 













1. ‘தேசிய பழங்குடியினர் நடனவிழா–2021’ஐ நடத்ேவுள்ள இந்திய

5. ஜெய்நகர்-குர்ோ எல்ரலோண்டிய இரயில் இரைப்ரபக்

நகரம் எது?

குறிக்கும் வரகயில், குர்ோ அரமந்துள்ள நாடு எது?

அ) ராஞ்சி

அ) தநபாளம் 

ஆ) இராய்பூர் 

ஆ) பூட்டான்

இ) விசாகப்பட்டினம்

இ) வங்காளதேசம்

ஈ) ஷில்லாங்

ஈ) இலங்டக

✓

தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழாவானது அக்.28 முேல் இராய்ப்பூரில்
நடக்கவுள்ளோக சத்தீஸ்கர் மாநில சுற்றுலா வாரியம் தேரிவித்துள்ளது.

✓

இராய்ப்பூரில் நடடதபறும் மூன்று நாள் தேசிய பழங்குடியினர் நடன
விழாவில், இந்தியப்பழங்குடியின கடளஞர்கதளாடு உஸ்தபகிஸ்ோன்,
டநஜீரியா, இலங்டக, உகாண்டா, சிரியா, மாலி உள்ளிட்ட நாடுகடளச்
தசர்ந்ே பழங்குடி சமூகத்டேச் தசர்ந்ே பழங்குடியின கடலஞர்களும்
கலந்துதகாள்வார்கள். தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழாவின் முேல்
பதிப்பு, கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் நடடதபற்றது.

✓

மாநாட்ரட நடத்திய நகரம் எது?

நாடுகளில் வீசிய புயலின் ஜபயர் என்ன?

அ) மும்டப

அ) அலிசா

ஆ) புதன

ஆ) ஆதரார் 

இ) நாக்பூர் 

இ) ஆப்தரா

ஈ) வாரணாசி

ஈ) பிஸாதர
‘ஆதரார்’ புயலானது வட ஐதராப்பாவின் சில பகுதிகளில் வீசியது. இேன்
காரணமாக தபாலந்தில் 4 தபர் இறந்ேனர் மற்றும் தெர்மனி, பிரான்ஸ்,
தநேர்லாந்து மற்றும் பிற இடங்களில் அப்புயல் கடுடமயான தசேத்டே
ஏற்படுத்தியது. பலத்ே சூடறக்காற்று மற்றும் முறிந்து விழுந்ே மரங்கள்
காரணமாக வடக்கு ஐதராப்பா முழுவதும் மின்சாரம் ேடடப்பட்டது. பல
வீடுகள் மற்றும் தசாத்துக்கள் அழிவுக்கு உள்ளாகின. புயல்ோக்கம்
காரணமாக இரயில்தவ & விமான தசடவகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

✓

தலாக்மத் ஊடக குழுமத்ோல் நாக்பூரில் முேன்முடறயாக தேசிய
அளவிலான மேங்களுக்கிடடதயயான மாநாடு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது.

✓

அேன் நாக்பூர் பதிப்பின் தபான்விழா ஆண்டட நிடனவுகூரும்
வடகயில் இது ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. இந்ே மாநாட்டின் கருப்தபாருள்
“வகுப்புவாே நல்லிணக்கத்திற்கான உலகளாவிய சவால்கள் மற்றும்
இந்தியாவின் பங்கு” ஆகும். மத்திய சாடலப் தபாக்குவரத்து மற்றும்
தநடுஞ்சாடலத் துடற அடமச்சர் நிதின் கட்கரி, சிறப்பு விருந்தினராகக்
கலந்து தகாண்டார். இந்நிகழ்ச்சிக்கு பல்தவறு மேங்கடளச் தசர்ந்ே பல
ஆன்மீகத் ேடலவர்கள் தபச்சாளர்களாக அடழக்கப்பட்டனர்.

3. 2021 - இந்திய சர்வதேச திரரப்பட விழா நடத்ேப்படுகிற நகரம்
எது?

7. ஸ்ரீநகரிலிருந்து ஷார்ொவிற்கு தநரடி விமானப் தபாக்குவரரவ

அ) வாரணாசி

அறிமுகப்படுத்திய முேல் விமானப் தபாக்குவரத்து நிறுவனம் எது?

ஆ) தகாவா 

அ) இண்டிதகா

இ) தகாச்சின்

ஆ) தகா பர்ஸ்ட் 

ஈ) புதுச்தசரி

✓

தெய்நகரில் இருந்து குர்ோ (தநபாளம்) வடர புதிோக இயக்கப்பட்ட
எல்டலோண்டிய இரயில் பகுதிடய இந்திய அரசு சார்பாக இர்கான்
இன்டர்தநஷனல் தநபாள அரசிடம் ஒப்படடத்துள்ளது. இந்திய அரசின்
மானிய உேவியின்கீழ், தெய்நகர் (இந்தியா) முேல் பர்திபாஸ் (தநபாளம்)
வடரயிலான இரயில் பாடேத் திட்டத்டே இர்கான் இன்டர்தநஷனல்
தமற்தகாண்டது. தெய்நகர்-குர்ோ பிரிவின் முேல் கட்டம், தெய்நகர்பிெல்புரா-பார்திபாஸ் இரயில் இடணப்பின் ஒருபகுதியாகும். இது, 8.77
பில்லியன் தநபாள ரூபாய் மானிய உேவியின்கீழ் கட்டப்பட்டுள்ளது.

6. இந்தியாவில் நடந்ே முேல் தேசிய மேங்களுக்கிரடதயயான

2. தபாலந்து, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் மற்றும் ஜநேர்லாந்து ஆகிய

✓



இந்திய சர்வதேச திடரப்பட விழாவின் (IFFI) 52ஆவது பதிப்பு நவ.20
முேல் 28 வடர தகாவாவில் நடடதபறவுள்ளது. ஹாலிவுட் மூத்ே நடிகர்
மார்ட்டின் ஸ்தகார்தசஸி மற்றும் புகழ்தபற்ற ஹங்தகரிய திடரப்படத்
ேயாரிப்பாளரான ஸ்டீவன் சாதபா ஆகிதயாருக்கு இந்ே ஆண்டு (2021)
திடரப்பட விழாவில் சத்யஜித் தர வாழ்நாள் சாேடனயாளர் விருது
வழங்கி தகௌரவிக்கப்படவுள்ளது என மத்திய ேகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்
துடற அடமச்சர் அனுராக் ோக்கூர் அறிவித்ோர்.

4. 2021 - ‘உலகளாவிய அச்சுறுத்ேல் மதிப்பீட்டு அறிக்ரக’ரய

இ) ஏர் இந்தியா
ஈ) விஸ்ோரா

✓

இந்தியாவின் குடறந்ே கட்டண விமான நிறுவனமான ‘தகா பர்ஸ்ட்’,
ஸ்ரீநகரிலிருந்து சார்ொவிற்கு தநரடி வான்தபாக்குவரடவத் தோடங்கிய
முேல் விமான நிறுவனம் ஆகும். ஸ்ரீநகரில் உள்ள தஷக் உல்-ஆலம்
பன்னாட்டு வானூர்தி நிடலயத்திலிருந்து ஸ்ரீநகரிலிருந்து சார்ொவிற்கு
தசல்லும் முேல் பன்னாட்டு விமான தசடவடய மத்திய உள்துடற
அடமச்சர் அமித் ஷா தகாடியடசத்து தோடங்கி டவத்ோர்.

✓

இது, இந்தியாவுக்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கும் (UAE) இடடயிலான
தபாருளாோர உறவுகடள தமம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
‘தகா பர்ஸ்ட்’, ஸ்ரீநகர் மற்றும் ஷார்ொ இடடதய வாரந்த ாறும் நான்கு
விமானங்கடள இயக்கும்.

ஜவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) UNICEF
ஆ) WeProtect Global Alliance 

8. இந்தியாவின் எந்ே அண்ரட நாடு, நில எல்ரலப் பாதுகாப்ரப

இ) CRY

வலுப்படுத்துவேற்காக ஒரு புதிய சட்டத்ரே இயற்றியுள்ளது?

ஈ) உலகப் தபாருளாோர மன்றம்
✓

✓

அ) தநபாளம்

ஓர் உலகளாவிய இயக்கமான WeProtect Global Alliance, ‘2021 உலகளாவிய அச்சுறுத்ேல் மதிப்பீட்டு அறிக்டக’டய தவளியிட்டது. இந்ே
அறிக்டகயின்படி, சிறார் பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் இடணயவழி
துஷ்பிரதயாகத்தின் குறிப்பிடத்ேக்க அதிகரிப்புக்கு COVID-19 தபாது
முடக்க காலம் பங்களித்துள்ளது.
‘WeProtect Global Alliance’ என்பது 200க்கும் தமற்பட்ட அரசாங்கங்கள்,
ேனியார் துடற நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில் சமூக அடமப்புகளின் ஓர்
உலகளாவிய இயக்கமாகும்.









ஆ) சீனா 
இ) இலங்டக
ஈ) வங்காளதேசம்

✓

இந்தியாவுடனான சர்ச்டசக்குரிய எல்டலயில் ராணுவ பேற்றம் நிலவி
வரும் நிடலயில், நில எல்டலப் பாதுகாப்டப வலுப்படுத்ே சீனா புதிய
சட்டத்டே இயற்றியுள்ளது. இந்திய-சீன எல்டலப் பகுதிகளில் சமூக
மற்றும் தபாருளாோர வளர்ச்சிடய தமம்படுத்துவதோடு, சீனாவின் நில
எல்டலகளின் ராணுவப் பாதுகாப்டபயும் ஒருங்கிடணக்கும் சட்டத்டே
இது முடறப்படுத்துகிறது. திதபத்திய கிராமவாசிகள் உள்ளிட்ட எல்டலப்



 









பகுதிகளில் ேங்கியுள்ள தபாதுமக்களுடன் தநருக்கமாக பணியாற்றுவே
-ற்கான மக்கள் விடுேடல இராணுவத்தின் தகாள்டகடயயும் இது
வலுப்படுத்துகிறது.

9. வடிவரமத்ேல் / நிறுவுேல் ஜோழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான

மாதிரி திறன்வளர்த்ேல் திட்டத்திற்கு ஒப்புேலளித்துள்ள அரமச்சகம்
எது?
அ) பாதுகாப்பு அடமச்சகம்
ஆ) ெவுளி அடமச்சகம் 
இ) MSME அடமச்சகம்
ஈ) எஃகு அடமச்சகம்
✓

சாடலகள், இரயில்தவ, நீர் ஆோரங்கள் உள்ளிட்ட உட்கட்டடமப்பு
திட்டங்களில் புவிசார்-ெவுளி பயன்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள வடிவடமத்ேல்
/ நிறுவுேல் தோழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான மாதிரி திறன்
வளர்த்ேல் திட்டத்திற்கு ெவுளி அடமச்சகம் ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.

✓

தபங்களூருவில் அடமந்துள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc),
தசன்டன மற்றும் ரூர்கியில் அடமந்துள்ள இந்திய தோழில்நுட்ப
நிறுவனங்களால் இப்பயிற்சி வழங்கப்படும். தோடர்புடடய தபாறியியல்
பிரிவுகளின் ஒருங்கிடணப்பு ஆசிரியர்கள் நிறுவனத்தின் இேர
டமயங்கள் / அலுவலகங்களுடனான ஆதலாசடனக்கு பின்னர் இந்ேச்
சிறப்பு பயிற்சிகள் நடத்ேப்படுவடே கவனித்து தகாள்வார்கள்.

10. ‘கிரீன் தட எஜெட் மார்க்ஜகட்ரடத்’ ஜோடங்கியுள்ள நடுவண்
அரமச்சகம் எது?







தசய்யவும் அவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர் என அதில் தேரிவிக்கப்பட்டு
உள்ளது.
கார்பன் சமநிடல என்றால் என்ன? கார்பன் சமநிடல அல்லது நிகர
பூஜ்ஜிய பசுடமஇல்ல வாயு உமிழ்வு என்பது, வளிமண்டலத்தில்
பசுடமஇல்ல வாயுக்களின் தவளிதயற்றம் மற்றும் அகற்றத்துக்கு
இடடயிலான சமநிடல ஆகும்.
தவளிநாடுகளில் புதிோக அனல்மின் நிடலயம் அடமப்பேற்கான
நிதியுேவிடய நிறுத்துவது என இம்மாநாடு உறுதி தமற்தகாண்டாலும்,
உள்நாட்டில் நிலக்கரி பயன்பாட்டட முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவது
தோடர்பாக இலக்கு எதுவும் நிர்ணயிக்கவில்டல.
மின்னுற்பத்திக்கு நிலக்கரிடய தபரிதும் சார்ந்திருக்கும் இந்தியா, சீனா
உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இது பலனளிக்கும். புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்திக்கு
முழுடமயாக மாறுவேற்கான நடவடிக்டககடள இந்ே நாடுகள்
படிப்படியாக தமற்தகாள்ள கால அவகாசத்டே அளிக்கும்.
2. தோடங்கியது கிளாஸ்தகா பருவநிடல மாற்ற மாநாடு: உலக
ேடலவர்களுடன் பிரேமர் தமாடி ஆதலாசடன
பிரிட்டனின் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்தகா நகரில் பருவநிடல
மாற்ற மாநாடு இன்று தோடங்கியது. இதில் பிரேமர் தமாடி உள்ளிட்ட
120-க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்றுள்ளனர்.
இத்ோலி ேடலநகர் தராமில் ஜி-20 நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்ற
2 நாள் மாநாடு தநற்று நிடறவு தபற்றது. இதில் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி,
அதமரிக்க அதிபர் தொ டபடன், பிரிட்டன் பிரேமர் தபாரிஸ் ொன்சன்
உள்ளிட்ட பல்தவறு நாட்டு ேடலவர்கள் பங்தகற்றனர்.
இந்ே மாநாட்டில் 120 நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்கவுள்ளனர்.
இதில், பருவநிடல மாற்றத்ோல் ஏற்படும் பாதிப்புகள், அேடன எதிர்
தகாள்ள பசுடம இல்ல வாயுக்கள் தவளிதயற்றத்டே ேடுக்க
தமற்தகாண்டு வரும் முயற்சிகள் குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது.

அ) நிலக்கரி அடமச்சகம்
ஆ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிடல மாற்ற அடமச்சகம்
இ) புதிய & புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி அடமச்சகம் 
ஈ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அடமச்சகம்

✓

மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி அடமச்சகமானது ‘Green
Day Ahead Market’ என்ற புதிய சந்டேப்பிரிடவ அறிமுகப்படுத்தியது.

3. தசர்பியா சர்வதேச சதுரங்கப் தபாட்டி கிராண்ட் மாஸ்டர் இனியன்
சாம்பியன்:

✓

இது மின்னுற்பத்தி மற்றும் விநிதயாக நிறுவனங்கள், திறந்ே அணுகல்
மூலம் புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றடல வாங்க அல்லது விற்க உேவும். இேன்
மூலம், ஒப்பந்ேம் அடிப்படடயிலான நீண்டகால மின்சார தகாள்முேல்
ஒப்பந்ேங்கடள படிப்படியாக சந்டே அடிப்படடயிலான மாதிரிகளுக்கு
மாற்றுவடே இந்திய அரசு தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

தசர்பியாவில் நடந்ேசர்வதேச சதுரங்கப் தபாட்டியில் ஈதராட்டடச் தசர்ந்ே
கிராண்ட் மாஸ்டர் பி.இனியன் தவற்றி தபற்றார்.


1. கார்பன் சமநிடலடய அடடய இலக்கு: G20 உச்சிமாநாட்டில் முடிவு
கார்பன் சமநிடலடய 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் அடடவது என ஜி-20
நாடுகளின் உச்சிமாநாட்டில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

ஈதராட்டடச் தசர்ந்ே கிராண்ட் மாஸ்டர் பி.இனியன், சர்வதேச
அளவிலான பல்தவறு தபாட்டிகளில் தவற்றி தபற்று சாேடன படடத்து
வருகிறார். தசர்பியாவில் கடந்ே 23ஆம் தேதி முேல் 30ஆம் தேதி வடர
நடந்ே 5ஆவது ருெனா தசாரா சதுரங்கப் தபாட்டியில் ஐந்து நாடுகடளச்
தசர்ந்ே 10 சர்வதேச வீரர்கள் பங்தகற்றனர். இந்தியாவின் சார்பில்
இப்தபாட்டியில் இனியன் பங்தகற்றார்.
கிளாசிகல் பிரிவில் 9 சுற்றுகளாக நடடதபற்ற இப்தபாட்டியில், கிராண்ட்
மாஸ்டர் இனியன் 5 தபாட்டிகளில் தவற்றி மற்றும் 4 தபாட்டிகடளச்
சமன் தசய்து ஏழு புள்ளிகள் தபற்று சாம்பியன் பட்டம் தவன்றார்.
இப்தபாட்டியில் ரஷ்ய வீரர் மகரின் ரூடிக் இரண்டாமிடம் தபற்றார்.

உலகின் தபாருளாோர சக்திகளாகத் திகழும் இருபது நாடுகள் அங்கம்
வகிக்கும் G20 அடமப்பின் 16ஆவது உச்சிமாநாடு இத்ோலி ேடலநகர்
தராமில் தோடங்கியது. மாநாட்டு முடிவில் தவளியிடப்பட்ட அறிக்டகயில்
கூறப்பட்டிருப்போவது:
‘நிகர சுழிய’ பைங்குடில் இல்ல வாயு உமிழ்வு அல்லது கார்பன் சமநிடல
இலக்டக 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் அடடவேற்கான நடவடிக்டககடளத்
துரிேப்படுத்துவது என மாநாட்டில் முடிவு தசய்யப்பட்டது.
தவளிநாடுகளில் நிலக்கரி மூலம் மின்னுற்பத்தி தசய்யும் புதிய அனல்
மின்-நிடலயங்களுக்கான நிதியுேவிடய 2021ஆம் ஆண்டுக்குள்
நிறுத்துவது என ஜி-20 ேடலவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர்.
பருவநிடல மாற்றத்டே எதிர்தகாள்ள ஏடழ நாடுகளுக்கு உேவும்
வடகயில் ஆண்டுதோறும் பணக்கார நாடுகள் 100 பில்லியன் டாலர்
(சுமார் `7.5 லட்சம் தகாடி) நிதிடயத் திரட்டிக்தகாடுக்கதவண்டும் என்ற
கடந்ே கால உறுதிப்பாடு மீண்டும் வலியுறுத்ேப்பட்டது.
சர்வதேச சராசரி தவப்பநிடல உயர்டவ 2°°தசல்சியசுக்கும் குடறவாக
டவத்திருக்க தவண்டும் என்ற பாரீஸ் பருவநிடல ஒப்பந்ேத்டேப்
பின்பற்றுவேற்கு ஜி20 நாடுகளின் ேடலவாா்கள் மீண்டும் உறுதி
பூண்டனர். தோழிற்புரட்சிக்கு முந்டேயகாலகட்டத்தின் தவப்பநிடலயில்
இருந்து 1.5° தசல்சியஸுக்கும் மிகாமல் கட்டுக்குள் டவத்திருக்க முயற்சி











 

✓













1. வெப்பமண்டல ொனிலல ஆய்வு நிறுெனம் அலமந்துள்ள இடம்

5. கபாலதப்வபாருள் பயன்பாட்லடக் கட்டுப்படுத்தும் கதசிய நிதியம்,

எது?

பின்ெரும் எந்த மத்திய அலமச்ைகத்துடன் வதாடர்புலடயது?

அ) மும்பை

அ) உள்துபற அபமச்சகம்

ஆ) ககொல்கத்தொ

ஆ) சமூக நீதி & அதிகொரமளித்தல் அபமச்சகம் 

இ) புது தில்லி

இ) கைண்கள் & குழந்பதகள் னமம்ைொட்டு அபமச்சகம்

ஈ) புனே 

ஈ) சட்டம் & நீதி அபமச்சகம்

கெப்ைமண்டல ெொனிபல ஆய்வு நிறுெேம் என்ைது நடுெண் புவி
அறிவியல் அபமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு தன்ேொட்சி நிறுெேமொகும்.
இது புனேவில் அபமந்துள்ளது. தில்லி - என்சிஆர் ைகுதியில் கொற்றின்
தர அளவீடு மற்றும் நிர்ெொகத்திற்கொக, தற்னைொதுள்ள ‘கொற்றின் தர ஆரம்ை
எச்சரிக்பக அபமப்பை’ னமம்ைடுத்தும் னநொக்கத்துடன், இந்த நிறுெேம்
புதிய ‘முடிவு ஆதரவு அபமப்பை’ உருெொக்கி அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது.

✓

சமூக நீதி மற்றும் அதிகொரமளித்தல் அபமச்சகமொேது னைொபதப்கைொருள்
ையன்ைொட்படக் கட்டுப்ைடுத்தும் னதசிய நிதியத்பத னைொபத ஒழிப்புத்
திட்டங்கபளச் கசயல்ைடுத்தப் ையன்ைடுத்தலொம் என்று அண்பமயில்
ைரிந்துபரத்துள்ளது. 1985ஆம் ஆண்டு னைொபதப்கைொருள் மருந்துகள்
மற்றும் மேனநொய் கைொருட்கள் சட்டத்தின் விதியின்ைடி இந்த நிதியம்
உருெொக்கப்ைட்டது. இதன் கமொத்த மதிப்பு `23 னகொடியொகும்.

✓

இந்நிதியொேது னைொபதப்கைொருள் கடத்தபல எதிர்த்துப் னைொரொடுதற்கும்,
அடிபமயொேெர்கபள மறுெொழ்வு கசய்ெதற்கும், னைொபதப்கைொருள்
ைொெபேபயத் தடுப்ைதற்கும் ையன்ைடுத்தப்ைடும் எேச் சட்டம் கூறுகிறது.
இதன் நிதியொேது கொெல்துபற நடெடிக்பககளுக்கு மட்டுனம ையன்ைடு
-த்தப்ைடுெதொல், னைொபதப்ைழக்க ஒழிப்பையும் இதனேொடு னசர்த்துக்
ககொள்ள நடுெண் அபமச்சகம் முன்கமொழிந்துள்ளது.

2. UNESCO’இன் 2021 - தற்காப்புக் கலலக் கல்விப் பரிலை வென்ற
குங் ஃபூ கன்னியாஸ்திரிகள் ைார்ந்த வபௌத்த ெம்ைம் எது?
அ) துருக்ைொ 
ஆ) நிங்மொ
இ) கொக்யு

6. ‘ஆபகரஷன் வரட் கராஸ்’ என்பது ைட்டவிகராத மதுவுக்கு எதிராக,

ஈ) சொக்யொ

✓

கைௌத்த மதத்தின் துருக்ைொ ெம்சத்பதச் சொர்ந்த உலகப் புகழ்கைற்ற குங்
ஃபூ கன்னியொஸ்திரிகள் தங்கள் துணிச்சலொே னசபெகளுக்கொக
UNESCO சர்ெனதச தற்கொப்புக்கபல பமயத்தின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான
மதிப்புமிக்க தற்கொப்புக்கபலக்கல்விப்ைரிபச கென்றுள்ளேர். தற்கொப்புக்
கபலகள்மூலம், இளம் கைண்கள் தங்கபளத் தற்கொத்துக்ககொள்ளவும்,
தன்ேம்பிக்பகபய ெளர்த்துக்ககொள்ளவும், அெர்களின் சமூகங்களில்
தபலபமப் ைொத்திரங்கபள ஏற்கவும் துருக்ைொ ெம்ச கன்னியொஸ்திரிகள்
ெல்லபமயளிக்கிறொர்கள்.

3. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமானந்தாங்கிக்கப்பலின்

எந்த மாநிலத்தில் வையல்படுத்தப்படுகிற ஒரு திட்டமாகும்?
அ) தமிழ்நொடு
ஆ) புது தில்லி
இ) ைஞ்சொப் 
ஈ) இரொஜஸ்தொன்

✓

ைஞ்சொபின் கலொல் துபற 2020ஆம் ஆண்டில் ‘ஆைனரஷன் கரட் னரொஸ்’
என்ற திட்டத்பத அறிமுகப்ைடுத்தியது. இது சட்டவினரொத மதுைொே
ெர்த்தகம் மற்றும் கலொல் கதொடர்ைொே குற்றங்கபளத் தடுக்கிறது.

✓

சமீைகொலமொக, குனளொைல் கைொசிஷனிங் சிஸ்டம் (ஜிபிஎஸ்) கதொழில்நுட்ைம்
னைொன்ற துல்லியமொே கண்கொணிப்பு அபமப்புகபளப் ையன்ைடுத்தி,
சட்டவினரொதமொக மதுைொேம் கடத்தப்ைடுெபத இது தடுத்து ெருகிறது.

வபயர் என்ன?
அ) அர்ஜுன்
ஆ) விக்ரொந்த் 

7. “ஆப்ஸ்ககல் அகாடமி” என்பது MeitY ஸ்டார்ட்அப் ஹப்புடன்

இ) கட்டகைொம்மன்

இலைந்து பின்ெரும் எத்வதாழில்நுட்ப நிறுெனத்தால் எடுக்கப்பட்ட
ஒரு முயற்சியாகும்?

ஈ) ைொரதி

✓



அ) யொெூ

இந்தியொவின் முதல் உள்நொட்டு விமொேந்தொங்கிப்னைொர்க்கப்ைலொே
விக்ரொந்த், 2022 ஆகஸ்டு மொதத்திற்குள் இந்திய கடற்ைபடயில்
னசர்க்கப்ைடவுள்ள இந்தக் கப்ைலின் 2ஆம் கட்ட னசொதபேகள் சமீைத்தில்
கதொடங்கிே. இப்னைொர்க்கப்ைல், MiG-29K னைொர் விமொேங்கள், Kamov31 கெலிகொப்டர்கள், MH-60R ஆகியெற்பற இயக்கும்.

ஆ) முகநூல்
இ) ட்விட்டர்
ஈ) கூகிள் 

✓

4. ககரளாவில் அலமந்துள்ள முல்லலப் வபரியாறு அலையானது
பின்ெரும் எந்த மாநிலத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது?
அ) தமிழ்நொடு 
ஆ) கர்நொடகொ
இ) ஆந்திர பிரனதசம்

கதொழில்நுட்ை நிறுெேமொே கூகுள், MeitY ஸ்டொர்ட்அப் ெப் உடன்
இபைந்து, ‘Appscale Academy’ஐ அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. இது உயர்
தர கசயலிகபள உருெொக்குெதற்கு இந்திய துளிர் நிறுெேங்களுக்கு
உதவுெபத னநொக்கமொகக்ககொண்டுள்ளது. கூகுளின் இந்த முன்முயற்சி
ஆேது, இந்தியொவிலுள்ள கதொடக்க மற்றும் இபடநிபல துளிர் நிறுெே
-ங்களுக்கொே னதபெகபளப் பூர்த்தி கசய்யும் மற்றும் னகமிங், கல்வி,
சமூக ைொதிப்பு, சுகொதொரப் ைொதுகொப்பு னைொன்ற களங்களில் கசயலிகபள
உருெொக்க அெர்களுக்கு ஆதரெளிக்கும்.

ஈ) கதலுங்கொேொ
✓

னகரள மொநிலத்தில் அபமந்துள்ள முல்பலப் கைரியொறு அபையொேது
தமிழ்நொட்டின் கட்டுப்ைொட்டில் உள்ளது. இது, னகரளொவில் இவ்ெொறு ைொயும்
திபசயில் ெொழும் இலட்சக்கைக்கொே மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலொகவும்,
தமிழ்நொட்டின் 5 மொெட்டங்களில் 2 லட்சம் கெக்னடருக்கு னமல் ைொசே
ெசதி ெழங்கி ெருெதொலும் நீண்டகொலமொக சர்ச்பசக்குரியதொக இருந்து
ெருகிறது. முல்பலப் கைரியொறு அபையில் நெம்ைர்.10ஆம் னததி ெபர
அதிகைட்ச நீர்மட்டம் 139.50 அடியொக இருக்க னெண்டும் எே சமீைத்தில்
உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. தமிழ்நொட்டில் உற்ைத்தியொகி னகரள
-த்தில்ைொயும் கைரியொற்றின் னமற்ைகுதியில் இவ்ெபை அபமந்துள்ளது.









8. ஐநா வபாதுச்ைலபயானது 2021ஆம் ஆண்லட எந்த ஆண்டாக
அறிவித்துள்ளது?
அ) ையங்கரெொதத்திற்கு எதிரொே சர்ெனதச ஆண்டு
ஆ) சர்ெனதச சுகொதொர ஆண்டு
இ) COVID’க்கு எதிரொே சர்ெனதச ஆண்டு
ஈ) ைழங்கள் மற்றும் கொய்கறிகளின் சர்ெனதச ஆண்டு 

✓

ஐநொ கைொதுச்சபையொேது நடப்பு 2021ஆம் ஆண்பட ைழங்கள் மற்றும்
கொய்கறிகளுக்கொே சர்ெனதச ஆண்டொக அறிவித்துள்ளது, உைவு
மற்றும் உழவு அபமப்பு (FAO), இந்த ஆண்படக் ககொண்டொடுெதற்கொே
முதன்பம நிறுெேமொக உள்ளது. இந்த ஆண்டு மனித ஊட்டச்சத்திலும்,
உைவுப் ைொதுகொப்பிலும் ைழங்கள் மற்றும் கொய்கறிகளின் ைங்கு ைற்றிய
விழிப்புைர்பெ ைரப்ை ஐநொ முயற்சி கசய்கிறது.



 











9. குஷாக்ரா ராெத் மற்றும் ஸ்ரீஹரி நடராஜ் ஆகிகயாருடன்
வதாடர்புலடய விலளயாட்டு எது?
ஆ) னகொல்ப்
இ) வில்வித்பத
ஈ) நீர்சொர் விபளயொட்டுக்கள் 
தில்லிபயச் னசர்ந்த குஷொக்ரொ ரொெத் மற்றும் கர்நொடகொவின் ஸ்ரீெரி
நடரொஜ் ஆகினயொர் 74ஆம் சீனியர் னதசிய அக்ெொடிக் சொம்பியன்ஷிப்பில்
முபறனய 400மீ பிரீஸ்படல் மற்றும் 100மீ னைக்ஸ்ட்னரொக் னைொட்டிகளில்
புதிய னதசிய சொதபேகபள ைபடத்துள்ளேர். குஷக்ரொ ரொெத் 3:53.68
விேொடிகளில் புதிய சொதபேபய ைபடத்துள்ளொர். அனத னநரத்தில்
ஸ்ரீெரி நடரொஜ் 100மீ னைக் ஸ்ட்னரொக்பக 55.10 விேொடிகளில் முடித்தொர்.

10. கபாலதப்வபாருள் & குற்றங்களுக்கான ஐநா அலுெலகத்தின்
தலலலமயகம் அலமந்துள்ள இடம் எது?
அ) ஆஸ்திரியொ 
ஆ) அகமரிக்கொ
இ) கஜர்மனி

✓

2. கசன்பேயில் ெொனிபல ஆய்வு பமயத்தின் புதிய னரடொர்
கசயல்ைடத் கதொடங்கியது
னரடொர்

மபழ னமகங்களின் தன்பம, நகர்வு, மபழ அளவு னைொன்றெற்பற
னரடொர் மூலம் கிபடக்கும் தரவுகள் மூலம் கசன்பே ெொனிபல ஆய்வு
பமயம் கணித்து ெருகிறது. னரடொர்களில் இருந்து கசலுத்தப்ைடும் மின்
கொந்த அபலகள் மூலமொகக் கிபடக்கும் தரவுகபளக் ககொண்டு,
குறுகியகொல ெொனிபல முன்ேறிவிப்பு, நிகழ்னநர மபழ நிலெரம்
னைொன்றெற்பற ஆய்வு பமயத்தொல் ெழங்க முடியும்.
இது கதொடர்ைொே னரடொர் ைடங்கள் http://www.imdchennai.gov.in/ என்ற
இபையதளம் மூலம் ெழங்கப்ைடுகின்றே. இபையதள னசபெ
மற்றும் சமூக ஊடங்கள் ெருபகயொல், ெொனிபல ஆய்வு பமயம்
கெளியிடும்
னரடொர்
ைடங்கபள,
தன்ேொர்ெ
அடிப்ைபடயில்
ெொனிபலபயக் கணிக்கும் ஆர்ெலர்கள் ையன்ைடுத்தி, ெொனிபல
நிலெரங்கபள முகநூல், ட்விட்டர், யூடியூப் னைொன்றெற்றில் கெளியிடத்
கதொடங்கிேர். இது மக்கள் மத்தியில் நல்ல ெரனெற்பைப் கைற்றது.
னமலும், இபையதளத்தில் னரடொர் ைடங்கபள மக்கனள னநரடியொகப்
ைொர்பெயிட்டு, நிகழ்னநரெொனிபலபய கதரிந்துககொள் ெதில் ஆர்ெம்
கொட்டிேர்.
ைழுதபடந்த னரடொர்

ஈ) ெங்னகரி

✓



கசன்பேயில் ெொனிபல ஆய்வு பமயத்தின் புதிய
ைள்ளிக்கரபையில் னநற்று கசயல்ைடத் கதொடங்கியது.

