுரதாறும் 

IISS ஷாங்ரி-லா உகேயாடகல நடத்துகிறது. IISS ‘தி மிலிட்டரி 

ரபலன்ஸை’ வெளியிடுகிறது. இது நாடுகளின் இோணுெ திறன்களின் 

ெருடாந்திே ேதிப்பீடாகும். 

 

4. எந்த நாட்டின் ரதசிய இகளரயார் ேற்றும் குைந்கதைள் இகசக் 

குழுவாை “El Sistema”, உைகின் மிைப்தபரிய இகசக்குழுவிற்ைாை 

கின்ைஸ் சாதகைகய பகடத்துள்ளது? 

அ) ேஷ்யா 

ஆ) வெனிசுலா  

இ) இஸ்ரேல் 

ஈ) பிோன்ஸ் 

✓ வெனிசுலாவின் “எல் சிஸ்வடோ” என அகைக்கப்படும் ரதசிய இகள 

-ரயார் ேற்றும் குைந்கதகள் இகசக்குழுொனது உலகின் மிகப்வபரிய 

இகசக்குழுவிற்கான புதிய கின்னஸ் சாதகனகய பகடத்துள்ளது.  

✓ 8,573 இகசக்ககலஞர்கள் பிரயாட்ர் சாய்ரகாவ்ஸ்கியின் லா ோர்ச்ரச 

ஸ்ரலகெ ஐந்து நிமிடங்களுக்கும் ரேலாக ொசித்தனர். இதற்குமுன் 

ேஷ்யாவின் வசயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில், 8097 இகசக்ககலஞர்கள் 

இகைந்து இகசத்தரத சாதகனயாக இருந்தது. 

 

5. 2021 – உைை ைழிப்பகற நாளுக்ைாைக் ைருப்தபாருள் என்ை? 

அ) Valuing Toilets  

ஆ) Importance of Sanitation 

இ) Global Sanitation Crisis 

ஈ) Collective Action 

✓ ஐநா அகெயால் ஆண்டுரதாறும் நெம்பர்.19ஆம் ரததி அன்று ‘உலக 

கழிப்பகற நாள்’ ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. தூய்கேயின் முக்கியத்துெம் 

குறித்த விழிப்புைர்கெ ஏற்படுத்தவும், உலகளாவிய சுகாதாே வநருக்க 

-டிகயச் சோளிக்க கூட்டு நடெடிக்கககய உறுதிப்படுத்தவும் இந்த 

நாள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Valuing Toilets” என்பது நடப்பாண்டு 

(2021) ெரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்வபாருளாகும். 

 

6. CAATSA என்பது எந்த நாட்டுடன் ததாடர்புகடய தசயைாகும்? 

அ) அவேரிக்கா  

ஆ) ேஷ்யா 

இ) சீனா 

ஈ) UK 

✓ CAATSA-Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act 

(அவேரிக்க எதிரிககள வபாருளாதாேத்தகடச்சட்டம்மூலம் எதிர்வகாள்ெ 

-து என்பது 2017ஆம் ஆண்டின் சட்டோகும். இது ேஷ்யா உட்பட சில 

நாடுகளுடன் ெணிகம் ரேற்வகாண்ட நாடுககளத் தண்டிப்பகத 

ரநாக்கோகக்வகாண்டது. 

✓ ேஷ்யாவின் S400 ஏவுககை பாதுகாப்பு அகேப்கப ொங்குெதற்கான 

தகடகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு விலக்கு அளிக்கும் சட்டத்கத மூன்று 

குடியேசுக் கட்சி அவேரிக்க வசனட்டர்கள் தாக்கல் வசய்தனர். இது 

CAATSA விதித்த வபாருளாதாேத் தகடகளிலிருந்து QUADஇன் உறுப்பு 

நாடுகளான ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் ேற்றும் இந்தியாவுக்கு 10 ஆண்டு 

ெகே விலக்கு அளிக்கும். 

 

7. ரதசிய நிறுவை சட்ட ரேல்முகறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT) 

புதிய தகைவோை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) அரசாக் பூஷன்  

ஆ) A K சிக்ரி 

இ) ேஞ்சன் ரகாரகாய் 

ஈ) J முரகாபாதயா 

✓ ஓய்வுவபற்ற உச்சநீதிேன்ற நீதிபதி அரசாக் பூசன், ரதசிய நிறுென சட்ட 

ரேல்முகறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT) புதிய தகலெோக நான்கு 

ஆண்டுகள் அல்லது அெர் 70 ெயது எய்தும்ெகே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

✓ 2020 ோர்ச்சில் அப்ரபாகதய தகலெோன S J முரகாபாதயா ஓய்வு 

வபற்றதிலிருந்து அந்தப்பதவி காலியாகரெ இருந்தது. ேணிப்பூர் உயர் 

நீதிேன்றத்தின் ஓய்வுவபற்ற தகலகே நீதிபதி ோேலிங்கம் சுதாககேயும் 

ரதசிய நிறுென சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் தகலெோக அேசாங்கம் நியமித்தது. 

 

8. சமீப தசய்திைளில் இடம்தபற்ற ரைண்ட்சாட் 9’ஐ ஏவிய அகேப்பு 

எது? 

அ) இஸ்ரோ 

ஆ) NASA  

இ) ஸ்ரபஸ் X 

ஈ) புளூ ஆர்ஜின் 

✓ NASA’இன் புவிகயக் கண்காணிக்கும் வசயற்ககக்ரகாள் ரலண்ட்சாட் 

9 வசப்.27 அன்று ஏெப்பட்டது. இது NASA ேற்றும் அவேரிக்க புவியியல் 

ஆய்வுகேயம் ஆகியெற்றின் கூட்டுப்பணியாகும். இச்வசயற்ககக்ரகாள் 

புவியின் முதல் ஒளிப்படங்ககளச்ரசகரித்தது. காலநிகல வநருக்கடிகய 

புரிந்துவகாள்ளவும், ரெளாண்கே நகடமுகறககள நிர்ெகிக்கவும், 

ெளங்ககளப் பாதுகாக்கவும் ேற்றும் இயற்ககப் ரபரிடர்களுக்கு 

பதிலளிக்கவும் இந்தப் படங்கள் உதவும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. பந்தி ரசார் திவாஸுடன் (விடுதகை நாள்) ததாடர்புகடய ேதம் 

எது? 

அ) இந்து ேதம் 

ஆ) இஸ்லாம் 

இ) சீக்கியம்  

ஈ) சேைம் 

✓ தீபாெளி நாரளாடு ஒத்துப்ரபாகும் பந்தி ரசார் திொஸ் (விடுதகல நாள்) 

சீக்கியர்களின் வகாண்டாட்ட நாளாகும். குொலியர் ரகாட்கடயிலுள்ள 

முகலாய சிகறயிலிருந்து குரு ஹர்ரகாவிந்த்ஜி விடுவிக்கப்பட்ட நாகள 

இது நிகனவுபடுத்துகிறது. முகலாய ரபேேசர் ஜஹாங்கீர், இஸ்லாம் 

ேதத்திற்கு ோறேறுத்ததற்காக ஹர்ரகாவிந்த்ஜியின் தந்கத குரு அர்ஜன் 

ரதவ்ஜிகயக் வகான்று ஆறாெது குரு ஹர்ரகாவிந்த்ஜிகய சிகறயில் 

அகடத்தார். 

✓ தீபாெளி நாளன்று, குரு ஹர்ரகாவிந்த்ஜி விடுவிக்கப்படுொர் என்று 

முடிவெடுக்கப்பட்டரபாது, அெகேப் ரபால் தெறாக நடத்தப்பட்ட 52 

ேன்னர்களும் விடுதகலயாக ரெண்டும் என்று அெர் ெலியுறுத்தினார். 

“பந்தி” என்றால் அேசியல் காேைங்களுக்காக சிகறயிலகடக்கப்பட்ட 

“ககதி” என்று வபாருள். 

 

10. சமீப தசய்திைளில் இடம்தபற்ற பார்க்ைர் ரசாைார் ஆய்வூர்திகய 

ஏவிய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) அவேரிக்கா  

இ) சீனா 

ஈ) ேஷ்யா 

✓ சூரியகன ஆய்வு வசய்ெதற்காக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் NASA’இன் 

அதிரெக விண்கலோன பார்க்கர் ரசாலார் ஆய்வூர்தி ஏெப்பட்டது. இந்த 

விண்கலம் ேற்ற விண்கலங்ககளக் காட்டிலும் சூரியனுக்கு மிக 

அண்கேயில் வசன்றுள்ளது. மிக அதிரெகத்தில் நகரும் ெககயிலும், 

அதிக வெப்பநிகலகயத் தாங்கும் ெககயிலும் இந்த விண்கலம் 

ெடிெகேக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ சமீபத்தில், அதிரெக தூசி தாக்கங்கள் பார்க்கர் ரசாலார் ஆய்வூர்தியில் 

பிளாஸ்ோ வெடிப்புகளுக்கு ெழிெகுத்தது எனக் கண்டறியப்பட்டது. 

 


1. ஆசியாவின் மிகப்வபரிய விோன நிகலயத்துக்கு பிேதேர் ரோடி 

அடிக்கல்: உத்தே பிேரதசத்தில் அகேக்கப்படுகிறது 

ஆசியாவின் மிகப்வபரிய விோன நிகலயங்களில் ஒன்றாக 

அகேயவுள்ள வநாய்டா சர்ெரதச விோன நிகலயத்துக்கு பிேதேர் 

நரேந்திே ரோடி அடிக்கல் நாட்டினார். 

3 ஆண்டுகளில்: 1330 ஏக்கருக்கும் அதிகோன பேப்பில் அகேக்கப்படும் 

வநாய்டா சர்ெரதச விோன நிகலயம் 2024ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பரில் 

கட்டி முடிக்கப்படும் என்று வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆேம்ப நிகலயில் 

ஆண்டுக்கு 1.2 ரகாடி பயணிககளக் ககயாளும் ெககயில் விோன 

நிகலயம் அகேக்கப்படவுள்ளது. 

 

2. வகாரோனா தடுப்பூசி வகாள்முதலுக்கு ADB `11,000 ரகாடி கடனுதவி 

வகாரோனா தடுப்பூசி ேருந்கத வகாள்முதல் வசய்ெதற்காக, 

இந்தியாவுக்கு 11 ஆயிேத்து 185 ரகாடி ரூபாய் கடன் ெைங்க ஆசிய 

ெளர்ச்சி ெங்கியான, ADB ஒப்புதல் ெைங்கியுள்ளது. 

பிலிப்கபன்ஸ் தகலநகர் ேணிலாவில் இயங்கி ெரும் ஆசிய ெளர்ச்சி 

ெங்கி, ஆசிய நாடுகளின் ெளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு கடன் ெைங்குகிறது. 

கடந்த ஆண்டு இந்த ெங்கி இந்திய நகர்ப்புற ஆேம்ப சுகாதாே 

நிகலயங்ககள ரேம்படுத்தவும், எதிர்கால வதாற்று ரநாய் 

தாக்குதல்ககள தடுக்கவும் 2,250 ரகாடி ரூபாய் கடன் ெைங்கியது. 

இகதத் வதாடர்ந்து இந்தியாவுக்கு வகாரோனா தடுப்பூசி ேருந்கத 

வகாள்முதல் வசய்ெதற்காக 11 ஆயிேத்து 185 ரகாடி ரூபாய் கடன் ெைங்க 

ADB ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

3. யுவனஸ்ரகா உலக பாேம்பரிய குழுவின் உறுப்பினோனது இந்தியா 

யுவனஸ்ரகா உலக பாேம்பரிய குழுவின் உறுப்பினோக நான்கு 

ஆண்டுகளுக்கு இந்தியா ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பிட்ட இடத்கத உலக பாேம்பரிய சின்னோக அறிவிப்பது வதாடர்பாக 

பாேம்பரிய குழுரெ இறுதி முடிவெடுக்கும். ஏற்கனரெ பாேம்பரிய 

சின்னோக அறிவிக்கப்பட்ட இடம் முகறயாகப் போேரிக்கப்படுெகத 

ஆோய்ெது, அதுவதாடர்பான நிதிகய ஒதுக்குெது, சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளு 

-க்கு ெலியுறுத்தல்ககள ெைங்குெது உள்ளிட்டெற்கறயும் அந்தக் குழு 

ரேற்வகாள்ளும். ஆண்டுக்கு ஒருமுகற கூடி முக்கிய முடிவுககள 

யுவனஸ்ரகா பாேம்பரிய குழு ரேற்வகாள்ளும். 2025ஆம் ஆண்டு ெகே 

அக்குழுவின் உறுப்பினோக இந்தியா வசயல்படவுள்ளது. 

யுவனஸ்ரகா நிர்ொகக் குழுவின் உறுப்பினோகக் கடந்த 17ஆம் ரததி 

இந்தியா மீண்டும் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. இந்தியாவில் ஆண்ககளவிட வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகரிப்பு; 

ரதசிய குடும்பநல சர்ரெயில் தகெல்: வபரும்பாலான ோநிலங்களில் 

வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகம் 

இந்தியாவில் ஆண்கள் எண்ணிக்கககயவிட வபண்கள் 

எண்ணிக்கக அதிகரித்துள்ளதாக 5-ெது ரதசிய குடும்ப நல சர்ரெ 

(NFHS) வதரிவித்துள்ளது. 

கடந்த 1992ம் ஆண்டு சர்ரெ வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து முதல்முகறயாக 

ஆண்கள் எண்ணிக்ககவிட வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகரித்துள்ளது. 

அதாெது 1,000 ஆண்களுக்கு, 1,020 வபண்கள் உள்ளனர். ககடசியாக 

2015-16ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 1,000 ஆண்களுக்கு 991 

வபண்கள் என்ற ரீதியில் இருந்தனர். 

இந்தியாவில் ேக்கள் வதாகக எவ்ொறு இருக்கிறது, எந்த வீதத்தில் 

இருக்கிறது என்பகத பேெலாக அறிந்து வகாள்ள ரதசிய குடும்ப நல 

சர்ரெ பயன்படுகிறது. நாடுமுழுெதும் 707 ோெட்டங்களில் இருந்து 6.1 

லட்சம் வீடுகளில் இருந்துோதிரிகள் திேட்டப்பட்டன. 

ஆனால், இந்த சர்ரெ பேந்த அளவில் நடத்தப்படாேல் ோெட்ட அளவில் 

நடத்தப்பட்டும். ஆனால், எதிர்காலசூைகல அறிய காேணியாக இருக்கும். 

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதாெது கடந்த 2015-16ம் ஆண்டில் பாலின 

விகிதத்தில் ஆண் குைந்கதகள் பிறப்பு என்பது ஆயிேத்தில் 919 என்ற 

விகித்திலிருந்து 929 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

பிறக்கும் குைந்கதகளில் ரநாய் உள்ளிட்ட பிற சிக்கல்களில் இருந்து 

மீண்டும் உயிர்பிகைத்திருப்பதில் வபண் குைந்கதககளவிட ஆண் 

குைந்கதகள் சிறப்பாக இருக்கிறார்கள். 