அ) மட்படப்ைந்து

✓



னைொபதப்கைொருள் மற்றும் குற்றங்களுக்கொே ஐநொ அலுெலகம் (UNODC)
கடந்த
1997ஆம்
ஆண்டில்
ஆஸ்திரியொவின்
வியன்ேொபெ
தபலபமயிடமொகக்ககொண்டு நிறுெப்ைட்டது. ைொதுகொப்பு அபெயின்
ையங்கரெொத எதிர்ப்பு குழுவின் நிர்ெொக இயக்குநரகத்துடன் இபைந்து
தரவு கெளிப்ைடுத்தல் கட்டபமப்பை (DDF) அறிமுகப்ைடுத்தியபத அடுத்து,
இந்நிறுெேம் சமீைத்திய கசய்திகளில் இடம்கைற்றது.
DDF என்ைது ையங்கரெொத எதிர்ப்பு விசொரபைகளுக்கொக கெளிநொட்டு
குற்றவியல் நீதி அதிகொரிகளின் தரவு னகொரிக்பககபளக் பகயொளவும்
ைதிலளிக்கவும் உருெொக்கப்ைட்ட நபடமுபறகபள விெரிக்கும் ஒரு
கருவியொகும்.


1. னசதி கதரியுமொ?
அக்.23: தமிழகத்தில் கல்வி, னெபலெொய்ப்பில் சமூக நீதி சரியொே
முபறயில் அமல்ைடுத்தப்ைடுகிறதொ என்ைபதக் கண்கொணிக்க சமூக நீதி
கண்கொணிப்புக் குழுபெ தமிழக அரசு அபமத்தது.
அக்.23: தமிழக னரஷன் கபடகளில் ‘கற்ைகம்’ என்கிற கையரில் ைபே
கெல்லம் விற்கும் திட்டம் கதொடங்கப்ைட்டது.

கசன்பே துபறமுகக் கட்டிடத்தில் கசயல்ைட்டு ெந்த னரடொர் 2018-ல்
ைழுதபடந்தது. அதற்கொே உதிரி ைொகங்கள் கிபடக்கொததொல், ைழுது
நீக்குெதில் சிக்கல் ஏற்ைட்டது. இதேொல் மக்கள் னநரடியொக நிகழ்னநர
மபழ நிலெரத்பத அறியமுடியொமல் அெதிப்ைட்டு ெருகின்றேர்.
இதுகுறித்து இந்திய ெொனிபல ஆய்வு பமய கதன் மண்டலத் தபலெர்
எஸ் ைொலச்சந்திரனிடம் கூறியதொெது: ைழுதொகியுள்ள னரடொர் விபரவில்
சீரபமக்கப்ைட்டு,
ையன்ைொட்டுக்கு
ெரும்.
இதற்கிபடயில்,
ைள்ளிக்கரபையில் உள்ள இந்திய கைருங்கடல் சொர் கதொழில்நுட்ை
நிறுெே (NIOT) ெளொகத்தில் புதிய னரடொர் நிறுெப்ைட்டுள்ளது. இது
னநற்று முதல் கசயல்ைடத் கதொடங்கியுள்ளது. அதன் ைடங்கள் தற்னைொது
ெொனிபல ஆய்வு பமய இபையதளத்தில் கெளியிடப்ைட்டு
ெருகின்றே. அெற்பறப் கைொதுமக்கள் ைொர்பெயிடலொம்.
ைபழய னரடொர் ைழுதொல் ெொனிபல கணிப்பில் எந்த சிக்கலும்
ஏற்ைடவில்பல. ஸ்ரீெரினகொட்டொ, திருெேந்தபுரத்தில் இயங்கும் ISRO
னரடொர்கள், கொபரக்கொலில் உள்ள இந்திய ெொனிபல ஆய்வு பமய
னரடொர் ஆகியெற்றின் தரவுகபளப் ையன்ைடுத்தி ெருகினறொம்.
நிகழ்னநர மபழ நிலெரக் கணிப்பு னரடொர் தரவுகள் அடிப்ைபடயில்
மட்டுமின்றி, கசயற்பகக்னகொள் புபகப்ைடம், ைலூன் மூலம் ைறக்க
விடப்ைடும் கருவி உள்ளிட்ட ைல்னெறு ெழிகளில் கிபடக்கும் தரவுகள்
அடிப்ைபடயில்தொன் கணிக்கப்ைடுகின்றே. இவ்ெொறு அெர் கூறிேொர்.

அக்.24: பிகொரின் கஜய்நகர் - னநைொளம் குர்தொ ெபரயிலொே ரயில்
இபைப்புப் ைொபதபய னநைொள அரசிடம் இந்திய அரசு ஒப்ைபடத்தது.

3. அக்.31 – தேசிய ஒற்றுமை நாள்

அக்.25: இந்திய சினிமொ கபலஞர் களுக்கு ெழங்கப்ைடும் உயரிய தொதொ
சொனகப் ைொல்னக விருது நடிகர் ரஜினிகொந்துக்கு ெழங்கப்ைட்டது.

4. கொஷ்மீர் தொல் ஏரியில் மிதக்கும் திறந்தகெளி திபரயரங்கம்
கதொடக்கம்

அக்.26: ஐபிஎல் கிரிக்ககட்டில் அகமதொைொத் மற்றும் லக்னேொ நகரங்கபள
பமயமொகக் ககொண்டு இரு புதிய அணிகள் உருெொக்கப்ைட்டுள்ளே.
இதன்மூலம் IPL அணிகளின் எண்ணிக்பக 10-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கொஷ்மீரின் தொல் ஏரியில் இருக்கும் ைடகு வீடுகள் உலகப் புகழ்கைற்றபெ.
இங்கு ெரும் சுற்றுலொப் ையணிகள் ைடகு வீடுகளில் தங்கி இயற்பக
அழபக ரசிக்க தெறுெதில்பல. இந்நிபலயில் தொல் ஏரியில் உள்ள ஒரு
ைடகு வீட்டில் திறந்தகெளி திபரயரங்பக உருெொக்கியுள்ளேர்.
கொஷ்மீரினலனய முதன் முதலொக அபமக்கப்ைட்ட மிதக்கும் திறந்தகெளி
திபரயரங்கம் இதுதொன். ஜம்மு-கொஷ்மீர் தபலபமச் கசயலர் அருண்
குமொர் னமத்தொ அண்பமயில் இபத கதொடங்கி பெத்தொர். முதல் நொளில்
இந்திப்ைடமொே கொஷ்மீர் கி கொளி திபரப்ைடம் சுற்றுலொப் ையணிகளுக்கொ
-கவும், தொல் ஏரி ைகுதி மக்களுக்கொகவும் திபரயிடப்ைட்டது.

அக்.27: நிலம் விட்டு நிலம் ைொயும் ‘அக்னி-5’ என்ற ஏவுகபை ஒடிஷொ
மொநிலம் கலொம் தீவிலிருந்து கெற்றிகரமொகப் ைரினசொதிக்கப்ைட்டது.
அக்.28: விழுப்புரம் மொெட்டம் முதலியொர்குப்ைத்தில் இல்லம் னதடி கல்வித்
திட்டத்பத தமிழக அரசு கதொடங்கியது.
அக்.29: னைரியம் கலந்து தயொரிக்கப்ைடும் ைட்டொசுகபளத் தயொரிக்கவும்
விற்கவும் உச்ச நீதிமன்றம் தபட விதித்தது.
அக்.29: இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் ஆளுநர் சக்திகொந்த தொஸின்
ைதவிக்கொலம் னமலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்ைட்டது.
அக்.30: ஆண்டுனதொறும் ஜூபல 18 அன்று தமிழ்நொடு திேம் ககொண்டொட
விபரவில் அரசொபை கெளியிடப்ைடும் என்று முதல்ெர் மு க ஸ்டொலின்
அறிவித்தொர்.









5. இல்லம் னதடி கல்வி திட்டம்: சிறப்புப் ைணி அதிகொரியொக னக இளம்
ைகெத் நியமேம்
இல்லம் னதடி கல்வி திட்டத்தின் சிறப்புப் ைணி அதிகொரியொக னக இளம்
ைகெத் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளொர். தமிழகத்தில் கற்றல் இபடகெளிபய
குபறப்ைதற்கொக இல்லம் னதடி கல்வித் திட்டத்பத தமிழக அரசு
அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது.



 











6. கடலுக்கடியில் 6,000 மீட்டர் ஆழத்தில் கனிம ஆய்வு
இந்தியப் கைருங்கடலுக்கு அடியில் 6,000 மீ ஆழத்தில் கனிம ஆரொய்ச்சி
நடெடிக்பககபள முன்கேடுக்க உள்ளதொக மத்திய புவி அறிவியல்
துபற இபையபமச்சர் ஜினதந்திர சிங் கதரிவித்தொர்.
ைல்னெறு நிகழ்ச்சிகளில் ைங்னகற்ைதற்கொக கசன்பே ெந்துள்ள
அபமச்சொா் ஜினதந்திர சிங், கசன்பே துபறமுகத்தில் நிறுத்தப்ைட்டிருந்த
னதசிய கடல்ெளத் துபற கதொழில்நுட்ைக் கழகத்துக்கு கசொந்தமொே ‘சொகர்
நிதி’ எனும் கப்ைபல ைொர்பெயிட்டொர். அப்னைொது கப்ைலின் கதொழில்நுட்ை
ெசதிகபள அெர் ஆய்வு கசய்தொர். ஆழ்கடல் ஆரொய்ச்சிக்கு மனிதர்கபள
அபழத்துச் கசல்ெதற்கொக உருெொக்கப்ைட்ட ‘மத்யொஸொ’ என்ற கலன், அக்
கப்ைலில் கொட்சிக்கு பெக்கப்ைட்டிருந்தது. அதபேயும் மத்திய அபமச்சர்
ஆய்வு கசய்தொர்.





ஏற்ைொடு கசய்யப்ைட்டிருந்தது. அதன்ைடி, கங்பக குறித்து பகயொல்
எழுதப்ைட்ட குறிப்புகளின் ைடங்கபள ஒரு மணி னநரத்தில் ஃனைஸ்புக்
சமூக ெபலதளத்தில் ைதிவிட ஏற்ைொடு கசய்யப்ைட்டது.
அதில் கைரும்ைொலொனேொர் கலந்துககொண்டு, பகயொல் எழுதப்ைட்ட
குறிப்புகளின் ைடங்கபளப் ைதிவிட்டேர். ஒரு மணி னநரத்தில் அதிக
எண்ணிக்பகயிலொே ைடங்கள் ைதிவிடப்ைட்டபத கின்ேஸ் அபமப்பு
உலக சொதபேயொக அறிவித்து சொன்றிதபழ ெழங்கியது.

7. னடபிள் கடன்னிஸ்: சத்தியன்/னதசொய் இபை சொம்பியன்
டுனீசியொவில் நபடகைற்ற உலக னடபிள் கடன்னிஸ் கன்கடண்டர்
னைொட்டியில் ஆடெர் இரட்படயர் பிரிவில் இந்தியொவின் ஜி சத்தியன் /
ெர்மீத் னதசொய் இபை சொம்பியன் ைட்டம் கென்றது. இது இந்த
இபையின் முதல் சர்ெனதச புனரொ டூர் ைட்டமொகும்.
இறுதிச்சுற்றில் சத்தியன்/ெர்மீத் இபை 11-9, 4-11, 11-9, 11-6 என்ற
கசட் கைக்கில் பிரொன்ஸின் இமொனுெல் கலகைசொன்/அகலக்ஸொண்ட்னர
கொசின் இபைபய னதொற்கடித்தது.
8. சிட்டி யூனியன் ெங்கிக்கு ெரி ெசூலிக்க அனுமதி
மத்திய அரசின் னநரடி ெரிகள் ெொரியம் மற்றும் மபறமுக ெரிகள்
ெொரியத்தின் ெரிகபள ெசூலிக்க, சிட்டி யூனியன் ெங்கிக்கு ரிசர்வ்
ெங்கி அங்கீகொரம் ெழங்கி உள்ளது.
இதன்ைடி, மபறமுக ெரிகள் ெொரியத்தின் ஜி எஸ் டி - சுங்க ெரி உட்ைட,
ைல்னெறு மபறமுக ெரிகபளயும், னநரடி ெரிகள் ெொரியத்தின் ெருமொே
ெரிபயயும் சிட்டி யூனியன் ெங்கி ெொடிக்பகயொளர்கள், அதன் ெங்கி
கிபளகளில் கசலுத்தலொம்.

9. நவ.1 – உலக ோவர உணவு நாள்
10. INS விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் நெ.18இல் நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிப்பு:
உள்நொட்டு கதொழில்நுட்ைத்தில் தயொரிக்கப்ைட்ட அதிநவீே ஐஎன்எஸ்
விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் நெ.18 அன்று நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிக்கப்ைட
உள்ளது. மும்பை மஸகொன் கப்ைல்கட்டும் தளத்தில் முற்றிலும் உள்நொட்டு
கதொழில்நுட்ைத்துடன் INS விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் தயொரிக்கப்ைட்டு
உள்ளது. 7,300 டன் எபட, 163 மீட்டர் நீளம் ககொண்ட இந்த கப்ைலில்
300 வீரர்கள் ைணியொற்றுெொர்கள்.
ெொன் இலக்பக தொக்கி அழிக்கும் ஏவுகபைகள், னைொர்க்கப்ைல்கபள
தொக்கும் ஏவுகபைகள், நீர்மூழ்கிகபள தொக்கும் ஏவுகபைகள்
கப்ைலில் கைொருத்தப்ைட்டுள்ளே. இந்த னைொர்க்கப்ைலொல் ஒனர னநரத்தில்
32 ெொன் இலக்குகபள தொக்கி அழிக்க முடியும். அணு ஆயுத தொக்குதல்,
உயிரி ரசொயே தொக்குதல்கபள சமொளிக்கும் கதொழில்நுட்ைங்கள்
உள்ளே. 2 கெலிகொப்டர்களும் கப்ைலில் நிறுத்தப்ைட்டிருக்கும்.
நெ.18 அன்று மும்பையில் நபடகைறும் விழொவில் INS விசொகப்ைட்டிேம்
னைொர்க்கப்ைல் நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிக்கப்ைட உள்ளது. மத்திய ைொதுகொப்புத்
துபற அபமச்சர் ரொஜ்நொத் சிங் விழொவுக்கு தபலபமனயற்ைொர் என்று
எதிர்ைொர்க்கப்ைடுகிறது. ஐஎன்எஸ் விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைபல
கதொடர்ந்து இந்த மொத இறுதியில் ஐஎன்எஸ் னெலொ நீர்மூழ்கி கப்ைல்,
கடற்ைபடயில் னசர்க்கப்ைட உள்ளது. புதிய னைொர்க்கப்ைல், நீர்மூழ்கியொல்
கடற்ைபடயின் ைலம் னமலும் அதிகரிக்கும் என்று ைொதுகொப்புத் துபற
ெல்லுநர்கள் கதரிவித்துள்ளேர்.

11. கின்ேஸ் உலக சொதபே புத்தகத்தில் நமொமி கங்பக திட்டம்
ஒரு மணி னநரத்தில் அதிக எண்ணிக்பகயில், பகயொல் எழுதப்ைட்ட
குறிப்புகளின் ைடங்கள் ைதிவிடப்ைட்டதற்கொக கின்ேஸ் உலக சொதபே
புத்தகத்தில் கங்பக தூய்பமக்கொே னதசியத் திட்டம் (நமொமி கங்பக)
இடம்பிடித்துள்ளது.
கங்பக நதித் திருவிழொ திங்கள்கிழபம கதொடங்கியது. அபதகயொட்டி,
கங்பக தூய்பமக்கொே னதசியத் திட்டத்தின்கீழ் சொதபே முயற்சிக்கு











 













1. ப ொதுத்துறை தணிக்றையில் தைவல்ைறை ரிமொறிக்பைொள்வதற்

ம்பப்படுகிைது. பத்மாகசன், கைௌசலா இராச்சியத்கத ஆட்சி கசய்தார்.
அது, இன்கைய உத்தரபிரயதசத்திலிருந்து ஒடிசா வகர பரவியிருந்தது.

அ) இலங்கை

5. ெமீ த்தில் ‘பெல்வ வரி’றய முன்பமொழிந்த நொடு எது?

ஆ) சுவிச்சர்லாந்து

அ) இந்தியா

இ) மாலத்தீவுைள் 

ஆ) அகமரிக்ைா 

ஈ) கைய்மன் தீவுைள்

இ) ரஷ்யா

இந்திய தகலகம ைணக்குத் தணிக்கையாளர் கிரிஷ் சந்திர முர்மு
மற்றும் மாலத்தீவின் தகலகம ைணக்குத் தணிக்கையாளர் ஹுகசன்
நியாசி ஆகியயார் மாயலயில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைகயழு
-த்திட்டனர். இது இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவுைளுக்கு இகடயய கபாதுத்
துகை தணிக்கைதுகையில் தைவல்ைகள பரிமாறிக்கைாள்வகத ய ாக்
-ைமாைக்கைாண்டதாகும். ாடுைள் அந்தந்த நிறுவனங்ைளின் கதாழிற்
முகை திைகன வலுப்படுத்தவும், கபாது நிதி தணிக்கை துகையில்
முகைைகள யமம்படுத்தவும் முயற்சி கசய்கின்ைன.

ஈ) சுவிச்சர்லாந்து

-ைொை, இந்தியொ, எந்த நொட்டுடனொன புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில்
றைபயழுத்திட்டது?

✓

✓

அகமரிக்ை அதிபர் ய ா கபடன், கபரிய நிறுவனங்ைள் மற்றும் பணக்ைார
அகமரிக்ைர்ைளின் வருமானத்தின் மீதான வைக்ைமான முன்கமாழியப்ப
-ட்ட விகித உயர்கவ அறிவித்துள்ளார், இது ‘கசல்வ வரி’ யபான்ைது. $1
பில்லியனுக்கும் அதிைமான கசாத்துக்ைள் அல்லது $100 மில்லியனுக்கும்
அதிைமான வருமானம் உள்ளவர்ைளுக்கு இந்தப் புதிய வரி மூன்று
ஆண்டு ைாலத்திற்குப் கபாருந்தும்.

6. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை மன்னொர் வறைகுடொ ைடல்

2. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை ஷவ்ைத் மிர்சியயொயயவ்,

உயிர்க்யைொை ைொப் ைம் அறமந்துள்ை மொவட்ட(ம்)ங்கள் எது/எறவ?

எந்த நொட்டின் அதி ரொை மீண்டும் யதர்ந்பதடுக்ைப் ட்டுள்ைொர்?

அ) இராம ாதபுரம் & தூத்துக்குடி 

அ) ஆப்ைானிஸ்தான்

ஆ) திருக ல்யவலி

ஆ) உஸ்கபகிஸ்தான் 

இ) சிவைங்கை & இராம ாதபுரம்

இ) சிரியா

ஈ) ைன்னியாகுமரி

ஈ) மாலத்தீவுைள்

✓



உஸ்கபகிஸ்தானின் அதிபர் ஷவ்ைத் மிர்சியயாயயவ், 2ஆவது 5 ஆண்டு
ைாலத்திற்கு மீண்டும் யதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். உஸ்கபகிஸ்தானின்
மத்திய யதர்தல் ஆகணயத்தின்படி, மிர்சியயாயயவ் 80.1% வாக்குை
-களப் கபற்று கவற்றி கபற்ைார். 64 வயதான அவர், ைடந்த 2016’இல்,
உஸ்கபகிஸ்தானின் நீண்டைால அதிபராை இருந்த இஸ்லாம் ைரியமாவ்
இைந்தகதத்கதாடர்ந்து அதிபராை பதவியயற்ைார்.

✓

மன்னார் வகளகுடா ைடல் உயிர்க்யைாள ைாப்பைமானது, தமிழ் ாட்டில்
இராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இடடயய
அகமந்துள்ள தீவுைள் மற்றும் அதகனகயாட்டிய பவளப்பாகைைளின்
கதாகுப்பாகும். ஆர்க்டிக் பகுதியிலிருந்து மன்னார் வகளகுடா ைடல்
உயிர்க்யைாள ைாப்பைத்திற்கு ஆண்டுயதாறும் பல பைகவைள் வலகச
வருகின்ைன. இப்பூங்ைாவிற்குள் உள்ள மயனாலி தீவுைளில் ஒரு கபரிய
பைகவக்கூட்டம் அண்கமயில் ைாணப்பட்டது.

✓

அதில், ஆயிரக்ைணக்ைான ஆர்க்டிக் ஆலாக்ைள் மற்றும் கடற்காகங்கள்,
நூற்றுக்ைணக்ைான ண்டுதின்னும் உப்புக்கைாத்திைள் அடங்கும்.

3. ஐநொ அறவயின் ஆயுதக்குறைப்பு வொரமொனது ஆண்டுயதொறும்
எந்த மொதத்தில் அனுெரிக்ைப் டுகிைது?

7. ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்யடொ ர் குயைொ ல் ஸ்னொப்ஷொட்’ டி, றைய சி

அ) வம்பர்

யன் டுத்துயவொரின் ெதவீதம் எவ்வைவு?

ஆ) அக்யடாபர் 

அ) 45

இ) கசப்டம்பர்

ஆ) 65 

ஈ) ஆைஸ்ட்

✓

ஐ ா அகவயின் ஆயுதக்குகைப்பு வாரமானது ஆண்டுயதாறும்
அக்யடாபர் மாதத்தில் அனுசரிக்ைப்படுகிைது. இந்த ஆண்டின் (2021)
ஆயுதக்குகைப்பு வாரமானது அக்யடாபர்.24 அன்று கதாடங்கி அக்யடாபர்
30 வகர கடகபற்ைது. இது ாடுைளில் நிராயுதபாணியாக்ைம் பற்றிய
விழிப்புணர்கவயும் புரிதகலயும் யமம்படுத்துவகத ய ாக்ைமாைக்
கைாண்டுள்ளது. சமூைத்தில் அகமதிகயக் கைாண்டுவர ஆயுதங்ைகளப்
பயன்படுத்துவகத, குறிப்பாை அணு ஆயுதங்ைகளப் பயன்படுத்துவகதக்
குகைப்பயத இந்த அனுசரிப்பின் ய ாக்ைமாகும். ஐ ா ஆயுதக்குகைப்பு
ஆகணயமானது 1952’இல், ஐ ா பாதுைாப்பு ைவுன்சிலின்கீழ் அகனத்து
யபரழிவு ஆயுதங்ைகளயும் வழிப்பதற்ைாை உருவாக்ைப்பட்டது.

இ) 75
ஈ) 80

✓

‘We Are Social’ என்ை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்யடாபர்
குயளாபல் ஸ்னாப்ஷாட்’ என்ை தகலப்பிலான ஓர் அறிக்கைகய
கவளியிட்டது. இவ்வறிக்கையின்படி, உலை மக்ைள்கதாகையில் 65%’
க்கும் அதிைமாயனார் கையபசிகயப் பயன்படுத்தி வருகின்ைனர்.

✓

உலைளாவிய கையபசி பயனர்ைள் எண்ணிக்கை அக்யடாபரில் 5.29
பில்லியகன எட்டியுள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் உலை
மக்ைள்கதாகையில் 60% யபர் சமூை ஊடை பயனர்ைளாை வாய்ப்புள்ளது
என இவ்வறிக்கை கூறுகிைது.

4. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை இரொணி ஹியயொ ஹ்வொங்-

8. தடுப்பூசிறய பெலுத்துவறத அதிைரிப் தற்ைொை, பின்வரும் எந்த

ஓக் நிறனவுப்பூங்ைொ அறமந்துள்ை நொடு எது?

நொடு ‘Knock Every Door’ என்ை திட்டத்றதத் பதொடங்ைவுள்ைது?

அ) கதன் கைாரியா

அ) சீனா

ஆ) இந்தியா 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீனா

இ) இந்யதாயனசியா

ஈ) தாய்லாந்து
✓

அயயாத்தியில் சரயு திக்ைகரயில் அகமந்துள்ள ராம் ைதா பூங்ைா என்று
முன்பு அகைக்ைப்பட்ட பூங்ைா, புதுப்பிக்ைப்பட்டு வருகிைது. வம்பர்.4ஆம்
யததி திைக்ைப்பட்ட பிைகு, அந்தப் பூங்ைா இராணி ஹியயா ஹ்வாங்-ஓக்
நிகனவுப்பூங்ைா என்று அகைக்ைப்படும். ஒரு கைாரிய இராணியின்
நிகனவாை இந்தப் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு கைாரிய இராணியான
ஹியயா ஹ்வாங்-ஓக், அயயாத்தி மன்னர் பத்மாகசன் மற்றும் இந்துமதி
ஆகியயாரின் மைளாைப் பிைந்த அயயாத்தியின் இளவரசி சூரிரத்னா என









ஈ) அகமரிக்ைா
✓

இந்திய மத்திய சுைாதார அகமச்சைம் கவளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி,
தடுப்பூசி கசலுத்து விகிதங்ைள் குகைவாை உள்ள மாவட்டங்ைளில் ‘வீடு
யதடிச்கசன்று தடுப்பூசி கசலுத்தும்’ திட்டம் விகரவில் கதாடங்ை திட்டமிட
-ப்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசி யபாடுவதற்கு மக்ைகள ஊக்குவிப்பகத இது
ய ாக்ைமாைக் கைாண்டுள்ளது. சுைாதார அகமச்சைத்தின் கூற்றுப்படி,
ாட்டில் 10.34 யைாடிக்கும் அதிைமான மக்ைள் COVID-19 தடுப்பூசியின்
இரண்டாவது யடாகை கசலுத்தாமல் உள்ளனர்.



 











9. இந்திய தறைறமத் யதர்தைொறணயர் சுஷில் ெந்திரொ, ெமீ த்தில்
எந்த நொட்டின் அதி ர் யதர்தறை யமற் ொர்றவயிட்டொர்?





2. ஆயுதமின்றி தனித்து யபாராடும் வகையில்
ைாவலர்ைளுக்கு ‘க்ரவ் யமைா’ தற்ைாப்பு பயிற்சி

தமிைை

சிகைக்

சிகைவாசிைளின் பாதுைாப்கப உறுதி கசய்ய சிகைக் ைாவலர்ைளுக்கு
ஆயுதமின்றி தனித்துப் யபாராடும் ‘க்ரவ் யமைா’ தற்ைாப்பு பயிற்சி
அளிக்ைப்பட்டு வருகிைது.

அ) சிங்ைப்பூர்
ஆ) உஸ்கபகிஸ்தான் 
இ) இலங்கை
ஈ) தாய்லாந்து
✓

உஸ்கபகிஸ்தானின் அதிபர் யதர்தகல யமற்பார்கவயிட இந்தியாவின்
தகலகமத் யதர்தல் ஆகணயர் சுஷில் சந்திரா தகலகமயில் 3 யபர்
கைாண்ட குழு ஒன்று உஸ்கபகிஸ்தானுக்குச் கசன்ைது. இந்த இந்திய
அணி, சர்வயதச பார்கவயாளராை யதர்தகல யமற்பார்கவயிட்டுள்ளது.

✓

உஸ்கபகிஸ்தானின் அதிபர் ஷவ்ைத் மிர்சியயாயயவ் யதர்தலில் 80%’
க்கும் அதிைமான வாக்குைகளப் கபற்று 2ஆவது ஐந்தாண்டு ைாலத்திற்கு
மீண்டும் யதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டார். சுஷில் சந்திரா மற்றும் க னிதின்
நி ாம்யைாட்ய வ் தகலகமயிலான உஸ்கபகிஸ்தானிய யதர்தல்
ஆகணயம் யதர்தல் ஒத்துகைப்பு குறித்த கூட்டத்கத டத்தியது.

10. 2021 - ப ொது விவைொரங்ைள் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்துள்ை
இந்திய மொநிைம் எது?
அ) தமிழ் ாடு
ஆ) யைரளா 
இ) கதலுங்ைானா
ஈ) கு ராத்

✓

கபங்ைளூருகவச் சார்ந்த ஒரு இலாபய ாக்ைற்ை மதியுகரயைமான
கபாது விவைாரங்ைள் கமயமானது ஒவ்யவார் ஆண்டும் கபாது
விவைாரங்ைள் குறியீட்கட கவளியிட்டு வருகிைது. இந்த ஆண்டு (2021)
கபாது விவைாரங்ைள் குறியீட்டில் (PAI 2021), யைரளா, தமிழ் ாடு மற்றும்
கதலுங்ைானா ஆகியகவ நிர்வாை கசயல்திைனில் பதிகனட்டு கபரிய
மாநிலங்ைளுள் முதல் மூன்று இடங்ைகளப் பிடித்துள்ளன.

✓

சமபங்கு,
வளர்ச்சி
மற்றும்
நிகலத்தன்கம
ஆகியவற்றின்
அடிப்பகடயில் மாநிலங்ைளுக்கு மதிப்கபண்ைள் வைங்ைப்பட்டுள்ளன.
COVID-19 மீண்கடழு குறியீடானது முதன்முகையாை இந்த ஆண்டு
(2021) குறியீட்டில் யசர்க்ைப்பட்டுள்ளது. சிக்கிம், யைாவா மற்றும் மியசாரம்
ஆகியகவ சிறிய மாநிலங்ைளுள் முதல் 3 இடங்ைகளப் பிடித்துள்ளன.
புதுச்யசரி, ம்மு & ைாஷ்மீர் மற்றும் சண்டிைர் ஆகியடவ யூனியன்
பிரயதசங்ைளுள் முதல் மூன்று இடங்ைளில் உள்ளன.


1. நீரஜ் யசாப்ரா உள்பட 12 யபருக்கு யைல் ரத்னா விருது
யடாக்கியயா ஒலிம்பிக்கில் தங்ைப்பதக்ைம் கவன்ை தடைள வீரர் நீரஜ்
யசாப்ரா உட்பட பன்னிரண்டு யபருக்கு தயான் சந்த் யைல் ரத்னா விருது
அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ரவிக்குமார், லவ்லினா, ஸ்ரீய ஷ், அவனி யலைரா, பிரயமாத் பைத், மிதாலி
ராஜ், மன்பிரீத் சிங், சுனில் யசத்ரிக்கு தயான் சந்த் யைல் ரத்னா விருது
வைங்ைப்படுகிைது.
விகளயாட்டுத் துகையில் சிைப்பான பங்ைளிப்கப அளித்தவர்ைளுக்கு
இந்த விருது வைங்ைப்படுகிைது. தயான் சந்த் யைல் ரத்னா விருது
விகளயாட்டுத் துகையில் வைங்ைப்படும் மிை உயரிய விருதாகும்.
அர் ுனா விருது:
விகளயாட்டுத் துகையில் சிைப்பான பங்ைளிப்கப அளித்த 35 தடைள
வீரர்ைளுக்கு அர் ூனா விருது வைங்குவதற்கும் விகளயாட்டு
விருதுைள் குழு பரிந்துகர கசய்துள்ளது. அதன்படி ஷிைர் தவான்,
வந்தனா ைட்டாரியா, பவானி யதவி, அபியஷக் வர்மா, தீபக் புனியா,
ஹர்மன் பிரீத் சிங், மன்தீப் சிங், பவினா பயடல், ஷரத் குமார், வருண்
குமார் உள்பட 35 யபருக்கு விருது வைங்ைப்படுகிைது.

சிகைச்சாகலைள் மற்றும் சீர்திருத்தப்பள்ளிைள் குற்ைவியல் நீதியகமப்பு
முகையின் முக்கிய கூைாை விளங்குகின்ைன. நீதிமன்ைங்ைள் விதிக்கும்
தண்டகனைகள நிகையவற்றுவது, கைதிைளின் உயிர் மற்றும்
உகடகமைகள பாதுைாப்பது, மனித உரிகம மீைலுக்கு இடமில்லாமல்
ைண்ணியத்துடன்
டத்துவது, சீர்திருத்தம், மறுவாழ்வு, திைன்சார்
பயிற்சிைள்
அளித்து
கபாறுப்பான
குடிமக்ைளாை
அவர்ைகள
மாற்றுதல்ஆகியகவ சிகைச்சாகலைளின் பணிைளாை உள்ளன.
தமிைைத்தில் சிகைைள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிைள் துகையின் கீழ் 142
சிகைைள்
உள்ளன.
இதில்
மத்திய
சிகைச்சாகலைள்
9,
கபண்ைளுக்ைான தனிச்சிகைைள் 5, மாவட்ட சிகைச்சாகலைள் 14,
ஆண்ைளுக்ைான கிகளச் சிகைைள் 89, கபண்ைளுக்ைான கிகளச்
சிகைைள் 7, ஆண்ைளுக்ைான தனி கிகளச் சிகை 1, கபண்ைளுக்ைான
தனி கிகளச் சிகைைள் 2, இளம் குற்ைவாளிைளுக்ைான சீர்திருத்தப்
பள்ளிைள் 12 மற்றும் திைந்தகவளி சிகைச்சாகலைள் மூன்று ஆகியகவ
அடங்கும்.
இந்தச் சிகைைளில் 23,592 யபருக்கு இடவசதி உள்ளது. இவர்ைகள
ைண்ைாணித்து
வழி டத்த
5,452
சிகைத்துகைபணியாளர்ைள்
உள்ளனர். கபாதுவாை சிகைச்சாகலைளில் மரண தண்டகன, ஆயுள்
தண்டகன, 3 மாதங்ைளுக்கு யமல்தண்டகன கபற்ைவர்ைள், கபருங்
குற்ைங்ைளுக்ைாை
தண்டகன
விதிக்ைப்பட்டவர்ைள்,
கைாடுங்
குற்ைவாளிைள், கதாடர்ந்துகுற்ைச் கசயல்ைளில் ஈடுபடுபவர்ைள், சை கைதி
-ைளுக்கு ஊறு விகளவிக்ைக்கூடியவர்ைள், ைடன் வாங்கி திருப்பிச்
கசலுத்த முடியாமல் சிகைபடும் சிகைவாசிைள், தடுப்பு ைாவல் மற்றும்
நீதிமன்ை ைாவல், விசாரகண சிகைவாசிைள் என வகைப்படுத்தப்பட்டு
உள்ளனர்.
சிகைத்துகை
ன்னடத்கத அலுவலர்ைள், சிகைவாசிைளுக்கும்
அவர்ைளின் குடும்பத்தினருக்குமிகடயய ஒருஇகணப்பு பாலமாை
கசயல்படுகின்ைனர். நுண்ணறிவு மற்றும் விழிப்புப்பணி பிரிவு
சிகைக்குள் கிகடக்கும் நுண்ணறிவு தைவல்ைகள ரைசியமாை
யசைரித்து இதர புலனாய்வு அகமப்புைளுக்கு பரிமாற்ைம் கசய்யும்.
நீதிமன்ை வைக்குைகள நிர்வகித்து, குற்ை வைக்குைளில் தகுந்த
ஆயலாசகன வைங்ை சட்ட ஆயலாசகனப் பிரிவும், சிகைக்குள் வீன
கதாழில்நுட்பத்கத கையாள கதாழில்நுட்ப பிரிவும் உள்ளது.
3. தீவிரவாதம் கதாடர்பான வைக்குைகள விசாரிக்ை ைாஷ்மீரில் புதிதாை
மாநில புலனாய்வு அகமப்பு:
தீவிரவாதம் கதாடர்பான வைக்குைகள விசாரிக்ை
ம்மு-ைாஷ்மீரில்
புதிதாை மாநில புலனாய்வு அகமப்பு (எஸ்ஐஏ) அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.
ம்மு-ைாஷ்மீர் யூனியன் பிரயதசத்தில் உள்ள தீவிரவாதம் கதாடர்பான
வைக்குைகள, விவைாரங்ைகள எஸ்ஐஏ விசாரிக்கும். வைக்குைகள
விகரந்து முடிக்ைவும், திைகமயான முகையில் வைக்குைகள
விசாரிப்பதற்கும் இந்த எஸ்ஐஏ அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.
யதசிய புலனாய்வு முைகம (என்ஐஏ) உள்ளிட்ட இதர மத்திய புலனாய்வு
அகமப்புைளுக்கும் இந்த எஸ்ஐஏ உதவியாை இருக்கும் என்று ம்முைாஷ்மீர் யூனியன் பிரயதச அரசு கவளியிட்டுள்ள அரசாகணயில்
கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ம்மு-ைாஷ்மீரின் குற்ைப்பிரிவு விசாரகண
அகமப்பின் (சிஐடி) தகலவயர, எஸ்ஐஏ அகமப்பின் இயக்கு ராைவும்
இருப்பார் என்றும் கதரியவந்துள்ளது. தீவிரவாதம் கதாடர்பான
வைக்குைளில் யதகவப்படும் தைவல்ைகள யூனியன்பிரயதசத்தில் உள்ள
அகனத்து யபாலீஸ் நிகலய அதிைாரிைளும் எஸ்ஐஏ இயக்கு ருக்குத்
தரயவண்டும்.
யமலும் யபாலீஸ் டிஜிபிக்குத் கதரிவித்த பின்னர் தாமாையவ முன்வந்து
முதல் தைவல் அறிக்கைகய பதிவு கசய்யும் அதிைாரமும் எஸ்ஐஏவுக்கு
வைங்ைப்பட்டுள்ளது என்று அந்த அரசாகணயில் கூைப்பட்டுள்ளது.

இயதயபான்று வாழ் ாள் பிரிவில் 5 பயிற்சியாளர்ைள் உள்பட 10 யபருக்கு
துயராணாச்சார்யா விருது அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.











 











4. 2070-க்குள் பசுகமக்குடில் வாயு மாசு பூஜ்ஜியமாகும்: ஐ. ா. பருவ
நிகல மாற்ை மா ாட்டில் பிரதமர் யமாடி உறுதி
இந்தியாவில் வரும் 2070ஆம் ஆண்டுக்குள் பசுகமக் குடில் வாயுக்ைள்
மாசு பூஜ்ஜியமாகும் என்று ஐ ா மா ாட்டில் பிரதமர் யரந்திர யமாடி
உறுதியளித்துள்ளார்.
ஸ்ைாட்லாந்தின் கிளாஸ்யைா ைரில் ஐ. ா. பருவநிகல மாற்ைமா ாடு
ைடந்த 31-ம் யததி கதாடங்கியது. இதில் பிரதமர் யரந்திர யமாடி ய ற்று
முன்தினம் பங்யைற்ைார். அவர் யபசியதாவது:
பருவநிகல மாற்ைத்தால் இந்தியா யபான்ை வளரும் ாடுைள் அதிைம்
பாதிக்ைப்படுகின்ைன. கபரும்பாலான வளரும் ாடுைளில் பருவநிகல
மாற்ைம் விவசாயிைளுக்கு மிைப்கபரிய சவாலாை உருகவடுத்துள்ளது.
பருவமகை கபாய்ப்பது, அதிை மகைப்கபாழிவு, கவள்ளம் மற்றும்
புயல்ைளால் பயிர் சாகுபடி ைடுகமயாை பாதிக்ைப்படுகிைது.
பருவநிகல மாற்ைத்துக்கு ஏற்ப குடிநீர் ஆதாரம், வீடுைள் உள்ளிட்ட
அடிப்பகட வசதிைகள ைட்டகமப்பது அவசியமாகிைது. இதன்படி
இந்தியாவில் குைாய் குடிநீர் திட்டம், தூய்கம இந்தியாதிட்டம்,
ஏகைைளுக்கு இலவச சகமயல் ைாஸ் இகணப்பு உள்ளிட்ட திட்டங்ைள்
கசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. இதன்மூலம் இந்தியமக்ைளின் வாழ்க்கைத்
தரம் உயர்ந்துள்ளது. இயற்கையயாடு இகணந்து வாழும் அறிகவ
மக்ைள் கபற்றுள்ளனர்.
5 வாக்குறுதிைள்
உலை மக்ைள் கதாகையில் 17 சதவீதம் யபர் இந்தியாவில் வசிக்கின்ைனர்.
எனினும் சர்வயதச ைரியமில வாயு கவளியயற்ைத்தில் இந்தியா 5
சதவீதம் மட்டுயம பங்கு வகிக்கிைது. பாரிஸ் உடன்பாட்கட இந்தியா
உறுதியுடன் பின்பற்றி வருகிைது. இதன்படி பருவநிகல மாற்ைத்கத
தடுக்ை இந்தியா சார்பில் 5 வாக்குறுதிைகள அளிக்கியைன்.
வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 500 ஜிைாவாட் அளவுக்கு புகதபடிம
எரிகபாருள் அல்லாத வழிைளில் மின் உற்பத்தி திைன் கபருக்ைப்படும்.
வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் மின்சார யதகவயில் 50
சதவீதம் புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைல் மூலம் கபைப்படும். இப்யபாது முதல்
வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் ைரியமிய வாயு கவளியயற்ைம் 100 யைாடி
டன் அளவுக்கு குகைக்ைப்படும்.
வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் இந்திய கபாருளாதாரத்தில் ைரியமில வாயு
பங்ைளிப்பு 45% அளவுக்கு குகைக்ைப்படும். இந்தியாவில் வரும் 2070ம் ஆண்டுக்குள் பசுகமக் குடில் வாயு மாசு பூஜ்ஜியமாகும்.
கிளாஸ்யைா மா ாட்டில் எடுக்ைப்படும் முடிவுைளால் எதிர்ைால சந்ததியின
-ருக்கு பாதுைாப்பான, வளமான எதிர்ைாலம் உறுதி கசய்யப்படும். இவ்
-வாறு பிரதமர் யரந்திர யமாடி யபசினார்.
5. கு ராத் முதல் அருணாச்சல பிரயதசம் வகர 3,800 கி.மீ. தூரத்கத 9
ாளில் கசக்கிளில் பயணித்து கின்னஸ் சாதகன பகடத்த ராணுவ
அதிைாரி
கு ராத் முதல் அருணாச்சல பிரயதசம் வகர கசக்கிளில் குறுகிய
ாட்ைளில் பயணம் கசய்து கின்னஸ் சாதகன பகடத்துள்ளார் ராணுவ
அதிைாரி. இந்திய ராணுவத்தின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அன்ட் கமக்ைானிக்ைல்
இன்ஜினீயர் பிரிவில் கலப்டினன்ட் ைர்னலாை பணியாற்றி வருபவர்
பாரத் பன்னு. இவர் அண்கமயில் கு ராத் முதல் அருணாச்சல பிரயதசம்
வகரயிலான 3,800 கிமீட்டர் தூரத்கத யவைமாைக் ைடந்து கின்னஸ்
சாதகன பகடத்துள்ளார்.
இந்தத் தூரத்கத ைடக்ை அவர் 9 ாட்ைள், 7 மணி ய ரம், 5 நிமிடங்ைள்
மட்டுயம எடுத்துக் கைாண்டுள்ளார். இகதயடுத்து இவரது கபயர்
கின்னஸ் சாதகனப் புத்தைத்தில் இடம்கபைவுள்ளது.





டப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 10
சதவீதத்துக்கும் கூடுதலாையவ இருக்கும். 2022-23’இல் இந்த வளர்ச்சி
8 சதவீதத்துக்கும் அதிைமாை இருக்கும் என்ைார் அவர்.
7. கிராண்ட் ஸ்விஸ் கசஸ்: சசிகிரண் கவற்றி
லாத்வியாவில் கடகபறும் ஃபியட கிராண்ட் ஸ்விஸ் கசஸ் யபாட்டியில்
இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் யை சசிகிரண் 6ஆவது சுற்றில் கவற்றி
கபற்ைார். இகதயடுத்து தற்யபாகதய நிகலயில் யபாட்டியின் முதலிடம்,
அவர் உள்பட 5 யபரால் பகிர்ந்துகைாள்ளப்பட்டுள்ளது. சசிகிரண் 6ஆவது
சுற்றில் ரஷியாவின் அகலக்ைாண்டர் பிகரட்யைகவ 53 ைர்வுைளில்
யதாற்ைடித்தார். அடுத்த சுற்றில் அவர் பிரான்ஸின் யமக்ஸிம் வச்சியர்
லாக்யரகவ எதிர்கைாள்கிைார்.
இதர ஆடவர்ைளில் நிஹல் சரின் - கசக் குடியரசின் யடவிட் வாராகவ
யதாற்ைடித்து 2ஆவது இடத்தில் இருக்கிைார். பி ஹரிகிருஷ்ணா க ர்மனியின் மதியாஸ் புளுகபௌமுடன் டிரா கசய்தார். இந்தியர்ைள்
இருவர் யமாதிக்கைாண்ட ஒரு சுற்றில் கரௌனக் சந்த்வானி – டி
குயைஷிடம் யதால்விைண்டார். பிரக்னானந்தா - ரஷியாவின் அகலக்ைா
சரானாவிடமும், எஸ் பி யசதுராமன் - ரஷியாவின் ஆன்டன் கடம்கசன்
-யைாவிடமும் யதால்வி ைண்டனர். மைளிர் பிரிவில் துயராணவள்ளி
ஹரிைா - ார்ஜியாவின் நியனா பாசிலாஷ்விலியுடன் டிரா கசய்தார்.
அயதயபால், கவஷாலியும் டிரா கசய்ய, வந்திைா அைர்வால், பத்மினி
கரௌத், திவ்யா யதஷ்முக் ஆகியயார் யதால்விகய சந்தித்தனர்.
8. உலகின் சிைந்த விஞ்ஞானிைள் பட்டியல்: ைாந்திகிராம கிராமியப்
பல்ைகல. யபராசிரியர்ைள் 5 யபர் இடம்
உலகின் 2% சிைந்த விஞ்ஞானிைள் பட்டியலில் ைாந்திகிராம கிராமிய
நிைநிகலப் பல்ைகலகயச்யசர்ந்த 5 விஞ்ஞானிைள் இடம்கபற்றுள்ளனர்.
இதுகதாடர்பாை ைாந்திகிராம கிராமியப் பல்ைகல சார்பில் கவளியிடப்பட்ட
கசய்திக்குறிப்பு:
உலைத்தரம் வாய்ந்த ஒரு லட்சத்துக்கும் யமற்பட்ட விஞ்ஞானிைளின்
ஆய்வுக்ைட்டுகரைள், அதற்ைான யமற்யைாள்ைள் தரப்படுத்தப்பட்ட ஒரு
கூட்டுக்குறிைாட்டி
மூலமாை
ஓராண்டு
ைால
தாக்ைத்துக்கு
வகைப்படுத்தப்பட்டது. யமலும், யமற்யைாள்ைள் இல்லாத அளவீடுைள்,
யமற்யைாள் தாள்ைள் விகிதம் ஆகியவற்றின் மூலமாை 22 அறிவியல்
துகைைள் மற்றும் 126 துகணத் துகைைளில் விஞ்ஞானிைள் வகைப்படு
-த்தப்பட்டிருந்தனர். குகைந்தபட்சம் ஐந்து ைட்டுகரைகள கவளியிட்ட
அகனத்து விஞ்ஞானிைளும், புலன் மற்றும் துகணபுலம் சார்ந்த
சதவீதங்ைளின் அடிப்பகடயில் தரவரிகசப்படுத்தப்பட்டனர்.
இதில்,
ைாந்திகிராம
கிராமிய
பல்ைகலக்ைைைத்கதச்
யசர்ந்த
விஞ்ஞானிைள் ப. பாலசுப்பிரமணியம் (ைணிதத் துகை), எஸ் ஆபிரைாம்
ான் மற்றும் எஸ் மீனாட்சி (யவதியல் துகை) ஆகிய 3 யபரும் கதாழில்
மற்றும் நீண்ட தாக்ைத்துக்குள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
யமலும், ஓராண்டு தாக்ைத்துக்ைான பட்டியலில், விஞ்ஞானிைள் எஸ்.
மீனாட்சி மற்றும் ப. பாலசுப்பிரமணியம் ஆகியயாருடன், யசதுராமன்
(யவதியியல் துகை), யை மாரிமுத்து (இயற்பியல் துகை) ஆகியயாரும்
இடம்கபற்றுள்ளனர்.
ைடந்த ஆண்டு கவளியிடப்பட்ட உலகின் 2 சதவீத சிைந்த விஞ்ஞானிைள்
பட்டியலிலும், இப்பல்ைகலக்ைைைத்கதச் யசர்ந்த விஞ்ஞானிைள் ப
பாலசுப்ரமணியம், யை ராமச்சந்திரன், எம் ஜி யசதுராமன், எஸ் மீனாட்சி,
எஸ் ஆபிரைாம் ான், யை மாரிமுத்து மற்றும் ஜி சிவராமன் ஆகிய 7 யபர்
இடம் கபற்றிருந்தனர்.
தற்யபாது இரண்டாவது முகையாை ப பாலசுப்பிரமணியம், எஸ் மீனாட்சி,
எஸ் ஆபிரைாம் ான், யை மாரிமுத்து, எம் ஜி யசதுராமன் ஆகிய 5 யபர்
யதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளனர் எனத் கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.

6. டப்பு நிதியாண்டில் கபாருளாதார வளர்ச்சி 10%: நீதி ஆயயாக்
டப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 10 சதவீதமாை
இருக்கும் என NITI ஆயயாக் துகணத்தகலவர் ராஜீவ் கதரிவித்தார். புது
தில்லியில் கடகபற்ை புத்தை கவளியீட்டு விைாவில் ைலந்துகைாண்ட
அவர் இதுகுறித்து யமலும் கூறியதாவது:
பன்னாட்டு நிதியம் 2021 இல் இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 9.5
சதவீதமாை இருக்கும் என மதிப்பிட்டுள்ளது. பன்னாட்டு நிதிய கூற்றுப்படி
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுைளில் இந்தியா யவைமாை கபாருளாதாரமாை மாறும்
என கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. எனினும், இது குகைவான மதிப்பீடாகும்.









9. கிளாஸ்யைா பருவ நிகல மாற்ை மா ாடு; யபசுவகத நிறுத்திவிட்டு
கசயலில் இைங்குங்ைள்: உலை தகலவர்ைளுக்கு தமிைை சிறுமி
யைாரிக்கை
கிளாஸ்யைாவில் கடகபற்ை பருவ நிகல மாற்ை மா ாட்டில் யபசிய
தமிைை சிறுமி வினிசா உமாசங்ைர் “சுற்றுச்சூைல் விவைாரத்தில் உலைத்
தகலவர்ைள் யபசுவகத நிறுத்திவிட்டு கசயலில் இைங்ை யவண்டும்”
என்று யைட்டுக்கைாண்டார்.
உலைத்தகலவர்ைள் தாங்ைள் அளித்த வாக்குறுதிைகள நிகையவற்ைாத
-தால் இன்கைய தகலமுகையினர் யைாபத்திலும் விரக்தியிலும்



 











உள்ளனர் என்று அந்தச் சிறுமி யபசியது உலை அளவில் ைவனத்கத
ஈர்த்துள்ளது.
ஸ்ைாட்லாந்தின் கிளாஸ்யைாவில்
கடகபற்ை பருவநிகல மாற்ை
மா ாட்டில் தூய்கம கதாழில்நுட்பம் மற்றும் ைண்டுபிடிப்புைள் குறித்த
நிைழ்வில் ைலந்துகைாண்டு யபசுவதற்கு தமிைைத்தின் திருவண்ணா
மகல மாவட்டத்கதச் யசர்ந்த பதினான்கு வயதான சிறுமி வினிஷா
உமாசங்ைருக்கு இளவரசர் வில்லியம்ஸ் அகைப்பு விடுத்திருந்தார். இவர்
சுற்றுச்சூைலுக்கு ஏற்ை வகையில் சூரிய சக்தி மூலம் இயங்கும் இஸ்திரி
வண்டிகய
வடிவகமத்தற்ைாை
சுற்றுச்சூைலுக்ைான
ஆஸ்ைார்
எனப்படும் ‘எர்த்ஷாட்’ விருதுக்குத் யதர்வானவர் ஆவார்.
இந்தியப் பிரதமர் யமாடி, அகமரிக்ை அதிபர் கபடன் உட்பட 100’க்கும்
யமற்பட்ட உலைத்தகலவர்ைள் ைலந்துகைாண்ட மா ாட்டில் வினிஷா
ஆற்றிய உகரயில் கூறியதாவது:
உலைத் தகலவர்ைள் அகனவரிடமும் மரியாகதயுடன் யைட்டுக்
கைாள்கியைன். யபசுவகத நிறுத்திவிட்டு கசயலில் இைங்குங்ைள். புகதப்
படிவ எரிகபாருள்ைள், புகை மற்றும் மாசுபட்ட சூைல் ஆகியவற்றில்
ைட்டகமக்ைப்பட்ட கபாருளாதாரத் துக்குப் பதிலாை சுற்றுச் சூைலுக்கு
உைந்த ைண்டுபிடிப்புைள், திட்டங்ைளுக்கு ஆதரவு அளிக்ை யவண்டும்.
இந்த
விவைாரத்தில்
பகைய
விவாதங்ைகளயய
கதாடராமல்
எதிர்ைாலத்துக்ைான புதிய சிந்தகனகய முன்கனடுக்ை யவண்டும்.





11. யபாலீைாருக்கு வாரத்தில் ஒரு ாள் ஓய்வு: முதல்வர் உத்தரவு
தமிைை ைாவலர்ைள் அகனவருக்கும் வாரத்தில் ஒரு ாள் ஓய்வு வைங்ை
முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து முதல்வர் அலுவலைம் கவளியிட்ட கசய்தியில்,
தமிழ் ாடு முதலகமச்சர் மு ை ஸ்டாலின் தமிழ் ாடு சட்டப்யபரகவயில்,
ைடந்த 13-9-2021 அன்று
கடகபற்ை ைாவல் துகை மானியக்
யைாரிக்கையின் மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்துப் யபசுகையில்,
‘ைாவலர்ைள் தங்ைள் உடல் லகனப் யபணிக் ைாத்திட ஏதுவாைவும்,
தங்ைளது குடும்பத்தாருடன் யபாதிய ய ரம் கசலவிடுவதற்ைாைவும்,
இரண்டாம் நிகலக் ைாவலர்ைள் முதல், தகலகமக் ைாவலர்
வகரயிலான ைாவலர்ைள் அகனவருக்கும் வாரத்தில் ஒரு ாள் ஓய்வு
வைங்ைப்படும்’ என்று அறிவித்தார்ைள்.
இந்த அறிவிப்பிகனச் கசயல்படுத்தும் விதமாை, ைாவலர்ைள் தங்ைள்
உடல் லகனப்
யபணிக்ைாத்திட
ஏதுவாைவும்,
தங்ைளது
குடும்பத்தாருடன் யபாதிய ய ரம் கசலவிடுவதற்ைாைவும், இரண்டாம்
நிகலக் ைாவலர்ைள் முதல், தகலகமக்ைாவலர் வகரயிலான ைாவலர்ை
-ள் அகனவருக்கும் வாரத்தில் ஒரு ாள் ஓய்வு வைங்கிட தமிழ் ாடு
முதலகமச்சர் மு ை ஸ்டாலின் 3-11-2021 அன்று உத்தரவிட்டுள்ளார்ைள்.
அதற்ைான அரசாகண இன்கைய தினம் பிைப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.

எர்த்ஷாட்
விருது
கபற்ைவர்ைள்
மற்றும்
யதர்வானவர்ைளின்
ைண்டுபிடிப்புைள், முயற்சிைளுக்கு உதவ யவண்டும். உங்ைளுகடய
ய ரம், பணம் மற்றும் முயற்சி ஆகியவற்கை வளமான எதிர்ைாலத்கத
உருவாக்ை எங்ைளிடம் முதலீடு கசய்ய யவண்டும்.

ைாவலர்ைளின் லகனக் ைருத்தில் கைாண்டு, தமிழ் ாடு முதலகமச்சர்
கவளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு, ைாவல் பணியில் இகடயைாது ஈடுபட்டு,
சவாலான பணிைகள எதிர்கைாள்ளும் ைாவலர்ைளுக்கு அருமருந்தாை
விளங்குவயதாடு, புத்துணர்ச்சியயாடும், உற்சாைத்யதாடும் தங்ைள்
பணியிகன அவர்ைள் யமற்கைாள்ள வழிவகுக்கும்.

அயதசமயம் கதளிவாை கசால்கியைன். நீங்ைள் கசயல்பட தாமதமானாலும்,
எங்ைளுக்கு ஆதரவு அளிக்ைவில்கல என்ைாலும் ாங்ைள் நிறுத்த
மாட்யடாம், கதாடர்ந்து பயணிப்யபாம். நீங்ைள் ைடந்த ைாலத்தியலயய
முடங்கியிருந்தால் ாங்ைள் எதிர்ைாலத்கத உருவாக்குவகத ய ாக்கி
ைர்ந்துகைாண்யட இருப்யபாம். ஆனால் தயவுகசய்து என்னுகடய
யைாரிக்கைகய ஏற்றுக்கைாள்ளுங்ைள் என்று யைட்டுக்கைாள்கியைன்.

12. பாராலிம்பிக் வீரர் மாரியப்பன் தங்ையவலுவுக்கு அரசுப் பணி:
ஆகணகய வைங்கினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

ான் உங்ைளுக்கு உறுதியளிக்கியைன், அதற்ைாை ஒருயபாதும் நீங்ைள்
வருந்தும்படி ஆைாது. உலைத் தகலவர்ைள் தாங்ைள் அளிக்கும்
வாக்குறுதிைகள நிகையவற்ைாததால் இன்கைய தகலமுகையினர்
கபரும் யைாபத்திலும், விரக்தியிலும் உள்ளனர். எங்ைளுகடய யைாபத்
-கத கவளிப்படுத்த ைாரணங்ைளும் உரிகமயும் உள்ளது. ஆனால்
எங்ைளுக்கு இப்யபாது யைாபம் கைாள்ள ய ரமில்கல. அகதவிட
முக்கியமானது கசயலாற்றுவதுதான். ான் இந்தியாகவ யசர்ந்த கபண்
மட்டுமல்ல. இந்த பூமிகயச் யசர்ந்த கபண்ணும் கூட என்யை
ைருதுகியைன். அதற்ைாை ான் கபருகமப்படுகியைன்.
இவ்வாறு அவர் யபசினார்.
10. எழும்பூர் ைாவல் ைட்டுப்பாட்டகைக்கு ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ்: டிஜிபியிடம்
வைங்கினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்
கசன்கன
எழும்பூர்
மாநில
ைாவல்
ைட்டுப்பாட்டகைக்கு
வைங்ைப்பட்டுள்ள ஐஎஸ்ஓ சர்வயதச தரச்சான்றிதகை தமிைை டிஜிபி
கசயலந்திரபாபுவிடம் முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் வைங்கினார்.
இதுகுறித்து தமிைை அரசு கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவ
-து:
அவசர ைால உதவி எண்ைள்
கசன்கன எழும்பூரில் அகமந்துள்ள மாநில ைாவல் ைட்டுப்பாட்டு
அகையில், அவசர ைால உதவி எண்ைள் 100, 112, 101 அகைப்புைள்
கையாளப்படுகின்ைன. இது வீனஒருங்கிகணந்த தரவு தளம் மற்றும்
இதர கதாழில்நுட்ப ைட்டகமப்புைளுடன் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த வீன
ஒருங்கிகணந்த தரவு தளத்தில் இது ாள் வகர `1.12 யைாடி அவசர ைால
அகைப்பு விவரங்ைள் மற்றும் 14.5 லட்சம் ‘ைாவலன்’ கசயலி
பயன்படுத்துயவாரின் தைவல்ைள் யசமித்து கவக்ைப்பட்டுள்ளன.
இந்த வீன ஒருங்கிகணந்த தரவு தளத்தின் தைவல்ைள் பாதுைாப்பு
அகமப்புக்கு பிரிட்டீஷ்ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனால் ஐஎஸ்ஓ
27001:2013 சர்வயதச தரச்சான்று வைங்ைப்பட்டுள்ளது. ாட்டியலயய
முதல்முகையாை தமிழ் ாடு வனத்துகையின் மாநில ைாவல் ைட்டுப்பாட்ட
-கையின் கசயல்பாட்டுக்கு இந்த தரச்சான்று கபைப்படுகிைது என்பது
குறிப்பிடத்தக்ைது. இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.









பாராலிம்பிக் வீரர் மாரியப்பன் தங்ையவலுவுக்கு அரசுப் பணி ஒதுக்கி
அதற்ைான பணி ஆகணகய முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் வைங்கினார்.
தமிழ் ாடு ைாகித ஆகலயில் மார்க்கைட்டிங் பிரிவில் மாரியப்பன்
தங்ையவலுவுக்குத் துகண யமலாளர் பணி ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது.
ப்பான் தகல ைர் யடாக்கியயாவில்
கடகபற்ை பாராலிம்பிக்
யபாட்டியில், உயரம் தாண்டுதலில் தமிைைத்தின் யசலம் மாவட்டத்கதச்
யசர்ந்த மாரியப்பன் தங்ையவலு கவள்ளிப் பதக்ைம் கவன்ைார்.
13. மாற்றுத் திைனாளிைளுக்ைான யதசிய விருது; தமிைைத்தில் 6 யபர்
யதர்வு
மாற்றுத் திைனாளிைள் உரிகமகய ஊக்குவிப்பதற்ைான யதசிய
விருதுக்கு, தமிைைத்கதச் யசர்ந்த ஆறு யபர் யதர்வு கசய்யப்பட்டு
உள்ளனர்.
ஐ ா சகப பிரைடனத்தின் அடிப்பகடயில், ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிச., 3ம்
யததி, சர்வயதச மாற்றுத் திைனாளிைள் தினமாை அனுசரிக்ைப்பட்டு
வருகிைது. இந் ாளில், மாற்றுத் திைனாளிைளில் சிைந்த பர்ைள் மற்றும்
அவர்ைளுக்கு சிைந்த யசகவ வைங்கியவர்ைளுக்கு, மாநில மற்றும்
மத்திய அரசுைள் விருது வைங்கி ைவுரவிக்கின்ைன. அந்த வகையில்,
2020ம் ஆண்டுக்ைான மாற்றுத் திைனாளிைள் உரிகமக்ைான யதசிய
விருதுக்கு, தமிைைத்கதச் யசர்ந்த மாற்றுத் திைனாளிைள், ஆறு யபர்
யதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கசன்கன
யவளச்யசரிகய
யசர்ந்த
யவங்ைடகிருஷ்ணன்,
மந்தகவளிகயச் யசர்ந்த ய ாதி, திருவண்ணாமகல மாவட்டத்கத
யசர்ந்த ஏழுமகல, ைாஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ைானத்துார் கரட்டிகுப்பத்கதச்
யசர்ந்த தியனஷ். யமலும், திருச்சி மாவட்டத்கதச் யசர்ந்த மானஷா
தண்டபாணி,
ாமக்ைல் மாவட்டம் யபட்டப்பாகள யத்கத யசர்ந்த
பிரபாைரன் ஆகியயார், யதர்வு கசய்யப் பட்டுள்ளனர்.
மாற்றுத் திைனாளிைள் உரிகமகய ஊக்குவிப்பதில், சிைந்த மாநிலமாை
தமிைைம்; சிைந்த மாவட்டமாை, யசலம் யதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளது. டிச., 3ம்
யததி டில்லியில் டக்ை உள்ள சர்வயதச மாற்றுத் திைனாளிைள் தின
நிைழ்ச்சியில், இவ்விருதுைள் மத்திய அரசால் வைங்ைப்பட உள்ளன.
இத்தைவகல, மாற்றுத் திைனாளிைள் லத் துகை கசயலர் லால்யவனா
கதரிவித்துள்ளார்.