வபரும்பாலான ோநிலங்கள், யூனியன் பிேரதசங்களில் ஆண்கள் 

எண்ணிக்கககயவிட வபண்கள் எண்ணிக்ககரய அதிகரித்துள்ளது 

என்று ரதசிய குடும்ப நல சர்ரெ-5 வதரிவிக்கிறது. குஜோத், 

ேகாோஷ்டிோ, அருைாச்சலப் பிேரதசம், ஹரியானா, ேத்தியப் பிேரதசம், 

பஞ்சாப், ஜம்மு காஷ்மீர், சண்டிகர், வடல்லி, அந்தோன் நிரகாபர் தீவுகள், 

தாத்ோ நாகர் ஹரெலி, லடாக் ரபான்ற யூனியன் பிேரதசங்களில் 

ஆண்ககளவிட வபண்கள் எண்ணிக்கக சற்று அதிகரித்துள்ளது. ஒட்டு 

வோத்தோகப்பார்க்கும்ரபாது, வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகரித்துள்ளது. 

ோநிலங்கள் அடிப்பகடயில் வோத்த கருவுறுதல் விகிதம் (டிஎப்ஆர்) 

என்பது 2க்கும் குகறொக இருக்கிறது. இதன்மூலம் இந்தியா ேக்கள் 

வதாகககய நிகலப்படுத்தி ெருகிறது. அதாெது வோத்த கருவுறுதல் 

விகிதம் 2.1’க்கு குகறொக இருந்தாரல வபண்கள் சோசரியாக தங்கள் 

ொழ்நாளில் குகறந்தபட்சம் இரு குைந்கதககளப் வபற்வறடுப்பார்கள் 

என்பது கைக்காகும். 

அரதரநேம் 2 க்கும் குகறொகச் சரியும்ரபாது, ேக்கள் வதாககயும் சரியத் 

வதாடங்கும். ஆனால், இந்தியாவில் பிஹார், ரேகாலயா, ேணிப்பூர், 

ஜார்க்கண்ட், உத்தேப்பிேரதசம் ஆகியெற்றில் ேட்டும்தான் வோத்த 

கருவுருதல் 2 க்கும் அதிகோக இருக்கிறது. 

உலகிரலரய அதிகோன ேக்கள் வதாகக வகாண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக 

இந்தியா இருந்து ெருகிறது. 2040 முதல் 2050ம் ஆண்டுகளுக்கு 

இகடரய இந்தியாவின் ேக்கள் வதாகக 160 ரகாடி முதல் 180 

ரகாடிகய எட்டும் எனக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ெரும் 2031ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் ேக்கள்வதாகக சீனாகெ முந்தும் எனவும் 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதில் ரகேளா ேட்டுரே விதிவிலக்காக இருக்கிறது. ரகேளாவில் கடந்த 

4-ெது சர்ரெயில் ஆயிேம் ஆண்களுக்கு 1,049 வபண் குைந்கதகள் என 

இருந்த நிகலயில் தற்ரபாது 1,121 வபண்கள் என அதிகரித்துள்ளது. 

 

 



         

    

ரகேளாவில் வோத்த கருவுருதல் விகிதமும் 1.6 லிருந்து 1.8 ஆக 

அதிகரித்துள்ளது. 

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பிறந்த குைந்கதகளின் பாலின விகிதத்கதப் 

வபாறுத்தெகே வபண் குைந்கதகள் பிறப்பு குகறந்துள்ளது. அதாெது, 

2015-16ல் 1,000 ஆண்களுக்கு 1,047 வபண்கள் இருந்த நிகலயில் 

தற்ரபாது 1,000 ஆண்களுக்கு 951 ஆக குகறந்துள்ளது. 

 

5. துகறமுக இகைப்புக்கு 101 புதிய திட்டங்கள் 

வடல்லியில் வதாழில்துகற கூட்டகேப்புகள் சங்கம் ஏற்பாடு வசய்திருந்த 

நிகழ்ச்சியில் கலந்து வகாண்ட ஒன்றிய துகறமுகங்கள், கப்பல் ேற்றும் 

நீர்ெழித்துகற அகேச்சோன சர்பானந்தா ரசாரனாொல் ரபசுககயில், 

“நாட்டில் 24 ோநிலங்களில் பேவியுள்ள 111 நீர்ெழிகள் ரதசிய நீர்ெழிப் 

பாகதகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தளொட வசலவுககள குகறப்பது 

இந்தியாவுக்கு மிகவும் முக்கியோனது. நாடு முழுெதும் தளொட 

சூைகல ெலுப்படுத்த கதி சக்தி ரதசிய ோஸ்டர் திட்டத்கத பிேதேர் 

ரோடி அறிமுகம் வசய்துகெத்தார். எனரெ, இத்திட்டத்தின் கீழ் நுகர்வு 

ேற்றும் உற்பத்தி கேயங்களுடன் துகறமுக இகைப்கப ரேம்படுத்த 

101 திட்டங்ககள அகடயாளம் கண்டுள்ரளாம். ஒன்றிய அேசின் 

உள்கட்டகேப்பு திட்டங்கள் பல்ரெறு கட்டங்களில் உள்ளன” என்றார். 

 

6. 100% முதல் தெகை தடுப்பூசி வசலுத்தப்பட்ட ோெட்டம் காஞ்சிபுேம் 

தமிைகத்தில் 100 சதவீதம் முதல் தெகை கரோனா தடுப்பூசி வசலுத்திய 

ோெட்டோக காஞ்சிபுேம் உருவெடுத்துள்ளதாக ேக்கள் நல்ொழ்வுத் 

துகற அதிகாரிகள் வதரிவித்துள்ளனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக 

ரகாகெயில் 90 சதவீதம் ரபருக்கு முதல் தெகை தடுப்பூசி 

வசலுத்தப்பட்டிருப்பதாக அெர்கள் கூறியுள்ளனர். அதுரபான்ற நிகலகய 

ோநிலம் முழுெதும் உருொக்க நடெடிக்கக எடுத்து ெருெதாகவும் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரகாவிஷீல்ட் ேற்றும் ரகாரெக்ஸின் தடுப்பூசிகளுக்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டகதத் வதாடர்ந்து தமிைகத்தில் 18 ெயகதக் கடந்த 

அகனெருக்கும் கரோனா தடுப்பூசிகள் வசலுத்தப்பட்டு ெருகின்றன. 

அந்த ெககயில் இதுெகே 76 சதவீதத்துக்கும் ரேற்பட்ரடாருக்கு முதல் 

தெகை தடுப்பூசியும், 40% ரபருக்கு இேண்டு தெகை தடுப்பூசிகளும் 

வசலுத்தப்பட்டுள்ளன. சுகாதாேத் துகற தகெல்படி வோத்தம் 6.47 ரகாடி 

ரபருக்கு தடுப்பூசி ெைங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிகலயில், ோெட்ட ொரியாக தடுப்பூசி வசலுத்தப்பட்ட விகிதத்கத 

வபாது சுகாதாேத் துகற வெளியிட்டுள்ளது. அதில் காஞ்சிபுேம் 

ோெட்டத்தில் 72 லட்சத்து 61 ஆயிேம் ரபருக்கு முதல் தெகை தடுப்பூசி 

வசலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் ொயிலாக 100 சதவீதம் முதல் 

தெகை வசலுத்திய ோெட்டோக அது உருவெடுத்துள்ளதாகவும் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதற்கு அடுத்தபடியாக ரகாகெயில் 90.81 சதவீதம் ரபரும், 

வசன்கனயில் 82 சதவீதம் ரபரும், கரூாூா் 82.50 சதவீதம் ரபரும், நீலகிரி 

85.53 சதவீதம் ரபரும், திருப்பூாூா் 85.65 சதவீதம் ரபரும், கடலாூா் 86.06 

சதவீதம் ரபரும் முதல் தெகை வசலுத்தியிருப்பதாக ேக்கள் 

நல்ொழ்வுத் துகற வதரிவித்துள்ளது. 

அரியலரில் 88.70 சதவீதம், திருப்பத்தூரில் 60.33 சதவீதம், 

ோணிப்ரபட்கட 60.69 சதவீதம் என ோநிலம் முழுெதும் 76.03 

சதவீதம் ரபருக்கு முதல் தெகை தடுப்பூசி வசலுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இேண்டு தெகையும் வசலுத்தப்பட்ட ோெட்டங்களில் முதன்கேயாக 

நீலகிரி உள்ளது. அங்கு வோத்தம் 71.32 சதவீதம் ரபருக்கு இரு தெகை 

கரோனா தடுப்பூசிகள் வசலுத்தப்பட்டுள்ளன. அதற்கு அடுத்தபடியாக 

ரகாகெயில் 54.95 சதவீதமும், வசன்கனயில் 54.29 சதவீதமும் இரு 

தெகை தடுப்பூசிகள் ெைங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

7. ஐஎன்எஸ் ரெலா நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கடற்பகடயில் இகைப்பு 

கடல்சார் பாதுகாப்கப ரேலும் ெலுப்படுத்தும் ெககயில், ஐஎன்எஸ் 

ரெலா நீர்மூழ்கிக் கப்பல் இந்திய கடற்பகடயில் இகைக்கப்பட்டது. 

ஐஎன்எஸ் விசாகப்பட்டினம் ரபார்க்கப்பல் கடந்த 21-ஆம் ரததி இந்தியக் 

கடற்பகடயுடன் இகைக்கப்பட்ட நிகலயில், தற்ரபாது ஒரே 

ொேத்துக்குள் INS ரெலா நீர்மூழ்கிக் கப்பல் இகைக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘புோவஜக்ட் 75’ திட்டத்தின் கீழ் ஸ்கார்பீன் இேக நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 

ெடிெகேப்பில், முற்றிலும் இந்தியாவிரலரய உருொக்கப்பட்ட 

நான்காெது நீர்மூழ்கிக் கப்பல் INS ரெலா. பிோன்ஸ் நிறுெனத்துடன் 

இகைந்து ேஸகான் டாக் கப்பல்கட்டும் நிறுெனம் ரெலா நீாூா்மூழ்கிக் 

கப்பகல உருொக்கியது. 

அக்கப்பகல கடற்பகடயில் இகைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி மும்கபயில் 

வியாைக்கிைகே நகடவபற்றது. அந்நிகழ்ச்சியில் பங்ரகற்ற இந்திய 

கடற்பகட தகலகேத் தளபதி கேம்வீர் சிங் ரபசியதாெது: 

‘புோவஜக்ட் 75’ திட்டத்தின் ொயிலாக இந்திய கடற்பகடயின் தாக்குதல் 

திறன் ெரும் காலங்களில் அதிக அளவில் அதிகரிக்கும். நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல் கட்டுோனத்தில் தன்னிகறவு அகடெதற்கான நடெடிக்கககள் 

அத்திட்டத்தின் கீழ் ரேற்வகாள்ளப்பட்டு ெருகின்றன. 

நாட்டின் கப்பல்கட்டும் திறன்: கடலுக்கடியில் அகனத்துவிதோன 

பாதுகாப்புசார் நடெடிக்ககககளயும் ரேற்வகாள்ளும் திறன் ஐஎன்எஸ் 

ரெலாவுக்கு உள்ளது. நாட்டின் தற்ரபாகதய பாதுகாப்புச் சூைகல 

ஆோயும்ரபாது, ரெலாவின் தாக்குதல் திறன், நாடு எதிர்வகாள்ளும் 

கடல்சார் அச்சுறுத்தகலத் திறம்பட எதிர்வகாள்ள உதவும். 

இந்திய வபருங்கடல் பகுதியின் பாதுகாப்கப உறுதிவசய்ெதில் 

ஐஎன்எஸ் ரெலா முக்கியப் பங்கு ெகிக்கும். இந்தியாவின் நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கட்டும் திறகன INS ரெலா உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டியுள்ளது. 

நீர்மூழ்கிக் கப்பகல இறக்குேதி வசய்யும் நாடு என்ற நிகலயில் இருந்து 

அெற்கறக் கட்டும் நாடு என்ற நிகலக்கு இந்தியா உயர்ந்துள்ளது 

என்றார் அெர்.  

ஏவுககைகளும் கருவிகளும்: ஐஎன்எஸ் ரெலா குறித்து இந்திய 

கடற்பகட வெளியிட்ட அறிக்ககயில், ‘இந்திய கடற்பகடயின் ரேற்குப் 

பிரிவில் இகைந்து ஐஎன்எஸ் ரெலா வசயல்படும். நீண்ட வதாகலவு 

வசன்று தாக்கக் கூடிய ஏவுககைகளும், ரபாாூா்க் கப்பல்ககளத் தாக்கி 

அழிக்கக் கூடிய ஏவுககைகளும் ஐஎன்எஸ் ரெலாவில் 

இகைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஒலியின் மூலோக கடலுக்கடியில் உள்ள வபாருள்களின் வதாகலகெக் 

கண்டறிெதற்காகப் வபாருத்தப்பட்டுள்ள ‘ரசானாாூா்’ கருவி, முற்றிலும் 

உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்பட்டது. ரேலும், பல நவீன கருவிகளும் 

உைாூா்விகளும் (வசன்சாாூா்) ரெலாவில் வபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 

ஒருங்கிகைந்த அகேப்பு: கப்பலில் வபாருத்தப்பட்டுள்ள அகனத்துக் 

கருவிகளும் ‘சப்டிக்ஸ்’  என்ற அகேப்புடன் 

ஒருங்கிகைக்கப்பட்டுள்ளன. எதிரிகளின் இலக்குககளக் கண்டறிந்த 

பிறகு, அெற்றின் மீது எவ்ொறு தாக்குதல் நடத்துெது என்பகத அந்த 

அகேப்பு முடிவு வசய்யும் ெககயில் ெடிெகேக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

‘புோவஜக்ட் 75’ திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட ஐஎன்எஸ் கல்ெரி, ஐஎன்எஸ் 

கண்ரடரி, ஐஎன்எஸ் கேஞ்ஜ் ஆகிய மூன்று நீாூா்மூழ்கிக் கப்பல்கள் 

ஏற்வகனரெ இந்தியக் கடற்பகடயில் இகைக்கப்பட்டுள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

8. இந்தியாவில் முதன் முகறயாக வபண்கள் கருவுறுதல் 2.1க்கும் கீழ் 

குகறவு: ஆண்- வபண் விகிதம் பாதிக்கும் அபாயம் 

கடந்த 2019-2020ம் ஆண்டுக்கான ரதசிய குடும்ப நல சுகாதாே 

கைக்வகடுப்பு குறித்த 2ெது கட்ட தேவுகள் ரநற்று முன்தினம் 

வெளியிடப்பட்டது. 

வபண்களின் வோத்த கருவுறுதல் விகிதம் தற்ரபாது 2.1 என்ற 

சோசரிக்கும் கீழ் சரிந்துள்ளது. இந்தியாவில் 3 ோநிலங்கள் ேட்டுரே 

கருவுறுதல் வீதம் அதிகம் வகாண்டகெயாக காைப்படுகின்றன. பீகார் 

(3.0), உத்தே பிேரதசம் (2.4), ஜார்க்கண்ட் (2.3) என்ற அளவில் உள்ளன. 