 















14. இந்திய நிறுவனம் தயாரித்த - யைாவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு உலை
சுைாதார அகமப்பு அனுமதி:
இந்தியாவின் பாரத் பயயாகடக் நிறுவனம் தயாரித்த யைாவாக்சின்
தடுப்பூசிக்கு உலை சுைாதார அகமப்பு அவசரைால அனுமதி வைங்கி
உள்ளது. ையரானா கவரகைக் ைட்டுப்படுத்த இந்தியாவில் யைாவிஷீல்
-டு, யைாவாக்சின் தடுப்பூசிைள் கசலுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. இதுவகர
107 யைாடி யபருக்கும் அதிைமாை தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில்
ஏற்ைனயவ யைாவிஷீல்டு தடுப்பூசிக்கு உலை சுைாதார அகமப்பு அனுமதி
அளித்திருந்தது. ஆனால், யைாவாக்சினுக்கு மட்டும் அனுமதி வைங்ைப்ப
-டாமலிருந்தது. இதனால் யைாவாக்சின்தடுப்பூசி கசலுத்திக்கைாண்டவர்
ைள் கவளி ாடுைளுக்கு கசல்வதில் சிக்ைல் நிலவியது. இந்நிகலயில்,
யைாவாக்சின் தடுப்பூசிகய அவசரைால பயன்பாட்டுக்கு உலை சுைாதார
அகமப்பு அனுமதித்துள்ளது.
இது கதாடர்பாை உலை சுைாதார அகமப்பு கவளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
“பாரத் பயயாகடக் நிறுவனத்தின் யைாவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு அவசர ைால
பயன்பாட்டுக்ைான அனுமதி வைங்ைப்படுகிைது. உலை சுைாதார அகமப்பு
அங்கீைரித்துள்ள யைாவிட் கதாற்றுக்கு எதிரான தடுப்பூசிைள் பட்டியலில்
யைாவாக்சினும் யசர்க்ைப்படுகிைது” எனக் கூைப்பட்டுள்ளது.
இத்தடுப்பூசி கசலுத்திக்கைாண்ட இந்தியர்ைள் தகடயின்றியும் தனிகமப்
படுத்துதல் கைடுபிடி இன்றியும் இனி கவளி ாடுைளுக்குச் கசல்லலாம்.
யைாவாக்சின் ையரானாவுக்கு எதிராை 77.8% திைன் வாய்ந்தது ஆகும்.
15. இந்திய அணியின் தகலகமப் பயிற்சியாளராை ராகுல் திராவிட்
நியமனம்:
இந்திய அணியின் தகலகமப் பயிற்சியாளராை முன்னாள் யைப்டன்
ராகுல் திராவிட்கட அடுத்த இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு நியமித்து இந்திய
கிரிக்கைட் ைட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அறிவித்துள்ளது.
டி20உலைக் யைாப்கபப் யபாட்டித் கதாடர் முடிந்தபின், நியூஸிலாந்து
கதாடரிலிருந்து இந்திய அணிக்கு பயிற்சியாளர் பணிகய திராவிட்
ைவனிக்ை உள்ளார். 2023ஆம் ஆண்டு டக்கும் 50 ஓவர்ைள் உலைக்
யைாப்கபப் யபாட்டி வகர திராவிட் இந்திய அணிக்குப் பயிற்சியாளராை
இருப்பார்.
16. `169.11 யைாடி மதிப்பீட்டில் பள்ளிக் ைட்டிடங்ைகள திைந்து கவத்து 3
ைற்யபார் கமயங்ைளுக்கு மாநில எழுத்தறிவு விருது: முதல்வர் மு ை
ஸ்டாலின் வைங்கினார்
தமிைை அரசு கவளியிட்ட அறிக்கை: பார்டு திட்டத்தின் கீழ், திண்டுக்ைல்,
ஈயராடு, ைள்ளக்குறிச்சி, ாைப்பட்டிணம், புதுக்யைாட்கட, ராம ாதபுரம்,
யசலம், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமகல, திருச்சி, இராணிப்யபட்கட,
யவலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்ைளில் அகமந்துள்ள 65 அரசு உயர்நிகல
மற்றும் யமல்நிகலப் பள்ளிைளில் `114 யைாடியய 88 லட்சத்து 52 ஆயிரம்
மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ளன. இங்கு வகுப்பகைக் ைட்டடங்ைள்,
ஆய்வைக் ைட்டடங்ைள், குடிநீர் வசதிைள், ைழிவகைைள் மற்றும்
சுற்றுச்சுவர், ஒருங்கிகணந்த ைல்வித் திட்டத்தின் கீழ் அரியலூர், மதுகர,
திருவாரூர், புதுக்யைாட்கட, இராம ாதபுரம், யசலம், திருவள்ளூர்,
திருவண்ணாமகல உள்ளிட்ட மாவட்டங்ைளில் அகமந்துள்ள 45 அரசு
உயர்நிகல யமல்நிகலப் பள்ளிைள் மற்றும் 9 உண்டு உகைவிடப்
பள்ளிைளில் 49 யைாடியய 24 இலட்சத்து 56 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில்
ைட்டப்பட்டுள்ள வகுப்பகைக் ைட்டடங்ைள், ஆய்வைக் ைட்டடங்ைள், குடிநீர்
வசதிைள், ைழிவகைைள் மற்றும் சுற்றுச்சுவர்.
சிவைங்கை மாவட்டம், கசம்பனூர், கமய்யம்கம ைாசி அரசு யமல்நிகலப்
பள்ளியில் ரூ.80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ள 4 வகுப்பகை
கைாண்ட ைட்டடம், மாவட்ட ைனிமவள நிதியிலிருந்து திருப்பூர் மாவட்டம்,
புக்ைலம், அரசு உயர்நிகலப் பள்ளிக்கு `55 லட்சம் மதிப்பீட்டில்
ைட்டப்பட்டுள்ள 3 வகுப்பகைக் ைட்டடம், ைாஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஊரப்
பாக்ைத்தில் ரூ.63 லட்சத்து 27 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ள
கிகள நூலைம், மதுகர மாவட்டம் - அவணியாபுரம் அரசு யமல்நிகலப்
பள்ளி வளாைத்தில் ஆசிரியர் லநிதியிலிருந்து `3 யைாடி மதிப்பீட்டில்
ைட்டப்பட்டுள்ள மதுகர ஆசிரியர் இல்லக் ைட்டடம், என கமாத்தம் ரூ.169
யைாடியய 11 லட்சத்து 35 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ள
பள்ளிக்ைல்வித் துகை ைட்டடங்ைகள திைந்து கவத்தார்.
யமலும், கசன்கன, திருவள்ளூர் மற்றும் ைாஞ்சிபுரம் ஆகிய 3 மாவட்டங்
-ைளிலிருந்து கதரிவு கசய்யப்பட்ட 3 ைற்யபார் கமயங்ைளுக்கு மாநில
எழுத்தறிவு விருதுைகள வைங்கினார்.











 















ஆரொய்ச்சியொளர்களின் குழுவொன பொங்தகொ தநட்தவொர்க்கொல் இத்திரிபுக
-ள் கண்கொணிக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் திரிபுகளின் பொதுகொவலர்க
-ளொக தசயல்படுகிறொர்கள் ைற்றும் புதிய தபயர்களின் ஒதுக்கீட்மைக்
மகயொளுகிறொர்கள். இந்த AY.4.2. திரிபொனது இந்த ஆண்டு ஏப்ரலில்
இருந்து அறியப்படுகிறது.

1. ‘டீப் டைவ் ஆன்டைன் பயிற்சி திட்ைத்டை’ அறிமுகப்படுத்திய
மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ) நிதி அமைச்சகம்
ஆ) மின்னணு & தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகம் 
இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகொரங்கள் அமைச்சகம்

✓
✓

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்

5. ‘கூட்டு புள்ளியியல் பவளியீடு-2021 மற்றும் JSP ஸ்ைொப்ஷொட்

மின்னணு ைற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY) ஒரு வொர
கொல ‘டீப் மைவ் ஆன்மலன் பயிற்சி’ திட்ைத்மத ஏற்பொடு தசய்கிறது.

அ) ஜி-20

மசபர் சுரக்ஷித் பொரத் முன்முயற்சியின்கீழ், MeitY’இல் ததசிய மின்
ஆளுமகப்பிரிவினொல் இப்பயிற்சித்திட்ைம் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
மசபர் விழிப்புணர்வுக்கொன முதல் தபொது-தனியொர் கூட்ைொண்மையொக,
கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில், மசபர் சுரக்ஷித் பொரத் முன்முயற்சிமய MeitY
அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் திட்ைம் பல்தவறு அமைச்சகங்கள், தபொதுத்
துமற நிறுவனங்கள் & வங்கிகளின் IT ஊழியர்களுைன் இமணந்து
தமலமை தகவல் பொதுகொப்பு அதிகொரிகளுக்கு (CISO) பயிற்சியளிக்கிறது.

2021’ என்பது எந்ைப் பிரொந்திய சங்கத்தின் பவளியீடுகளொகும்?
ஆ) ஆசியொன்
இ) பிரிக்ஸ் 
ஈ) பிம்ஸ்தைக்
✓

BRICS நொடுகளின் ததசிய புள்ளியியல் அலுவலகங்களின் தமலவர்களி
-ன் கூட்ைம் இந்தியொ தமலமையில் தைய்நிகர் வடிவத்தில் நைந்தது.

✓

இந்தியொவின் தமலமை புள்ளியியல் நிபுணரும், புள்ளியியல் ைற்றும்
திட்ை அைலொக்க அமைச்சகத்தின் தசயலொளருைொனவர் இக்கூட்ைத்திற்கு
தமலமைதொங்கினொர். சந்திப்பின்தபொது, BRICS நொடுகளுக்கொன கூட்டு
புள்ளியியல் தவளியீடு-2021 ைற்றும் JSP-Snapshot-2021 ஆகியமவ
தவளியிைப்பட்ைன. “நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமளக் கண்கொணிப்பதில்
NSO’களின் முயற்சிகள்” என்பது இக்கூட்ைத்தின் கருப்தபொருளொகும்.

2. பிரைமரின் பபொருளொைொர ஆலைொசடைக் குழுவின் ைடைவர்
யொர்?
அ) பிதபக் ததப்ரொய் 
ஆ) ரொதகஷ் தைொகன்

✓

இ) பூனம் குப்தொ

6. சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ை குக் ஜைசந்தி உள்ள நாடு எது?

ஈ) டி டி ரொம் தைொகன்

அ) நியூசிலொந்து 

பிரதைர் நதரந்திர தைொடி தனது தபொருளொதொர ஆதலொசமனக் குழுமவ
(EAC-PM) ைறுசீரமைக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளொர். இந்திய புள்ளியியல்
நிறுவனத்தின் தமலவர் பிதபக் ததப்ரொய், இக்கவுன்சிலின் தமலவரொக
உள்ளொர். ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னொள் துமண ஆளுநர் இரொதகஷ்
தைொகன், ஐஐஎம் அகைதொபொத் தபரொசிரியர் டி டி இரொம் தைொகன் ைற்றும்
என்சிஏஇஆர்’இன் மைரக்ைர் தெனரல் பூனம் குப்தொ ஆகிதயொர் ஏழு
உறுப்பினர்கமளக்தகொண்ை இக்குழுவில் இமணந்த மூன்று புதிய
உறுப்பினர்களொவர். 2 வருை கொலத்திற்கு இப்புதிய ஆதலொசமனக் குழு
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சமபயின் தமலவர் ைற்றும் மூன்று
உறுப்பினர்கள் மீண்டும் தக்கமவக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆ) யூதக
இ) ஆஸ்திதரலியொ
ஈ) பிரொன்ஸ்

✓

குக் ெலசந்தியொனது நியூசிலொந்தின் வைக்கு ைற்றும் ததற்கு தீவுகமளப்
பிரிக்கிறது. இது வைதைற்கில் உள்ள ைொஸ்ைொன் கைமல ததன்கிழக்கில்
ததற்கு பசிபிக் தபருங்கைலுைன் இமணக்கிறது. சமீபத்தில், எலக்ட்ரிக் ஏர்
நிறுவனத்மத நிறுவிய பிரீட்தைன், மின்சொர விைொனத்தின்மூலம் முதல்
முமறயொக ெலசந்திமயக் கைந்தொர். சுைொர் 40 நிமிைம் இந்தப் பயணம்
நீடித்தது. 101 ஆண்டுகளுக்கு மின், வழமையொன விைொனத்தின்மூலம்
இந்த ெலசந்திமய ஒருவர் கைந்திருந்தொர்.

3. கொைமுடையில், ‘டபங்குடில் வொயு’ குறித்ை அறிக்டகத்ைொடள
பவளியிடுகிை நிறுவைம் எது?

7. கொைநிடை நைவடிக்டககளில் சரிஒப்டப மதிப்பிடுவைற்கொக

அ) NITI ஆதயொக்

இந்திய கொைநிடை நிபுணர்களொல் பைொைங்கப்பட்ை இடணய
ைளத்தின் பபயர் என்ை?

ஆ) உலக வொனிமல அமைப்பு 

அ) கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு 

இ) உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்பு

ஆ) பொரத் கொலநிமல கண்கொணிப்பு

ஈ) NABARD

✓

சமீபத்திய ‘மபங்குடில் வொயு - GHG’ குறித்த அறிக்மகத்தொமள உலக
வொனிமல அமைப்பு தவளியிட்டுள்ளது. அறிக்மகயின்படி, மபங்குடில்
வொயு உமிழ்வுகளின் அதிகரித்து வரும் தபொக்கு, 2021’இல் ததொைர்ந்தது.

✓

மூன்று முக்கிய GHG’களொன கொர்பன் மை ஆக்மசடு (CO2), மீத்ததன்
(CH4) & மநட்ரஸ் ஆக்மசடு (N2O) ஆகியமவயும் அதிகரித்துள்ளமத
இந்த அறிக்மக எடுத்துக்கொட்டுகிறது. முந்மதய ஆண்டுகளுைன்
ஒப்பிடுமகயில் 2020’இல் இதன் தசறிவு அதிகைொகியுள்ளது.

✓

தற்தபொமதய அளவிதலதய இந்த உமிழ்வு ததொைர்ந்தொல், சரொசரி புவி
தவப்பைமைதல் நிமல, பொரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் உலகளொவிய தவப்பநிமல
இலக்மகவிைவும் அதிகைொக இருக்கும்.

4. அண்டமச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ை, ‘AY.4.2’ என்பது ___?
அ) AI இயலி

✓

இந்தியொமவச் தசர்ந்த சுயொதீன ஆய்வொளர்கள் உலகளொவிய கொல
நிமலக்தகொள்மகயில் “கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு - Climate
Equity Monitor” என்ற இமணயவழி தகவல் பலமகமய உருவொக்கி
உள்ளனர். கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு தகவல் பலமகயொனது,
கொலநிமல நைவடிக்மக, உமிழ்வுகளில் உள்ள ஏற்றத்தொழ்வுகள்,
உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆற்றல் நுகர்வு ைற்றும் பல்தவறு நொடுகளின்
கொலநிமல தகொள்மககமள ைதிப்பிடுவதற்கொன இமணயவழி தகவல்
பலமகமய வழங்குகிறது.

✓

இது UNFCCC (வளர்ந்த நொடுகள்) கீழ் உள்ள இமணப்பு-I உறுப்புகளின்
தசயல்திறமனக் கண்கொணிப்பமத தநொக்கைொகக் தகொண்டுள்ளது.

அடமச்சகத்ைொல் பசயல்படுத்ைப்படுகிைது?

இ) விண்கலம்

அ) திறன் தைம்பொட்டு அமைச்சகம் 

ஈ) புறக்தகொள்

ஆ) கல்வி அமைச்சகம்

அண்மைச் தசய்திகளில் இைம்தபற்ற, ‘AY.4.2’ என்பது ஓர் ‘உருைொறிய
தகொதரொனொ மவரஸ்’ ஆகும். COVID-19 பரிணொை விளக்கப்பைத்தின்
கிமளகளுக்கு அவற்றின் ததொைர்மப விளக்குவதற்கொக தகொடுக்கப்பட்ை
பெயர்களாகும் இமவ. எடின்பர்க் ைற்றும் ஆக்ஸ்தபொர்டு பல்கமலக்கழக



ஈ) உலகளொவிய சிசி கண்கொணிப்பு

8. ‘STRIVE’ என்பது உைக வங்கியின் நிதியுைவியுைன் எந்ை மத்திய

ஆ) உருைொறிய தகொதரொனொ மவரஸ் 

✓

இ) பொரத் கொலநிமல தகவல் பலமக







இ) கலொச்சொர அமைச்சகம்
ஈ) ததொழிலொளர் & தவமலவொய்ப்பு அமைச்சகம்



 











✓

Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) என்பது
உலக வங்கியின் நிதியுதவியுைன் 2016ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை
ஒரு திட்ைைொகும். இதன் தைொத்த தசலவினம் `2200 தகொடியொகும்.

✓

குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர ததொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) ததொைர்பொன
பிரச்சமனகளுக்கு தீர்வு கொணுவதற்கு ததொழில் குழுைங்கள் மூலம்
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவமத இந்தத் திட்ைம் தனது தநொக்கைொகக்
தகொண்டுள்ளது. கனரொ ததொழிற்சொமலகள் சங்கம் - ததொழிற்சொமலகள்
குழுைங்கள் மூலம் ‘STRIVE’ திட்ைம் ைங்களூருவில் ததொைங்கப்பட்ைது.

9. சிந்து ஆற்று ஓங்கில்களின் கணக்பகடுப்டபத் பைொைங்கவுள்ள
இந்திய மொநிைம் எது?
அ) தைற்கு வங்கம்
ஆ) பஞ்சொப் 
இ) ஹரியொனொ
ஈ) பீகொர்
✓

பஞ்சொப் ைொநிலம் சிந்து ஆற்று ஓங்கில்களின் (Platanista gangetica Miner)
கணக்தகடுப்மபத் ததொைங்கவுள்ளது. இது பியொஸ் ஆற்றில் கொணப்படும்
நன்னீர் ஓங்கில்கள் ஆகும். சிந்து ஆற்றில் வொழும் ஓங்கில்கள், இயற்மக
பொதுகொப்புக்கொன சர்வததச ஒன்றியத்தொல் (IUCN) ‘அருகிவிட்ை இனம்’
என வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2007ஆம் ஆண்டு, பஞ்சொபின் ஹரிதக
வனவுயிரி சரணொலயத்தில் ஓங்கில்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைன. சிந்து
ஆற்று ஓங்கில், கைந்த 2019’இல் பஞ்சொபின் ைொநில ‘நீர்வொழ் உயிரினம்’
என அறிவிக்கப்பட்ைது.

10. புரொபஜக்ட் 15B வகுப்பு பைஸ்ட்ரொயர்-யொர்டு 12704 (விசொகப்
பட்டிைம்)’இன் முைல் கப்படை இந்திய கைற்படைக்கு வழங்கிய
நிறுவைம் / அடமப்பு எது?
அ) DRDO
ஆ) மசகான் கப்ெல் கட்டும் நிறுவனம் 
இ) கொர்ைன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள்
ஈ) HAL

✓





அமவ, தட்சிண பிரததசம், உத்தர பிரததசம், தைற்கு பிரததசம், கிழக்கு
பிரததசம், ைத்திய பிரததசம் என்பமவயொகும். இதில் தட்சிண பிரததசம்
என்பது தமிழகம், கொாா்நொைகம், தகரளம், ஆந்திரம் ஆகிய நொன்கு
ைொநிலங்கள் அைங்கியதொகும்.
இத்திட்ைத்மத மூதறிஞொாா் ரொெொஜி ைட்டுதை வரதவற்றொொாா்; ஈ.தவ.ரொ.
தபரியொொாா் கடுமையொக எதிொாா்த்தொொாா்; அண்ணொவும் கண்ைனம்
ததரிவித்தொொாா்.
தமிழரசுக்
கழகத்
தமலவொாா்
ை.தபொ.சி.யின்
தபருமுயற்சியொல் தமிழ்நொட்டு அரசியல் கட்சிகள் கூட்ைணி அமைத்துப்
தபொரொடின. எனதவ, தநருவும் தவறு வழியில்லொைல் இத்திட்ைத்திமனக்
மகவிை தநொாா்ந்தது.
1953-ஆம் ஆண்டு வமர தமிழ்நொடும் தசன்மன ைொகொணத்தில் ஓொாா்
அங்கைொகதவ விளங்கியது. இந்தப் பல தைொழிக் கூட்டில் சிக்கிக்
கிைந்தவொாா்கள்,
தங்களுக்கு,
தனியொக
‘விசொல
ஆந்திரம்’
தவண்டுதைனவும், ‘ஐக்கிய தகரளம்’ தவண்டுதைனவும் தகொரிக்மக
எழுப்பினொாா். இதற்கொக ‘ஆந்திர ைகொசமப’, ‘தகரள சைொெம்’ தபொன்ற
அமைப்புகமள உருவொக்கி கட்சி சொொாா்பின்றி ஒன்றுபட்டு குரல்
தகொடுத்தனொாா்.
இதன் பிறகுதொன் கொங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து சிலம்புச் தசல்வொாா் ை.தபொ.
சிவஞொனம் முதன் முதலொக தமிழ் அரசு அமைய தவண்டும் என்ற
தகொரிக்மகமய எழுப்பினொொாா். தைொழி வழியொக ைொநிலங்கள் பிரிக்கப்படும்
தபொது தவங்கைம் முதல் குைரி வமர தமிழகம் அமைக்கப்பை தவண்டும்
என்பமத வலியுறுத்தினொொாா்.
சுதந்திர இந்தியொவில் ஒவ்தவொரு ததசிய இனத்திற்கும் தன்னொட்சி
உரிமை வழங்கப்பை தவண்டும். அதன் அடிப்பமையில் புதிய தமிழ்நொடு
அமைக்கப்பை தவண்டும் என விரும்பிய ை.தபொ.சி., தமிழகத்தின்
அமனத்துக் கட்சித் தமலவொாா்களின் ஆதரமவயும் தபற்று அறிக்மகயும்
தவளியிட்ைொொாா்.
1948-ஆம் ஆண்டு ஒன்றுபட்ை தசன்மன ைொகொண சட்ைைன்றத்தில்
தைொழிவழி
ைொநிலப்
பிரிப்மப
வலியுறுத்தும்
தீொாா்ைொனம்
நிமறதவற்றப்பட்ைது. தைொழிவழி ைொநிலப் பிரிவிமன பற்றி ஆரொய்ந்து
அறிக்மக அளிப்பதற்கொக அமைக்கப்பட்ை ‘தொொாா் குழு’ 1948 தசப்ைம்பொாா்
13 அன்று தசன்மனக்கு வந்ததபொது தமிழகத்மதச் தசொாா்ந்த அமனத்துக்
கட்சியினரும் அக்குழுவிைம் தங்கள் கருத்துகமளத் ததரிவித்தனொாா்.

ைசகொன் கப்பல் கட்டும் நிறுவனைொனது புரொதெக்ட் 15B வகுப்பு
தைஸ்ட்ரொயர்-யொர்டு 12704 (விசொகப்பட்டினம்)’இன் முதல் கப்பமல
இந்திய கைற்பமைக்கு வழங்கியுள்ளது. இந்தக் கப்பல், உள்நொட்டு எஃகு
DMR 249A’ஐப் பயன்படுத்தி கட்ைப்பட்ைதொகும். இந்தியொவில் கட்ைப்பட்ை
மிகப்தபரிய தைஸ்ட்ரொயர்களில் இது ஒன்றொகும். இதன் தைொத்த நீளம் 164
மீ ஆகும். இது 7500 ைன்களுக்கு தைல் இைப்தபயர்ச்சி திறன்தகொண்ைது.

தமிழக எல்மல ைொநொட்மை தமிழரசு கழகத் தமலவொாா் ை.தபொ.சி. 1949இல் தசன்மனயில் நைத்தினொொாா். ைத்திய அரசின் நிதியமைச்சரொக
இருந்து, பதவிமயத் துறந்த ைொக்ைொாா் ஆொாா்.தக. சண்முகம் தசட்டியொொாா்
தமலமை வகித்தொொாா். தசன்மன ைொகொண முதலமைச்சொாா் பி.எஸ்.
குைொரசொமி ரொெொவும் இம்ைொநொட்டில் கலந்து தகொண்டு தபசினொொாா்.
அம்ைொநொட்டு முடிவில், வைதவங்கைம் முதல் ததன்குைரி வமரயுள்ள
தமிழகத்மத அமைக்க தவண்டும் என்ற தீொாா்ைொனம் ஒருைனதொக
நிமறதவற்றப்பட்ைது.



தனி ஆந்திர ைொநிலம் அமைக்கப்பை தவண்டும் என்பதற்கொக 1953-ஆம்
ஆண்டு, தபொட்டி ஸ்ரீரொமுலு உண்ணொவிரதம் இருந்து உயிொாா் துறந்தொொாா்.
அதன் பிறகு தநருவின் ைனம் ைொறியது. நொைொளுைன்றத்தில் ஆந்திர
ைொநிலம் அமைவதற்கொன வொக்குறுதிமய வழங்கினொொாா்.

1. தைொழிவழி ைொநிலம்; ஒரு பொொாா்மவ!
தமிழ்நொடு தைொழிவழி ைொநிலைொகப் பிரிந்து 65 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ைன.
கைந்த 2006-ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசின் சொொாா்பில் அதன் தபொன்விழொ
தகொண்ைொைப்பட்ைது. தசன்மன ைொகொணத்திலிருந்து பிரிந்து தசன்ற
ஏமனய ைொநிலங்கள் இந்த நொமள ‘உதய தின’ைொகக் தகொண்ைொடிக்
தகொண்டிருக்கின்றன. எனதவ தமிழ்நொடும் இதில் பங்தகற்க தவண்டும்
என்று தகொரிக்மக எழுந்துள்ளது.
இந்தியொ பல தைொழிகள் தபசும் ஒரு துமணக்கண்ைம். ஆங்கிதலயரிைம்
இருந்து விடுதமல தபறுவதற்கொக ைக்கள், தங்கள் தைொழி, இன
தவறுபொடுகமள ைறந்து ததசியத் தமலவொாா்கமள நம்பிதய தபொரொடினொாா்.
மிதவொதிகள் ைகொத்ைொ கொந்தியடிகள் தமலமையிலும், தீவிரவொதிகள்
திலகொாா் தமலமையிலும் தபொரொடினொாா். இரண்ைொம் உலகப் தபொொாா்
வந்ததும், ஆங்கிதலயொாா் தங்கள் கொலனி நொடுகமள விட்டு தவளிதயற
தவண்டிய தநருக்கடி ஏற்பட்ைது.
இந்திய
விடுதமலப்
தபொரொட்ைம்,
தவற்றிமய
தநருங்கிக்
தகொண்டிருந்ததபொது, ைொநிலங்களின் பிரிவிமனக்கொன குரல்களும்
எழுந்தன. ததசம் விடுதமல தபற்றதும் தைொழிவழி ைொநிலங்கள்
பிரிக்கப்பை தவண்டும் என்பதற்கொன கிளொாா்ச்சிகளும் தவடித்துக்
கிளம்பின. சுதந்திர இந்தியொவின் முதல் பிரதைொாா் ெவொஹொாா்லொல் தநரு
இதமன அைக்கவும், அமைதிப்படுத்தவும் கருதி, இந்தியொ முழுவமதயும்
ஐந்து ைண்ைலங்களொகப் பிரிக்கும் திட்ைத்மத அறிவித்தொொாா்.









அப்தபொது ‘தசன்மன யொருக்கு’ என்ற பிரச்மன எழுந்தது. தசன்மன,
தமிழகத்துக்தக உரியது என்பமத முடிவு தசய்ய அப்தபொமதய
முதலமைச்சொாா் ரொெொஜி, கொங்கிரஸ் தமலவொாா் கொைரொசொாா், தசன்மன
தையொாா் தசங்கல்வரொயன், முன்னொள் தையொாா் எம். இரொதொகிருஷ்ண
பிள்மள, தமிழரசு கழகத் தமலவொாா் ை.தபொ.சி. முதலியவொாா்கள்
கடுமையொகப் பொடுபட்ைனொாா். அன்று ைத்திய உள்துமறயமைச்சரொக
இருந்த லொல்பகதொாா் சொஸ்திரிமயயும், பிரதைொாா் தநருமவயும் சம்ைதிக்க
மவப்பதற்கு தபரும்பொடு பட்ைனொாா்.
25.3.1953 அன்று நொைொளுைன்றத்தில் பிரதைொாா் தநரு ஆந்திர ைொநில
அமைப்பு பற்றிய அதிகொரபூொாா்வ பிரகைனத்மத தவளியிட்ைொொாா். இதில்
ஆந்திரொவின் தமலநகரம் ஆந்திர எல்மலக்குள்தளதய அமையும் என்று
குறிப்பிைப்பட்டிருந்தது. அதன் பிறதக தமிழொாா்கள் நிம்ைதியமைந்தனொாா்.
தைொழிவழி ைொநிலப் தபொரொட்ைத்தில் தமிழகத்மதப் தபொறுத்தவமர ததன்
எல்மல மீட்புப் தபொரொட்ைமும், வைஎல்மல மீட்புப் தபொரொட்ைமும்
முக்கியைொனமவ. ததன் எல்மலப் தபொரொட்ைம் திருவிதொங்கூொாா்
சைஸ்தொனத்மதச் தசொாா்ந்த தமிழொாா்களொல் நைத்தப்பட்ைது. இந்த
வீரஞ்தசறிந்த தபொரொட்ைத்தின் விமளவொகதவ ததற்கு எல்மல
கன்னியொகுைரியொகதவ நீடிக்கிறது. இதில் ைொொாா்ஷல் தநசைணியின்
பங்கு மிகப் தபரியது.
வை எல்மலப் பொதுகொப்புக்குழு ை.தபொ.சி. தமலமையில் அமைக்கப்பட்ைது.
தக. விநொயகம் குழுவின் தசயலொளொாா்; ைக்கமள அணி திரட்ை



 











உதவியவொாா் ைங்கலங் கிழொொாா். கடுமையொன தபொரொட்ைத்திற்குப் பிறகு
ைத்திய சட்ைத்துமற அமைச்சொாா் தஹச்.வி. பைொஸ்கமர விசொரமண
அதிகொரியொக இந்திய அரசு நியமித்தது.
பைொஸ்கொாா் பரிந்துமரயின்படி, திருத்தணி தொலுகொ முழுவதும் ( ஒரு
கிரொைம் நீங்கலொக), சித்தொாா் தொலுகொவில் 20 கிரொைங்கள், புத்தொாா்
தொலுகொவில் ஒரு கிரொைம் ஆக 322 கிரொைங்கள் ஆந்திரத்தில் இருந்து
பிரிக்கப்பட்டு தமிழகத்துைன் தசொாா்க்கப்பட்ைன. இந்த கிரொைங்களின்
ைக்கள்ததொமக 2,39,502. அதத தபொல தமிழ்நொட்டிலுள்ள திருவள்ளூொாா்,
தபொன்தனரி தொலுகொக்களிலிருந்து சில கிரொைங்கள் ஆந்திரத்துைன்
தசொாா்க்கப்பட்ைன.
இந்தப் தபரும் தபொரொட்ைத்தில் தங்கமள முழுமையொக அொாா்ப்பணித்துக்
தகொண்ை தியொக ைறவொாா்கள் ஏரொளைொதனொொாா். தபொரொட்ைத்தின்
உச்சகட்ைைொக தனி ஆந்திர ைொநிலம் அமைக்க வலியுறுத்தி 1953-இல்
தபொட்டி ஸ்ரீரொமுலு உயிொாா் நீத்தொொாா்; தமிழ்நொடு ைொநிலம் தகொரி
உண்ணொவிரதம் இருந்து சங்கலிங்கம் 1956 அக்தைொபொாா் 13 அன்று
உயிொாா் துறந்தொொாா்.
தைொழிவழி ைொநில அமைவுக்கு, ைொநில முதலமைச்சொாா் தபொறுப்பிலிருந்த
ரொெொஜியின் பங்கும், அப்தபொது கொங்கிரஸ் தமலவரொக இருந்த
கொைரொெரின் பங்கும் குறிப்பிைத்தக்கமவ. தசன்மனதொன் தமலநகொாா்
என்று ஆந்திரொாா்கள் பிடிவொதைொக இருந்ததபொதும் ரொெொஜி அதமன
ஏற்கவில்மல. அவொாா் பிரதைொாா் தநருவிைம், ‘தசன்மன பட்ைணத்மத
ஆந்திரொாா்களிைம் தருவது என ைத்திய அரசு முடிவு எடுக்குைொனொல், அமத
அைல்படுத்தும் சக்தி எனக்கு இல்மல. இந்த நிமலயில் தவறு
முதலமைச்சமரத் ததொாா்ந்ததடுத்துக் தகொள்ளுங்கள்’ என்று கூறினொொாா்.
பிரதைொாா் தநரு ைனம் ைொற இதுவும் ஒரு கொரணம்.
ைக்கள் விரும்பியபடி ைொநிலம் அமைந்ததொ? ைொநிலப் பிரிவிமன குறித்து
எல்லொ ைொநிலங்களுக்கும் ைனக்குமறகள் இருக்கின்றன. வை
எல்மலயொன
தவங்கைத்மத
இழந்தது
தமிழகத்திற்கு
ஒரு
குமறயொகதவ கருதப்படுகிறது. கருநொைக ைொநிலத்தில் தசொாா்க்கப்பட்டுள்ள
ைரொட்டியப் பகுதியொன தபல்கொம் ைொவட்ைத்மதத் திரும்பப் தபற ைரொட்டிய
சமிதி ததொைொாா்ந்து தபொரொடி வருகிறது. இவ்வொதற இன்னும் பல.
இந்தச் சிக்கல்கள் தீொாா்க்கப்பை தவண்டியதுதொன். ஆனொல் சில
அரசியல்வொதிகள் சிக்கல்களுக்குத் தீொாா்வு ஏற்பட்டு விைொைல் பொொாா்த்துக்
தகொள்ளுவதிதலதய கவனைொக இருக்கின்றனொாா். ைத்திய அரசு
எப்தபொதும் எமதப் பற்றியும் கவமலப்படுவதில்மல.
தைொழி வழியொன இந்தப் பிரிவிமன, ைொநிலங்களுக்கொன பிரிவிமனதய
தவிர ைக்களுக்கொனது அல்ல. தைொழி என்பது பிரச்மனகளுக்கு முடிவொக
இருக்க தவண்டுதை தவிர ததொைொாா்ந்துதகொண்தை இருக்கக் கூைொது.
‘ைொநிலத்தில் சுயொட்சி ைத்தியில் கூட்ைொட்சி’ என்ற முழக்கம் ைத்திய ைொநில அரசுகளின் இணக்கைொக இருக்க தவண்டும்.
தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழ்நொட்டின் எல்மலகள் பற்றிய குறிப்புகள்
எங்கும் கொணப்படுகின்றன. தமிழின் பழம்தபரும் இலக்கண நூலொகிய
ததொல்கொப்பியத்திற்கு பொயிரம் பொடிய பனம்பொரனொொாா்,
வைதவங்கைம் ததன்குைரி ஆயிமைத்
தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து
என தமிழ்நொட்டு எல்மலமய வமரயமற தசய்துள்ளொொாா்.
இந்தியொ பல தைொழி, பல இன ைக்கள் கூடி வொழும் கூட்ைொட்சி நொடு
என்பமத தைொழிவழி ைொநிலப் பிரிவு உறுதி தசய்கிறது. இதமன
ைத்தியில் ஆளுதவொொாா் அடிக்கடி ைறந்து விடுகின்றனொாா். இந்திமயயும்,
சம்ஸ்கிருதத்மதயும் ைொநிலங்களின் மீது ததொைொாா்ந்து திணித்துக்
தகொண்டிருக்கின்றனொாா்.
இந்திய அரசியல் சட்ைத்தின் எட்ைொவது அட்ைவமணயில் இைம்
தபற்றுள்ள 22 ைொநில தைொழிகமளயும் ஆட்சி தைொழியொக ஆக்க
தவண்டும். ைொநிலப் பட்டியலில் இருந்த கல்வித்துமறமய எடுத்துக்
தகொண்ைது தபொல, ைொநிலத் தன்னொட்சி அதிகொரங்கமள எடுத்துக்
தகொள்ளும் தபொக்மக ைத்திய அரசு நிறுத்திக் தகொள்ள தவண்டும்.
தன்னொட்சி என்பது வொழ்வது; கூட்ைொட்சி என்பது வொழ மவப்பது. நொம்
வொழ்தவொம்; வொழ மவப்தபொம்.
2. தசன்மனயில் கடுமையொக உயர்ந்த கொற்று ைொசு : அனுைதிக்கப்பட்ை
அளமவவிை தீபொவளியன்று பல ைைங்கு அதிகம்
தசன்மனயில் தீபொவளியன்று கொற்று ைொசு
அளமவவிை பல ைைங்கு உயர்ந்து இருந்தது.

அனுைதிக்கப்பட்ை













வழக்கைொக தீபொவளிக்கு முன் புமகயில்லொ தீபொவளி தகொண்ைொடுவது
ததொைர்பொக பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நைத்தப்படும். தைலும்,
ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் சொர்பில் விழிப்புணர்வு ஆட்தைொக்களும்
இயக்கப்படும். தீபொவளியன்று தபொலீஸொரும் வொகன தசொதமனயில்
ஈடுபடுவர்.
முந்மதய ஆண்டுகமளவிை இந்த ஆண்டு பட்ைொசு தவடிப்பது ததொைர்பொக
உச்ச நீதிைன்றம் கடும் கட்டுப்பொடுகமள விதித்திருந்தது.
இந்நிமலயில், ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் ைற்றும் உள்ளொட்சி
அமைப்புகள் சொர்பில் பள்ளி, தபொது இைங்களில் விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்துவது இந்த ஆண்டு சற்று குமறவொகதவ இருந்தது.
தைலும், அரசு சொர்பில் பட்ைொசு தவடிக்க 2 ைணி தநரம் ைட்டுதை அனுைதி
அளித்திருந்தொலும், அமத தசயல்படுத்த எந்த நைவடிக்மகயும்
எடுக்கவில்மல என்ற குற்றச்சொட்டு எழுந்துள்ளது.
தீபொவளியன்று தசன்மன ைொநகரில் அதிகொமல முதல் நள்ளிரவு 12
ைணி வமரயிலும் பட்ைொசு தவடிக்கும் ஓமசகள், தமை தசய்யப்பட்ை
சரதவடி தவடிக்கும் ஓமசகள் தகட்ைவண்ணதை இருந்தன. இதனொல்,
தசன்மனயில் தீபொவளியன்று கொற்று ைொசு கடுமையொக உயர்ந்து
இருந்தது. இரவு முழுவதும் புமக மூட்ைைொக கொணப்பட்ைது. இதனொல்
சுவொசக்தகொளொறு உள்ள சிலருக்கு, மூச்சு விடுவதிலும் சிரைம் ஏற்பட்ைது.
இது
ததொைர்பொக
ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு
தசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதொவது:

வொரியம்

தவளியிட்ை

தசன்மனயில் தபசன்ட் நகர், தியொகரொய நகர், நுங்கம்பொக்கம்,
திருவல்லிக்தகணி, சவுக்கொர்தபட்மை ஆகிய 5 இைங்களில், தீபொவளிக்கு
ஒரு வொரம் முன்பும், தீபொவளியன்றும் கொற்று ைொசுவின் அளவு
கண்கொணிக்கப்பட்ைது.
இதில் தீபொவளியன்று 10 மைக்ரொன் அளவு தகொண்ை கொற்றில் மிதக்கும்
நுண்துகள்களின் அளவு (ைொசு) குமறந்தபட்சைொக தபசன்ட்நகரில் 187
மைக்தரொகிரொம், அதிகபட்சைொக நுங்கம்பொக்கத்தில் 283 மைக்தரொ கிரொம்
பதிவொகி இருந்தது. அனுைதிக்கப்பட்ை அளவு 100 மைக்தரொ கிரொம் ஆகும்.
இதததபொன்று 2.5 மைக்ரொன் அளவு தகொண்ை கொற்றில் மிதக்கும்
நுண்துகள்களின் அளவு குமறந்தபட்சைொக தபசன்ட்நகரில் 175
மைக்தரொகிரொம், சவுக்கொர்தபட்மையில் 257 மைக்தரொகிரொம் என
பதிவொகியுள்ளது. இதில் அனுைதிக்கப்பட்ை அளவு 60 மைக்தரொ கிரொம்
ஆகும்.
கொற்றுத் தரவு குறியீடுகளின்படி 385 குறியீடுகளுைன் அதிக ைொசு
ஏற்பட்ை பகுதியொக தியொகரொய நகர் உள்ளது.
ஒலி ைொசும் அதிகம்
தைலும், ஒலி ைொசு அளவுகளின்படி, தீபொவளியன்று ஒலி ைொசும்
அதிகைொகதவ இருந்தது. அதிகபட்சைொக தியொகரொயநகரில் 79 தைசிபல்
பதிவொகியுள்ளது.
தீபொவளியன்று நிலவிய மிகவும் குமறந்த கொற்றின் தவகம், கொற்றில்
கொணப்பட்ை அதிகப்படியொன ஈரப்பதம் ஆகியமவ கொரணைொக, பட்ைொசு
தவடிப்பதன் மூலம் ஏற்பட்ை புமக ைற்றும் நுண்துகள்கள் தவகுதநரம்
கொற்றில் மிதந்து, விமரவொக நிலத்தில் படியொைல் ைொசுவில் அளவு
அதிகரித்தது. இவ்வொறு தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
3. ஓய்வூதியர் வீடுகளுக்தக தசன்று உயிர்வொழ் சொன்றிதழ் வழங்கல் :
அஞ்சல் துமறயின் புதிய தசமவ
ஓய்வூதியர்களின் வீடுகளுக்தக தசன்று மின்னணு உயிர்வொழ்
சொன்றிதழ் அளிக்கும் தசமவமய அஞ்சல் துமற ததொைங்கி உள்ளது.
பதயொதைட்ரிக் அடிப்பமையிலொன மின்னணு உயிர்வொழ் சொன்றிதழ்
(டிஜிட்ைல் மலஃப் சர்டிபிதகட்) அளிக்கும் தசமவமய இந்தியொ தபொஸ்ட்
வங்கி மூலம் ஓய்வூதியர்களுக்கு அஞ்சல் துமற ததொைங்கி உள்ளது.
இந்த தசமவ அஞ்சல் ஊழியர்கள், கிரொைப்புற அஞ்சல் தசவகர்கள் மூலம்
குமறந்த
கட்ைணத்துைன்
ஓய்வூதியர்களுக்கு
வீடு
ததடி
வழங்கப்படுகிறது. கதரொனொ தபருந்ததொற்று கொலத்தில் மூத்த குடிைக்கள்
வங்கிகள் அல்லது அலுவலகங்களுக்கு தசல்வமத தவிர்க்க இச்தசமவ
உதவுகிறது.
தசன்மன
நகர
வைக்கு
ைண்ைலத்தில்
உள்ள
அமனத்து
அஞ்சலகங்களிலும் இந்த தசமவ கிமைக்கிறது. அஞ்சல் தகவல் தசயலி
அல்லது http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx என்ற இமணயதளம்
மூலம் வீடு ததடி வரும் தசமவக்கொன தவண்டுதகொமள அனுப்பலொம்.
ஓய்வூதியதொரர்கள் மின்னணு முமறயிலொன உயிர்வொழ் சொன்றிதழுக்கு



 









விண்ணப்பிக்க
http://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login
இமணயதள இமணப்பில் பதிவிறக்கம் தசய்து தகொள்ளலொம்.







என்ற

6. கதரொனொ உயிரிழப்மப தடுக்கும் ைொத்திமர கண்டுபிடிப்பு: ஃமபஸொாா்
அறிவிப்பு

இத்தகவமல தசன்மன நகர வைக்கு ைண்ைல அஞ்சலகங்களின்
முதுநிமல தைற்பொர்மவயொளர் ததரிவித்துள்ளொர்.

கதரொனொ சிகிச்மசக்கொக தொங்கள் உருவொக்கியுள்ள ைொத்திமர, அந்த
தநொயொல் ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்படும் அபொயத்மதயும்
உயிரிழப்பு அபொயத்மதயும் 90 சதவீதம் வமர குமறக்கும் என்று
அதைரிக்கொவின் ஃமபஸொாா் நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளது.

4. தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கொன அவசர சட்ைம் பிறப்பிப்பு: 5 நகரொட்சிகள், 5
தபரூரொட்சிகள் இமணப்பு
தொம்பரம்
ைொநகரொட்சி
உருவொக்குவதற்கொன
அவசர
சட்ைம்
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதொல், விமரவில் சிறப்பு அதிகொரி நியமிக்கப்பை
உள்ளொர். தைலும், 5 நகரொட்சிகள், 5 தபரூரொட்சிகள் முதல் கட்ைைொக
இமணக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழக சட்ைப்தபரமவயில் கைந்த ஆகஸ்ட் ைொதம் இறுதியில் நகரொட்சி
நிர்வொகத் துமற ைொனியக் தகொரிக்மக விவொதத்தின் முடிவில்
துமறயின் அமைச்சர் தக.என்.தநரு, தொம்பரம் ைொநகரொட்சி உருவொக்கம்
குறித்த
அறிவிப்மப
தவளியிட்ைொர்.
இமதயடுத்து
தொம்பரம்ைொநகரொட்சியுைன் இமணக்கப்படும் பகுதிகள் குறித்தும்,
ைொநகரொட்சி உருவொக்கம் குறித்தும் அரசொமண தவளியிைப்பட்ைது.
இந்நிமலயில், தற்தபொது தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கொன சட்ைத்மத
உருவொக்கி, சட்ைப்தபரமவ கூட்ைம் இல்லொத நிமலயில், ஆளுநர்
ஒப்புதமல தபற்று அவசர சட்ைம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து, நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள அந்த ைருந்தின் ஆய்வு
முடிவுகள் ததரிவிப்பதொவது:
எங்களின் கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமர 775 தபரியவொாா்களுக்குக்
தகொடுத்து தசொதித்துப் பொொாா்க்கப்பட்ைது. ஆய்வில் பங்தகற்ற அமனவரும்,
அதற்கு முன்னொாா் கதரொனொ தடுப்பூசி தசலுத்திக் தகொள்ளொதவொாா்கள் ஆவொாா்.
அந்த ஆய்வின்தபொது, எங்களின் கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமரயுைன்
ைற்தறொரு தீநுண்மி எதிொாா்ப்பு ைருந்தும் பங்தகற்பொளொாா்களுக்கு
அளிக்கப்பட்ைது.
அதில், கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமர தபற்றுக் தகொண்ை குழுவினருக்கு
ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்பை தவண்டிய அளவுக்கு தநொய்
தீவிரைமையும் அபொயம் 89 சதவீதம் குமறந்தது ததரிய வந்தது. தைலும்,
அந்தக் குழுவில் யொரும் கதரொனொவுக்கு பலியொகவில்மல. சிகிச்மச
ைொத்திமர
அளிக்கப்பட்ைவொாா்களில்
1
சதவீதத்துக்கும்
குமறவொனவொாா்கதள ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்பட்ைனொாா்.

இந்த அவசர சட்ைம் தமிழகஅரசின் அரசிதழில் தவளியிைப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், தொம்பரம் ைொநகரொட்சி உருவொக்கம் உைனடியொக அைலுக்கு
வருகிறது. தைலும், தொம்பரம் ைொநகரொட்சி சட்ைம், தகொமவ ைொநகரொட்சி
சட்ைத்மத பின்பற்றி உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ைொநகரொட்சி
தையர், கவுன்சில், நிமலக்குழு, வொர்டு குழு ைற்றும் கமிஷனர்
நியைனத்துக்கொன அனுைதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கவுன்சிலில்
தபண்கள், ஆதிதிரொவிைர், பழங்குடியினருக்கொன ஒதுக்கீடுகமள
பின்பற்ற அறிவறுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்தபொது கவுன்சிலர்கள் ததர்வு
தசய்யப்பைொத நிமலயில், தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கு சிறப்பு அதிகொரி
நியமிக்கப்படுவொர். தொம்பரம் நகரொட்சியில் பணியொற்றியஅலுவலர்கள்,
ைொநகரொட்சி அலுவலர்களொக ைொற்றப்படுவொர்கள்.

அதத தநரம், எங்களின் கதரொனொ ைொத்திமரமயப் பயன்படுத்தி சிகிச்மச
அளிக்கப்பைொத குழுவினரில் 7 சதவீதத்தினொாா் ைருத்துவைமனயில்
அனுைதிக்க தவண்டிய நிமல ஏற்பட்ைது. அவொாா்களில் 7 தபொாா் கதரொனொ
பொதிப்பொல்
உயிரிழந்தனொாா்
என்று
அந்த
ஆய்வு
முடிவுகள்
ததரிவிக்கின்றன.

தொம்பரம் ைொநகரொட்சியில் தற்தபொமதய சூழலில் தொம்பரம், பல்லொவரம்,
பம்ைல், அனகொபுத்தர், தசம்பொக்கம் ஆகிய 5 நகரொட்சிகள் ைற்றும் சிட்ல
பொக்கம்,
ைொைம்பொக்கம்,
தபருங்களத்தர்,
பீர்க்கன்கொரமண,
திருநீர்ைமல தபரூரொட்சிகள் இமணக்கப் படுகின்றன.

தங்களது
கதரொனொ
சிகிச்மச
ைொத்திமரமய
தபொதுைக்கள்
பயன்பொட்டுக்கு அனுைதிக்க தவண்டும் என்று அதைரிக்க உணவு
ைற்றும் ைருந்துகள் ஒழுங்கொற்று அமைப்பிைம் விண்ணப்பித்துள்ளதொக
ஃமபஸொாா் நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து ஃமபஸொாா் நிறுவனத்தின் தமலமை அறிவியல் அதிகொரி
மைக்தகல் ைொல்ஸ்தைன் கூறுமகயில், ‘கதரொனொ சிகிச்மசக்கொக
நொங்கள் உருவொக்கியுள்ள ைொத்திமர, மிக அபொரைொகச் தசயல்படும் என்ற
நம்பிக்மக ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த ைொத்திமர 90 சதவீத தசயல்திறமனக்
தகொண்ைதொகவும் கதரொனொ ைரண அபொயத்திலிருந்து 100 சதவீதம்
பொதுகொப்பு அளிப்பதொகவும் இருக்கும்’ என்றொொாா்.

இவ்வொறு அரசிதழில் கூறப்பட்டுள்ளது.
7. தைங்கு: பொதிப்பின் உச்சத்தில் 12 ைொநிலங்கள்!
5. அபிநந்தனுக்கு குரூப் தகப்ைன் பதவி: இந்திய விைொனப் பமை ஒப்புதல்
கைந்த 2019-ல் பொகிஸ்தொனுைன் ஏற்பட்ை வொன் சண்மையில் எதிரியின்
விைொனத்மத
சுட்டு
வீழ்த்திய விங்
கைொண்ைர்
அபிநந்தன்
வர்த்தைொனுக்கு குரூப் தகப்ைனொக பதவி உயர்வு வழங்க இந்திய
விைொனப் பமை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

தமிழகம், தகரளம், கொாா்நொைகம், உத்தரப் பிரததசம் உள்பை நொட்டின் 12
ைொநிலங்களில் தைங்கு பொதிப்பு அதி தவகைொக பரவி வருகிறது.
நிகழொண்டில்
நொடு
முழுவதும்
1.17
லட்சம்
தபொாா்
பொதிக்கப்பட்டிருப்பதொகவும்,
200-க்கும்
தைற்பட்தைொொாா்
உயிரிழந்திருப்பதொகவும் தகவல்கள் தவளியொகியுள்ளன.

புல்வொைொ தொக்குதமல ததொைர்ந்து, கைந்த 2016 பிப்ரவரி 26-ம் தததி,
பொகிஸ்தொனின் பொலதகொட் பகுதியில் உள்ள தீவிரவொத முகொம்கள் மீது
இந்தியொ துல்லியத் தொக்குதமல நைத்தியது. ைறுநொள் இதற்கு
பதிலடியொக இந்திய வொன் எல்மலக்குள் பொகிஸ்தொன் தபொர்
விைொனங்கள் அத்துமீறி நுமழந்ததபொது, அவற்மற இந்திய விைொனப்
பமை விைொனங்கள் விரட்டியடித்தன. அப்தபொது இந்திய விைொனப்
பமையின் விங் கைொண்ைரொன அபிநந்தன் வர்த்தைொன், பொகிஸ்தொனின்
தபொர் விைொனம் ஒன்மற சுட்டு வீழ்த்திவிட்டு பொகிஸ்தொன் எல்மலக்குள்
தவறிவிழுந்தொர். அவமர பொகிஸ்தொன் ரொணுவம் சிமறப்பிடித்தது. இந்த
சம்பவங்களொல் இந்தியொ- பொகிஸ்தொன் இமைதய தபொர் பதற்றம்
உருவொனது. பிறகு இந்தியொவின் தவண்டுதகொமள ஏற்று அபிநந்தமன
3 நொட்களுக்கு பிறகு பொகிஸ்தொன் விடுவித்தது.

அதிலும், கைந்த அக்தைொபொாா் ைொதத்தில்தொன் அதிக எண்ணிக்மகயில்
தைங்கு பொதிப்புகள் பதிவொகியுள்ளதொகத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவ
ைமழதய அதற்கு முக்கியக் கொரணைொக கூறப்படுகிறது.

அப்தபொது இந்தியர்களின் ைனதில் நிெ ஹீதரொவொக அபிநந்தன்
உயர்ந்தொர். அவருக்கு கைந்த ஆண்டு வீர் சக்ரொ விருது வழங்கி
கவுரவிக்கப்பட்ைது. இந்நிமலயில் அபிநந்தன் வர்த்தைொனுக்கு குரூப்
தகப்ைன் பதவி வழங்க இந்தியொ விைொனப் பமை ஒப்புதல்
அளித்துள்ளதொகவும் ஒரு குறிப்பிட்ை நமைமுமற முடிந்ததும் அவர் பதவி
உயர்வு தபறுவொர் எனவும் அதிகொர வட்ைொரங்கள் ததரிவித்தன.

அதததவமளயில், 2020-இல் தைங்கு பொதிப்பு விகிதம் ஏறத்தொழ 75
சதவீதம் குமறந்திருப்பதொகத் ததரிவிக்கப்பட்ைது. அதன்படி, அந்த
ஆண்டில்,தைொத்தம் 44 ஆயிரம் தபருக்கு ைட்டுதை தைங்கு உறுதி
தசய்யப்பட்ைது. அவொாா்கள் 99 சதவீதம் தபொாா் குணைமைந்துவிட்ைதொகவும்
சுகொதொரத் துமற ததரிவித்தது.

இந்த நமைமுமற குறித்து அதிகொரி ஒருவர் கூறும்தபொது, “எந்ததவொரு
அதிகொரியும் புதிய பதவிக்கொன ஒப்புதல் தபற்ற பிறகு, அப்பதவிக்கொன
கொலியிைம் ஏற்படும்தபொது அமதப் தபறுவொர்” என்று ததரிவித்தொர்.









இமதயடுத்து பொதிப்பு அதிகமுள்ள ைொநிலங்களில் ைத்திய நிபுணொாா்
குழுவினொாா் விமரவில் தசன்று கள ஆய்வு நைத்தவுள்ளனொாா். ைொநில
அரசுகளுைன் ஒருங்கிமணந்து தநொய்த் தடுப்பு நைவடிக்மககமள
அவொாா்கள் முன்தனடுக்க உள்ளனொாா்.
தைங்கு கொய்ச்சமலப் பரப்பும் ‘ஏடிஸ் - எஜிப்மை’ வமக தகொசுக்கள்
ைமழ ைற்றும் குளிொாா் கொலங்களில் அதிகைொக தபருக்கைமைகின்றன.
அந்த வமகயில் கைந்த 2019 ஆண்டு ைட்டும் நொடு முழுவதும் 1.5 லட்சம்
தபொாா் அக்கொய்ச்சலுக்கு பொதிக்கப்பட்ைனொாா்.

இந்நிமலயில், நிகழொண்டில் பருவ ைமழ கொரணைொக வை
ைொநிலங்களிலும் சரி; ததன் ைொநிலங்களிலும் சரி தைங்கு பொதிப்பு அதி
தீவிரைொக பரவி வருகிறது.
நொட்டிதலதய அதிகபட்சைொக உத்தரப் பிரததசத்தில் 21,954 தபரும்,
அதற்கு அடுத்தபடியொக பஞ்சொபில் 16,910 தபரும், ரொெஸ்தொனில் 10



 











ஆயிரத்துக்கும் தைற்பட்தைொரும் தைங்குவொல் பொதிக்கப்பட்டிருப்பதொக
ைத்திய சுகொதொரத் துமற தகவல்கள் ததரிவிக்கின்றன.
இமதத் தவிர, ைகொரொஷ்டிரம், ைத்தியப் பிரததசம், ஒடிஸொ, குெரொத்,
தகரளம், கொாா்நொைகம், ததலங்கொனொ ஆகிய ைொநிலங்களிலும் பொதிப்பு
அதிகரித்துள்ளது.
தமிழகத்மதப் தபொருத்தவமர 3,806 தபொாா் தைங்கு கொய்ச்சலுக்கு
ஆளொகியுள்ளனொாா். அவொாா்களில் தற்தபொது 495 தபொாா் சிகிச்மசயில்
இருப்பதொகத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிற ைொநிலங்கமள ஒப்பிடும்தபொது
இந்த எண்ணிக்மக குமறவு என்றொலும், ைொநிலம் முழுவதும் தநொய்த்
தடுப்பு நைவடிக்மககமள தீவிரப்படுத்தியுள்ளதொக ைக்கள் நல்வொழ்வுத்
துமற ததரிவித்துள்ளது.
இதனிமைதய, கதரொனொவுக்கும், தைங்கு பொதிப்புக்கும் ஏறத்தொழ ஒதர
ைொதிரியொன அறிகுறிகள் கொணப்படுவதொல், அதமன அமையொளம் கண்டு
சிகிச்மசயளிப்பதில்
சிரைம்
இருப்பதொக
ைருத்துவொாா்கள்
ததரிவித்துள்ளனொாா்.
இமதயடுத்து, அதற்கொன வழிகொட்டு தநறிமுமறகமள வகுத்து
சம்பந்தப்பட்ைவொாா்களுக்கு வழங்கியிருப்பதொக தமிழக தபொது சுகொதொரத்
துமற இயக்குநொாா் ைொக்ைொாா் தசல்வவிநொயகம் ததரிவித்தொொாா். இதுகுறித்து
அவொாா் தைலும் கூறியதொவது:





ஒடிஸொ - 4,505 - 0 - 496 - 0
குெரொத் - 4,938 - 1 -1, 564 - 2
8. 23 வயதுக்குட்பட்தைொொாா் உலக ைல்யுத்தம்: ஷிவொனிக்கு தவள்ளி,
அஞ்சுவுக்கு தவண்கலம்
23 வயதுக்குட்பட்தைொொாா் உலக ைல்யுத்தப் தபொட்டியில் இந்தியொவின்
ஷிவொனி பவொொாா் தவள்ளியும், அஞ்சு தவண்கலப் பதக்கத்மதயும்
தவன்றனொாா்.
தசொாா்பியொவின் தபல்கிதரட் நகரில் நமைதபற்று வரும் இப்தபொட்டியில்
வியொழக்கிழமை
50
கிதலொ
எமைப்பிரிவு
இறுதிச்
சுற்றில்
அதைரிக்கொவின் உலக ெூனியொாா் சொம்பியன் எமிலி கிங்மக
எதிொாா்தகொண்ைொொாா் ஷிவொனி. இதில் ததொல்வியுற்ற அவொாா் தவள்ளிப்
பதக்கத்மத மகப்பற்றினொொாா். 55 கிதலொ எமைப்பிரிவு தவண்கல பதக்கப்
தபொட்டியில் இந்தியொவின் அஞ்சு 10 புள்ளிகள் முன்னிமல
அடிப்பமையில் கனைொவின் விொாா்ஜினி தகமஸ வீழ்த்தி தவண்கலம்
தவன்றொொாா்.
65
கிதலொ
எமைப்பிரிவில்
நிஷொ
தவண்கலப்
பதக்கத்துக்கொன தபொட்டியில் தரப்தகஜ் பிரிவில் தைொதுகிறொொாா். தைொனிகொ
68 கிதலொ, பிபொஷொ 76 கிதலொ தரப்தகஜ் பிரிவில் ததொல்வி கண்ைனொாா்.

முழுவதும் தகொசுக்கமள ஒழிக்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கொய்ச்சல் முகொம்களில் கதரொனொவுைன், தைங்கு, ஜிகொ, சிக்குன் குனியொ,
ைதலரியொ உள்ளிட்ை கொய்ச்சல் கண்ைறியப்பட்ைொல் உைனடியொக
ததரிவிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தைங்கு தடுப்பு பணிகளில் ைட்டும் 22 ஆயிரம் ஊழியொாா்கள்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனொாா். தைங்கு கொய்ச்சலுக்கு சிகிச்மசயளிக்கத்
ததமவயொன ைருந்துகளும், வசதிகளும் அரசிைம் உள்ளன.
ைொவட்ை இமண சுகொதொர இயக்குநொாா்களுைனொன ஆய்வுக் கூட்ைம்
ததொைொாா்ந்து நைத்தப்பட்டு வருகிறது. தைங்கு தடுப்பு, சிகிச்மச முமறகள்,
தகொசு ஒழிப்பு பணிகள் குறித்து ததொைொாா்ந்து பல்தவறு உத்தரவுகள்
பிறப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ைமழ தபொழிவுக்குப் பிறகு சொமலகள், ததருக்கள் உள்ளிட்ை தபொது
இைங்களில் தண்ணொாா் ததங்கொைல் இருக்க ததமவயொன நைவடிக்மக
எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ையொாா், உமைந்த ைண்பொண்ைங்கள், ததங்கொய்
சிரட்மைகள், தபயிண்ட் ைப்பொக்கள், ததமவயற்ற பிளொஸ்டிக் தபொருள்கள்
ைற்றும் கட்டுைொன இைங்களில் ததங்கும் தண்ணொாா் தபொன்றவற்றில்
தகொசுக்கள் உற்பதியொகக்கூடும். அதனொல், அந்தப் தபொருட்கமள
உைனடியொக அகற்றவும், தகொசுப் புழு ஒழிப்பு ைருந்து ததளித்தல், புமக
அடித்தல் தபொன்ற பணிகமள நொள்ததொறும் தைற்தகொள்ளவும்
நைவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றொொாா் அவொாா்.
ைத்தியக் குழு ஆய்வு: ைத்திய சுகொதொரத் துமற அதிகொரிகள், எய்ம்ஸ்
ைருத்துவொாா்கள் அைங்கிய ைருத்துவக் குழுவினொாா் அடுத்த ஓரிரு
நொள்களில் தமிழகத்துக்கு வந்து ஆய்வு நைத்தவுள்ளனொாா். அவொாா்கள்
ைொநிலத்தில் பொதிப்பு அதிகம் உள்ள ைொவட்ைங்கள் அமனத்துக்கும்
தநரடியொகச் தசன்று பொொாா்மவயிடுகின்றனொாா்.
அதன் அடிப்பமையில் ைத்தியக் குழு ஆய்வு முடிவுகமளயும்,
பரிந்துமரகமளயும் தவளியிை உள்ளது. அதமன உைனடியொக
தசயல்படுத்த தயொரொக உள்ளதொக தமிழக தபொது சுகொதொரத் துமற
அதிகொரிகள் ததரிவித்துள்ளனொாா்.
இந்திய வமரபைத்தில்
தகவல்கள்...

பதிவிைப்பை

தவண்டிய

தைங்கு

பொதிப்பு

ைொநிலம் - பொதிப்பு (2021) - இறப்பு (2021) - பொதிப்பு (2020) - இறப்பு
(2020)
தமிழகம் - 3,806 - 3 - 2,410 - 0
உ.பி. - 21,954 - 8 - 3,715 - 6
பஞ்சொப் - 16,910 - 61 - 8,435 - 22
ைகொரொஷ்டிரம் - 8302 - 14 - 3,356 - 10
ரொெஸ்தொன் - 10,080 - 26 - 8,435 - 22
ை.பி - 11,000 - 5 - 806 - 0
தைற்கு வங்கம் - 2,000 - 0 - 5,166 - 2
தகரளம் - 3, 027 - 1 - 4,399 - 5
கொாா்நொைகம் - 3,572 - 0 - 3,823 - 0
ததலங்கொனொ - 4,610 - 0 - 2,173 - 0











 













1. தகவல் & ஒலிபரப்பு அமைச்சகைானது எந்த அமைச்சகத்துடன்

5. ஓய்வூதிைம் மபறுவவார்க்கு முதல், ‘வீடிவைா மலஃப் சர்டிபிவகட்

இமைந்து, ‘ஒற்மைச் சாளரத்தில் படமைடுக்கும் மபாறிமுமை’மை
உருவாக்கியுள்ளது?

வசமவமை’ அறிமுகப்படுத்திை இந்திை வங்கி எது?
அ) பஞ்சாப் வநஷனல் ேங்கி

அ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம்

ஆ) கனரா ேங்கி

ஆ) இரயில்வே அமைச்சகம் 

இ) பாரத ஸ்வடட் ேங்கி 

இ) கலாச்சார அமைச்சகம்

ஈ) பவராடா ேங்கி

ஈ) வீட்டுேசதி & நகர்ப்புற விேகாரங்கள் அமைச்சகம்

✓

✓

இரயில்வே அமைச்சகமும் தகேல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகமும்
இமைந்து, ஒருங்கிமைக்கப்பட்ட ஒற்மறச் சாளர படப்பிடிப்பு பபாறி
முமறமை உருோக்கியுள்ளன. இரயில்வே ேளாகம் முழுேதும் படப்
பிடிப்பு நடத்துேதற்கு பபறப்படும் அனுைதிமை எளிதாக ைாற்றுேவத இத்
திட்டத்தின் வநாக்கைாகும்.

2. COP26 காலநிமல உச்சிைாநாட்டின் முதல் மபரிை ஒப்பந்தத்தில்,
எந்த ஆண்டுக்குள் காடழிப்மப முடிவுக்குக் மகாண்டு வரவும்,
ைாற்றிைமைக்கவும் தமலவர்கள் உறுதிைளித்தனர்?

காலநிமல ைாற்ைத்தால் 17% வளர்ச்சிமைக் காைவுள்ள பயிர் எது?
அ) அரிசி

ஆ) 2040

ஆ) வகாதுமை 

இ) 2050

இ) வசாளம்

ஈ) 2070

✓

COP26 காலநிமல உச்சிைாநாட்டின் முதல் முதன்மை ஒப்பந்தத்தில், 110
தமலேர்கள் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் காடழிப்மப முடிவுக்குக்
பகாண்டுேருேதாகவும் ைாற்றிைமைப்பதாகவும் உறுதிைளித்தனர்.

✓

‘காடுகள் ைற்றும் நிலப்பைன்பாடு குறித்த கிளாஸ்வகா தமலேர்களின்
பிரகடனம்’ என்று பபைரிடப்பட்ட இந்த உறுதிபைாழியில் $12 பில்லிைன்
பபாது நிதியும் $7.2 பில்லிைன் தனிைார் நிதியும் அடங்கும். கடந்த 2014
ஆம் ஆண்டு வைற்பகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம், காடழிப்மபக் குமறக்கத்
தேறிவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈ) பருத்தி

✓

3. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை ைந்தாகினி ஆறு உற்பத்தி

மகாண்டாடப்படுகிைது?