கடந்த 2005-2006ம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட 3ெது ரதசிய குடும்ப நல 

சுகாதாே கைக்வகடுப்பின்படி வோத்த கருவுறுதல் சதவீதம் 2.7 ஆக 

இருந்தது. இது, 2015-2016ம் ஆண்டில் 2.2 ஆக குகறந்தது. தற்ரபாது, 

2.1 என்ற சோசரி அடிப்பகடயில் உள்ளது. 3ெது ரதசிய குடும்பநல 

சுகாதாே கைக்வகடுப்பு ேற்றும் தற்ரபாது எடுக்கப்பட்ட 5ெது சுகாதாே 

கைக்வகடுப்பின்படி பல ோநிலங்களில் வபண்களின் கருவுறும் விகிதம் 

கணிசோக குகறந்துள்ளது. இதற்கு, கருத்தகட ேருந்துகள், 

சாதனங்ககள பயன்படுத்தும் விகிதம் அதிகோகி இருப்பரத முக்கிய 

காேைம். 2.1 என்ற விகிதத்துக்கு கீழ் ேக்கள் வதாகக ோற்று கருவுறுதல் 

விகிதம் குகறந்தால், இந்த நிகலயில், வபண்கள் கருவுறும் விகிதம் 

குகறந்து இருப்பதால், இந்த பாலின சேன்பாட்டில் பாதிப்பு ஏற்படும் 

அபாயம் உள்ளதாக” கூறப்பட்டுள்ளது. 

 



         

    

1. உலக த ொலலக்கொட்சி நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த தி எது? 

அ) நவம்பர் 18 

ஆ) நவம்பர் 21  

இ) நவம்பர் 23 

ஈ) நவம்பர் 25 

✓ சமகால உலகில் த ாலலக்காட்சியின்  ாக்கத்ல க்குறிக்கும் வலகயில் 

நவம்பர்.21ஆம் த தி உலக த ாலலக்காட்சி நாள் உலகம் முழுவதும் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 1996ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 21-22 த திகளில் 

மு ல் உலக த ாலலக்காட்சி மன்றம் நடத் ப்பட்டதிலிருந்து நவ.21ஆம் 

த திலை உலகத் த ாலலக்காட்சி நாளாகக் தகாண்டாட ஐநா தபாதுச் 

சலப முடிவு தசய் து. 

 

2. ABU - UNESCO அலைதி ஊடக விருதுகள் – 2021’ஐ தென்ற 

‘DEAFinitely Leading the Way’ என்பது எவ்வூடகத்தின் திட்டைொகும்? 

அ) தூர் ர்ஷன்  

ஆ) என்டிடிவி 

இ) லடம்ஸ் தநௌ 

ஈ) ஜீ டிவி 

✓ ஆசிை பசிபிக் பிராட்காஸ்டிங் யூனிைன் (ABU) - UNESCO Peace Media 

Awards 2021’இல், தூர் ர்ஷனின் ‘DEAFinitely Leading the Way’ ‘Living 

Well with Super Diversity’ பிரிவில் விருல  தவன்றது. அகில இந்திை 

வாத ாலியின் ‘Living on the edge – The coastal lives’ என்ற 

நிகழ்ச்சிைா து ‘Ethical & Sustainable Relationship with Nature’ பிரிவில் 

விருல தவன்றது. மதலசிைாவில் உள்ள தகாலாலம்பூரில் இ ன் விருது 

வழங்கும் விழா நலடதபற்றது. 

 

3. அண்லைச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற ‘ஜிக்யொெொ நிகழ்ச்சி’, எந் த் 

துலறயுடன் த ொடர்புலடய ொகும்? 

அ) அறிவிைல் மற்றும் த ாழில்நுட்பம்  

ஆ) தபாருளா ாரம் 

இ) விலளைாட்டு 

ஈ) ஊட்டச்சத்து 

✓ ‘CSIR ஜிக்ைாசா’ திட்டத்தின்கீழ் குழந்ல களுக்கா  இந்திைாவின் 

மு ல் தமய்நிகர் அறிவிைல் ஆய்வகம் சமீபத்தில் மத்திை அறிவிைல் & 

த ாழில்நுட்பத்துலற அலமச்சர் ஜித ந்திர சிங்கால் த ாடங்கப்பட்டது.  

✓ பள்ளி மாணவர்களுக்கா  ஆய்வக ஆராய்ச்சியுடன் கூடிை வகுப்பலற 

கற்றலல தசைல்படுத்தும் ‘CSIR ஜிக்ைாசா’ திட்டத்தின்கீழ் தமய்நிகர் 

ஆய்வகத்ல  உருவாக்க CSIR, ஐஐடி பாம்தபயுடன் கூட்டு தசர்ந்துள்ளது. 

தமய்நிகர் ஆய்வகத்திற்கா  இலக்கு 6-12 வகுப்பு மாணவர்கள் ஆகும். 

 

4.  னிநபர்  ரவுப்பொதுகொப்பு ைதெொ ொ-2019’க்கொன நொடொளுைன்றக் 

கூட்டுக்குழுவின்  லலெர் யொர்? 

அ) V முரளீ ரன் 

ஆ) N இரவி 

இ) P P தசௌத்ரி  

ஈ) S தெய்சங்கர் 

✓  னிநபர்  ரவுப்பாதுகாப்பு மதசா ா–2019’க்கா  நாடாளுமன்றக் கூட்டு 

குழுவா து, அரசாங்கத்தின் எந் தவாரு நிறுவ த்ல யும் சட்டத்தின் 

எல்லலக்கு தவளிதை லவத்திருக்க அனுமதிக்கும் சர்ச்லசக்குரிை 

விலக்கு விதிலை ஆ ரித்துள்ளது. P P தசௌத்ரி  லலலமயிலா  குழு, 

சிறிை மாற்றத்துடன் இந் ச் சரத்ல   க்கலவத்துள்ளது. அந்  அறிக்லக 

இப்தபாது நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது. 

 

5. கனக  ொெொ என்பெர் எந்  ைொநிலத்ல ச் ெொர்ந்  பதிலனந் ொம் 

நூற்றொண்டின் கவி, துறவி ைற்றும் ெமூக சீர்திருத் ெொதியொெொர்? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) கர்நாடகா  

இ) ஆந்திர பிரத சம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ 15ஆம் நூற்றாண்டின் கவிஞர், துறவி மற்றும் சமூக சீர்திருத் வாதி 

க க ாசருக்கு அஞ்சலி தசலுத்தும் வலகயில் ‘க க ாச தெைந்தி’ 

கர்நாடகாவில் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ புனி  க க  ாசரின் பிறந்  இடமா  காகித தல, தபாதுமக்களின் 

வருலகக்காக அரசாங்கத் ால் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. க க ாசா மற்றும் 

புராண ாசா, விெை ாசா & தகாபால ாசா உள்ளிட்ட பக்தி இைக்கத்தின் 

பிற  ாசர்கள் பாடிை கீர்த் ல கள் கன் ட இலக்கிைத்தில் ‘ ாச 

சாகித்திைம்’ மற்றும் ‘த வரநாமங்கள்’ என்று அலழக்கப்படுகின்ற . 

 

6. அதைரிக்கொ & இங்கிலொந்துடனொன அணுெக்தி நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

கூட்டணியில், முக்கிய ஒப்பந் த்தில் லகதயழுத்திட்டுள்ள நொடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) ஆஸ்திதரலிைா  

இ) இத் ாலி 

ஈ) இஸ்தரல் 

✓ அதமரிக்கா & இங்கிலாந்துடன் ஆஸ்திதரலிைா ஒப்பந் ம் புரிந்துள்ளது. 

இம்முத் ரப்பு ஒப்பந் ம் ஆஸ்திதரலிைாவுக்கு அணுசக்திைால் இைங்கும் 

நீர்மூழ்கிக்கப்பல் த ாழில்நுட்பத்ல  வழங்குகிறது. மூன்று நாடுகளும் 

AUKUS என்ற பாதுகாப்புக் கூட்டணிலை உருவாக்குவ ாக அறிவித்  

பிறகு, த ாழில்நுட்பத்தில் தவளிப்பலடைாக லகதைழுத்திடப்பட்ட மு ல் 

ஒப்பந் ம் இதுவாகும். 

 

7. ‘கர்நொடகொ ரொஜ்தயொத்ெெொ’ ைற்றும் ‘தகரள பிறவி நொள்’ ஆகியன 

ஒவ்தெொர் ஆண்டும் எந்  நொளில் தகொண்டொடப்படுகின்றன? 

அ) அக்தடாபர் 3 

ஆ) நவம்பர் 1  

இ) நவம்பர் 3 

ஈ) நவம்பர் 5 

✓ தகரளா, கர்நாடகா மத்திை பிரத சம், ஹரிைா ா, சத்தீஸ்கர் மற்றும் 

ஆந்திர பிரத சம் ஆகிை மாநிலங்கள் நவ.1 அன்று மாநில நாலளக் 

தகாண்டாடுகின்ற . தகரளாவில் இந்நாள் ‘தகரள பிறவி நாள்’ என்றும், 

கர்நாடக மாநிலத்தில் இந்  நாள் ‘கர்நாடக இராஜ்தைாத்சவா’ என்றும் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

8. COP26 ைொநொட்டில் ‘தெொலொர் கொம்பஸ்’ இ லைத் த ொடங்கிய 

பன்னொட்டு அலைப்பு எது? 

அ) பன் ாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணி  

ஆ) பன் ாட்டு ஆற்றல் நிறுவ ம் 

இ) பன் ாட்டு அணுசக்தி நிறுவ ம் 

ஈ) பன் ாட்டு புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் நிறுவ ம் 

✓ பன் ாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணி (ISA) மற்றும் தந ர்லாந்ல ச் சார்ந்  

தவளியீட்டு நிறுவ மா  ‘எல்தசவிைர்’ COP26 காலநிலல மாநாட்டில் 

தூ ர் ஸ்டீபன் குரூஸுடன் இலணந்து ‘தசாலார் காம்பஸ்’ என்ற 

இ லழத்த ாடங்கி . ISA என்பது இந்திைாவால் த ாடங்கப்பட்ட 

பன் ாட்டு அரசுகளுக்கிலடதைைா  ஒப்பந்  அடிப்பலடயிலா  ஒரு 

பன் ாட்டு அலமப்பாகும். பன் ாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணியின் 

 லலலம இைக்குநர் அெய் மாத்தூர், உலதககுமுள்ள ஆசிரிைர்களுக்கு 

ஆவணங்களுக்கா  மு ல் அதிகாரப்பூர்வ அலழப்லப தவளியிட்டார். 

 

9. ெட்ட ஆதலொெலனகள் ெைங்குெ ற்கொக ைத்திய ெட்டம் & நீதித் 

துலற அலைச்ெரொல் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட திறன்தபசிச் தெயலியின் 

தபயர் என்ன? 

அ) Citizen’s Tele-Law  

ஆ) Bharat Tele-Law 

இ) Atmanirbhar Nyayalay 

ஈ) Nyay For All 

✓ மத்திை சட்டம் மற்றும் நீதித்துலற அலமச்சர் கிரண் ரிஜிெு ‘சிட்டிசன் 

தடலி-லா’ திறன்தபசிச் தசைலிலை தவளியிட்டார். இந் ச் தசைலி அ ன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

பை ாளிகலள தநரடிைாக சட்ட ஆதலாசல  வழங்கும் வழக்கறிஞர்க 

-ளுடன் இலணக்கும். அல த்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனிைன் 

பிரத சங்கலள உள்ளடக்கிை 75,000 கிராமப் பஞ்சாைத்துகளில் தடலி-

லாலவ விரிவுபடுத் வுள்ள ாகவும் கிரண் ரிஜிெு அறிவித்துள்ளார். 

 

10. இந்தியொவின் மு ல் உணவு அருங்கொட்சியகம் த ொடங்கப்பட்ட 

இடம் எது? 

அ) வாரணாசி 

ஆ) காசிைாபாத் 

இ) புத  

ஈ)  ஞ்சாவூர்  

✓ மத்திை வணிகம், த ாழிற்துலற, உணவு மற்றும் தபாதுவழங்கல் துலற 

அலமச்சர் பியூஷ் தகாைல், இந்திைாவின் மு ல் உணவு அருங்காட்சிைக 

-த்ல   மிழ்நாட்டின்  ஞ்சாவூரில் திறந்து லவத் ார். இந்திை உணவுக் 

கழகமும் விஸ்தவஸ்வரய்ைா த ாழில் மற்றும் த ாழில்நுட்ப அருங்காட்சி 

-ைகங்களும் இலணந்து ̀ 1.10 தகாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் இந்  அருங்காட் 

-சிைகத்ல  உருவாக்கியுள்ள . 

 


1. தவண்லமப் புரட்சியின்  ந்ல  என்று தபாற்றப்படும் வர்கீஸ் குரிைன் 

பிறந் நாள் நூற்றாண்டு விழா 

‘இந்திைாவின் பால் மனி ர்’ என்றுதபாற்றப்படும் Dr வர்கீஸ் குரிைனின் 

பிறந் நாள் நூற்றாண்லடக் தகாண்டாடும் வி மாக ஆவின் நிறுவ ம் 

  து பால் பாக்தகட்களில் அவரது படத்ல  அச்சிட்டு, தபருலமப்படுத்தி 

உள்ளது. 

வர்கீஸ் குரிைன் தகரள மாநிலம் தகாழிக்தகாட்டில் 1926ஆம் ஆண்டு 

நவ.26ஆம் த தி பிறந் ார். தசன்ல  லதைாலா கல்லூரியில் இைற்பிைல் 

துலறயில் பட்டம் தபற்ற பிறகு, கிண்டி தபாறியிைல் கல்லூரியில் 

எந்திரவிைல் துலறயில் பட்டம் தபற்றார். பின் ர், அரசு உ வித் 

த ாலகயில் அதமரிக்காவின் மிச்சிகன் மாநிலப் பல்கலலக்கழகத்தில் 

எந்திரவிைல் தபாறியிைலில் எம் எஸ் பட்டம் தபற்றார். 

இல ைடுத்து, இந்திைா திரும்பிை குரிைன், 1949ஆம் ஆண்டு குெராத் 

மாநிலத்தின் ஆ ந்த் அரசு பால்பண்லணயில் தபாறிைாளராக பணியில் 

தசர்ந் ார். அந் ச் சமைத்தில், புதி ாக த ாடங்கப்பட்ட கூட்டுறவு பால் 

பண்லணகள், குெராத் மாநில லகரா மாவட்ட கூட்டுறவு பால் 

உற்பத்திைாளர் சங்கம் தபரும் வீழ்ச்சிலை சந்தித்து வந்  . அப்தபாது, 

லகராபால் சங்கத் லலவர் திரிபுவன் ாஸ் பதடலுக்கு, பால் ப ப்படுத்தும் 

ஆலலலை நிறுவத் த லவைா  உ விகலள தசய்ை முன்வந் ார் 

குரிைன். இது ான் இந்திைாவில் புகழ்தபற்ற அமுல் பால் மற்றும் பால் 

தபாருட்கள்  ைாரிப்பு நிறுவ ம் உருவாக காரணமாக அலமந் து. 

நவீ  பால் உற்பத்தி குறித்து விவசாயிகளிடம் விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்தி ார் குரிைன். பன் ாட்டு நிறுவ ங்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட 

ஏலழ பால் கூட்டுறவு சங்கத்ல , ஆசிைாவிதலதை மிகப்தபரிை, தவற்றிக 

-ரமா  நிறுவ மாக உைர்திை தபருலம வர்கீஸ் குரிைல தை சாரும். 

அமுலின் தவற்றி திட்டத்ல  நாடு முழுவதும் தகாண்டு தசல்லும் 

வி மாக, ‘Operation Flood’ என்ற தபைரிலா  திட்டத்ல  3 கட்டங்களில் 

தசைல்படுத்  மத்திைஅரசு முன்வந் து. அதுதவ புகழ்மிக்க தவண்லமப் 

புரட்சிைா து.  மிழக அரசு நிறுவ மா  ஆவினும் தவண்லமப் 

புரட்சியின் வழித் த ான்றல் ான். தவண்லமப் புரட்சியின்  ந்ல ைா  

வர்கீஸ் குரிைன் பிறந் நாலள ஆண்டுத ாறும் நவம்பர் 26ஆம் த தி 

த சிை பால் நாளாக மத்திை கால்நலட பராமரிப்பு, பால்வளத்துலற 

சிறப்பாக தகாண்டாடி வருகிறது. அந்  வலகயில், அவரது நூற்றாண்டு 

பிறந் நாள் தநற்று தகாண்டாடப்பட்டது. இல தைாட்டி, அவலர 

தபருலமப்படுத்தும் வி மாக ஆவின் பால் நிறுவ ம்   து பால் 

பாக்தகட்களில் ‘தசலவதை வாழ்க்லக’ என்ற வரிகளுடன் Dr வர்கீஸ் 

குரிைனின் புலகப்படத்ல யும் தவளியிட்டு தபருலமப்படுத்தியுள்ளது. 

வர்கீஸ் குரிைனின் தவண்லமப்புரட்சி, நாட்டு மாடுகளின் அழிவுக்குக் 

காரணம் என்று ஒரு  ரப்பில் கூறப்பட்டு வந் ாலும், இந்திைாவில் பால் 

உற்பத்தி குலறவாக இருந்  ால், பால் பவுடர்கள் தவளிநாடுகளில் 

இருந்து இறக்குமதி தசய்ைப்பட்டது. பால், பவுடர் தரஷன் முலறயில் 

வழங்கப்பட்ட முலறலை மாற்றி, இன்று எங்கும், எப்தபாதும் பால் 

வாங்கும் நிலலக்கு நாம் முன்த றியுள்ள ற்கு வர்கீஸ் குரிைனின் 

புரட்சி ான் காரணம் என்பல  ைாராலும் மறுக்க முடிைாது. 

 

2. அரசின் தகாள்லககளால் சர்வத ச  கவல் த ாழில்நுட்ப லமைமாக 

 மிழகம் மாறும்: ‘கத க்ட் 2021’ கருத் ரங்லக த ாடங்கிலவத்து 

மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் உறுதி 

மத்திை மின் ணு,  கவல் த ாழில்நுட்பத் துலற,  மிழக அரசின் 

எல்காட் நிறுவ ம், இந்திை த ாழில் கூட்டலமப்பு (சிஐஐ) இலணந்து 

நடத்தும்  கவல் மற்றும்  கவல் த ாழில்நுட்பம் த ாடர்பா  ‘கத க்ட் 

2021’ என்ற இரண்டு நாள் கருத் ரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி தசன்ல  

கிண்டியில் உள்ள ஐடிசி தசாழா ஓட்டலில் தநற்று த ாடங்கிைது. இல  

மு ல்வர் ஸ்டாலின் த ாடங்கி லவத்து தபசிை ாவது: 

1996’க்கு முன்பு  மிழகத்தில் 34 தமன்தபாருள் நிறுவ ங்கள் இருந்  

நிலலயில், அந்  எண்ணிக்லகலை திமுக அரசு ான் 666 ஆக 

மாற்றிைது. ஒரு மாநிலத்துக்கு மிகப்தபரிை முன்த ற்றம், மு லீடுகலள 

தகாண்டு வருவதில்  கவல் த ாழில்நுட்பத் துலற முன் ணி 

வகிக்கிறது.  கவல் த ாழில்நுட்பத் துலறயில் நாட்டின் முன் ணி 

மாநிலமாக, உலக அளவில் கவ ம் ஈர்க்கக்கூடிை மாநிலமாக  மிழகம் 

உள்ளது. நாட்டிதலதை மின் ணுப் தபாருட்கள் ஏற்றுமதி தசய்யும் 

முக்கிை மாநிலங்களில்  மிழகமும் ஒன்று. 

கணினி, மின் ணுவிைல், ஆப்டிகல்  ைாரிப்புகள்  ைாரிப்பில் நாட்டில் 

2ஆம் இடத்திலும், எதலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏற்றுமதியில் 3ஆம் இடத்திலும் 

உள்தளாம்.  கவல் த ாழில்நுட்பத் துலறயில் வளர்ச்சிக்கா  புதிை 

வாய்ப்புகலள பைன்படுத்தி, மு ல் இடத்ல   க்கலவக்க  மிழக அரசு 

முைற்சித்து வருகிறது. 

 ரவு லமைங்கலள அலமப்பதில்  மிழகம் சிறந்து விளங்கும்நிலலயில், 

அதில் மு லீடுகலள ஈர்க்க ஒரு தகாள்லக தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

அத தபால,  ரவுகலள அடிப்பலடைாக தகாண்ட தகாள்லக 

வடிவலமத் லில், மாநிலத்தின் திறல  தமம்படுத்தும் தநாக்கில், 

தசன்ல  கணி விைல் கழகத்துடன்  மிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலம 

ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் தசய்துள்ளது. 

த ாழிற்துலற, நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப மாநிலத்தின் உட்கட்டலமப் 

-லப தமம்படுத் , புறவழிச் சாலலகள், தசன்ல  தமட்தரா இரயில் 

விரிவாக்கம், புதிை விமா  நிலலைம் தபான்ற குறிப்பிடத் க்க 

உட்கட்டலமப்பு திட்டங்கலள அரசு முன்த டுத்து வருகிறது. 

 கவல் த ாழில்நுட்பத்துலறகளில் வளர்ந்துவரும் த ாழில்நுட்பங்கலள 

 மிழகத்தில் உள்ள த ாழில் நிறுவ ங்கள் பின்பற்ற தவண்டும். 

த ாழில்களுக்கு த லவைா  முழு ஆ ரலவ  மிழக அரசு வழங்கும் 

என்று உறுதி அளிக்கிதறன். நவீ  ஒற்லறச் சாளர முலற மூலம், 

எளி ாக வணிகம் தசய்வல  தமம்படுத்  அரசு பல சீர்திருத் ங்கலள 

தசய்து வருகிறது. 

எங்களது புதிை தகாள்லககள், முன்முைற்சிகள்  மிழகத்ல  சர்வத ச 

 கவல் த ாழில்நுட்ப லமைமாக மாற்றும். மாநிலத்தின் தபாருளா ாரம், 

த ாழில் துலற வளர்ச்சிக்கு  லடைாக உள்ள அல த்து பிரச்சில க 

-ளுக்கும் தீர்வு காண்பதில் த ாழில் துலறயுடன் இலணந்து தசைல்படு 

-தவாம்.  கவல் த ாழில்நுட்பத் துலற நமது லட்சிைமா  1 லட்சம் தகாடி 

டாலர் இலக்லக அலடை உ வும். இவ்வாறு மு ல்வர் கூறி ார். 

 

3. ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ த்தின் - 2 சுரங்கங்களுக்கு 5 நட்சத்திர 

அந் ஸ்து: 

ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ த்தின் இரண்டு சுண்ணாம்புக்கல் 

சுரங்கங்களுக்கு மத்திை அரசின் 5 நட்சத்திர அந் ஸ்து கிலடத்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ ம் தவளியிட்டுள்ள தசய்திக் 

குறிப்பு: 

நாடு முழுவதுமுள்ள 1,029 சுரங்கங்கள் ஆன்லலனில் சுைமதிப்பீட்லட 

 ாக்கல் தசய்  . பின் ர் அலவ இந்திை சுரங்க பணிைகத் ால் 2019-

20-ம் ஆண்டுக்கா  5 நட்சத்திர விருதுக்கு பரிசீலிக்கப்பட்ட . இதில் 

40 சுரங்கங்கள் (பல்தவறு உதலாகங்கள் மற்றும் கனிமங்கள்) 5 

நட்சத்திர விருதுக்கு த ர்வு தசய்ைப்பட்ட . 

ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ த்தின் தமலதவங்கதடஸ்வரபுரம், புதுப் 

பாலளைம் & தபரிைங்களூர் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கங்களுக்கு மத்திை 

அரசின் 5 நட்சத்திர அந் ஸ்து கிலடத்துள்ளது. 

 

 



         

    

4. 2070’க்குள் ஆலலக் கழிவு தவளிதைற்றம் பூஜ்ை நிலலலை அலடை 

அரசு இலக்கு: 

சர்வத ச பருவநிலல கவுன்சில் கூட்டத்தில் காதணாலி வாயிலாக 

நடத்திை ஆதலாசல யின் தபாது மத்திை சுற்றுச்சூழல் துலற 

அலமச்சர் பூதபந் ர் ைா வ் தபசிை ாவது: 

நாடு முழுவதும் 2070ஆம் ஆண்டுக்குள் வளிமண்டலத்ல  பாதிக்கா  

கழிவுகலள தவளிதைற்றா  ஆலலகள் உள்ள நாடாக உருவாக 

தவண்டும். அந்  இலக்லக எட்டுவ ற்கா  நடவடிக்லககலள த ாழில் 

நிறுவ ங்கள் தமற்தகாள்ள தவண்டும். வளிமண்டல பாதிப்பு என்பது 

யூகத்தின் அடிப்பலடயிலா து அல்ல என்பல   ற்தபாது கால 

நிலலகளில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள் நமக்கு உணர்த்தி வருகின்ற . 

எதிர்பாரா வறட்சி, தபரு தவள்ளம், புைல், நீடித்திருக்கும் அ ல் காற்று, 

மாறிவரும் பருவ சூழல் ஆகிை பாதிப்புகலள நாம் சந்தித்து வருகிதறாம். 

பருவ நிலல மாறுபாட்டில் கரிைமில வாயு தவளிதைற்றத்ல க் 

குலறப்பதில் த ாழில் நிறுவ ங்களுக்கு மிக முக்கிை பங்குண்டு. அல  

உணர்ந்து தசைல்பட தவண்டும். இந்திைத்த ாழில்நிறுவ ங்கள் 

மிகவும் இக்கட்டா   ருணங்களில் பல சா ல கலளப் புரிந்துள்ளது.  

அத தபால நமது புவிலைக் காப்பதிலும் ஒன்றிலணந்து தசைல்பட 

தவண்டும். பருவமலழ மாறுபாடு, காடுகளில் தீ, அதிக அளவிலா  

தவள்ளப்தபருக்கு, சூறாவளி உள்ளிட்ட பருவ நிலல மாறுபாடுகள் 

நம்லமச் சுற்றி நிகழ்வல  நாம் புறந் ள்ளிவிட முடிைாது. இவ்வாறு 

பூதபந் ர் ைா வ் கூறி ார். - பிடிஐ 

 

5. பிஹார், உ.பி., ொர்க்கண்ட் ஏலழ மாநிலமாக அறிவிப்பு: நிதி ஆதைாக் 

ஆய்வில்  கவல் 

நிதி ஆதைாக் அலமப்பு இந்திை மாநிலங்களின் தபாருளா ார நிலலலை 

பன்முக ஏழ்லம குறியீட்தடண் அடிப்பலடயில் ஆய்வு தசய்துள்ளது. 

சுகா ாரம், ஊட்டச்சத்து, கல்வி மற்றும் வாழ்க்லக  ரம் உள்ளிட்ட 12 

காரணிகலளக் கணக்கில் தகாண்டு நிதி ஆதைாக்  ைாரித் துள்ள 

மாநிலங்களின் ஏழ்லம குறியீட்தடண் அறிக்லகயில் கூறியிருப்ப ாவது: 

பிஹார், ொர்க்கண்ட், உத் ர பிரத சம் ஆகிை மாநிலங்கள் மு ல் 3 

ஏலழ மாநிலங்களாக உள்ள . பிஹார் மக்கள் த ாலகயில் 51.91 

ச வீ த்தி ரும், ொர்க்கண்டில் 42.16 ச வீ த்தி ரும், உபியில் 37.79 

ச வீ த்தி ரும் ஏழ்லமயில் உள்ள ர். மபியில் 36.65, தமகாலைாவில் 

32.67 ச வீ ம் ஏலழ மக்கள் உள்ள ர். பட்டிைலில் கலடசி ஐந்து 

இடங்களில் தகரளா (0.71%), தகாவா (3.76%), சிக்கிம் (3.82%),  மிழ்நாடு 

(4.89%), பஞ்சாப் (5.59%) மாநிலங்கள் உள்ள . 

NITI ஆதைாக்கின் இந்  ஏழ்லம குறியீட்தடண் அறிக்லக சர்வத ச 

அளவில் அங்கீகரிக் கப்பட்ட ஆக்ஸ்தபார்ட் ஏழ்லம மற்றும் மனி வள 

தமம்பாட்டு திட்டம் மற்றும் ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் ஆகிை  இலணந்து 

உருவாக்கிை ஆய்வுமுலறயின் அடிப்பலடயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ‘இன்டர்தபால்’ நிர்வாக குழுவுக்கு சிபிஐ சிறப்பு இைக்குநர் த ர்வு 

‘இன்டர்தபால்’ எ ப்படும் சர்தவத ச தபாலீஸ் அலமப்பின் நிர்வாகக் 

குழுவுக்கு இந்திைாவின் சார்பில் தபாட்டியிட்ட சிபிஐ சிறப்பு இைக்குநர் 

பிரவீன் சின்கா த ர்வு தசய்ைப்பட்டார். 

சர்வத ச தபாலீஸ் அலமப்பா  ‘இன்டர்தபால்’ சர்வத ச அளவில் 

தீவிரவா ம், தபால  கடத் ல், இலணை ள குற்றங்களுக்கு எதிராக 

தசைல்படுகிறது. ‘இன்டர்தபால்’ அலமப்பின் 89ஆவது தபாதுச்சலப 

கூட்டம் துருக்கியின் இஸ் ான்புல்லில் நடந்து வருகிறது. 

‘இன்டர்தபால்’ அலமப்பின் நிர்வாகக் குழுவுக்கு ஆசிைாவில் இருந்து 

த ர்ந் த டுக்கப்படும் 2 உறுப்பி ர்கள் இடங்களுக்கு த ர் ல் நடந் து. 

இதில் இந்திைா, சிங்கப்பூர், சீ ா, தகாரிைா, தொர்டான் நாடுகளிலடதை 

தபாட்டி நிலவி ைது. இந்திைாவின் சார்பில் தபாட்டியிட்ட சிபிஐ சிறப்பு 

இைக்குநர் பிரவீன் சின்கா நிர்வாக குழு உறுப்பி ராகத் த ர்வு 

தசய்ைப்பட்டார். 

பிரவீன் சின்காவுக்கு பல்தவறு நாடுகள் ஆ ரவு அளித்  . இ ற்காக 

பல்தவறு நாடுகளின் தூ ரகங்கலள இந்திை அதிகாரிகள் த ாடர்பு 

தகாண்டு ஆ ரவு திரட்டி ர். உலக அளவில் ஒருங்கிலணந்  

இந்திைாவின் தீவிர பிரச்சாரத்துக்கு தவற்றி கிலடத்துள்ள ாக 

தவளியுறவு அதிகாரிகள் த ரிவித்  ர். குெராத் ஐபிஎஸ் அதிகாரிைா  

பிரவீன் சின்கா  ற்தபாது சிபிஐ சிறப்பு இைக்குநராக பணிைாற்றி 

வருகிறார். பிரவீன் சின்கா த ர்ந்த டுக்கப்பட்டிருப்ப ன் மூலம் சர்வத ச 

அளவிலா  குற்றங்கலளத்  டுக்கும் ‘இன்டர்தபால்’ அலமப்பின் 

முைற்சியில் இந்திைா தமலும் தீவிர பங்காற்றும் என்று தவளியுறவு 

அதிகாரிகள் த ரிவித்  ர். 