அ) உத்தரகாண்ட்

அ) தமிழ்நாடு

ஆ) உத்தர பிரவதசம்

ஆ) கர்நாடகா

இ) ைத்திை பிரவதசம் 

இ) குெராத் 

ஈ) பீகார்
ைமுமனயின் துமைைாறான ைந்தாகினி ஆறு, ைத்திை பிரவதசத்தின்
சத்னா ைாேட்டத்தில் உற்பத்திைாகி உத்தர பிரவதச ைாநிலம் சித்ரகூட்
ைாேட்டத்தில் ைமுமனயில் கலக்கிறது. இந்த ஆறு சதி அனுசுைா என்ற
ேற்றாத பள்ளத்தின் ேழிைாக பாய்கிறது, அதில் பல நீரூற்றுகள்
உள்ளன. ஆக்கிரமிப்பு, காங்கிரீட், ைாசு வபான்றேற்றால் இவ்ோறு கடும்
பாதிப்புக்கு உள்ளானதால் சமீப பசய்திகளில் இது இடம்பபற்றது.

ஈ) ைகாராஷ்டிரா

✓

4. பசுமைத் திட்டங்களுக்கு நிதிைளிப்பதற்காக உலக வங்கிக்கு

‘பபஸ்து ோரஸ்’ (அ) குெராத்தி புத்தாண்டு ஆனது இந்து நாட்காட்டியின்
கார்த்திமக ைாதத்தில் பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் பாரம்பரிைைாக
‘ேர்ஷா பிரதிபதா’ அல்லது ‘பபஸ்து ோரஸ்’ என்று அமழக்கப்படுகிறது.
‘வசாப்டா’ எனப்படும் கைக்குகமள மேத்து புதிை புத்தகங்கமள
தைாரித்து ைக்கள் இந்த நாமள பகாண்டாடுகிறார்கள். இந்த நாளில்
லட்சுமி ைற்றும் கிருஷ்ைமரயும் அேர்கள் ேழிபடுகின்றனர்.

8. முதலமைச்சர் அவசிை பூ-அதிகார் வைாஜனா சார்ந்த ைாநிலம்

“இந்திை பசுமை உத்தரவாதத்மத” வழங்கவுள்ள நாடு எது?

எது?

அ) அபைரிக்கா

அ) ைகாராஷ்டிரா

ஆ) யுவக 

ஆ) ஒடிஸா

இ) பிரான்ஸ்

இ) ஹரிைானா

ஈ) பெர்ைனி
இந்திைா முழுேதுைான பசுமைத் திட்டங்களுக்கு 750 மில்லிைன்
பவுண்டுகமள ேழங்குேதற்காக, உலக ேங்கிக்கு இங்கிலாந்து (UK)
“இந்திை பசுமை உத்தரோதத்மத” ேழங்கும். கிளாஸ்வகாவில் நடந்த
COP26 உச்சிைாநாட்டில் இது அறிவிக்கப்பட்டது. பசுமை உத்தரோத
நிதிைானது தூை எரிசக்தி, வபாக்குேரத்து ைற்றும் நகர்ப்புற வைம்பாடு
உள்ளிட்ட துமறகளில் தூை ைற்றும் பநகிழ்ச்சிைான உட்கட்டமைப்மப
பகாண்டுேரும். பிமரவேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் படேலப்பைன்ட் குரூப்
கீழ், UN காலநிமல உச்சிைாநாட்டில் 210 மில்லிைன் பவுண்டுகளுக்கு
வைல் UK அளித்துள்ளது.



வநச்சர் ஃபுட் என்ற இதழில் பேளியிடப்பட்ட புதிை NASA ஆய்வின்படி,
பருேநிமல ைாற்றைானது 2030ஆம் ஆண்டளவில் ைக்காச்வசாளம்
ைற்றும் வகாதுமையின் உற்பத்திமை அதீத மபங்குடில் ோயு உமிழ்வு
பாதிக்கலாம். இந்த ஆய்வின்படி, ைக்காச்வசாள பயிர் விமளச்சல் 24%
குமறயும் என்றும், வகாதுமை சுைார் 17% ேளர்ச்சிமைக் காைக்கூடும்
என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பேப்பநிமலயில் அதிகரிப்பு, ைமழப்
பபாழிவு முமறகளில் ைாற்றங்கள் ைற்றும் மபங்குடில் ோயு
உமிழ்வுகளில் CO2 பசறிவு ஆகிைமே இதற்கு காரைைாகும்.

7. கீழ்கண்ட எந்த ைாநிலத்தில், ‘மபஸ்து வாரஸ்’ புத்தாண்டு நாள்

ஆகுகின்ை ைாநிலம் எது?

✓

பாரத ஸ்வடட் ேங்கி (SBI) ஓய்வூதிைம் பபறுபேர்களுக்கு முதல் ‘வீடிவைா
மலஃப் சர்டிபிவகட் வசமே’மை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் புதிை
ேசதிமூலம் ஓய்வூதிைம் பபறுவோர் தங்கள் வீடுகளில் இருந்வத
காபைாளிமூலம் தங்கள் ோழ்நாள் சான்றிதமழ சைர்ப்பிக்க முடியும். SBI
இன்படி, இந்த ேசதி ஓய்வூதிைம் பபறுபேர்களுக்கு ைட்டுவை கிமடக்கும்
ைற்றும் ஓய்வூதிைம் பபறும் ஓய்வூதிைதாரரின் ைமனவி இவ்ேசதிமைப்
பைன்படுத்த முடிைாது. வீடிவைா ோழ்நாள் சான்றிதழின் பசைல்முமற
காகிதைற்றது ைற்றும் இலேசைாகவும் கிமடக்கிறது.

6. காலநிமல ைாற்ைம் குறித்த NASA’இன் சமீபத்திை ஆய்வின்படி,

அ) 2030 

✓









ஈ) ைத்திை பிரவதசம் 
✓

பசாந்தைாக நிலம் இல்லாத ைாநில ைக்களுக்கு வீட்டு ைமனகமள
இலேசைாக ேழங்குேதாக ைத்திை பிரவதச அரசு அறிவித்துள்ளது. அந்த
நிலத்மத ைக்கள் பசாந்த வீடு கட்டிக்பகாள்ள பைன்படுத்தலாம்.
“முதலமைச்சர் அேசிை பூ-அதிகார் வைாெனா” என்ற திட்டத்தின்கீழ்
இந்த இலேச ைமனகள் ேழங்கப்படுகிறது.



 











9. ‘PMFME’ திட்டத்மதச் மசைல்படுத்துகிை ைத்திை அமைச்சகம் எது?
அ) நிதி அமைச்சகம்
ஆ) உைவு பதப்படுத்தும் பதாழிற்துமற அமைச்சகம் 
இ) உழவு அமைச்சகம்
ஈ) ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம்
✓

உைவு பதப்படுத்துதல் பதாழிற்துமற அமைச்சர் பிரசுபதி குைார் பராஸ்,
ஒரு ைாேட்டம், ஒரு தைாரிப்பு திட்டத்தின் கீழ், ‘தில்லி வபக்ஸ்’ என்ற
வபக்கரி பிராண்மடத் பதாடங்கினார். முழு வகாதுமை ரஸ்க் தில்லி
வபக்ஸ் பிராண்டின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் தைாரிப்பு ஆகும்.
பிரதைர் நுண் உைவுப் பதப்படுத்தும் நிறுேனங்களின் (PMFME)
திட்டத்தின்கீழ், ஒரு ைாேட்டத்தில் இருந்து ஒரு பபாருமள அரசாங்கம்
ஊக்குவிக்கிறது. NAFED கூட்டுறவு நிறுேனத்துடன் இமைந்து இந்தத்
தைாரிப்பு பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

10. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை ‘CAATSA’ என்பது எந்த
நாட்டுடன் மதாடர்புமடை சட்டைாகும்?
அ) அபைரிக்கா 
இ) சீனா

தற்வபாது பைாழி பபைர்ப்பு பணிமைத் பதாடங்கி உள்ளது. அதன்படி,
இந்தி, ைராத்தி, வநபாளி, ைமலைாளம், ஒடிைா, உருது, அரபி, பாரசீகம்,
படுகு, ோக்ரிவபாலி ஆகிை 10 பைாழிகளில் திருக்குறள் விமரவில்
பேளிைாகவுள்ளது.
இதன்பதாடர்ச்சிைாக, பாசா, பர்மீஸ், ஃபிஜிைன், ஐரிஷ், பகைர், கிரிவைால்,
ைலாய், ைங்வகாலிைன், தாய், விைட்நாமிஸ், வடனிஷ், சிங்களம்,
ெப்பானிைம், பகாரிைன், பசௌராஷ்டிரா, பகாங்கனி, அஸ்ஸாமி, பபங்காலி,
வபாவடா, வடாக்ரி, பகாங்கணி, மைதிலி, சம்ஸ்கிருதம், சந்தாலி, சிந்தி
உள்ளிட்ட 42 பைாழிகளிலும் திருக்குறள் விமரவில் பேளிைாகவுள்ளது.
வைலும், இந்திை அரசமைப்பில் இல்லாத 66 பைாழிகளிலும்
பைாழிபபைர்ப்பு நமடபபற்று ேருகிறது. இதில், ஆதி, அங்கமி, அவோ,
படகா, இருளா, காட்டு நாைக்கர், வகாடா, பகாண்டா, வகாைா, முண்டா,
பனிைா உள்ளிட்ட 58 பழங்குடியினர் பைாழிகளும்அடங்கும். இதற்காகச்
சம்பந்தப்பட்ட
பல்கமலக்கழகங்களில்
பணிைாற்றும்
தமிழ்ப்
வபராசிரிைர்கள், பைாழி அறிஞர்கள் பணியில் அைர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
ஒரு பைாழியில் பைாழிபபைர்க்க ரூ.1.5 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிறகு, உலகின்அதிக பைாழிகளில் பேளியிடப்பட்ட நூல் என்ற இலக்மக
வநாக்கி, திருக்குறள் பைணிக்கும்.

2. பாதுகாப்பு பதாழில் ேழித்தட திட்ட இைக்குநராக கிருஷ்ைமூர்த்தி
நிைைனம்:

ஈ) யுவக
CAATSA - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act
என்பது கடந்த 2017ஆம் ஆண்டின் சட்டைாகும். இது ரஷ்ைா உட்பட சில
நாடுகளுடன் ேணிகம் பசய்த நாடுகமளத் தண்டிக்கும் வநாக்கம்
பகாண்டது. ரஷ்ைாவின் S400 ஏவுகமை பாதுகாப்பு அமைப்மப
ோங்குேதற்கான தமடகளிலிருந்து இந்திைாவிற்கு விலக்களிக்கும்
சட்டத்மத மூன்று குடிைரசுக் கட்சி அபைரிக்க பசனட்டர்கள் தாக்கல்
பசய்தனர். இது, ‘CAATSA’ விதித்த பபாருளாதாரத் தமடகளில் இருந்து
QUAD-ன் உறுப்பு நாடுகளான ஆஸ்திவரலிைா, ெப்பான் ைற்றும்
இந்திைாவுக்கு பத்து ஆண்டுகள் விலக்கு அளிக்கும்.


1. 120 பைாழிகளில் திருக்குறள் பைாழிபபைர்ப்பு: அமனத்து பைாழியிலும்
பேளியிட ைத்திை பசம்பைாழி நிறுேனம் தீவிரம்
ைத்திை பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனம் சார்பாக 58 பழங்குடியின
பைாழிகள் உட்பட 120-க்கும் வைற்பட்ட பைாழிகளில் திருக்குறள்
பைாழிபபைர்க்கப்பட்டு ேருகிறது.
ைனித ோழ்விைலின் எல்லா அங்கங்கமளயும் அறம், பபாருள், இன்பம்
என்னும் முப்பபரும் பிரிவுகளாய் (முப்பால்) பிரித்து திருக்குறள்
விளக்குகிறது. இதில் உள்ளகருத்துகள் இனம், பைாழி, பாலின
வபதங்களின்றி எக்காலத்துக்கும் பபாருந்துேதால் திருக்குறள் ‘உலகப்
பபாது ைமற’ என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. இதன்சிறப்மப அறிந்த
அறிஞர்களால்
1800-ம்
ஆண்டில்
இருந்வத
43பைாழிகளில்
பைாழிபபைர்க்கப்பட்டுள்ளது. அந்த காலத்தில் மகபைழுத்துப் பிரதிகளும்,
அச்சுப் பிரதிகளும் குமறந்த அளவிவலவை உருோக்கப்பட்டதால்
திருக்குறள், பல பைாழிகளில் முழுமைைாகச் பசன்றமடைவில்மல.
இதமனக் கருத்தில் பகாண்டுைத்திை பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனம்,
முதற்கட்டைாக அரசமைப்பின் 21 பைாழிகளில் பஞ்சாபி, ைணிப்புரி,
பதலுங்கு, கன்னடம், குெராத்தி பைாழிகளில்திருக்குறமள ஏற்பகனவே
பைாழிபபைர்த்திருந்தது.
இந்நிமலயில்,
திருக்குறமள
உலகின்
அமனத்துபைாழிகளிலும் பைாழிபபைர்க்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
இதுபதாடர்பாக பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனத்தின் இைக்குநர்
வபராசிரிைர் இரா சந்திரவசகரன் கூறிைதாேது: உலகம் முழுேதும்,
திருக்குறள் பசன்றமடை, பைாழிபபைர்க்கும் பணிமைத்பதாடங்கும்
முன்பாகவே, இந்திை ைற்றும் சர்ேவதச அளவில் 43 பைாழிகளுக்கு
பைாழி பபைர்க்கப்பட்டுவிட்டன. ஆனால், அேற்றில் பல, ஒற்மறப்
பிரதிைாகவே உள்ளன.
வைலும்,
விளக்கவுமரகள்
பதளிோக
இல்மல.
திருக்குறள்
மீதுஅதிகப்பற்றுள்ள பிரதைர் வைாடி, பைாழி பபைர்ப்பில் தனிக் கேனம்
பசலுத்தி
ேருகிறார்.
இதமனகருத்தில்
பகாண்டும்,
உலகப்
பபாதுைமறமை உலகம் முழுேதும் பகாண்டு பசல்லும் வநாக்கத்தில்





இவ்ோறு அேர் கூறினார்.
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தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு பதாழில் ேழித்தட
கிருஷ்ைமூர்த்தி நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திட்ட

இைக்குநராக

பா

கடந்த 2002’இல் குடிமையிைல் பணியில் வதர்ச்சி பபற்ற கிருஷ்ை
மூர்த்தி, இந்திை ஆயுத பதாழிற்சாமலகளுக்கான வசமேகளுக்கு பணி
நிைைனம் பசய்ைப்பட்டேர். ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைத்தில் பல்வேறு
நிமலகளில்
பணிைாற்றியுள்ள
கிருஷ்ைமூர்த்தி,
தமிழகத்தில்
ஆேடியில் உள்ள கனரக ோகன பதாழிற்சாமல, அரேங்காடு கார்மடட்
பதாழிற்சாமல, இந்திை பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் பசைல்பட்டு
ேரும் ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைம் ஆகிைேற்றில் இைக்குநராக
பணிைாற்றிைேர். ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைத்தில் ஆயுத்பூஷண்
விருது பபற்றேர்.
3. உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி - இந்திை அணி பயிற்சியில்
பங்வகற்க வகாவில்பட்டி ைாைேர் வதர்வு
உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டியில் பங்வகற்கும், இந்திை
அணிக்கான பயிற்சியில் பங்வகற்க வகாவில்பட்டி கல்லூரி ைாைேர்
வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார்.
வகாவில்பட்டி ராைலிங்கம் பதருமேச் வசர்ந்த சக்திவேல் ைகன்
ைாரீஸ்ேரன் (21). இேர் வகாவில்பட்டி அரசு கமல ைற்றும் அறிவிைல்
கல்லூரியில் 2ஆம் ஆண்டு ேணிகவிைல் படிக்கிறார். உலக வகாப்மப
ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டிக்கான இந்திை அணி பயிற்சியில் பங்வகற்க
வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார்.
ைாரீஸ்ேரனின் தந்மத சக்திவேல் தீப்பபட்டிக்கான அட்மடப்பபட்டி
தைாரிக்கும் குடிமசத் பதாழில் பசய்கிறார். தாய் சங்கரி இதற்கு
உதவிைாக இருக்கிறார். ைாரீஸ்ேரன் 8-ம் ேகுப்பு படிக்கும்வபாது
விமளைாட்டு விடுதி வீரர்களுக்கான வதர்வில் பேற்றிபபற்று,
அரிைலூரில் உள்ள விமளைாட்டு விடுதியில் தங்கி ஹாக்கி பயிற்சியுடன்,
12-ம் ேகுப்பு ேமர படித்தார். தற்வபாது, பயிற்சிைாளர் முத்துக்குைாரிடம்
ஹாக்கி பயிற்சி பபற்றதுடன், வகாவில்பட்டி அரசு கல்லூரியில் படிக்கிறார்.
கடந்த ஆண்டு நடந்த உலகக் வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி
வபாட்டிக்கான இந்திை அணி வீரர்கள் வதர்வில், 36 வபரில் ஒருேராக
வதர்வுபபற்றார்.
பதாடர்ந்து
பபங்களூருவில்
உள்ள
இந்திை
விமளைாட்டு ஆமைை விமளைாட்டு விடுதியில் தங்கி, ஓராண்டாக
பயிற்சி பபற்று ேருகிறார். அங்கு கடந்த ைாதம் நடந்த 2ஆம்கட்ட வதர்வில்
24 வபர் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு உள்ளனர். இேர்களில் ைாரீஸ்ேரனும்
ஒருேர் ஆோர்.
இதுகுறித்து, தூத்துக்குடி ைாேட்ட ஹாக்கி கழகச் பசைலாளர் பச குரு
சித்திர சண்முகபாரதி கூறும்வபாது, “ைாரீஸ்ேரன் தற்வபாது இறுதிக்கட்ட
பயிற்சி முகாமுக்கு வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார். இதில் இருந்து 20 வபர்
வதர்வு பசய்ைப்படுேர். அேர்கள்தான் புேவனஸ்ேரில் இம்ைாதம் கமடசி
ோரம் பதாடங்கும் உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டியில்
இந்திை அணிக்காக விமளைாடுேர். தற்வபாது வதர்வு பசய்ைப்பட்ட 24



 











வபரில் பதன் இந்திைாவில் இருந்து வதர்ோனேர் ைாரீஸ்ேரன் ைட்டுவை.
தமிழகம் ைற்றும் வகாவில்பட்டிக்கு ைாரீஸ்ேரன் பபருமை வசர்த்துள்ளார்”
என்றார்.
4. நாட்டிவலவை முதல்முமறைாக தமிழகத்தில் 'கடல்பாசி திட்டம்'
இந்திைாவிவலவை முதல்முமறைாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி திட்டம்
பசைல்படுத்தப்பட உள்ளதாக ைத்திை தகேல் ஒலிபரப்புத்துமற
இமைைமைச்சாா் எல் முருகன் கூறினாாா்.
ைக்கமள வீடுவீடாகத் வதடிச் பசன்று கவரானா தடுப்பூசி பசலுத்தும்
திட்டம் ைத்திை அரசால் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிமலயில் ைத்திை
இமைைமைச்சாா் எல் முருகன் வகாைம்வபடு பகுதியில் சனிக்கிழமை
வீடுவீடாகச் பசன்று தடுப்பூசி வபாடுேமத ஆய்வு பசய்ததுடன்,
தடுப்பூசியின் அேசிைம் குறித்தும் விழிப்புைாா்வு ஏற்படுத்தினாாா்.
பின்னாா் பசய்திைாளாா்களிடம் அோா் கூறிைது:
உலகிவலவை 100 வகாடிக்கும் வைல் தடுப்பூசி பசலுத்திை நாடு இந்திைா.
தமிழகத்தில் 6 வகாடி தடுப்பூசிகள் பசலுத்தப்பட்டுள்ளன. முதல் தேமை
ஊசிமை 93 சதவீதம் வபாா் பசலுத்திக் பகாண்டுள்ளனாா். 2-ஆம்
தேமை ஊசிமையும் தமிழகத்மதச் வசாா்ந்வதாாா் தாைதிக்காைல்
வபாட்டுக் பகாள்ள வேண்டும்.
இந்திைாவிவலவை முதல் முமறைாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி திட்டத்மத
ைத்திை அரசு பசைல்படுத்த உள்ளது. அதற்கான பணிகள் நமடபபற்று
ேருகின்றன. பேளிநாடுகளில் கடல்பாசிக்கு அதிக வதமே உள்ளது.
இந்தத் திட்டம் பசைல்படுத்தப்பட்டால் பபண்களுக்கான வேமலோய்ப்பு
அதிகரிக்கும். தமிழகத்தின் பபாருளாதாரமும் ேளரும். தமிழக அரசிடம்
இருந்து விரிோன திட்ட அறிக்மக ேரவேண்டியுள்ளது. அது
பேளிைானதும் கடல்பாசி திட்டம் விமரவில் பதாடங்கப்படும்.
பபட்வரால், டீசல் மீதான கலால் ேரிமை ைத்திை அரசு குமறத்திருப்பது
ைக்களுக்கு தீபாேளி பரிசாக அமைந்துள்ளது. அமதத் பதாடாா்ந்து
புதுச்வசரி உள்பட பல்வேறு ைாநிலங்கள் பபட்வரால் டீசலுக்கான ோட்
ேரிமைக் குமறத்துள்ளன. தமிழக அரசும் பபட்வரால், டீசலுக்கான ோட்
ேரிமைக் குமறக்க வேண்டும் என்றாாா் அமைச்சாா் முருகன்.
5. மும்மப ஐஐடி பதாழில்நுட்ப ேல்லுநாா்கள் தைாரிப்பில் புதிை பாம்பன்
பால ரயில் பாமதக்கான ேமரபடம்
மும்மப ஐஐடி பதாழில்நுட்ப ேல்லுநாா்களின் உதவியுடன் பாம்பன் ரயில்
பாமதக்கான ேமரபடம் தைாராகி ேருேதாக ைதுமர ரயில்வே வகாட்ட
அலுேலகம் பதரிவித்துள்ளது.
ைதுமர ரயில்வே வகாட்டத்தில் புதிை ரயில் பாமதப் பணிகள், இரட்மட
ரயில் பாமதப் பணிகள், அகல ரயில் பாமதப் பணிகள், புதிை பாம்பன்
பாலப் பணிகள் ஆகிைமே நமடபபற்று ேருகின்றன. இப்பணிகள்
பதாடாா்பாக ைதுமர வகாட்ட ரயில்வே அலுேலகம் பேளியிட்ட பசய்தி:
அருப்புக்வகாட்மட ேழிைாக அமைக்கப்படும் ைதுமர- தூத்துக்குடி புதிை
ரயில் பாமதத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாக, தூத்துக்குடி அருவக
மீளவிட்டான் முதல் வைலைருதூாா் ேமர ரயில் பாமதப் பணிகள்
நிமறேமடயும் நிமலயில் உள்ளன. இந்தப் பகுதியில் 4 பபரிை
பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. நடப்பாண்டு டிசம்பரில், இந்த 18
கிவலா மீட்டாா் புதிை ரயில் பாமத ஆய்வுக்கு தைாராகி விடும். ஆய்வு
முடிந்தவுடன்
இந்தப்
பகுதியில்
உள்ள
மின்சார
தைாரிப்பு
நிறுேனங்களுக்கு சரக்கு ரயில்கள் இைக்கப்படவுள்ளன.
ைதுமர- வதனி ரயில் பாமத 2022 ெனேரியில் ஆய்வு
ைதுமர- வபாடிநாைக்கனாா் அகல ரயில் பாமதத் திட்டத்தில்,
ஆண்டிபட்டி - வதனி பிரிவில் புதிை அகல ரயில் பாமத அமைக்கப்பட்டு
தைாராக உள்ளது. இந்த 17 கிவலா மீட்டாா் தூரமுள்ள புதிை ரயில்
பாமதயில், தமிழக மின்ோரிைத்தின் சாாா்பாக இரண்டு மின்
ேழித்தடங்கள் அமைக்கும் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன.
இப்பணிகள் முடிேமடந்தவுடன் பபங்களூாா் பதன் சரக பாதுகாப்பு
ஆமைைாா் ஆய்வு நடத்தவுள்ளாாா்.
இந்தப் பிரிவில் மீதமுள்ள 15 கிவலா மீட்டாா் தூர வதனிவபாடிநாைக்கனாா் அகல ரயில் பாமதப் பணிகள் நமடபபற்று
ேருகின்றன. இப்பகுதியில் ரயில் பாமத அமைக்கத் வதமேைான ைண்
எடுப்பதற்கு வதனி ைாேட்ட ஆட்சிைரிடம் அனுைதி வகாரப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயில் பாமதயில் நமடபபற்றும் ேரும் 32 சிறிை பாலங்களுக்கான
கட்டுைானப் பணிகள் டிசம்பரில் நிமறேமடயும். 2022 ெனேரியில்













பாதுகாப்பு ஆமைைாா் ஆய்வு நடத்த உள்ளாாா். அதன் பின்னாா் இந்த
ரயில் பாமத தைாராகி விடும்.
இரட்மட ரயில் பாமதப் பணிகள்:
வகாவில்பட்டி - துலுக்கப்பட்டி இமடவை 33 கிவலா மீட்டாா் புதிை
இரட்மட ரயில் பாமதப் பணிகளுக்காக நில ஆாா்ஜிதப் பணிகளும்
நமடபபற்று ேருகின்றன. ரயில் பாமத அமைக்கத் வதமேைான ைண்
அள்ளுேதற்கு ைாேட்ட ஆட்சிைரிடம் அனுைதி வகாரப்பட்டுள்ளது. இந்தப்
பகுதியில் 6 பபரிை பாலங்கள், 41 சிறிை பாலங்கள் ஆகிைேற்றின்
கட்டுைானப் பணிகள் நிமறேமடந்துள்ளன. ஒரு சிறிை பாலத்திற்கான
கட்டுைானப் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன.
ைதுமர- திருைங்கலம் இமடவை நமடபபற்று ேரும் இரட்மட அகல
ரயில் பாமதப் பணிகள் 2022 பிப்ரேரியில் நிமறேமடயும் என
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது.
இப்பணிகளுக்காக
17
ஏக்காா்
நிலம்
மகைகப்படுத்தும் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன. இந்த ரயில்வே
பாமதயில் 47 சிறிை பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு விட்டன. 3 சிறிை
பாலங்களுக்கான பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன.
புதிை பாம்பன் பாலம்
புதிை பாம்பன் பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரைாக நமடபபற்று
ேருகின்றன. நடுவில் கப்பல்கள் பசன்றுேர ேசதிைாக பசங்குத்தாக
வைவல பசன்று ேரும் ேமகயில் அமைக்கப்படும் ரயில் பாமதக்கான
ேமரபடம் மும்மப ஐஐடி பதாழில் நுட்ப ேல்லுநாா்களின் உதவியுடன்
தைாராகி ேருகிறது என்று பதரிவித்துள்ளாாா்.

6. ைத சுற்றுலாமே பிரபலப்படுத்த ராைாைை ைாத்திமர சுற்றுலா:
இந்திை ரயில்வே உைவு ைற்றும் சுற்றுலா கழகம் (ஐஆர்சிடிசி) வநற்று
பேளியிட்டுள்ள
பசய்திக்குறிப்பில்
கூறியிருப்பதாேது:
கவரானா
மேரஸின் பாதிப்பு குமறந்து ேருேதால், ைக்களின் வதமேக்கு ஏற்றார்
வபால், பல்வேறு இடங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சார்பில் சுற்றுலா ரயில்கள்
இைக்கப்படுகின்றன.
ராைாைை
காவிைத்துடன்
பதாடர்புமடை
இடங்கமளக் காணும் ேமகயில்,
ராைாைை ைாத்திமர
சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு பசய்ைப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயில் பைைம் ேரும் நேம்பர் 16-ம் வததி ைதுமரயில் இருந்து
புறப்படுகிறது. திண்டுக்கல், திருச்சி, கும்பவகாைம், கடலூர், விழுப்புரம்,
பசன்மன எழும்பூர் ேழிைாகச் பசல்கிறது. ஹம்பி, நாசிக், சித்ரகூட், காசி,
கைா, சீதாைார்ஹி, வநபாளம், ெனக்புரியில் உள்ள சீதா பென்ைபூமி,
அவைாத்தியில் ராைபென்ை பூமி, நந்திகிராம், சிருங்க பேற்பூர், அலகாபாத்
வபான்ற இடங்கமளக் காை ஏற்பாடுகள் பசய்ைப்பட்டுள்ளன.
பைாத்தம் 12 இரவுகள், 13 பகல்கள் பகாண்ட இந்த சுற்றுலாவுக்கு
கட்டைம் `14,490 ஆகும். இதில், ரயில் கட்டைம், தங்கும் ேசதி, மசே
உைவு ஆகிைமே அடங்கும். இதில் பங்வகற்க விரும்புவோர் 2
தேமை தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாண்டிருக்க வேண்டும். இவ்ோறு
ஐஆர்சிடிசி கூறியுள்ளது.
7. துப்பாக்கி சுடுதல்: ைானு/ொேத் வொடிக்கு தங்கம்
வபாலந்தில் நமடபபற்ற சாா்ேவதச துப்பாக்கி சுடுதல் சம்வைளனத்தின்
(ஐஎஸ்எஸ்எஃப்) பிபரசிபடன்ட்’ஸ் வகாப்மப வபாட்டியில் இந்திைாவின்
ைானு பாக்காா்/ஈரானின் ொேத் ஃபருக்கி இமை கலப்பு அணிகள்
பிரிவில் தங்கம் பதக்கம் பேன்றது.
முதலிடத்துக்கான வபாட்டியில் இந்த இந்வதா/ஈரானிவைா வொடி 16-8
என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் பிரான்ஸின் பைதில்டா லவைாவல/ஆாா்படம்
பசாா்பனௌவசாவ்
இமைமை
வதாற்கடித்தது.
தகுதிச்சுற்றில்
ைானு/ொேத் இமை முமறவை 582/600 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடம்
பிடித்து அமரயிறுதிக்கு தகுதிபபற்றது. பின்னாா் அதில் முதலிடம் பிடித்து
இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்வனறி, அங்கு தங்கம் பேன்றது.
முன்னதாக 8 வொடிகள் தகுதிபபற்ற அமரயிறுதிச் சுற்றில் வைலும் இரு
இந்திைாா்கள்
இடம்
பபற்றிருந்தனாா்.
இந்திைாவின்
அபிவஷக்
ோா்ைா/உக்மரனின் ஒபலனா பகாஸ்படவிச் இமை 6-ஆம் இடமும்,
இந்திைாவின் பசௌரவ் பசௌதரி/ஸ்விட்சாா்லாந்தின் பஹய்தி பகாா்பாா்
மடபதல்ம் வொடி 7-ஆம் இடமும் பிடித்தன. இது தவிர வபாட்டியில்
கலந்துபகாண்டிருந்த
இந்திைாவின்
ைஷஸ்வி
வதஸ்ோல்/ஸ்வலாவேகிைாவின் ெுராஜ் டுஸின்ஸ்கி 10-ஆேது இடம்
பிடித்தது.
பசௌரவுக்கு பேள்ளி: ஆடேருக்கான 10 மீட்டாா் ஏாா் பிஸ்டல் பிரிவில்
இந்திைாவின் பசௌரவ் பசௌதரி பேள்ளியும், அபிவஷக் ோா்ைா



 











பேண்கலமும் பேன்றனாா். பொா்ைனி வீராா் கிறிஸ்டிைன் பரய்ட்ஸ் 34
புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடிக்க, பசௌரவ் 24, அபிவஷக் 21
புள்ளிகளுடன் முமறவை அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனாா்.





இந்த நிமலயில், முக்கிை முடிவுகமள எடுப்பதற்கான கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
ைாநாடு அடுத்த ோரம் கூடுகிறது என்று பிடிஐ பசய்தி நிறுேனம்
பதரிவித்துள்ளது.

8. யு-23 ைல்யுத்த சாம்பிைன்ஷிப்: இந்திைாவுக்கு வைலும் 3 பேண்கலம்
பசாா்பிைாவில் நமடபபறும் 23 ேைதுக்கு உள்பட்வடாருக்கான (யு-23)
உலக ைல்யுத்த சாம்பிைன்ஷிப் வபாட்டியில் இந்திைாவுக்கு வைலும் 3
பேண்கலப் பதக்கங்கள் கிமடத்துள்ளது.
இமதைடுத்து இப்வபாட்டியில்
எண்ணிக்மக 5 ஆகியுள்ளது.