 

6. அவசர அவசிை ம்! | இலளஞர்களுக்கு தவலலவாய்ப்லப 

உருவாக்குவது குறித்   லலைங்கம் 

அசீம் பிதரம்ஜி பல்கலலக்கழகம் நடத்திை தகாலவட் கால இந்திைாவின் 

நிலல குறித்  ஆய்வின்படி, 23 தகாடி இந்திைர்கள் அந்  காலகட்டத்தில் 

வறுலமக்தகாட்டுக்கு கீதழ  ள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். அக்தடாபர் 2021 

நிலவரப்படி, தவலலவாய்ப்பின்லம 7.7% அளவுக்கு அதிகரித்திருக்கிறது. 

 ானிைங்கி இைந்திரங்களின் உ வியுடன் நிறுவப்படும் 

பிரம்மாண்டமா  த ாழிற்சாலலகள், தவலலவாய்ப்பின்லம 

அதிகரிப்ப ற்கா  இன்த ாரு காரணம்.  

இந்திை த ாழில்துலறயி ரின் கூட்டலமப்பு (சிஐஐ) தவளியிட்டிருக்கும் 

புள்ளிவிவரப்படி, இந்திைாவில் 6.34 தகாடி குறு, சிறு நடுத் ர 

த ாழிற்சாலலகள் இருக்கின்ற . ஏறத் ாழ 12 தகாடி த ாழிலாளர்கள் 

அவற்றில் பணிைாற்றுகிறார்கள். தமாத்  உற்பத்திப் தபாருள்களில் 

33.4% அங்கு ான்  ைாரிக்கப்படுகின்ற . இந்திை உற்பத்திைாளர்கள் 

சங்கத்தின் ஆய்வின்படி, அவற்றில் மூன்றில் ஒரு பங்கு 

த ாழிற்சாலலகளும், சுைத ாழில் தசய்பவர்களும் தபாதுமுடக்கத்ல த் 

த ாடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு த ாழில் இழந்திருக்கிறார்கள். அரசின் 

பல்தவறு திட்டங்களாலும், நிதியு விகளாலும்கூட அவர்களால் மீண்தடழ 

முடிைவில்லல.  

உற்பத்தித் துலறக்கு அரசு பல்தவறு சலுலககலள அறிவித்தும்கூட 

கடந்  ஐந்து ஆண்டுகளில் ஜிடிபியில் உற்பத்தித் துலறயின் பங்கு 17% 

என்பல த்  ாண்டி உைரவில்லல. அதுமட்டுமல்லாமல், 2016-17- இல் 

உற்பத்தித் துலறயில் தவலலவாய்ப்பு தபற்றிருந்த ாரின் எண்ணிக்லக 

5.1 தகாடி என்றால், 2020-21-இல் அது 2.73 தகாடிைாகக் 

குலறந்திருக்கிறது. இந் ப் பின் ணியில் பார்க்கும்தபாது நமது 

தபாருளா ார அணுகுமுலறலை மாற்ற தவண்டிை அவசிைம் த ரிகிறது.  

அதிநவீ  த ாழிற்சாலலகலளயும், மிகப்தபரிை இைந்திரமை 

அலமப்புகலளயும் ஊக்குவிப்ப ற்குப் பதிலாக, நம்முலடை கவ ம் குறு, 

சிறு நடுத் ரத் த ாழிற்சாலலகலளயும், சுை த ாழில்கலளயும் 

ஊக்குவிப்பதில் ான் இருக்க தவண்டும். த ாழில்நுட்ப உ வி, 

தபாதுமா  மு லீடு ஆகிைவற்லற வழங்கி தவலலயில்லா தபாறியிைல் 

பட்ட ாரிகள் சுை த ாழில் தசய்வ ற்கும், பலருக்கு தவலலவாய்ப்லப 

வழங்குவ ற்கும் வழிவலக தசய்வது இப்தபால ை அவசிைத் த லவ. 

அதிகரித்து வரும் தவலலவாய்ப்பின்லமக்கு த ாழில்நுட்ப மாற்றங்கள் 

காரணமாக இருக்கும் என்பல  வரலாறு பலமுலற 

உணர்த்தியிருக்கிறது. தமாட்டார் வாக ங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டல த் த ாடர்ந்து குதிலர வண்டி, மாட்டு வண்டி 

ஓட்டிைவர்கள் தவலலவாய்ப்பிழந் ார்கள். தமாட்டார் வாக ங்கள் 

ஓடுவ ற்காக சாலலகள் தபாடப்பட்டதபாது அ ன்மூலம் புதிை 

தவலலவாய்ப்புகள் உருவாயி . தமாட்டார் வாக  பழுது பார்த் ல் 

த ாழில் பலருக்கு தவலலவாய்ப்லப வழங்கிைது. அலவ அதிகரித்  

வளர்ச்சிலையும் தவலலவாய்ப்லபயும் உருவாக்கிைதுதபால, எல்லா 

த ாழில்நுட்ப அறிமுகமும் மு லில் தவலலவாய்ப்பிழப்லபயும், பிறகு 

புதிை வலகயிலா  அதிகரித்  தவலலவாய்ப்லபயும் உருவாக்குவல  

நாம் பார்க்கிதறாம். 

அதிகரித்  வளர்ச்சி விகி ம், குலறந்  அளவு தவலலவாய்ப்பு 

உருவாக்கத்துக்கு வழிதகாலுகிறது என்கிற கருத்ல  முற்றிலுமாக 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடிைாது. கடந்  இருபது ஆண்டுகளில் லகப்தபசி 

பழுதுபார்த் ல், வாடலக கார் ஓட்டு ல், தஹாட்டல் த ாழில், சுற்றுலா 

த ாழில், சுை த ாழில்கள் உள்ளிட்டலவ தபரிை அளவில் 

தவலலவாய்ப்லப உருவாக்கியிருக்கின்ற . தவலலவாய்ப்பு 

இழத் லலவிட அதிக அளவில் தவலலவாய்ப்பு உருவாக்கம் 

ஏற்படுதமைா ால் அது வளர்ச்சியின் அலடைாளம். 

மத்திை அரசின் ஆய்வறிக்லக ஒன்றின்படி, 2012-2018-க்கு இலடதை 

நகர்ப்புற தவலலவாய்ப்பின்லம மூன்று மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. 

2018-இல் 15 வைதுக்கும் 24 வைதுக்கும் இலடதைைா வர்களில் 

தவலலயில்லா வர்களின் எண்ணிக்லக 28.5%. அத  காலகட்டத்தில் 

'ஊதிை விகி ம்' குலறந்திருக்கிறது.  

ஊதிைத்ல விட விலலவாசி கூடு லாக அதிகரிக்கும்தபாது அ  ால் 

த ாழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கதள  விர பை லடவதில்லல.  

இப்தபால ை நிலலயில், ஆண்டுத ாறும் 1.2 தகாடி தபர் 

தவலலவாய்ப்பு த டுபவர்கள் பட்டிைலில் இலணகிறார்கள். அவர்களில் 

சுமார் 70 லட்சம் தபருக்குத் ான் தவலலவாய்ப்பு உருவாகிறது. இது 



         

    

ஆபத் ா  தபாக்கு. உட டிைாக நாம் தவலலவாய்ப்பு குறித்து 

சிந்தித் ாக தவண்டும்.  

அ ற்கு நமது கல்வி முலறயில் சீர்திருத் ம் அவசிைத் த லவ. இப்தபாது 

தபரும்பாலா  இலளஞர்களும் அரசுப் பணி கிலடப்ப ற்காக 

படிப்பவர்களாகத் ான் இருக்கிறார்கள். அரசுப் பணிைாளர்களுக்குக் 

கிலடக்கும் ஊதிைம்,  னிைார் துலறயில் திறன் சார்ந்  

தசவிலிைர்களுக்தகா கணினி த ாழில்நுட்பம் த ரிந் வர்களுக்தகா 

 னிைார் பள்ளி ஆசிரிைர்களுக்தகா கிலடப்பதில்லல. நமது கல்வி 

முலற அரசுப் பணிலை ஊக்குவிப்ப ாக இருக்கும் நிலல மாற 

தவண்டும். 

அடுத்  ாக, த ாழிலாளர் நலச் சட்டங்களில் மாற்றம் அவசிைம். 

த ாழிலாளர் நலச் சட்டங்கள் கடுலமைாக இருப்ப ால், ஒருவர் திறன் 

குலறந் வராக இருந் ாலும், முலறைாகச் தசைல்படாமல் இருந் ாலும் 

அவலர எளிதில் பணி நீக்கம் தசய்ை முடிவதில்லல. அ  ால் எல்லா 

நிறுவ ங்களும் மனி  சக்திலைக் குலறத்து  ானிைங்கி 

இைந்திரங்களுக்கு முன்னுரிலம வழங்குகின்ற . கூடு ல் 

மக்கள்த ாலகயுள்ள இந்திைா தபான்ற நாடுகளில், தவலலவாய்ப்லப 

அதிகரித் ாக தவண்டும். அத தநரத்தில், உற்பத்தித் துலறயும் 

பலவீ ப்பட்டுவிடக் கூடாது.  

ஆண்தடான்றுக்கு 12 தகாடி இலளஞர்களுக்கு தவலலவாய்ப்பு 

உருவாக்குவது ான் மத்திை - மாநில அரசுகளின் இலக்காக இருக்க 

தவண்டும். அ ற்கு நமது கல்வி முலறயிலும், த ாழிலாளர் நலச் 

சட்டங்களிலும் மாற்றம் அவசிைம்! 

 

7. த சிை பாதுகாப்பு நலனின் அடிப்பலடயிதலதை ராணுவ தகாள்மு ல்: 

தவளியுறவு அலமச்சகம் 

ரஷிைாவிடமிருந்து எஸ்-400 ரக ஏவுகலண த ாகுப்புகலள 

தகாள்மு ல் தசய்யும் விவகாரத்தில் அதமரிக்காவின் ஒப்பு ல் குறித்து 

ஐைப்பாடு நிலவி வரும் நிலலயில், ‘இந்திைா சு ந்திரமா  தவளியுறவு 

தகாள்லகலைக் தகாண்டுள்ளது. தமலும், த சிை பாதுகாப்பு நலனின் 

அடிப்பலடயிதலதை ராணுவ தகாள்மு லல தமற்தகாள்கிறது’ என்று 

மத்திை தவளியுறவு அலமச்சகம் த ரிவித்துள்ளது. 

 

காதணாலி வழியில் தவள்ளிக்கிழலம நலடதபற்ற ரஷிைா - இந்திைா - 

சீ ா ஆகிை 3 நாடுகளின் தவளியுறவு அலமச்சர்கள் பங்தகற்ற ஆாா்ஐசி 

மாநாட்டில், எஸ்-400 ஏவுகலண த ாகுப்பு தகாள்மு ல் விவகாரம் 

குறித்து விவாதிக்கப்பட்ட ா என்ற தசய்திைாளர்களின் தகள்விக்கு 

தவளியுறவு அலமச்சக தசய்தித்த ாடர்பாளர் அரிந் ம் பாக்சி இப்பதிலல 

த ரிவித் ார். தமலும், ‘இந்திைாவும் அதமரிக்காவும் விரிவா  சர்வத ச 

பாதுகாப்பு துலற சார்ந்  கூட்டுறலவ தகாண்டுள்ள . 

அதுதபால, ரஷிைாவுடன் சிறப்புவாய்ந்  சு ந்திரமா  ராணுவ 

கூட்டுறலவ இந்திைா தகாண்டுள்ளது. தமலும், இந்திைா சு ந்திரமா  

தவளியுறவு தகாள்லகலைக் தகாண்டுள்ளது. அந்  வலகயில், த சிை 

பாதுகாப்பு நலனின் அடிப்பலடயிதலதை பாதுகாப்புத்துலறசார் தகாள் 

மு ல்கலள இந்திைா தமற்தகாள்கிறது’ என்றும் அவர் பதிலளித் ார். 

ரஷிைாவிடம் இருந்து 5 பில்லிைன் டாலர்கள் (சுமார் `37,172 தகாடி) 

மதிப்பில் அதிநவீ  எஸ்-400 ரக ஏவுகலணத் த ாகுப்புகலளக் 

தகாள்மு ல் தசய்வ ற்கு அந்நாட்டுடன் இந்திைா கடந்  2018ஆம் 

ஆண்டு ஒப்பந் ம் தசய் து. இ ற்கிலடதை ரஷிைாவுட ா  ஆயு க் 

தகாள்மு லலக் லகவிடுமாறு அல த்து நட்பு நாடுகளுக்கும் 

அதமரிக்கா த ாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. 

ரஷிைாவிடமிருந்து பாதுகாப்புத்  ளவாடங்கலளக் தகாள்மு ல் 

தசய்வதில் இந்திைாவுக்கு விலக்கு அளிப்பது குறித்து அதமரிக்கா 

இன்னும் முடிதவடுக்கவில்லல. இருந் தபாதிலும், இந்திைாவுக்கு எஸ்-

400 ரக ஏவுகலணத் த ாகுப்புகலள விநிதைாகிக்கும் பணிகள் 

த ாடங்கியுள்ள ாக, ரஷிை ராணுவ த ாழில்நுட்ப ஒத்துலழப்பு தசலவ 

அலமப்பின் இைக்குநர் கடந்  வாரம் கூறி ார் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

தவளியுறவு அலமச்சர் S தெய்சங்கர், சீ  தவளியுறவு அலமச்சர் வாங் யி 

மற்றும் ரஷிை தவளியுறவு அலமச்சர் தசர்தகய் லாவ்தராவ் ஆகிதைார் 

பங்தகற்ற ஆர்ஐசி மாநாட்டில், ‘ஐநா பாதுகாப்புகவுன்சில் வலரைலறலை 

மீறி ஒரு லலபட்சமா  ஒப்பு ல்கலள அளிப்பதும், அதிகார வரம்லப 

நீட்டிக்க முைற்சிப்பதும் சர்வத ச சட்ட தகாள்கலளகளுக்கு முரணா  

-லவ’ என்று மூன்று நாடுகள் சார்பிலும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட ாகவும் 

அவர் த ரிவித் ார். 

 

8. இந்திைா-பிரான்ஸ் கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி நிலறவு 

இந்திைா-பிரான்ஸ் ராணுவம் இலணந்து நடத்திை 12 நாள் கூட்டுப் 

பயிற்சி நிலறவலடந் து. 

பிரான்ஸில் நலடதபற்ற இந் ப் பயிற்சியில் கூட்டுத் திட்டமிடல், 

தசைல்பாடுகளின் பரஸ்பர புரி ல், ஐநா சலபயின் சாச த்தின் கீழ் 

பைங்கரவா  எதிர்ப்புச் சூழலில் கூட்டாகச் தசைல்படுவ ற்குத் 

த லவைா  ஒருங்கிலணப்பு அம்சங்கலள அலடைாளம் காண்பது 

ஆகிைவற்றுக்கு முக்கிைத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. 

களப்பயிற்சி, கடி ப்பணிச்சூழல்கள், எதிர்ப்பு நடவடிக்லககள் 

உள்ளிட்டவற்றில் வீரர்கள் ஈடுபட்ட ர். இரண்டு கட்டங்களாக 

நடத் ப்பட்ட பயிற்சியின் தபாது இரு ரப்பு வீரர்களும்  ங்களது சிறந்  

தசைல்முலறகள் மற்றும் அனுபவங்கலள பகிர்ந்து தகாண்ட ர். இரு 

நாட்டு பலடகளின் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டத ாடு மட்டுமல்லாமல் விலள 

-ைாட்டு மற்றும் கலாசார நடவடிக்லககளிலும் இலணந்து ஈடுபட்டு 

நட்புறலவ வளர்த்  ர். பயிற்சி குறித்து நாட்டு ராணுவப் பிரிவுகளும் 

திருப்திலை தவளிப்படுத்தி . பைங்கரவா ம் இல்லா  உலகத்ல  

உறுதி தசய்யும் பைணத்தின் மற்தறாரு குறிப்பிடத் க்க லமல்கல்லாக 

இந் ப் பயிற்சி விளங்கிைது என்று மத்திை தசய்தி  கவல் பிரிவு 

தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்குறிப்பில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9. தில்லி திகார் சிலறயில் திருவள்ளுவர் சிலல திறப்பு 

தில்லி திகார் சிலறயின்  மிழ்நாடு சிறப்புக் காவல்பலடயின் எட்டாவது 

பட்டாலிைன் கமாண்டட் அலுவலக வளாகத்தில் அலமக்கப்பட்ட 

திருவள்ளுவர் சிலலலை சிறப்பு ஆயு ப்பலட காவல்துலற கூடு ல் 

இைக்குநர் தெ ரல் அபய்குமார்சிங் தவள்ளிக்கிழலம திறந்து லவத் ார். 

தமலும், அரசிைலலமப்பு சட்ட நாலளதைாட்டி கமாண்டன்ட் டி தசந்தில் 

குமார் முன்னிலலயில் அதிகாரிகள், காவலர்கள் இந்திை அரசிைலலமப்பு 

முகப்புலரலை வாசித்து உறுதிதமாழி எடுத்துக்தகாண்ட ர். இந் த் 

திருவள்ளுவர் சிலலலை வடிவலமத்  காவலர் சி விஷ்ணு சங்கர். 

 

10. `1302 தகாடியில் 15.60 லட்சம்  ணிக்லக மறுப்புகள் தீர்வு 

தசய்ைப்படாமல் நிலுலவயில் உள்ள ால் அறநிலலைத்துலற 

கட்டுப்பாட்டில் இருந்   ணிக்லக பிரிவு நிதித்துலறயின் கட்டுப்பாட்டில் 

 னித்துலறைாக இைங்கும்:  மிழக அரசு உத் ரவு 

அறநிலலைத்துலற கட்டுபாட்டில் இருந்   ணிக்லக பிரிவு நிதித் 

துலறயின் கட்டுபாட்டில்  னித்துலறைாக தசைல்படும் என்று  மிழக 

அரசு உத் ரவிட்டு அரசாலண தவளியிட்டுள்ளது. இது குறித்து  மிழக 

அரசின் அறநிலலைத்துலற மு ன்லம தசைலாளர் சந் ரதமாகன் 

தவளியிட்டுள்ள அரசாலணயில் கூறியிருப்ப ாவது: 

தகாயில்களின்  ணிக்லகக்தக  இந்து சமை அறநிலலைத்துலற 

ஆலணைரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இந்து சமை அறநிலலைத்துலறயின் 

 ணிக்லகப் பிரிவா து உள்ளாட்சி நிதி  ணிக்லக துலறயிலிருந்து 

பிரித்து, ஏற்படுத் ப்பட்டது.  ற்தபாது சமை அறநிறுவ ங்களின் 

 ணிக்லகயில  தமற்தகாள்ள  ணிக்லகப் பிரிவா து 19 மண்டலங் 

-களாக பிரிக்கப்பட்டு 4 துலணத்  லலலம  ணிக்லக அலுவலர் 

அலுவலகங்களும், 15 மண்டல  ணிக்லக அலுவலர் அலுவலகங்களும் 

இவர்களுக்கு உ விைாக 27 உ வி  ணிக்லக அலுவலர் 

அலுவலகங்களும் தசைல்பட்டு வருகிறது. 

 ணிக்லக மற்றும் தமலாய்வு பணிகலள தமற்தகாள்ள 295  ணிக்லக 

பணியிடங்களில்  ணிக்லக பிரிவின் அலுவலக பணிகள் 

தமற்தகாள்ளும் பணிைாளர்கலள  விர்த்து உள்ள 274  ணிக்லக 

பணியிடங்களில் காலி பணியிடங்கள் தபாக 235  ணிக்லக 

பணிைாளர்கள்  ணிக்லக பணியில  தமற்தகாண்டு வருகின்ற ர்.  

இந்து சமை அறநிலலைத்துலறயின்  ணிக்லகைாளர்கலளக் தகாண்டு 

தகாயில்களின்  ணிக்லககள் தமற்தகாள்ளப்பட்டு தவளியிடப்பட்ட 

 ணிக்லக அறிக்லககள் மீது நடவடிக்லககள் தமற்தகாண்டு தீர்வு 

தசய்ைப்பட தவண்டிை  ணிக்லக  லடகள் கடந்  31.3.2021 அன்று 

நிலவரப்படி ரூ.1302 தகாடி உள்ளடக்கிை 15,60,574  ணிக்லக 

மறுப்புகள் தீர்வு தசய்ைப்படாமல் நிலுலவைாக உள்ளது. 

இந்து சமை அறநிலலைத் துலற ஆலணைரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 

நிர்வாகப் பிரிவு மற்றும்  ணிக்லகப் பிரிவுகள் தசைல்பட்டு வருவ ால், 

 ணிக்லகப் பணி  னித்துவமாக நலடதபறவில்லல. இந்து சமை 

அறநிலலைத்துலற  ணிக்லகப்பிரிவில  இந்து சமை 

அறநிலலைத்துலற கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவித்து,  ணிக்லகப் பணி 



         

    

தமற்தகாள்வதுடன்  ணிக்லகத்  லடகள் மீது அளிக்கப்படும் 

பதிலறிக்லககள் பரிசீலித்து, இந்து சமை அறநிலலைத்துலற  ணிக்லக 

பிரிவில  விடுவித்து  னிைாக அறநிலலைங்களின்  ணிக்லகத் 

துலற ஒன்றில  நிதித்துலறயின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தசைல்படும் 

வலகயில் ஏற்படுத்  இந்து சமை அறநிலலைத்துலற ஆலணைர் 

அரலசக் தகட்டுக் தகாண்டுள்ளார். 

இந்து சமை அறநிலலைத்துலறயில் உள்ள  ணிக்லக பிரிவில  

நிதித்துலறயின் கீழ் தசைல்படும்  னித்துலறைாக்கும் பட்சத்தில் 

தமற்கண்ட சட்ட விதிகளுக்கு திருத் ம் தமற்தகாள்ள  னிைாக அரசுக்கு 

கருத்துருக்கள் அனுப்பப்படவுள்ளது. இந்து சமை அறநிறுவ ங்களில் 

 ணிக்லக தமற்தகாள்வ ற்கு அறநிலலைை தகாலடகள் சட்டம் 1959, 

சட்டப்பிரிவு 92(2)’இன்படி உரிை விகி த்தில்  ணிக்லக கட்டணங்கள் 

சம்பந் ப்பட்ட அறநிறுவ ங்களால் அரசுக்கு ஈடுதசய்ைப்படும் என்ற 

விவரமும் இ  ால், அரசுக்கு கூடு ல் தசலவி ங்கள் எதுவும் ஏற்பட 

வாய்ப்பு இல்லல என்று ஆலணைர் த ரிவித்துள்ளார்.   

இந்து சமை அறநிலலைத்துலற ஆலணைரது தசைல்குறிப்பில  அரசு 

கவ முடன் பரிசீலல  தசய் து. பரிசீலல க்குப் பின் ர், 

தகாயில்களின்  ணிக்லகக்தக  இந்து சமை உள்ளாட்சி  ணிக்லக 

துலறயிலிருந்து பிரித்து த ாற்றுவிக்கப்பட்ட இந்து சமை அறநிலலைத் 

துலறக்கா   ணிக்லக பிரிவில  அறநிலலைத்துலறயின் கட்டுபாட்டி 

-லிருந்து விடுவித்து, அறநிலலைங்களின்  ணிக்லக துலற ஒன்றில  

நிதித்துலறயின் கட்டுபாட்டின்கீழ்  னித்துலறைாக தசைல்படும் 

வலகயில் அரசு ஆலணயிடுகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

1. “குள ோபல் ஸ்ளேட் ஆப் டேமோக்ரசி 2021” அறிக்கையின்படி, எந்த 

நோடு முதன்முகையோை “பின்சறுக்கும்” மக்ை ோட்சி நோடுைளின் 

பட்டியலில் ளசர்க்ைப்பட்டுள் து? 

அ) இந்தியா 

ஆ) அமெரிக்கா  

இ) பிரேசில் 

ஈ) UK 

✓ ெக்களாட்சி ெற்றும் ரேர்ேல் உேவிக்கான சர்வரேச நிறுவனம் (IDEA) 

ேனது அறிக்கககய “குரளாபல் ஸ்ரேட் ஆப் மேொக்ேசி 2021” என்ற 

ேகைப்பில் மவளியிட்ேது. அது முேன்முகறயாக அமெரிக்காகவ அேன் 

ஆண்டுப்பட்டியலில் “பின்சறுக்கிச்மசல்லும்” ெக்களாட்சி நாடுகளின் 

பட்டியலில் ரசர்த்துள்ளது. இந்ேப் பின்னகேவு, 2019’இல் மோேங்கியது 

என்று ேேவு மேரிவிக்கிறது. 

✓ 2021ஆம் ஆண்டு நிைவேப்படி, உைகில் 98 ெக்களாட்சிக் குடியேசுகள் 

உள்ளன. இந்தியா, பிலிப்கபன்ஸ் ெற்றும் அமெரிக்கா ரபான்ற சிை 

நாடுகள் ெக்களாட்சிக்கு எதிோன வன்முகறகளுக்கு எதிோக பல்ரவறு 

நேவடிக்ககககள விதித்ேன. 

 

2. சமீப டசய்திைளில் இேம்டபற்ை ‘மளேோசின்ளைோஸ் ளமனிடபஸ்ளேோ’, 

எந்த விண்டெளி நிறுெனத்தோல் அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள் து? 

அ) ISRO 

ஆ) NASA 

இ) ESA  

ஈ) JAXA 

✓ ஐரோப்பிய விண்மவளி முககெ (ESA) கவுன்சில், ஐரோப்பாவில் 

விண்மவளிப் பயன்பாட்கே விகேவுபடுத்துவேற்காக ‘Matosinhos 

Manifesto’க்கு ஒப்புேல் அளித்ேது. ESA’இன் 22 உறுப்பு நாடுககளச் 

ரசர்ந்ே அகெச்சர்கள் ககமயாப்பமிட்ே புதிய ஆவணம் “முடுக்கிகள்” 

என்ற மூன்று அவசே முயற்சிககள ரகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

✓ விண்மவளி வீேர்ககள விண்மவளிக்கு அனுப்புவேற்கும், வியாழனின் 

உகறந்ே நிைவு என்மசைேகை ஆய்வு மசய்வேற்கும் ESA’இன் மசாந்ே 

அகெப்கப நிறுவுவகே ரநாக்கொகக் மகாண்ே இரு திட்ேங்களிலும் 

அவர்கள் ககமயழுத்திட்ேனர். 

 

3. ைங்கை-பிரம்மபுத்ரோ-ளமக்னோ ஆற்றுப்படுகைைள் குறித்த WMO 

கூட்ேம் நகேடபறுகிை இடம் எது? 

அ) வாேணாசி 

ஆ) புது தில்லி  

இ) பாட்னா 

ஈ) ைக்ரனா 

✓ உைக வானிகை அகெப்பு (WMO), புவி அறிவியல் அகெச்சகம் ெற்றும் 

இந்திய வானிகை ஆய்வுத்துகற ஆகியகவ இகணந்து ஏற்பாடு மசய்ே 

கங்கக-பிேம்ெபுத்ோ-ரெக்னா (GBM) ஆற்றுப்படுகககள்குறித்ே கூட்ேம் 

சமீபத்தில் புது தில்லியில் மோேங்கியது. ரநபாளம், வங்கரேசம், பூோன், 

சீனா ஆகிய நாடுககளச் ரசர்ந்ே அறிவியைாளர்கள் இந்ேக் கூட்ேத்தில் 

கைந்துமகாள்கின்றனர். 

✓ இந்தியாவும் அேன் அண்கே நாடுகளும் எல்கைக்குட்பட்ே GBM ஆற்றுப் 

படுககககளப் பகிர்ந்துமகாள்வது, நீர்த்ரேக்கங்கள், ஆறுகள் ெற்றும் 

அகணநீர்பற்றிய ேேவுககளப் பகிர்ந்துமகாள்ளும் ஓர் அகெப்பான 

கைட்ோைஜிக்கல் SOS அகெப்கப உருவாக்கத்திட்ேமிட்டுள்ளன. 

 

4. சமீப டசய்திைளில் இேம்டபற்ை தோந்தியோ மோமோ, எந்த மோநிலத்தின் 

பழங்குடியினத் தகலெரோெோர்? 

அ) கர்நாேகா 

ஆ) ெகாோஷ்டிோ 

இ) ெத்திய பிேரேசம்  

ஈ) ஜார்கண்ட் 

✓ ெத்திய பிேரேச ொநிை முேைகெச்சர் சிவோஜ் சிங் மசௌகான், இந்தூரில் 

உள்ள பேல்பானி ேயில் நிகையம், ‘ோந்தியா ொொ இேயில் நிகையம்’ 

எனப் மபயர் ொற்றம் மசய்யப்படும் என்று அறிவித்ோர். ோந்தியா, ெத்திய 

பிேரேச ொநிைத்தில் பிறந்ே பழங்குடி ஆதிவாசி சமூகொன பில் பழங்குடி 

இனத்கேச்ரசர்ந்ேவர். பில்லின் ொொ ோந்தியா, டிச.4ஆம் ரேதி அன்று 

ஆங்கிரையர்களால் தூக்கிலிேப்பட்ோர். 

 

5. 12 மணி ளநரத்திற்குள் பதவிகய ரோஜினோமோ டசய்த “மக்ேளலனோ 

ஆண்ேர்சன்”, எந்த நோட்டின் முதல் டபண் பிரதமரோெோர்? 

அ) மேன்ொர்க் 

ஆ) ஆஸ்திரேலியா 

இ) சுவீேன்  

ஈ) அயர்ைாந்து 

✓ சமூக ெக்களாட்சிக் கட்சிகயச் ரசர்ந்ே ெக்ேரைனா ஆண்ேர்சன் 

சுவீேனின் முேல் மபண் பிேேெோவார். அவர் சமீபத்தில் பன்னிேண்டு 

ெணிரநேத்திற்குள் அந்ேப் பேவியில் இருந்து விைகினார். கூட்ேணியில் 

சிறுபான்கெயாக இருந்ே பசுகெக்கட்சி விைகியகே அடுத்து, கூட்ேணி 

-யின் பைம் குகறந்ேோல் அவர் பிேேெர் பேவிகய இோஜினாொ மசய்ய 

ரவண்டிய கட்ோயம் ஏற்பட்ேது. 

 

6.அகனத்து NFSA பயனோளிைளுக்கும் நபர் ஒன்றுக்கு மோதம் 5 கிகி 

தோனியத்கத இலெசமோை ெழங்கும் திட்ேத்தின் டபயடரன்ன? 