இந்திைா

பேன்ற

பதக்கங்களின்

ைகளிருக்கான பேண்கலப் பதக்க சுற்றில் இந்திைாவின் 3
வீராங்கமனகள் பேன்ன் வபரில் இந்த எண்ணிக்மக உைாா்ந்துள்ளது.
62 கிவலா பிரிவில் ராதிகா 6-4 என்ற புள்ளிகள் கைக்கில்
இத்தாலியின் அவராரா வகம்பாக்னாமே வதாற்கடித்தாாா். 65 கிவலா
பிரிவில் நிஷா 10-0 என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் லாத்விைாவின் எல்ைா
ஸிட்பலபரமே வீழ்த்தினாாா். 72 கிவலா பிரிவில் திவ்ைா கக்ரான் 6-2
என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் அபைரிக்காவின் காய்லா வைரி ைராவனாமே
பேன்றாாா்.
முன்னதாக 50 கிவலா பிரிவில் ஷிோனி பேள்ளியும், 55 கிவலா பிரிவில்
அஞ்சு பேண்கலமும் பேன்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்வபாட்டியில்
ஆடேருக்கான ஃப்ரீஸ்மடல் பிரிவு பேண்கலப் பதக்க சுற்றில்
இந்திைாவின் பசௌரவ் ைதுகாா் - ஆாா்மீனிைாவின் வைனுேல்
கந்த்சாா்த்சிைாமன சந்திக்கிறாாா்.
9. சீனாவிண்ணில் பசலுத்தப்பட்ட 3 பசைற்மகக்வகாள்கள்
பதன்வைற்கு சிசுோன் ைாகாைத்தின் ஜிசாங் ஏவுதளத்திலிருந்து 3
பதாமலயுைாா்வு
பசைற்மகக்வகாள்கமள
சீனா
சனிக்கிழமை
பேற்றிகரைாக விண்ணில் பசலுத்திைது.
ைாவ்கான்-35 ரகத்மதச் வசாா்ந்த அந்த பசைற்மகக்வகாள்கள், லாங்
ைாாா்ச்-2டி ராக்பகட் மூலம் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டன. லாங் ைாாா்ச்
ராக்பகட் மூலம் பேற்றிகரைாக பசைல்படுத்தப்பட்ட 396-ஆேது
பசைற்மகக்வகாள் திட்டம் இது என்று அரசுக்குச் பசாந்தைான
ஜின்ஹுோ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளது.
10. 3-ஆேது முமறைாக ஷி ஜின்பிங் பதவி நீட்டிப்பு?
அடுத்த ோரம் நமடபபறவிருக்கும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ைாநாட்டில்,
இதுேமர இல்லாத ேமகயில் அதிபாா் ஷி ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலம்
3-ஆேது முமறைாக நீட்டிக்கப்படும் என்று எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பிடிஐ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளதாேது:
68 ேைதாகும் ஷி ஜின்பிங், சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, ைத்திை ராணுே
ஆமைைம் ஆகிைேற்றின் தமலமைப் பபாறுப்மபயும் முப்பமடகமளக்
கட்டுப்படுத்தும் அதிபாா் பபாறுப்மபயும் ேகித்து ேருகிறாாா். இதன் மூலம்,
நாட்டின் 3 அதிகார பீடங்களும் அேரது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன.
இந்தச் சூழலில், ேரும் திங்கள்கிழமை பதாடங்கவிருக்கும் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி ைாநாட்டில் அோா் பங்வகற்கிறாாா்.
அந்த ைாநாட்டில், கட்சி அண்மைக்காலைாக ஆற்றியுள்ள ேரலாற்றுச்
சாதமனகமளப் பட்டிைலிட்டு தீாா்ைானம் நிமறவேற்றப்படவுள்ளதாக
அரசுக்குச் பசாந்தைான ஜின்ஹுோ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளது.
11-ஆம் வததி ேமர நமடபபறவிருக்கும் இந்த ைாநாட்டில், ஷி
ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலம் 3-ஆேது முமறைாக நீட்டிக்கப்படும் என்று
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. ைாவோ-வசதுங்குக்குப் பிறகு சீனாவின் மிக
சக்தி ோய்ந்த தமலேராகக் கருதப்படும் ஷின்பிங், 3-ஆேது முமறைாக
வைலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு அதிபாா் பதவியில் நீடித்தால் சீன ேரலாற்றில்
அதுவே முதல்முமறைாகும்.
சீனாவில் இதற்கு முந்மதை அதிபாா்கள் அமனேரும் 2 முமற ஆட்சி
பசலுத்திைதற்குப் பிறவகா, தங்களுக்கு 68 ேைது பூாா்த்திைான பிறவகா
பதவியிலிருந்து ராஜிநாைா பசய்து ேந்தனாா். இந்தச் சூழலில், கடந்த
2018-ஆம் ஆண்டு வைற்பகாள்ளப்பட்ட அரசிைல் சாசனத் திருத்தத்தில்,
ஒருோா் இரு முமற ைட்டுவை அதிபராகத் வதாா்ந்பதடுக்கப்பட முடியும்
என்ற ேரம்பு நீக்கப்பட்டது. இது, ஷி ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலத்மத
நீட்டிப்பதற்கான முன்வனற்பாடாகக் கருதப்பட்டது.
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1. ‘நீடித்த நகர்ப்புற குளிரூட்டும் ககயேடு’ என்ற தகைப்பிைான

5. நடப்பாண்டில் (2021) ெரும் உைக நகரங்கள் நாளுக்கான கருப்

ஓர் அறிக்கககே வெளியிட்ட அகைப்பு எது?

வபாருள் என்ன?

அ) UNEP 

அ) Designed to Live Together

ஆ) FAO

ஆ) Adapting Cities for Climate Resilience 

இ) NITI ஆய ோக்

இ) Changing the world

ஈ) நபோர்டு

ஈ) Promoting a better urban future

ஐநோ சுற்றுச்சூழல் திட்டமோனது (UNEP) ‘நீடித்த நகர்ப்புற குளிரூட்டும்
ககய டு’ என்ற புதி அறிக்ககக வெளியிட்டது. அறிக்ககயின்படி,
புவி வெப்பமகடதல் கட்டுப்போடில்லோமல் வதோடர்ெதோல் நகரங்கள்
இதனோல் வெகுெோக போதிப்பகடயும். அதிக வெப்பமகடந்த நகரங்கள்
கோலநிகல மோற்ற வெலவினங்ககை எதிர்வகோள்ளும். உலகில் உள்ை
1692 வபரி நகரங்களின் பகுப்போய்வின் அடிப்பகடயில் இந்த அறிக்கக
த ோரிக்கப்பட்டுள்ைது.

✓

2. 2021 நெம்பர் நிைெரப்படி, பெரிங் பாஸ்ட் நிைக்கரி கூட்டணியில்

உலகைோவி
நகரம மோக்கலில்
ஆர்ெங்வகோண்ட
ெர்ெயதெ
ெமூகங்கககை ஊக்குவிப்பதற்கோகவும் நகரம மோக்கலில் ெெோல்ககை
எதிர்வகோள்ளும் நோடுகளுக்கிகடய ஒத்துகழப்பு நல்குெதற்கோகவும்
ஒவ்யெோர் ஆண்டும் அக்.31 அன்று ஐநோ அகமப்பின் உலக நகரங்கள்
நோள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Adapting Cities for Climate Resilience”
என்பது நடப்போண்டில் ெரும் இந்நோளுக்கோன கருப்வபோருைோகும். “Better
City, Better Life” என்பது இந்நோளுக்கு ெழங்கப்வபறும் வபோதுெோன கருப்
வபோருைோகும்.

எத்தகன நாடுகள் அங்கம் ெகிக்கின்றன?

6. உைக சிக்கன நாள் ககடப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது?

அ) 8

அ) அக்யடோபர் 30 

ஆ) 18

ஆ) அக்யடோபர் 31

இ) 48 

இ) நெம்பர் 01
ஈ) நெம்பர் 02

ஈ) 88

✓

Powering Past Coal Alliance (PPCA) என்பது நிலக்கரிக படிப்படி ோக
அகற்றுெதற்கோக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பன்னோட்டு கூட்டணி ோகும்.
COP உச்சிமோநோட்டில் 28 நோடுகள் இந்தக்கூட்டணியில் இகைந்தன.
இதன் மூலம் இந்தக் கூட்டணியின் வமோத்த எண்ணிக்கக 48 ஆனது.

✓

உக்கரன், யபோலந்து மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகி கெ PPCA’இன் புதி
உறுப்பினர்களுள் அடங்கும். எனினும், உலகைவில் மூன்று மிகப்வபரி
நிலக்கரி உபய ோகிப்போைர்கைோன சீனோ, இந்தி ோ மற்றும் அவமரிக்கோ
ஆகி நோடுகள் PPCA’இல் யெரவில்கல.

✓

மக்களிடம் சிக்கனத்தின் அெசி த்கதயும், யெமிப்பின் முக்கி த்துெத்
-கதயும் உைர்த்தும் யநோக்கில், ஒவ்யெோர் ஆண்டும் அக்.30 அன்று
இந்தி ோவில் (அக்ட ோபர்.31 அன்று உலகைவில்) உலக சிக்கன நோள்
(World Thrift Day) வகோண்டோடப்படுகிறது.

7.உைக சுனாமி விழிப்புைர்வு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) நெம்பர் 02
ஆ) நெம்பர் 03

3. Inti tanager (Heliothraupis oneilli) என்பது அண்கையில்

இ) நெம்பர் 04

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்ெரும் எந்த உயிரினைாகும்?

ஈ) நெம்பர் 05 

அ) பறகெ 

✓

ஆ) மீன்
இ) போம்பு
ஈ) சிலந்தி

✓

Inti tanager (Heliothraupis oneilli) எனப் வப ரிடப்பட்ட, புதிதோகக்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இவ்வினம், 370’க்கும் யமற்பட்ட போடும்பறகெ
இனங்ககை உள்ைடக்கி Thraupidae வபருங்குடும்பத்கதச்யெர்ந்தகெ.
இந்தப்பறகெகள் கிட்டத்தட்ட அவமரிக்க வெப்பமண்டலங்கள் முழுெதும்
பரவியுள்ைன. இந்தக குறிப்பிட்ட பறகெ வபோலிவி ோ மற்றும் வபருவின்
யுங்கோஸ் பய ோரிஜி னில் ெோழ்கிறது.

ஆழிப்யபரகல குறித்த விழிப்புைர்கெ ஏற்படுத்தும் ெககயில்
ஒவ்யெோர் ஆண்டும் நெ.5 அன்று உலக சுனோமி விழிப்புைர்வு நோள்
ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. எப்யபோதோெது ஒருமுகற யநரக்கூடி
ஓர்
இ ற்கக சீற்றந்தோன் இந்த ஆழிப்யபரகல. ஆனோல் இது மிகமிகக்
யகோரமோனது. கடந்த நூறோண்டுகளில் ஏற்பட்ட 58 ஆழிப்யபரகலகைோல்
மட்டும் சுமோர் 2,60,000 யபர் மோண்டுள்ைனர்.

8. நடப்பாண்டில் (2021) ெரும் அகைதி ைற்றும் ெளர்ச்சிக்கான
உைக அறிவிேல் நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் என்ன?
அ) Science, a Human Right
ஆ) Science for Global Understanding
இ) Celebrating Science Centres and Science Museums

4. இந்திே ொன்பகடயுடன் இகைந்து ஸ்ைார்ட் விைானத்திடல்
எதிர்ப்பு ஆயுதத்கத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அகைப்பு எது?

ஈ) Building Climate-Ready Communities 

அ) இஸ்யரோ

✓

வபோது மக்களிகடய அறிவி லின் ப ன்கள் குறித்த விழிப்புைர்கெ
ஏற்படுத்துெதற்கோக ஒவ்யெோர் ஆண்டும் நெ.10 அன்று உலக அகமதி
மற்றும் ெைர்ச்சிக்கோன அறிவி ல் நோள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது.

✓

நமது அன்றோட ெோழ்வில் அறிவி லின் முக்கி த்துெத்கதயும் இந்த நோள்
சிறப்பித்துக் கூறுகிறது. நடப்போண்டில் (2021) ெரும் இந்த நோளுக்கோன
கருப்வபோருள், “Building Climate-Ready Communities” என்பதோகும்.

ஆ) டிஆர்டிஓ 
இ) BHEL
ஈ) HAL
✓

போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் யமம்போட்டு அகமப்பு (டிஆர்டிஓ) மற்றும்
இந்தி விமோனப்பகட இகைந்து உள்நோட்டியலய உருெோக்கப்பட்ட
ஸ்மோர்ட் விமோனத்திடல் எதிர்ப்பு ஆயுதத்தின் யெோதகனககை
யமற்வகோண்டன. இந்த ஆயுதம் ரோஜஸ்தோனின் வஜய்ெோல்மரில் உள்ை
ெந்தன் மகலத்வதோடரில் இருந்து IAF விமோனம்மூலம் ஏெப்பட்டதோக
போதுகோப்பு அகமச்ெகம் வதரிவித்துள்ைது. இந்த அகமப்பு அதிகபட்ெமோக
100 கிமீ ெரம்பு ெகர வெல்ல ெடிெகமக்கப்பட்டுள்ைது.

9. “The State of Climate Ambition” என்ற ேலைப்பில் அறிக்லை
ஒன்லற வெளியிட்ட அகைப்பு எது?
அ) UNGA
ஆ) UNDP 
இ) IMD
ஈ) WHO
✓









ஐநோ ெைர்ச்சித்திட்டமோனது (UNDP) “The State of Climate Ambition”
என்ற தகலப்பிலோன ஓர் அறிக்ககக வெளியிட்டுள்ைது.



 
✓













93% குகறந்த ெைர்ச்சி கடந்த நோடுகள், யமம்படுத்தப்பட்ட யதசி கோல
நிகல உறுதிவமோழிககை ெமர்ப்பித்துள்ைதோக இவ்ெறிக்கக கூறியுள்ை
-து. COP26 கோலநிகல யபச்சுெோர்த்கதகளுக்கு முன்னதோக இந்த
அறிக்கக வெளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்கக தற்யபோகத கோலநிகல
யபோக்குகளுக்கும் 2019ஆம் ஆண்டு NDC அறிக்ககயில் வெய் ப்பட்ட
மதிப்பீட்டிற்கும் இகடய ஓர் ஒப்பீட்டு ஆய்கெ யமற்வகோள்கிறது.

2. இந்தி ோவின் சூரி

10. சமுத்ராேன் முேற்சியின்கீழ், இந்திோவில் ெடிெகைக்கப்பட்ட

உலகின் 17 ெதவீத மக்கள் இந்தி ோவில் ெசிக்கிறோோா்கள். இருந்தயபோதும்,
இதுெகர இந்தி ோவிலிருந்து கோற்றில் கலந்துள்ை பசுகமக் குடில்
ெோயுக்கள் மற்ற நோடுகயைோடு ஒப்பிடுககயில் வெறும் 4 ெதவீதம்
மட்டுயம ஆகும்.

ஆழ்கடல் கைத்தின் வபேர் என்ன?
அ) ஜடோயு 6000
ஆ) ெமுத்ரோ 6000
ஈ) யமரு 6000
‘மத்ஸ் ோ 6000’ என்பது ெமுத்ரோ ன் மு ற்சியின்கீழ் ெடிெகமக்கப்பட்
-ட ஆழ்கடல் கலமோகும். 2024 டிெம்பருக்குள் தகுதிச்யெோதகனகளுக்கு
இக்கலம் த ோரோகிவிடும். 1000 முதல் 5500 மீட்டர் ஆழத்தில் இதனோல்
யெகலவெய் வி லும். போலி-வமட்டோலிக் மோங்கனீசு முடிச்சுகள், ெோயு
கைட்யரட்டுகள், கைட்யரோ-வதர்மல் ெல்கபடுகள் மற்றும் யகோபோல்ட்
யமயலோடுகள் யபோன்ற உயிரற்ற ெைங்களின் ஆய்வுககை யமற்வகோள்
-ெதற்கு இந்தத் வதோழில்நுட்பம் உதவும்.


1. விெெோ ப் போதுகோப்பு வெ ல்திட்டம்: பருெநிகல மோநோட்டில் இந்தி ோ
ககவ ோப்பம்
ஸ்கோட்லோந்தில் நகடவபற்று ெரும் பருெநிகல மோற்ற மோநோட்டில்
முன்கெக்கப்பட்ட உலகைோவி
விெெோ ப் போதுகோப்பு வெ ல்திட்ட
உறுதிவமோழி ஆெைத்தில் இந்தி ோ ககவ ோப்பமிட்டுள்ைது.
இதுகுறித்து பிடிஐ வெய்தி நிறுெனம் வதரிவித்துள்ைதோெது:
ஸ்கோட்லோந்தின் கிைோஸ்யகோ நகரில் நகடவபற்று ெரும் ஐநோ’இன் 26ஆெது பருெநிகல மோற்ற மோநோட்டில், விெெோ ப் போதுகோப்புக்கோன
வெ ல்திட்டம் முன்கெக்கப்பட்டது. ‘உழகெ நீடித்து நிகலத்திருக்கச்
வெய்ெதற்கும் உழவுத்துகறயில் புதி கண்டுபிடிப்புககை யமற்வகோள்ெ
-தற்குமோன விெெோ க் வகோள்கக வெ ல்திட்டம்’ என்ற வப ரில்
முன்கெக்கப்பட்ட அச்வெ ல்திட்டத்துக்கோன உறுதிவமோழி ஆெைத்தில்
இந்தி ோ உள்ளிட்ட 27 நோடுகள் ககவ ோப்பமிட்டன.
அந்த
வெ ல்திட்டத்தில்,
நோடுகள்
தங்கள்
விெெோ த்கத
யமம்படுத்துெயதோடு, அதிக கோற்று மோசுபோட்கட ஏற்படுத்தோத ெககயில்
விெெோ ப்
பணிகளில்
மோற்றங்ககை
யமற்வகோள்ெதற்கோன
உறுதிவமோழிகள் இடம் வபற்றுள்ைன.
பிரிட்டனின் இந்தி ெம்ெோெளி யகபினட் அகமச்ெரும், 26-ஆெது ஐ.நோ.
பருெநிகல மோற்ற மோநோட்டின் தகலெருமோன அயலோக் ெோா்மோ
கூறுககயில், ‘புவி வெப்பமோதகலக் கட்டுப்படுத்தவும் உலகின்
வெப்பநிகல வதோழில் புரட்சிக்கு முன்பிருந்தகதவிட 1.5 டிகிரி வெல்சி ஸ்
மட்டுயம
அதிகமோக
இருக்க
யெண்டும்
என்ற
இலக்கக
ெோத்தி மோக்கவும், யெைோண் நிலத்கத முகற ோகப் ப ன்படுத்தி
இ ற்கக ெைத்கத மீட்வடடுக்க யெண்டி து மிகவும் அெசி மோகும்’
என்றோோா்.
இந்த வெ ல்திட்ட உறுதிவமோழி ஆெைத்தில் இந்தி ோ மட்டுமன்றி
பிரிட்டன், ஆஸ்தியரலி ோ, உகோண்டோ, மடகோஸ்கோா், தோன்ஸோனி ோ,
வி த்நோம், கநஜீரி ோ, லோயெோஸ், இந்யதோயனசி ோ, கினி ோ, கோனோ,
வஜோா்மனி, பிலிப்பின்ஸ், எத்திய ோப்பி ோ, வகோலம்பி ோ, யகோஸ்டோரிகோ,
வமோரோக்யகோ, வநதோா்லோந்து, நியூஸிலோந்து, கநஜீரி ோ, சி ரோ லிய ோன்,
ஸ்வபயின், ஸ்விட்ெோா்லோந்து, ஐக்கி அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட நோடுகளும்
ககவ ோப்பமிட்டுள்ைன.
ஸ்கோட்லோந்தின் கிைோஸ்யகோ நகரில் ெரும் நெ.12-ஆம் யததி ெகர
பருெநிகல மோற்ற மோநோடு நகடவபறுகிறது.



மின் உற்பத்தித் திறன் 17 மடங்கு அதிகரிப்பு

நோட்டின் சூரி மின் உற்பத்தித் திறன் கடந்த 7 ஆண்டுகளில் மட்டும் 17
மடங்கு அதிகரித்துள்ைதோக ஸ்கோட்லோந்தில் நகடவபற்று ெரும்
பருெநிகல மோநோட்டில் இந்தி ோ வதரிவித்துள்ைது.
இதுகுறித்து அந்த மோநோட்டில் இந்தி ோவின் ெோோா்பில் யபசி
துகற அகமச்ெக ஆயலோெகோா் யஜ.ஆோா். பட் கூறி தோெது:

சுற்றுச்சூழல்

யமலும்,
இந்தி ோவின்
ெருடோந்திர
பசுகமக்
குடில்
வெளிய ற்றமும் சுமோோா் 5 ெதவீதமோக மட்டுயம உள்ைது.

இ) மத்ஸ் ோ 6000 

✓









ெோயு

பசுகமக் குடில் ெோயுக்களின் வெளிய ற்றத்கத அதிகரிக்கோமல் நோட்டின்
வபோருைோதோர ெைோா்ச்சிக யமம்படுத்துெதற்கோன நடெடிக்ககககை
இந்தி ோ வதோடோா்ச்சி ோக யமற்வகோண்டு ெருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதி ோக, சூரி
அளித்து ெருகிறது.

மின் உற்பத்திக்கு நோடு முக்கி த்துெம்

கடந்த 7 ஆண்டுகளில் மட்டும் இந்தி ோவின் சூரி மின் உற்பத்தித்
திறன் 17 மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ைது. தற்யபோது நோட்டின் சூரி மின்
உற்பத்தித் திறன் 45 ஜிகோெோட்ஸோக உள்ைது என்றோோா் அெோா்.
பூமிக வெப்பமோக கெத்திருப்பதற்கு உதவும் கோோா்பன் கடஆக்கெடு,
மீத்யதன், கநட்ரஸ் ஆக்கெடு யபோன்ற ெோயுக்கள் பசுகமக் குடில்
ெோயுக்கள் என்றகழக்கப்படுகின்றன.
அந்த ெோயுக்களும் ெளிமண்டலத்தில் இருக்கும் நீரோவியும்தோன்
சூரி னின் வெப்பத்கத உறிஞ்சி பூமியில் தோெரங்கள் உள்ளிட்ட
உயிரினங்கள் நிகலத்திருப்பதற்கு உதவி வெய்கின்றன.
அந்த ெோயுக்கள் இல்லோவிட்டோல் பூமியின் ெரோெரி வெப்பநிகல
உகறநிகலக்குக் கீயழ 18 டிகிரி வெல்சி ஸோக இருந்திருக்கும்.
இந்தச் சூழலில், உலகில் வதோழில் புரட்சி ஏற்பட்டு வதோழிற்ெோகலகளும்
ெோகனங்களும் கோோா்பன் யமோனோக்கஸடு யபோன்ற பசுகமக் குடில்
ெோயுக்ககை அதிக அைவில் கோற்றில் கலந்து ெருெதோல் அகெ
சூரி னிடமிருந்து வெப்பத்கத அதிகம் உறிஞ்சி புவியின் வெப்பநிகல
அதிகரித்து ெருகிறது.
இதன் கோரைமோக பருெநிகல மோற்றம் ஏற்பட்டு, பு ல், வெள்ைம், அனல்
கோற்று யபோன்ற இ ற்ககப் யபரிடோா்கள் அதிகரித்து ெருகின்றன. யமலும்,
அண்டோோா்டிகோவில் பனி மகலகள் உருகி கடலின் நீோா்மட்டம் அதிகரித்து
ெருெதோல் உலகின் பல பகுதிகள் கடலில் மூழ்கும் அபோ த்கத
எதிோா்யநோக்கியுள்ைன.
3. உலகின் பிரபலமோன தகலெர்களில் பிரதமர் யமோடி வதோடர்ந்து
முதலிடம்
உலகின் பிரபல தகலெர்களில் பிரதமர் நயரந்திர யமோடி வதோடர்ந்து 3ெது முகற ோக முதலிடம் பிடித்துள்ைோர்.
அவமரிக்க தகலநகர் ெோஷிங்டகன தகலகமயிடமோக வகோண்டு
வெ ல்படும் பிரபல கருத்துக் கணிப்பு நிறுெனமோன ‘மோர்னிங் கன்ெல்ட்’
நிறுெனம் உலக தகலெர்களின் தகலகம குறித்து அவ்ெப்யபோது
கைக்வகடுப்பு நடத்தி அறிக்கக வெளியிட்டு ெருகிறது.
இதன்படி அவமரிக்கோ, பிரிட்டன், வஜர்மனி, பிரோன்ஸ், ஸ்வபயின், இத்தோலி,
கனடோ, ஆஸ்தியரலி ோ, ஜப்போன், வதன்வகோரி ோ, பியரசில், இந்தி ோ,
வமக்ஸியகோஆகி 13 நோடுகளின் மக்களிடம் அண்கமயில் கருத்துக்
கணிப்பு நடத்தப்பட்டது.
இதில் பிரதமர் நயரந்திர யமோடி முதலிடம் பிடித்துள்ைோர். இந்தி ோவில்
நடத்தப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பில் 70 ெதவீதம் யபர் அெரது
தகலகமக அங்கீகரித்து ஆதரவு அளித்துள்ைனர். 24 ெதவீதம் யபர்
மட்டும் அதிருப்தி வதரிவித்துள்ைனர்.
‘மோர்னிங் கன்ெல்ட்’ நிறுெனம், இந்த ஆண்டில் இதுெகர 3 முகற
கருத்துக் கணிப்கப நடத்தியுள்ைது. இந்த 3 கருத்துக் கணிப்புகளிலும்
பிரதமர் நயரந்திர யமோடி வதோடர்ந்து முதலிடம் பிடித்து ெோதகன
பகடத்துள்ைோர். பிரதமர் நயரந்திர யமோடிக்கு அடுத்து வமக்ஸியகோ அதிபர்
யலோபஸ் ஒபரயடோர் 66 ெதவீத ெோக்குககை வபற்று 2-ெது இடத்கதப்
பிடித்துள்ைோர்.



 











இத்தோலி பிரதமர் மரிய ோ திரோகி (58%), வஜர்மனி பிரதமர் ஏஞ்ெலோ
வமர்வகல் (54%), ஆஸ்தியரலி
பிரதமர் ஸ்கோட்யமோரிென் (47%),
அவமரிக்க அதிபர் யஜோ கபடன் (44%), கனடோ பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூயடோ
(43%), ஜப்போன் பிரதமர் புமிய ோ கிஷோடோ (42%), வதன்வகோரி அதிபர்
மூன் யஜோ-இன் (41%), பிரிட்டிஷ் பிரதமர் யபோரிஸ் ஜோன்ென் (40%),
ஸ்வபயின் பிரதமர் வபட்யரோ ெோன்வெஸ் (37%), பிரோன்ஸ் அதிபர்
இமோனுயெல் வமக்ரோன் (36%), பியரசில் அதிபர் யஜர்யபோல்யெோனயரோ
(35%) ஆகிய ோர் அடுத்தடுத்த இடங்ககைப் வபற்றுள்ைனர்.
கடந்த கருத்துக் கணிப்புககைவிட அவமரிக்க அதிபர் யஜோ கபடன்,
பிரிட்டிஷ் பிரதமர் யபோரிஸ் ஜோன்ென் ஆகிய ோர் பின்தங்கியுள்ைனர்.
இந்தி பிரதமர் யமோடி மட்டும் வதோடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ைோர்.
4. எல்கலப் யபோரோட்டமோ, வப ர் மோற்றமோ?
வென்கன
மோநிலத்துக்குத் தமிழ்நோடு
என்று ெட்டமன்றத்தில்
வப ர்மோற்றத் தீர்மோனம் நிகறயெற்றி
ஜூகல 18-ம் யததிக த்
தமிழ்நோடு தினமோகச் ெமீபத்தில் அறிவித்தது திமுக அரசு. வமோழிெழி
மோநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட நெ.1-ம் யததிக க் வகோண்டோடுெதுதோயன
முகற ோனது என்று ெோதிடுகின்றன அதிமுகவும் அமமுகவும்.
கூட்டணிக்குள் கருத்து யெறுபோடு
அகனத்துக் கட்சித் தகலெர்கயைோடு தமிழறிஞர்ககையும் எல்கலப்
யபோரோட்டத் தி ோகிககையும் அகழத்து ஒருமனதோக இந்த முடிவு
எடுக்கப்பட்டிருக்க யெண்டும் என்று கூறியுள்ைோர் விசிக தகலெர்
வதோல் திருமோெைென். தமிழ்நோடு தினம் மோற்றப்பட்டகத மதிமுக
தகலெர் கெயகோ ெரயெற்றிருந்தோலும் அெர் விடுத்துள்ை விரிெோன
அறிக்கக எல்கலப் யபோரோட்டத் தி ோகிககை நிகனவுகூரும்
ெககயியலய
அகமந்துள்ைது. நெம்பர் 1-ம் யததிக
எல்கலப்
யபோரோட்ட வீரர்கள் நிகனவு தினமோகக் வகோண்டோட யெண்டும் என்றும்
அெர் ெலியுறுத்தியுள்ைோர்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னோல் நெம்பர் 1-ஐ தமிழ்நோடு தினமோக
அதிமுக அறிவித்தயபோது ெரயெற்ற சிபிஐ கட்சியின் மோநிலச் வெ லோைர்
முத்தரென், அந்த நோகை திமுக அரசு ஜூகல 18-க்கு மோற்றி கதயும்
ெரயெற்றுள்ைோர். எல்கலப் யபோரோட்டத்கத நிகனவுகூரும் ெககயில்
நெம்பர் 1, வப ர் மோற்றத்கத நிகனவுகூரும் ஜூகல 18 என்று இரண்டு
நோட்ககையும் வகோண்டோடலோம் என்வறோரு கருத்கதத் வதரிவித்துள்ைோர்
சிபிஐ(எம்) மோநிலச் வெ லோைர் யக போலகிருஷ்ைன். தமிழ்நோடு வப ர்
மோற்றத்தில் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் பங்களிப்பு முக்கி த்துெம் ெோய்ந்தது.
ஆனோல், அெர்களிகடய இது குறித்த கருத்வதோருமிப்பு இல்கல என்று
வதரிகிறது.
தமிழ்நோடு தினம் ஜூகல 18-க்கு மோற்றப்பட்டகத முழு மனயதோடு
ஆதரித்து நிற்பது தி.க. தகலெர் கி வீரமணி மட்டும்தோன். ‘தோம்
யகட்டுக்வகோண்டகதச் சிந்தித்து முதல்ெர் மு க ஸ்டோலின்
அறிவித்திருப்பதோகக்’ கூறுகிறது அெரின் அக்.30 யததியிட்ட அறிக்கக.
மதுகர வென்றிருந்த முதல்ெகரத் தமிழ் ஆர்ெலர்கள் சிலரும் ெந்தித்து
இயத யகோரிக்ககக விடுத்தோர்கள். ஆக, இது திமுக தம் விருப்பத்தின்
வப ரோல், தம் கட்சியின் நிறுெனகர முன்னிறுத்துெதற்கோகக்
வகோண்டுெந்த மோற்றமல்ல; தோய்க் கழகத்தின் யெண்டுயகோகை ஏற்று,
தமிழறிஞர்கள் சிலரின் யகோரிக்ககக ப் பரிசீலித்து எடுத்த முடிவு.
கல்குைம் துப்போக்கிச் சூடு
1967-ல் அண்ைோ தகலகமயிலோன திமுக அரசு ‘தமிழ்நோடு’ வப ர்
மோற்றத் தீர்மோனத்கதக் வகோண்டுெந்தது இந்தி ெரலோற்றின் முக்கி
நிகழ்வு. ஆனோல், எந்தவெோரு மோநில அரசும் தனது வப கரத்
தன்னிச்கெ ோக மோற்றிக்வகோள்ெதற்கு இந்தி அரெகமப்பில் அதிகோரம்
அளிக்கப்படவில்கல. ெட்டமன்றத் தீர்மோனம் நோடோளுமன்றத்தோல்
ஏற்றுக்வகோள்ைப்பட்டோல் மட்டுயம வப ர் மோற்றம் நிகழும். அவ்ெோறு
நோடோளுமன்றத்தோல்
ஏற்றுக்வகோள்ைப்பட்டு
வப ர்மோற்றம்
நகடமுகறக்கு ெந்த நோள் 1969 ஜனெரி 14.
தமிழ்நோடு என்ற வப ர் மோற்றத்துக்கோகச் ெட்டமன்றத்தில் தீர்மோனம்
நிகறயெற்றப்படுெதற்கு
முன்யப
1963-ல்
நோடோளுமன்றத்தில்
அத்தகக வதோரு வப ர் மோற்றத் தீர்மோனத்கத முன்வமோழிந்தெர்
கம்யூனிஸ்ட் தகலெர் பூயபஷ் குப்தோ. பம்போய் மோநிலத்கத
மைோரோஷ்டிரம், குஜரோத் என்று பிரித்த பிறகு, அம்மோநிலத்தின் வப கர
மைோரோஷ்டிரம் என்று மோற்றி
நிகலயில், வென்கனயிலிருந்து
ஆந்திரம் பிரிந்த பிறகு, தமிழ்நோடு என்று வப ர் சூட்டுெதுதோயன முகற
என்ற யகள்விக
எழுப்பினோர் அெர். தமிழ்நோட்டு மக்களுக்கோகப்
யபசுெதற்கு உங்களுக்கு எந்த உரிகமயும் இல்கல என்று
தமிழ்நோட்கடச் யெர்ந்த கோங்கிரஸ் உறுப்பினர் அெரது யபச்சின்