அ) PM – KVY 

ஆ) PM – JDY 

இ) PM – FBY 

ஈ) PM – GKAY  

✓ COVID மோேர்பான இகேயூறுகள் ெற்றும் மபாதுமுேக்கங்ககள அடுத்து 

இந்திய அேசாங்கத்ோல் “பிேேெர் கரிப் கல்யாண் அன்ன ரயாஜனா” 

மோேங்கப்பட்ேது. இந்ேத் திட்ேம் அகனத்து NFSA பயனாளிகளுக்கும் 

நபர் ஒன்றுக்கு ொேம் ஐந்து கிரைா ோனியங்ககள இைவசொக வழங்க 

முற்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்ேத் திட்ேத்கே 2021 டிசம்பர் முேல் 2022 

ொர்ச் வகே நீட்டிப்போக இந்திய அேசு அறிவித்ேது. 

 

7. ளதசிய குடும்பம் மற்றும் சுைோதோர ஆய்வின்படி (NFHS-5), 2019-

2021’இல் நோட்டில் 1000 ஆண்ைளுக்கு எத்தகன டபண்ைள் 

உள் னர்? 

அ) 1000 

ஆ) 941 

இ) 1020  

ஈ) 916 

✓ இந்திய அேசின் ெத்திய சுகாோே அகெச்சகம், 2019 ெற்றும் 2021’க்கு 

இகேயில் இேண்டு கட்ேங்களாக நேத்ேப்பட்ே ரேசிய குடும்பம் ெற்றும் 

சுகாோே ஆய்வின் (NFHS-5) ஐந்ோவது சுற்று முடிவுககள சமீபத்தில் 

மவளியிட்ேது. இந்ே ஆய்வின்படி, 2019-2021’இல், நாட்டில் ஆயிேம் 

ஆண்களுக்கு ஆயிேத்து இருபது மபண்கள் உள்ளனர். ரெலும், மொத்ே 

கருவுறுேல் விகிேம் இேண்டு சேவீேொக குகறந்துள்ளது. 

 

8. புரோடெக்ட் 75’இன்கீழ், அண்கமயில் இந்தியக் ைேற்பகேயில் 

இகைக்ைப்பட்ே நோன்ைோெது மகைந்திருந்து தோக்கும் ஸ்ைோர்பீன் 

ெகுப்பு நீர்மூழ்கிக்ைப்பல் எது? 

அ) INS சக்ோ 

ஆ) INS ைம்சா 

இ) INS ைம்ைா 

ஈ) INS ரவைா  

✓ புோமஜக்ட் 75’இன்கீழ் கட்ேப்பட்ே இந்தியாவின் 4ஆவது ெகறந்திருந்து 

ோக்கும் ஸ்கார்பீன் வகுப்பு நீர்மூழ்கிக்கப்பைான INS ரவைா இந்தியக் 

கேற்பகேயில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ேக் கப்பகை பிோன்ஸின் 

கேற்பகேக் குழுவுேன் இகணந்து ெசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவனம் 

உருவாக்கியுள்ளது. ஐஎன்எஸ் கல்வாரி, கந்ரேரி, கேஞ்ச் ஆகிய மூன்று 

ஸ்கார்பீன் வகக நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் உருவாக்கப்பட்டு கேற்பகேயில் 

ஏற்கனவே ரசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 50,000 ேன் ளைோதுகம மற்றும் உயிர்க்ைோக்கும் மருந்துைக  

எந்த நோட்டுக்கு டைோண்டுடசல்ெதற்கு போகிஸ்தோன் இந்தியோகெ 

அனுமதித்துள் து? 

அ) துர்க்மெனிஸ்ோன் 

ஆ) ஈோன் 

இ) ஆப்கானிஸ்ோன்  

ஈ) ேஜிகிஸ்ோன் 

✓ இந்தியாவிலிருந்து 50,000 ேன் ரகாதுகெ ெற்றும் உயிர்க்காக்கும் 

ெருந்துககள வாகா எல்கை வழியாக ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு மகாண்டு 

மசல்ை பாகிஸ்ோன் அேசு அதிகாேப்பூர்வொக அனுெதி அளித்துள்ளது.  

✓ இந்ே அனுெதி ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு ஒரு நல்மைண்ண முகறயாக 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு ெனிோபிொன அடிப்பகேயில் 

ரகாதுகெ ெற்றும் பிற அத்தியாவசிய மபாருட்ககள வழங்க இந்தியா 

முன்வந்துள்ளது. ஆனால், ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு எந்ே விொனப் ரபாக்கு 

வேத்துமில்ைாே காேணத்ோலும், பாகிஸ்ோனின் அனுெதி நிலுகவயில் 

இருந்ே காேணத்ோலும் விநிரயாகம் மசய்யப்போெல் இருந்ேது. 

 

10. ஐநோ டபோது அகெயின் சமீபத்திய தீர்மோனத்தின்படி, ெங்ைோ  

ளதசமும் ளநபோ மும் எப்புதிய ெகையின்கீழ் கெக்ைப்பட்டுள் ன? 

அ) குகறந்ே வளர்ச்சியகேந்ே நாடு 

ஆ) வளரும் நாடு  

இ) ஏகழ நாடு 

ஈ) நடுத்ேே வருொனம் மகாண்ே நாடு 

✓ வங்காளரேசம், ரநபாளம் உள்ளிட்ே மூன்று நாடுககள, “குகறந்ே 

வளர்ச்சியகேந்ே நாடு’கள் என்ற வககயிலிருந்து ‘வளரும் நாடு’ என்ற 

வககயில் கவப்பேற்கான தீர்ொனத்கே ஐநா மபாது அகவ ஏற்றுக் 

மகாண்ேது. வங்காளரேசம், ரநபாளம் ெற்றும் ைாரவா ெக்களாட்சிக் 

குடியேசு உள்ளிட்ே 3 நாடுகளுக்கு இந்ேத் ேகுதிகய வழங்கிய UNGA 

76ஆவது அெர்வில் இத்தீர்ொனம் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ேது. 

 


1. அகெச்சர் ொ சுப்பிேெணியனுக்கு வாழ்நாள் சாேகனயாளர் விருது 

உைக ேமிழ் நிறுவனம் சார்பில் ைண்ேன் 4ஆவது சர்வரேச ெருத்துவ 

சிறப்பு விருதுகள் வழங்கும் விழா, பிரிட்ேன் நாோளுென்றத்தில் 

நகேமபற்றது. இந்ே நிகழ்ச்சியில், ேமிழக ெருத்துவம் ெற்றும் ெக்கள் நல் 

வாழ்வுத்துகற அகெச்சர் ொ சுப்பிேெணியனுக்கு மகாரோனா ரபரிேர் 

மபருந்மோற்று காைத்தில் திறம்பே மசயல்பட்ேேற்காக வாழ்நாள் 

சாேகனயாளர் விருது வழங்கப்பட்ேது. 

 

2. கங்கக நதி புனேகெப்புத் திட்ேம்: பிரிட்ேனில் 4 குழுக்கள் மோேக்கம் 

கங்கக நதி புனேகெப்புத் திட்ேத்தின் பகுதியாக ரேசிய கங்கக நதி 

தூய்கெ அகெப்பும், பிரிட்ேனில் உள்ள இந்திய தூேேகமும் இகணந்து 

அந்நாட்டில் 4 குழுக்ககள மோேங்கியுள்ளன. ைண்ேன், மிட்ரைண்ட்ஸ், 

ஸ்காட்ைாந்து ெற்றும் ரவல்ஸ் பகுதிகளில் நான்கு கங்கக இகணப்பு 

குழுக்கள் மோேங்கப்பட்ேன. 

ஒவ்மவாரு குழுவிலும் ஒருங்கிகணப்பாளர்கள் இருப்பர். அவர்கள் 

கங்கக நதிகய தூய்கெப்படுத்தும் திட்ேத்தில் ஆர்வமுள்ள விஞ்ஞானி 

-கள், மோழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், முேலீட்ோளர்கள் உள்பே பல்ரவறு 

ேேப்பினகே ஒருங்கிகணப்பர். அவர்கள்மூைம் கங்கக நதிகய புனே 

-கெக்கும் முயற்சிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகள், 

கருத்ேேங்குகள் நேத்ேப்படும். 

 

3. மசன்கனயில் நவம்பரில் அதிகபட்ச ெகழ: 200 ஆண்டுகளில் 

3ஆவது முகறயாக பதிவு 

வேகிழக்குப் பருவெகழ ேமிழகத்தில் தீவிேெகேந்துள்ளநிகையில், 200 

ஆண்டுகளில் 3ஆவது முகறயாக மசன்கனயில் நவம்பர் ொேத்தில் 

அதிகபட்ச ெகழஅளவு (1000 மிமீ ெகழ அளவு ோண்டி) பதிவாகியுள்ளது. 

வேகிழக்குப் பருவெகழ ேமிழகத்தில் ேற்ரபாது மிகத் தீவிேொகியுள்ளது. 

மபரும்பாைான ொவட்ேங்களில் கேந்ே ஒருவாேொக பேவைாக ெகழ 

மபய்துவருகிறது. அதிலும், மசன்கனயில் கேந்ே சிை நாள்களாக 

மிேொனது முேல் பைத்ேெகழ வகே மபய்து வருகிறது. ஓரிரு 

இேங்களில் மிகப்பைத்ேெகழயும் மபய்து வருகிறது. 

இந்நிகையில், மசன்கனயில் நவம்பர் ொேத்தில், 200 ஆண்டுகளில் 

3ஆவது முகறயாக அதிகபட்ச ெகழ அளவு (1000 மிமீ) ேற்ரபாது 

பதிவாகியுள்ளது. வேகிழக்கு பருவெகழ காைத்தில் (அக்.1 முேல் நவ.27) 

மசன்கனயில் சோசரி ெகழ அளவு 600.2 மிமீ ஆகும். ேற்ரபாது வகே 

1064.2 மிமீ மபய்துள்ளது. இது 77% அதிகம். ரெலும், மசன்கனயில் 200 

ஆண்டுகளில் நவம்பரில் அதிகபட்ச ெகழ அளவு மபாருத்ேவகே, 3ஆம் 

முகறயாக, நிகழாண்டில் 1000 மிமீ ெகழ அளகவத் ோண்டியுள்ளது. 

கேந்ே 1918ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் 1088 மிமீ ெகழ அளவும், 2005ஆம் 

ஆண்டு அக்ரோபரில் 1078 மிமீ ெகழ அளவும், 2015ஆம் ஆண்டு 

நவம்பரில் 1049 மிமீ ெகழ அளவும் பதிவாகியது. 2021ஆம் ஆண்டு 

நவ.27’இல் 1064 மிமீ ெகழயும் பதிவாகியுள்ளது. 200 ஆண்டுகளில் 

நவம்பரில் 3ஆவது முகறயாகவும், ெற்ற ொேங்ககளப் மபாருத்ேவகே 

4ஆவது முகறயாகவும் ஆயிேம் மிமீ ெகழ அளகவத் ோண்டியுள்ளது. 

4. பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்கே ேடுக்கும் வககயில் ‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’ 

என்ற இயக்கத்கே முன்மனடுக்க முடிவு 

ெக்கள் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துவகே ேடுத்து துணிப்கபககள 

உபரயாகிக்கும் வககயில் ‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’ என்ற இயக்கத்கே 

ேமிழக அேசு முன்மனடுக்க இருக்கிறது. 

இதுகுறித்து சுற்றுச்சூழல், காைநிகை ொற்றம் ெற்றும் வனத்துகற 

முேன்கெ மசயைாளர் சுப்ரியா சாகு மவளியிட்ே அேசாகணயில் 

கூறப்பட்டிருப்போவது: 

பிளாஸ்டிக் தீங்கு 

பிளாஸ்டிக்கால் இந்ே உைகம் மிகப்மபரிய பிேச்சிகனகய சந்தித்து 

வருகிறது. ஒருமுகற உபரயாகித்து வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குகள் 40 

சேவீேம் உைகளவில் ேயார் மசய்யப்படுகின்றன. ெக்களின் அன்றாே 

வாழ்க்ககயில் அகவ பயன்படுத்ேப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் அகவ 

தூக்கி வீசப்பட்ே பிறகு சுற்றுச்சூழலில் பை ஆயிேம் ஆண்டுகள் ேங்கி 

விடுகின்றன. இவற்றால் ெண், ஆறுகள், கேல்களில் மிகப்மபரிய 

பிேச்சிகனகள் உருவாகின்றன. குறிப்பிட்ே அளவு பிளாஸ்டிக்குகள் 

எரிக்கப்படும்ரபாது, அவற்றில் இருந்து வரும் புகக கடுகெயான 

பின்விகளவுககள ஏற்படுத்துகின்றது. இந்ே பிளாஸ்டிக்கினால் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏோளொன மிருகங்கள் பலியாகின்றன. 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் 

சர்வரேச இயற்கக பாதுகாப்பு அகெப்பு, ஆண்டுரோறும் உைகளவில் 14 

மில்லியன் ேன் பிளாஸ்டிக்குகள் கேலில் மசன்று ரசருவோக ஒரு புள்ளி 

விவேத்கே கூறுகிறது. 

ெத்திய ொசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ேகவலின்படி 2019-20-ம் 

ஆண்டில் 34 ைட்சத்து 69 ஆயிேத்து 780 ேன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் 

இந்தியாவில் ரேக்கெகேந்ேன. ேமிழ்நாட்டில் ெட்டும் 4 ைட்சத்து 31 

ஆயிேத்து 472 ேன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அந்ே ஆண்டில் 

ரேங்கியிருந்ேன. 

பிளாஸ்டிக்குக்கு எதிோன ெக்கள் இயக்கம் 

எனரவ ஒரு முகற பயன்படுத்தி வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குககள 

ேயாரிப்பது, ரசமித்து கவப்பது, வினிரயாகம் மசய்வது, 

ரபாக்குவேத்துக்கு மகாண்டுமசல்வது, விற்பகன மசய்வது 

ரபான்றவற்கற 25.6.2018-ல் இருந்து ேகே மசய்ேது. ஒருமுகற 

உபரயாகித்து வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளான உணகவ மபாட்ேைம் 

ரபாடும் பிளாஸ்டிக், சாப்பாடு ரெகஜயில் விரிக்கும் பிளாஸ்டிக், 

பிளாஸ்டிக் பிரளட்டுகள், டீ கப்புகள், ேம்ளர்கள், ேண்ணீர் ஊற்றி 

கவக்கும் பிளாஸ்டிக்குகள், ஸ்டிோ, ரகரி ரபக், பிளாஸ்டிக் மகாடிகள் 

ரபான்றகவ இதில் அேங்குகின்றன. இந்ே ேகே உத்ேேவு 1.1.2019-ல் 

இருந்து நகேமுகறக்கு வந்ேது. இந்ே ேகே உத்ேேவு 

அெல்படுத்துவகே கண்காணிப்பேற்கு ொநிை அளவிைான குழு 

ஒன்கறயும் அேசு அகெத்திருந்ேது. 

இந்ேநிகையில் சட்ேசகபயில் கேந்ே பட்மஜட் கூட்ேத்மோேரில் 3.9.2021 

அன்று தூக்கி வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு எதிோன ெக்கள் 

இயக்கத்கே ேமிழ்நாடு ொசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மூைம் 

அெல்படுத்துவது என்று அறிவிக்கப்பட்ேது. இந்ே இயக்கத்தில் வர்த்ேக 

சங்கங்கள், சமூக நை அகெப்புகள், வியாபாரிகள் சங்கங்கள், உள்ளாட்சி 

 

 



         

    

அகெப்புகளின் ேகைவர்கள் ஆகிரயாகே இகணத்து அெல்படுத்தும் 

என்று அறிவிக்கப்பட்ேது. அேன்படி ொவட்ே கமைக்ேர்களின் 

வழிகாட்டுேலின்படி பிளாஸ்டிக்கு எதிோக கடுகெயான நேவடிக்கககள் 

எடுக்கப்பே உள்ளது. இகே 4 வகககளாக பிரித்து அேசு அெல்படுத்தும். 

‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’ 

இந்ே பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு எதிோன ெக்கள் இயக்கத்கே அேசு 

ஆேரிக்கும். ொநிைம் முழுவதும் பிளாஸ்டிக் ேகே உத்ேேவு 

அெல்படுத்துவகே கண்காணிப்பேற்கான வழிமுகறகள் வகுக்கப்படும். 

இந்ே பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு ொற்றாக மிகப்மபரிய அளவில் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே மபாருட்ககள ேயாரிப்பேற்கு குறு-சிறு ெற்றும் 

நடுத்ேே நிறுவனங்களுேன் அேசு இகணந்து மசயல்படும். அேன்படி 

‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’  என்ற ேகைப்பில் ொநிை அளவில் பிேசாேம் 

ரெற்மகாள்ளப்படும். ெஞ்சப்கப என்பது ேமிழக கைாசாேத்தில் 

இகணந்ே ஒன்றாகும். 

மஜர்ென் நாட்டின் அகெப்புேன் இகணந்து... 

இந்ே ெஞ்சப்கப பிேசாேத்தின் மூைம் ெக்கள் பிளாஸ்டிக் கபககள 

புறக்கணித்து துணிப்கபககள மீண்டும் பயன்படுத்துவேற்கான 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்ேப்படும். இந்ே திட்ேத்கே ேமிழ்நாடு ொசு 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம், மஜர்ென் நாட்டின் அகெப்புேன் இகணந்து 

மசயல்படுத்தும். மபாட்ேைம் ரபாடுவேற்கான சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே 

மபாருட்கள் அகேயாளம் காணப்படும். 

பள்ளி-கல்லூரிகளில் இந்ே பிேசாேம் முன்மனடுக்கப்படும். இகளஞர்கள் 

இந்ே பிேசாேத்துக்காக பயன்படுத்ேப்படுவார்கள். இேற்காக ொநிை 

ெற்றும் ொவட்ே அளவிைான பணிக்குழுக்கள் அகெக்கப்படும். 

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 



         

    

1. காலின்ஸ் அகராதியின்படி ‘2021ஆம் ஆண்டின் ச ால்’ என்ன? 

அ) கிரிப்ட ோ-கரன்ஸி 

ஆ) பிட்கோயின் 

இ) NFT  

ஈ) டி-ஃபை 

✓ கோலின்ஸ் அகரோதி ‘NFT’ (Non-fungible Token என்ைதன் சுருக்கம்) என்ற 

ச ோல்பை 2021ஆம் ஆண்டின் ச ோல்ைோகத் டதர்ந்சதடுத்துள்ளது. 

கோலின்ஸின் கூற்றுப்ைடி, இந்தச்ச ோல்லின் ையன்ைோடு 11,000  தவீதம் 

அதிகரித்துள்ளது. மில்லியன் கணக்கோன  ோைர்களுக்கு விற்கக்கூடிய 

டிஜிட் ல் ட ோக்கன்களில் ஆர்வம் உயர்ந்து வருவபத இது கோட்டுகிறது. 

 

2. வாகனங்களுக்கு பசுமை வரி விதிப்பதற்காக, ‘மைாட்டார் வாகன 

வரி (திருத்த) ைம ாதா-2021’ஐ நிமைமவற்றியுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) ஆந்திர பிரடத ம்  

இ) சதலுங்கோனோ 

ஈ) ஒடிஸோ 

✓ ஆந்திர பிரடத  மோநிை  ட் மன்றம், வோகனங்களுக்கு ைசுபம வரி 

விதிப்ைதற்கோக AP டமோட் ோர் வோகன வரி (திருத்தம்) மட ோதோ – 2021’ஐ 

நிபறடவற்றியுள்ளது. டமோட் ோர் ப க்கிள் மற்றும் ஆட்ட ோ ரிக்ஷோக்கள் 

தவிர அபனத்து வோகனங்களுக்கும் ைசுபம வரி விதிக்கப்ை வுள்ளது. 

 

3. காலநிமல ைாற்ைத்திற்கு எதிரான இந்தியாவின் நடவடிக்மகக 

-ளுக்கு உதவுவதற்காக €1.2 பில்லியன் நிதியுதவிமய அறிவித்து 

உள்ள நாடு எது? 

அ) பிரோன்ஸ் 

ஆ) செர்மனி  

இ) இத்தோலி 

ஈ) UK 

✓ கோைநிபை மோற்றத்திற்கு எதிரோன இந்தியோவின் நடவடிக்கைைளுக்கு 

உதவுவதற்கும் தூய எரி க்தியில் ஒத்துபைப்பு நல்குவதற்கும் செர்மனி 

€1.2 பில்லியனுக்கும் அதிகமோன (சுமோர் `10,025 டகோடி) புதிய வோக்குறு 

-திகபள அறிவித்துள்ளது. 1990ஆம் ஆண்டு ன் ஒப்பிடுபகயில், 2045 

ஆம் ஆண்டிற்குள் கோைநிபை நடுநிபைபய எய்தவும், எரி க்தி மற்றும் 

சதோழிற்துபறகளில் உமிழ்வுகபள 77 & 58% குபறக்கவும் செர்மனி 

தனது இைக்பக அறிவித்துள்ளது. உைகளோவிய பைங்குடில் வோயுவில் 

இந்தியோவும் செர்மனியும் கிட் த்தட்  9% ைங்பகக் சகோண்டுள்ளன. 

 

4. தமலமை தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு ம பர் கிமரம் 

பற்றிய விழிப்புணர்மவ உறுதிச ய்வதற்கான மின்னணு & தகவல் 

சதாழினுட்ப அமைச் கத்தின் முதல் PPP முயற்சியின் சபயசரன்ன? 

அ) ப ைர் சுரக்ஷித் ைோரத் முன்சனடுப்பு  

ஆ) சுரக்ஷித் ைோரத்; ஸ்வஸ்த் ைோரத் 

இ) சுரக்ஷித் CISO’க்கள் 

ஈ) ைோதுகோப்ைோன CISOகள் 

✓ ‘ப ைர் சுரக்ஷித் ைோரத் முன்சனடுப்பு’ என்ைது மின்னணு மற்றும் தகவல் 

சதோழில்நுட்ை அபமச் கத்தின் முதல் PPP முயற்சியோகும். இது 2018 

ெனவரியில் சதோ ங்கப்ைட் து. இது தபைபம தகவல் ைோதுகோப்பு 

அதிகோரிகளுக்கு ப ைர் கிபரம் ைற்றிய விழிப்புணர்பவ உறுதி 

ச ய்வபத டநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

✓ MeITY’இன் கீழுள்ள டதசிய மின்-ஆளுபகப் பிரிவு, தபைபம தகவல் 

ைோதுகோப்பு அதிகோரிகள் (CISO’க்கள்) மற்றும் ைல்டவறு அபமச் கங்கள் 

மற்றும் துபறகள், மத்திய மற்றும் மோநிை அரசுகள், சைோதுத்துபற 

நிறுவனங்கள், வங்கிகள் டைோன்றவற்றின் முன்னணி தகவல் சதோழில் 

நுட்ை அதிகோரிகளுக்கு 6 நோள் ையிற்சித் திட் த்பத ந த்துகிறது. 

 

 

 

5. எந்தத் தமலவரின் நிமனவு நாள், ‘ைகாபரிநிர்வான் திவாஸ்’ 

என அனு ரிக்கப்படுகிைது? 

அ) Dr B R அம்டைத்கர்  

ஆ)  ர்தோர் வல்ைைோய் ைட ல் 

இ) டெோதிரோவ் பூடை 

ஈ) தயோனந்த  ரஸ்வதி 

✓ ைோைோ ோடகப்  ோக் ர் பி ஆர் அம்டைத்கரின் நிபனவு நோள் ஒவ்டவோர் 

ஆண்டும் டி .6 அன்று ‘மகோைரிநிர்வோன் திவோஸ்’ என அனு ரிக்கப்ைடுகி 

-றது. மும்பையில் அபமந்துள்ள அவரது நிபனவி மோன ப த்ய 

பூமியில் அவரது ஆதரவோளர்கள் அஞ் லி ச லுத்துவதற்கோக கூடினர். 

இந்த ஆண்டு, இந்திய பிரதமர் டமோடி கோசணோளிக்கோட்சிமூைம் ப த்ய 

பூமிக்கு வந்திருந்த ஆதரவோளர்கடளோடு உபரயோடுகிறோர். 

 

6. Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) என்பது நிலவிற்கான 

ஒரு கூட்டுத் திட்டைாகும். இதில் எந்த இரு நாடுகள் உள்ளன? 

அ) இந்தியோ-இஸ்டரல் 

ஆ) இந்தியோ-பிரோன்ஸ் 

இ) இந்தியோ-ெப்ைோன்  

ஈ) இந்தியோ-ரஷ்யோ 

✓ நிைவின் துருவப்ைகுதிபய ஆரோய்வதற்கோக, இந்திய மற்றும் ெப்ைோனிய 

விண்சவளி முகபமகள் இபணந்து நிைவுக்கோன ஒரு திட் த்பதத் 

சதோ ங்க திட் மிட்டுள்ளன. Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) 

என அபைக்கப்ைடும் இந்தத் திட் ம், இந்திய நிைவு தபரயிறங்கி மற்றும் 

ெப்ைோனிய ஆய்வூர்தி ஆகியவற்பறக் சகோண்டிருக்கும். 

✓ ெப்ைோனிய விண்சவளி ஆய்வுநிறுவனம் (JAXA) சிட்னி உபரயோ லின் 

டைோது இந்தத் திட் ம் குறித்து சவளிப்ைடுத்தியது. 

 

7. நகர்ப்புை விவகார அமைச் கத்தின் ‘சிைந்த சபாது மபாக்குவரத்து 

அமைப்புசகாண்ட நகரத்திற்கான’ விருமத சவன்ை நகரம் எது? 

அ) மும்பை 

ஆ) சூரத்  

இ) கோந்திநகர் 

ஈ) ைக்டனோ 

✓ மத்திய வீட்டுவ தி மற்றும் நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அபமச் கம் 2021ஆம் 

ஆண்டின் நகர்ப்புற டைோக்குவரவு இந்தியோ (UMI) மோநோட்டின் 14ஆவது 

ைதிப்பை ந த்தியது. ‘சிறந்த சைோது டைோக்குவரத்து அபமப்புசகோண்  

நகரத்திற்கோன’ விருபத சூரத் நகரம் சவன்றது. 

✓ டமலும், ‘சகோச்சி’ மிகவும் நிபையோன டைோக்குவரத்து அபமப்புசகோண்  

நகரமோக மதிப்பி ப்ைட் து. UMI மோநோட்டில் வீட்டுவ தி மற்றும் நகர்ப்புற 

விவகோர அபமச் ர் ஹர்தீப் சிங் பூரி விருதுகபள வைங்கினோர். 

நோக்பூரின் சமட்டரோ இரயிலு ன் கூடிய ைன்முபற ஒருங்கிபணப்பும் 

தில்லியின் சமட்டரோவும் விருதுகபள சவன்றன. 

 

8.  மீப ச ய்திகளில் இடம்சபற்ை  ங்கப் குப்தாவுடன் சதாடர்புமடய 

விமளயாட்டு எது? 

அ)  துரங்கம்  

ஆ) கோல்ைந்து 

இ) ட பிள் ச ன்னிஸ் 

ஈ) நீச் ல் 

✓ நோக்பூபரச் ட ர்ந்த 18 வயதோன  ங்கல்ப் குப்தோ, இந்தியோவின் 71ஆவது 

கிரோண்ட்மோஸ் ர் ஆனோர். அரண்ஞ்ச டைோவோக்கில் ந ந்த GM Ask 3 

ரவுண்ட்-ரோபின் நிகழ்வில் மூன்றோவது மற்றும் இறுதி விதிமுபறபய 

நிபறவுச ய்த பிறகு அவர் இச் ோதபனபய அப ந்தோர். டதபவப்ைட்  

மூன்று GM சநறிமுபறகபளயும் 24 நோட்களில் சதோ ர்ந்து விபளயோடி 

 ங்கல்ப் குப்தோ வோங்கினோர். 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.  ட்ட அளவியல் (அமடக்கப்பட்ட சபாருட்கள்) விதிகள் – 2011’இல் 

திருத்தங்கமள அறிவித்த ைத்திய அமைச் கம் எது? 

அ) உள்துபற அபமச் கம் 

ஆ) நுகர்டவோர் விவகோரங்கள் அபமச் கம்  

இ) உைவு மற்றும் உைவர்கள் நை அபமச் கம் 

ஈ) உணவு ைதப்ைடுத்தும் சதோழிைகங்கள் அபமச் கம் 

✓ நடுவண் நுகர்டவோர் விவகோரங்கள் அபமச் கமோனது  ட்  அளவியல் 

(அப க்கப்ைட்  சைோருட்கள்) விதிகள் – 2011’இல் திருத்தம் ச ய்துள்ளது. 

இத்திருத்தங்கள் 2022 ஏப்ரல்.1 முதல் நப முபறக்கு வரும். 

✓ அப க்கப்ைட்  சைோருட்களின் அைகு விற்ைபன விபைபயக் குறிக்கும் 

புதிய விதிமுபற ட ர்க்கப்ைட்டுள்ளது. விளக்கப்ை ம் ஏதுமின்றி MRP 

குறித்த தகவபை வைங்குவது, அபனத்து வரிகபளயும் உள்ள க்கி 

இந்திய நோணய மதிப்பில் (`) MRP’ஐ சதரிவிப்ைது உள்ளிட் பவ இந்தத் 

திருத்தங்களுள் அ ங்கும். 

 

10. UNESCO கிரிமயட்டிவ் சிட்டிஸ் சநட்சவார்க்கின் (UCCN) ஒரு 

பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

அ) புடன 

ஆ) சகோச்சின் 

இ) ஸ்ரீநகர்  

ஈ) சகோல்கத்தோ 

✓ ஐநோ கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கைோச் ோர அபமப்பு (UNESCO) ஸ்ரீநகபர 

UNESCO கிரிடயட்டிவ் சிட்டிஸ் சநட்சவோர்க்கின் (UCCN) ஒருைகுதியோக 

அறிவித்துள்ளது. மும்பை, ச ன்பன, பஹதரோைோத், வோரணோசி மற்றும் 

செய்ப்பூர் ஆகிய நகரங்களுக்குப் பிறகு, இந்த சைருபமபயப் சைறும் 

ஆறோவது இந்திய நகரமோக ஸ்ரீநகர் உள்ளது. ெம்மு மற்றும் கோஷ்மீரின் 

தபைநகரமோன இந்த நகரம், உைசகங்கிலும் உள்ள 295 கிரிடயட்டிவ் 

சிட்டிஸ் வபையபமப்பிற்குள் நுபைந்துள்ளது. 

 


1. வ 

 

 

 