இகடய குறுக்கிட்டதும் நோடோளுமன்ற விெோதங்களில் பதிெோகியுள்ைது.
அப்யபோது நோடோளுமன்ற உறுப்பினரோக இருந்த அண்ைோ அந்தத்
தீர்மோனத்கத ஆதரித்துப் யபசினோர். தமிழ்நோடு வப ர் மோற்றத்கத
ெலியுறுத்தி வென்கன ெட்டமன்றத்தில் அண்ைோவுக்கு முன்பிருந்யத
வபோதுவுகடகம இ க்கத் தகலெர்கள் யபசியுள்ைனர்.
இன்கறக்கு,
தமிழ்நோடு
வப ர்
மோற்றத்துக்கோன
ெட்டமன்றத்
தீர்மோனத்கத
மட்டுயம முதன்கமவ னக்
வகோள்ளும்பட்ெத்தில்,
ெரலோற்றின் ஒரு பக்கத்கத மட்டும் முன்னிறுத்துபெர்கள் ஆயெோம்.
வென்கனத் தகலநகரத்கதயும் ெடக்கு, வதற்கு எல்கலககையும் கோத்து
நின்ற தகலெர்கள் பலகரயும் நோம் நிகனவுகூரத் தெறி ெர்
ஆகிவிடுயெோம்.
ஆந்திரம்
தவிர்த்த
வென்கன
மோநிலத்துக்குச்
வென்கனய
தகலநகரோக இருக்க யெண்டும் என்று யபோரோடி ெர் மவபோ சிெஞோனம்.
அதற்கு ஆதரெோக அன்கற முதல்ெர் ரோஜோஜியும் உறுதி ோக நின்றோர்.
ஆந்திரம் பிரிக்கப்பட்டயபோது திருத்தணிக
மீட்கக் கோரைமோக
அகமந்ததும் ம.வபோ.சி. முன்வனடுத்த யபோரோட்டங்கள்தோன். திமுகவும்
அெயரோடு கைத்தில் ககயகோத்து நின்றது. அகதப்யபோலயெ, வதற்யக
திருவிதோங்கூருடன் யெர்ந்திருந்த தமிழ் யபசும் பகுதிககைத்
தமிழ்நோட்டுடன் இகைக்க யெண்டும் என்ற யபோரோட்டம் 1954-ல்
தீவிரமகடந்தது. அதிலும் திமுக பங்யகற்றது. வதற்வகல்கலப்
யபோரோட்டத்கத பிஎஸ் மணியும் மோர்ஷல் யநெமணியும் ெழிநடத்தினோர்
-கள். அப்யபோது, கல்குைத்தில் நடந்த ஆர்ப்போட்டத்தில் 10’க்கும் யமற்பட்ட
தமிழர்கள் சுட்டுக்வகோல்லப்பட்டனர் என்பகதயும் மறந்துவிடக் கூடோது.
ெங்கரலிங்கனோரின் உயிர்த்தி ோகம்
ஜெோைர்லோல் யநரு முன்வமோழிந்த தட்சிைப் பிரயதெத் திட்டத்கத
1956-ல் திமுக மட்டுயம எதிர்க்கவில்கல. தமிழரசுக் கழகம், இந்தி
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, பிரஜோ யெோஷலிஸ்ட் கட்சி ஆகி கெ ஒன்றிகைந்து
எதிர்த்தன. அப்யபோயத தமிழ்நோடு என்ற வப ர் மோற்றத்கத ஒயர குரலில்
முன்கெத்தன. தமிழ்நோடு என்ற ெோர்த்கதக உச்ெரிக்கும்யதோறும்
தி ோகி ெங்கரலிங்கனோகர நிகனவுகூர யெண்டும். தமிழ்நோடு என்ற
வப ர் மோற்றம் உள்ளிட்ட 12 யகோரிக்கககளுக்கோக, 1956 ஜூகல 27ல் விருதுநகர் குைக்ககர யமட்டில் தனது 61-ெது ெ தில்
உண்ைோவிரதத்கதத் வதோடங்கினோர் அெர். கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
விருதுநகர்
கமிட்டி
அெகரத்
யதெபந்து
கமதோனத்துக்கு
அகழத்துெந்தது. அண்ைோவும் மவபோசி’உம் அந்தத் தி ோகிக ச்
ெந்தித்து, அெரது யபோரோட்டத்துக்குத் தங்கள் ஆதரகெத் வதரிவித்தனர்.
உடல்நிகல
யமோெமோன
நிகலயில்,
மருத்துெமகனயில்
அனுமதிக்கப்பட்ட
ெங்கரலிங்கனோர்
அங்யகய
இறந்தோர்.
அெகர டுத்து தமிழ்நோடு வப ர் மோற்ற முழக்கத்கத ம.வபோ.சி. இன்னும்
தீவிரப்படுத்தினோர். அண்ைோ அந்த விருப்பத்கதத் தனது ஆட்சிக்
கோலத்தில் நிகறயெற்றினோர்.
வென்கனக த் தகலநகரோகக் வகோண்டு ஆந்திர மோநிலம் பிரிக்கப்பட
யெண்டும் என்று 1952-ல் 58 நோட்கள் உண்ைோவிரதமிருந்து
உயிர்துறந்த வபோட்டி ஸ்ரீரோமுலுகெ ஆந்திரம் இன்றும் நிகனவில்
கெத்திருக்கிறது. வென்கன மோநிலத்துக்குத் தமிழ்நோடு என்று வப ர்
சூட்டுெதற்கோக
76
நோட்கள் பட்டினி
கிடந்து,
உயிர்துறந்த
ெங்கரலிங்கனோகர நோம் மறந்துவிட்யடோம். எத்தகன உயிரிழப்புகள்...
எத்தகன ககதுகள்... எத்தகன தடி டிகள்... அந்த நீண்ட வநடி
யபோரோட்டத்தின் உச்ெம்தோன் தமிழ்நோடு எனும் வப ர் மோற்றம். இகத
நகடமுகற ெோத்தி மோக ஆக்கி து அண்ைோதோன் என்பது ெரலோறு.
5. 13 ஆண்டு இகடவெளிக்கு பிறகு இந்தி
யந ர்களுக்கோக
ஒலிபரப்கப மீண்டும் வதோடங்கும் வகோழும்பு ெோவனோலி
13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம்
இந்தி யந ர்களுக்கோக வகோழும்பு ெர்ெயதெ ெோவனோலி ஒலிபரப்கப
வதோடங்க நடெடிக்கக எடுத்துள்ைது.
லண்டன் பிபிசி தமியழோகெ, சிங்கப்பூர் ஒலி, மயலசி ெோவனோலி கழகம்,
போகிஸ்தோன் ெர்ெயதெ ெோவனோலி, சீனதமிழ் ெோவனோலி, ெோய்ஸ் ஆப்
அவமரிக்கோ,வஜர்மன் யரடிய ோ, ஆஸ்தியரலி ோ ஆகி
வெளிநோட்டு
ெோவனோலி நிகல ங்கள் தமிழ் நிகழ்ச்சிககை ஒலிபரப்பின.
இருப்பினும் முதன் முதலில் தமிழ் ெோவனோலி ஒலிபரப்கப வதோடங்கி து
இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் ஆகும். 1925-ல் 'சியலோன்
யரடிய ோ' என்றவப ரில் நிறுெப்பட்ட இலங்கக ஒலி பரப்புக் கூட்டு
ஸ்தோபனத்துக்குத்தோன் உலகின் 2-ெது ெோவனோலி நிகல ம்
என்றவபருகமயும் உண்டு. பிபிசி ெோவனோலி 1922-ல் லண்டனில்
நிறுெப்பட்டது.



 















இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோப னம் தனது ெர்த்தக யெகெ
பிரிகெ 30.9.1950-ல் வதோடங்கி தும் இந்தி துகைக் கண்டத்தில்
வபரும் தோக்கத்கத ஏற்படுத்தி து. இம மகல உச்சியில் கோல் பதித்த
எட்மண்ட் ஹிலோரி, வடன்சிங் நோர்யக ஆகிய ோர் இலங்கக ஒலிபரப்புக்
கூட்டு ஸ்தோபனத்தின் ெர்த்தக ஒலிபரப்கப முதலில் வெவிமடுத்தோர்கள்.

நோன்குெழிச் யதசி வநடுஞ்ெோகல அகமப்பதற்கு பிரதமோா் நயரந்திர
யமோடி திங்கள்கிழகம அடிக்கல் நோட்டுகிறோோா்.

வபோங்கும் பூம்புனல், யந ர் விருப்பம், நீங்கள் யகட்டகெ, அன்றும்
இன்றும், புது வெள்ைம், மலர்ந்தும் மலரோதகெ, இகெத் யதர்தல்,
போட்டுக்குப் போட்டு, இகெயும் ககதயும், இன்கற யந ர், விெெோ யந ர்
விருப்பம், இரவின் மடியில் எனத் தூ
தமிழில் புதுகம ோன
நிகழ்ச்சிககை ெழங்கி தமிழகத்தில் தனக்வகன்று யந ர்கள் ெட்டத்கத
இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் உருெோக்கிக் வகோண்டது.

இதுதவிர,
பண்டோா்பூருக்குப்
யபோக்குெரத்து
இகைப்கப
அதிகரிப்பதற்கோன பலமுகன ெோகலத் திட்டங்ககையும் பிரதமோா்
நோட்டுக்கு அோா்ப்பணிப்போோா்

யமலும் அதில் பணி ோற்றி ஒலிபரப்போைர்கள் எஸ்.பி.மயில்ெோகனன்,
யக.எஸ். ரோஜோ, பி.வைச்.அப்துல் ைமீது, ரோயஜஸ்ெரி ெண்முகம்
ஆகிய ோருக்கு தமிழகத்தின் முன்னணி சினிமோ நட்ெத்திரங்களுக்கு
இருந்த
ரசிகர்களின்
எண்ணிக்ககக விட
யந ர்களின்
எண்ணிக்கக அதிக அைவில் இருந்தனர்.
இன்றைவும் உலகில் ஒரு லட்ெத்துக்கும் அதிகமோன தமிழ், சிங்கைம்,
ஆங்கிலப் போடல்களின் இகெத் தட்டுக்ககைக் வகோண்யட ஒயர
ெோவனோலி நிகல ம் இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் மட்டுயம.
இலங்கக உள்நோட்டுப் யபோரினோல் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட கடும்
எதிர்ப்புகைோல் இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் தனது இந்தி
யந ர்களுக்கோன வகோழும்பு ெர்ெயதெ ஒலிபரப்கப கடந்த 31.5.2008
அன்று நிறுத்திக் வகோண்டது. யமலும் தமிழகத்தில் பண்பகல ெோவனோலி
நிகல ங்கள் பரெலோக வதோடங்கப்பட்ட பிறகும்வகோழும்பு ெர்ெயதெ
ஒலிபரப்பு தமிழகத்தில் தெழோதோ என்ற ஏக்கம் பல்யெறு யந ர்களுக்கு
இருந்து ெருகிறது.
ரோமநோதபுரம், தூத்துக்குடி, புதுக்யகோட்கட, நோகப்பட்டினம் ஆகி
கடற்ககர மோெட்டத்தில் உள்ை ெோவனோலி யந ர்கள் இலங்கக
ஒலிபரப்பி ெக்தி, வதன்றல் யபோன்ற பண்பகலககை வதோடர்ந்து யகட்ட
ெண்ைம் இருந்தனர்.
இந்நிகலயில் வகோழும்பு ெர்ெயதெ ெோவனோலி ஒலிபரப்கப மீண்டும்
வதோடங்க
யெண்டும்
என்று
பல
தரப்பினரும்
யகோரிக்கக
விடுத்துள்ைனர்.
இகத டுத்து
ஒலிபரப்கப
மீண்டும்
வதோடங்கஇலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனத் தகலெர் ைட்ென்
ெமரசிங்க நடெடிக்கக எடுத்துள்ைோர். இதற்கோன தீர்மோனம் தீபோெளி
அன்று நிகறயெற்றப்பட்டுள்ைது.
இத்தகெகல இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனத்தின் தமிழ்ச்
யெகெகளின் வபோறுப்போைர் வீரசிங்கம் வஜய்ெங்கர் உறுதி வெய்துள்ைோர்.
6. ஒரு யகோடி கெயகோவ்-டி தடுப்பூசிக்கு ஒப்பந்தம்:
நோடு முழுெதும் இதுெகர வபோதுமக்களுக்கு 100 யகோடி தடுப்பூசிகள்
வெலுத்தப்பட்டுள்ைது. இந்நிகலயில் கெடஸ் வகடிலோ நிறுெனம்
உருெோக்கி உள்ை ஊசி முகற அல்லோத கெயகோவ்-டி தடுப்பூசிககை
ெோங்க திட்டமிட்டுள்ைது. முதற்கட்டமோக ஒரு யகோடியடோஸ்ககை ெோங்க
ஒப்பந்தம் வெய் ப்பட்டது. உலகின் முதல் டி என் ஏ அடிப்பகடயிலோன
தடுப்பூசி ோக உள்நோட்டியலய
உருெோக்கப்பட்ட கெயகோவ்-டி 12
ெ துக்கு யமல் உள்ைெர்களுக்கும் வெலுத்த தகுதி ோன தடுப்பூசி என
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைது.

யதசி
வநடுஞ்ெோகலகளின் இருபுறங்களிலும் நிகனவிடங்களுக்கு
பக்தோா்கள்
ோத்திகர வெல்ெதற்கோன பிரத்ய க நகடபோகதகள்
கட்டப்படவுள்ைன.

பண்டோா்பூருக்கு ெரும் பக்தோா்களுக்கு ெெதி வெய்யும் மு ற்சி ோக துறவி
ஞோயனஷ்ெோா் நிகனவிடத்தின் (என் எச் 965) ஐந்து பிரிவுகளில்
நோன்குெழிச் ெோகலக்கும், துறவி துகோரோம் நிகனவிடத்தின் (என் எச்
965ஜி) மூன்று பிரிவுகளுக்கும் கோவைோலி முகறயில் பிரதமோா் யமோடி
அடிக்கல் நோட்டவுள்ைோோா்.
221 கியலோமீட்டோா் மற்றும் 130 கியலோ மீட்டோா் வதோகலவுக்கு முகறய
ரூ.6,690 யகோடி, ரூ.4,400 யகோடி மதிப்பீட்டில் யதசி வநடுஞ்ெோகலயின்
இரு பக்கங்களிலும் பிரத்ய க நகடபோகதகளுடன் நோன்குெழிச் ெோகல
அகமக்கப்படும்.
இந்த நிகழ்ச்சியின்யபோது, பண்டோா்பூருக்கு யபோக்குெரத்துத் வதோடோா்கப
அதிகரிப்பதற்கோக பல்யெறு யதசி
வநடுஞ்ெோகலகளில் ரூ.1,180
யகோடிக்கும் கூடுதல் மதிப்பீட்டு வெலவில் கட்டப்பட்டுள்ை 223 கியலோ
மீட்டருக்கும் அதிகமோன, யமம்படுத்தப்பட்ட ெோகலத் திட்டங்ககையும்
பிரதமோா் நோட்டுக்கு அோா்ப்பணிப்போோா்.
மத்தி
ெோகலப் யபோக்குெரத்து மற்றும் வநடுஞ்ெோகலகள் துகற
அகமச்ெோா் நிதின் கட்கரி, மகோரோஷ்டிர முதல்ெோா் உத்தவ் தோக்கயர
உள்ளிட்யடோோா் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துவகோள்ை இருக்கிறோோா்கள்.

8. பில்லி ஜீன் கிங் யகோப்கப: ரஷி ோ ெோம்பி ன்
பில்லி ஜீன் கிங் யகோப்கப வடன்னிஸ் யபோட்டியில் ஸ்விட்ெோா்லோந்கத
வீழ்த்தி ரஷி ோ முதல் முகற ோக ெோம்பி ன் ஆனது. அணிகள்
யபோட்டியில் ரஷி ோ ெோம்பி ன் ஆெது இது 5-ஆெது முகற ோகும்.
அணி ோக நகடவபறும் இந்தப் யபோட்டியில் இறுதி ஆட்டத்தில்
ரஷி ோவின் டரி ோ கெோட்கினோ 6-2, 6-4 என்ற வெட்களில்
ஸ்விட்ெோா்லோந்தின் ஜில் வடய்ச்மோகன வீழ்த்தினோோா். மற்வறோரு
ஆட்டத்தில் ரஷி ோவின் லுட்மிலோ ெோம்ெயனோெோ 3-6, 6-3, 6-4 என்ற
வெட்களில் நடப்பு ஒலிம்பிக் ெோம்பி னோன ஸ்விட்ெோா்லோந்தின் வபலிண்டோ
வபன்சிச்கெ யதோற்கடித்தோோா்.
இதனிகடய , வபன்சிச்சுக்கு எதிரோன ஆட்டத்தில் விதிககை மீறி
ெககயில் ககடசி யநரத்தில் போவ்லியுவென்யகோெோவுக்குப் பதிலோக
ெோம்ெயனோெோகெ
ரஷி ோ
கைமிறக்கி தோக
ஸ்விட்ெோா்லோந்து
குற்றம்ெோட்டியுள்ைது. ஆட்டம் வதோடங்குெதற்கு 15 நிமிஷங்களுக்கு
முன்புதோன் யபோட்டி ோைோா் மோற்றப்பட்டு தங்களுக்கு வதரிவிக்கப்பட்டதோக
அந்த அணி கூறியுள்ைது.
எனினும், முதலில் முழங்கோல் அவெௌகோா் த்தோல் அெதிப்பட்டதோயலய
போவ்லியுவென்யகோெோகெ ஆட்டத்திலிருந்து விலக்கி ெோம்ெயனோெோகெ
ஆடச் வெய்ததோக ரஷி தரப்பு விைக்கமளித்துள்ைது.

மூன்று தெகை ோக வெலுத்தப்படும் இத்தடுப்பூசிக்கு ஒப்பதல் கடந்த
ஆகஸ்ட் மோதத்தில் ெழங்கப்பட்ட நிகலயில் உற்பத்தி மற்றும்
விநிய ோகத்கத கெடஸ் வகடிலோ வதோடங்கி உள்ைது. தற்யபோது மோதம்
ஒரு யகோடி தடுப்பூசிகள் என்ற அைவில் உற்பத்தி திறன் வகோண்டுள்ைது.
உற்பத்தி திறன் அடிப்பகடயில் இகைஞர்களுக்கு முதலில் இந்த
தடுப்பூசிக ெழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இந்தகெயகோவ்-டி தடுப்பூசி
ெரி உட்பட ரூ.358க்கு விற்பகன வெய் ப்படுகிறது.
அயதெம ம் போரத் பய ோவடக்கின் யகோெோக்ஸின் தடுப்பூசிக , அெெர
கோல அடிப்பகடயில் மருத்துெர்களின் பரிந்துகரயின் யபரில் 2 ெ து
முதல் 18 ெ துெகர உள்ைெர்களுக்கு ெழங்கலோம் என கயரோனோ
சிறப்பு நிபுைர் குழு ஒப்பதல் அளித்துள்ைது.
7. மகோரோஷ்டிரத்தில் நோன்கு ெழிச்ெோகல யமம்போடு: பிரதமோா் இன்று
அடிக்கல்
மகோரோஷ்டிர மோநிலத்தில் கெைெ துறவிகள் ஞோயனஷ்ெோா், துகோரோம்
ஆகிய ோரது நிகனவிடங்களுக்கு
ோத்திகர வெல்ெதற்கு உதவும்











 











1. இந்திய இரயில்வே ஆனது எந்த நகரங்களுக்கு இடைவய ‘கதி


✓

சக்தி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் சிறப்பு இரயிடை’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
அ) தில்லி-பாட்னா 
ஆ) தில்லி-வாரணாசி

✓

5. வதசபக்தி கீதம் இயற்றுேதற்கான வபாட்டிகடள அறிவித்துள்ள

ஈ) தில்லி-நைனிடால்

மத்திய அடமச்சகம் எது?

இந்திய இரயில்கவ ஆனது தில்லி மற்றும் பாட்னா இநடகய ‘ேதி சக்தி
சூப்பர்ஃபாஸ்ட் சிறப்பு இரயிநைத்' த ாடங்கியுள்ளது. இந் ப் பண்டிநேக்
ோைத்தில் பயணிேளின் வசதிக்ோே ஆனந்த் விஹார் முநனயம் பாட்னா - ஆனந்த் விஹார் முநனயம் வநர இந் க் ‘ேதி சக்தி சூப்பர்
பாஸ்ட் சிறப்பு இரயில் இயக்ேப்படுகிறது.

அ) தவளியுறவு அநமச்சேம்
ஆ) ேைாச்சார அநமச்சேம் 
இ) ஊரே வளர்ச்சி அநமச்சேம்
ஈ) மின்னணு மற்றும் ேவல் த ாழில்நுட்ப அநமச்சேம்

2. 2021ஆம் ஆண்டு முதல் எத்தடன ஆண்டுகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ்
ேங்கியின் ஆளுநராக சக்திகாந்த தாஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ) இரண்டு ஆண்டுேளுக்கு
ஆ) மூன்று ஆண்டுேளுக்கு 
இ) ைான்கு ஆண்டுேளுக்கு
ஈ) ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு

✓

ஜூநை 1, 1949 மு ல் ஜனவரி 14, 1957 வநர RBI’இன் ஆளுைராேப்
பணியாற்றிய தபனேல் ராமா ராவ் அவர்ேகள RBI வரைாற்றில் அதிே
ைாள் ஆளுைராேப் பணியாற்றியவர் ஆவார்.

மற்றும் திட்ை நிர்ோகத்தில் சீர்திருத்தங்கடள பதாைங்கியுள்ள
நடுேண் அடமச்சகம் எது?

-ல்படுத்துகிற நடுேண் அடமச்சகம் எது?
அ) உைவு மற்றும் குடும்பைை அநமச்சேம்
ஆ) ஊரே வளர்ச்சி அநமச்சேம்
இ) கூட்டுறவு அநமச்சேம் 
ஈ) உணவு ப ப்படுத்தும் த ாழிற்துநற அநமச்சேம்

✓

அமுலின் 75ஆவது நிறுவன ஆண்டு தோண்டாட்டத்தின்கபாது, குஜராத்
மாநிைம் ஆனந்த் என்ற இடத்தில், மத்திய அநமச்சர் அமித் ஷா, “நடயரி
சோேர்” திட்டத்ந த ாடங்கி நவத் ார். கூட்டுறவு அநமச்சேத்தின்கீழ்,
தமாத் ம் `5000 கோடி மு லீட்டில், என்சிடிசியால் நடயரி சோேர்
திட்டம் தசயல்படுத் ப்படும்.

✓

இந் த்திட்டத்தின்கீழ், பால் தோள்மு ல், ப ப்படுத்து ல், ர உத் ரவா ம்,
மதிப்புக்கூட்டல், பிராண்டிங், கபக்கேஜிங், சந்ந ப்படுத் ல், தபாருட்ேள்
மற்றும் ஏற்றுமதிேளின் கபாக்குவரத்து மற்றும் கசமிப்பு கபான்ற
பல்கவறு ைடவடிக்நேேட்கு குதியுள்ள கூட்டுறவு நிறுவனங்ேளுக்கு
நிதியு வி வைங்ேப்படும்.

அ) MSME அநமச்சேம்
ஆ) நிதி அநமச்சேம் 
இ) வீட்டுவசதி & ைேர்ப்புற விவோரங்ேள் அநமச்சேம்

7. முதன்முடறயாக தும்பியினங்கடள ஆேணப்படுத்தியுள்ள

ஈ) உணவு ப ப்படுத்தும் த ாழிற்துநற அநமச்சேம்

✓

ஆசாதி ோ அம்ரித் மகோத்சவத்தின்கீழ் மூன்று கபாட்டிேநள ேைாச்சார
அநமச்சேம் அறிவித்துள்ளது. அநவ க சபக்தி கீ ம் இயற்று ல், இரங்
-கோலி வரைதல் மற்றும் கைாரி எழுது ல் ஆகும். இந் ப் கபாட்டிேள்
ாலுோ மட்டத்திலிருந்து க சிய அளவில் த ாடங்ேப்பட்டுள்ளன. இந்
முயற்சிநய பிர மர் கமாடி மான்கிபாத் நிேழ்ச்சியில் அறிவித் ார். இந் ப்
கபாட்டி ஓரிரு மா ங்ேளுக்கு ைடத் ப்பட்டு தவற்றியாளர்ேளுக்கு பரிசுேள்
வைங்ேப்படும்.

6. அண்டமயில் பதாைங்கப்பட்ை ‘டையரி சகாகர்’ திட்ைத்டதச் பசய

அநமச்சரநவயின் நியமனக்குழு, 10.12.2021’க்குப்பிறகு அல்ைது அடுத்
உத் ரவு வரும் வநரயில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) ஆளுைரான
சக்திோந் ாநை 3 ஆண்டுேளுக்கு மறுநியமனம்தசய்து உத் ரவிட்டு
உள்ளது. ஓய்வுதபற்ற இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிோரியான சக்திோந்
ாஸ், டிசம்பர் 12, 2018 மு ல் ரிசர்வ் வங்கியின் 25ஆவது ஆளுைராேப்
தபாறுப்கபற்றார். அவர் 15ஆவது நிதிக்குழுவின் உறுப்பினராேவும் ஓர்
ஆண்டு ோைம் பணியாற்றினார்.

3. MSME’களுக்கு உதவும் ேடகயில் பபாதுத்துடற பகாள்முதல்

✓

2020ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் தினமும் சராசரியாே 31 குைந்ந ேள்
ற்தோநை தசய்துதோள்வ ாேவும் அது கமற்கோளிட்டுள்ளது. 2019ஆம்
ஆண்டிலிருந்து 18 ச வீ ம் அதிேரித்து 2020’இல் 11,396 குைந்ந ேள்
ற்தோநை தசய்துதோண்டுள்ளனர்.

இ) வாரணாசி-கேவாடியா

✓

✓



மாநிைம் எது?

நிதி அநமச்சேமானது தபாது தோள்மு ல் மற்றும் திட்ட நிர்வாேத்தில்
சீர்திருத் ங்ேநளத் த ாடங்கியுள்ளது. இது திட்டங்ேநளச் தசயல்படுத்
-வும், சிறு, குறு மற்றும் ைடுத் ர நிறுவனங்ேளுக்கு (MSME) சரியான
கைரத்தில் பணஞ்தசலுத் வும் கைாக்ேம் தோண்டது.
இப்புதிய வழிோட்டு ல்ேள் ஒப்பந் ாரர்ேநளத் க ர்ந்த டுப்ப ற்ோன
மாற்று வழிமுநறேநளத் ருகிறது. பநைய முநற குநறந் வணிே
ஏைத்திற்கு அதிே ஆ ரவளிக்கிறது.

அ) மிழ்ைாடு
ஆ) கேரளா 
இ) ஆந்திர பிரக சம்
ஈ) ேர்ைாடோ

✓

4. தற்பகாடைகள் குறித்த NCRB’இன் தரவுகளின்படி, நிகழ்ந்த
பமாத்த தற்பகாடைகளில், பின்ேரும் எந்தத் துடறசார்ந்வதார் அதிக
பங்கிடனக் பகாண்டுள்ளனர்?

பூச்சியியல் வல்லுைர்ேள் குழு மு ன்முநறயாே கேரள மாநிைத்தில்
தும்பியினங்ேநள ஆவணப்படுத்தியுள்ளது. கேரளாவில் 181 வநேயான
தும்பியினங்ேள் உள்ளன. இது கமற்குத் த ாடர்ச்சி மநைேளுக்குச்
தசாந் மான 68 இனங்ேநளயும் உள்ளடக்கிய எண்ணிக்நேயாகும்.
இந் ஆய்வின்படி, கமற்குத்த ாடர்ச்சி மநையின் தும்பியினங்ேள் 207
ஆே உள்ளன; அவற்றுள் 80 இனங்ேள் உள்ளூர் இனங்ேளாம்.

அ) தினக்கூலிேள் 

✓

ஆ) இல்ைத் ரசிேள்

8. வதசிய நிறுேன சட்ை வமல்முடறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT)

இ) கவநையற்கறார்

புதிய தடைேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

ஈ) உைவர் தபருமக்ேள்

அ) அகசாக் பூஷன் 

க சிய குற்ற ஆவணக் ோப்பேத்தின் (NCRB) ரவுேளின்படி, 2020ஆம்
ஆண்டில் தமாத் ம் 37,666 தினக்கூலிேள் ற்தோநை தசய்துதோண்டு
இறந்துள்ளனர். இந் எண்ணிக்நே தமாத்
ற்தோநைேளில் மிேப்
தபரிய பங்நேக் தோண்டுள்ளது. அவர்ேநளப் பின்த ாடர்ந்து இல்ைத்
-ரசிேளும் உைவர் தபருமக்ேளும் உள்ளனர். இவ்வறிக்நேயின்படி,
ேடந் பத்து ஆண்டுேளில் இல்ைா அளவுக்கு ேடந் ஆண்டு 1.53
இைட்சத்திற்கும் அதிேமான ற்தோநைேள் பதிவாகியுள்ளன.

ஆ) AK சிக்ரி









இ) ரஞ்சன் கோகோய்
ஈ) J முகோபா யா
✓

ஓய்வுதபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதியைசைான அகசாக் பூஷன், க சிய
நிறுவன சட்ட கமல்முநறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் புதிய நைவராே 4
ஆண்டுேள் / அவர் 70 வயது வநர எட்டும் வநர நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார்.



 
✓











2020 மார்ச்சில் அப்கபாந ய நைவராே இருந் நீதியரசர் S J
முகோபா யா ஓய்வுதபற்ற ால், அப்ப வி ோலியாே இருந் து. மணிப்பூர்
உயர்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வுதபற்ற நைநம நீதியரசர் இராமலிங்ேம்
சு ாேநர, க சிய நிறுவன சட்டத்தீர்ப்பாயத்தின் (NCLT) நைவராேவும்
அரசாங்ேம் நியமித்துள்ளது.

9. ‘சர்தார் பவைல் தடைடமத்துே டமயம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள இைம்
எது?
ஆ) முகசாரி 
இ) வாரணாசி
ஈ) ைாக்பூர்
முகசாரியில் உள்ள ைால் பேதூர் சாஸ்திரி க சிய நிர்வாே அோடமியில்
(LBSNAA) ‘சர் ார் பகடல் நைநமத்துவ நமயத்ந ’ ைாட்டிற்கு அர்ப்ப
-ணித் ார் மத்திய மாநிை பணியாளர்ேள், தபாது குநறேள், ஓய்வூதியங்
-ேள், டாக்டர் ஜிக ந்திர சிங். சர் ார் வல்ைபாய் பகடலின் பிறந் ைாநளக்
குறிக்கும் ராஷ்டிரிய ஏக் ா திவாஸ் விைாவில் இது திறக்ேப்பட்டது.

10. 2021 - வதசிய ஆயுர்வேத நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன?
அ) Ayurveda for Poshan 
ஆ) Ayurveda for COVID
இ) Aatmanirbhar Ayurveda
ஈ) Amrut Ayurveda

✓

க சிய ஆயுர்கவ ைாளானது ேடந் 2016ஆம் ஆண்டு மு ல் ன்வந்திரி
தஜயந்தி அன்று தோண்டாடப்படுகிறது. “Ayurveda for Poshan” என்பது
இந் ஆண்டு (2021), க சிய ஆயுர்கவ ைாளுக்ோனக் ேருப்தபாருள்
ஆகும். இமாச்சை பிரக ச மாநிைத்தில் உள்ள பஞ்சகுைாவில் உள்ள
க சிய ஆயுர்கவ நிறுவனத்தின் துநண நமயத்தின் உட்ேட்டநமப்
-நப விரிவுபடுத்துவ ற்ோே மத்திய ஆயுஷ் அநமச்சர் சர்பானந் ா
கசாகனாவால் `260 கோடி நிதியு வி அறிவித் ார். ைல்ை ஆகராக்கியம்
மற்றும் தசல்வத்திற்ோே ன்வந்திரி பேவான் வழிபடப்படுகிறார்.


1. 2021ஆம் ஆண்டுக்ோன
வைங்கினார்

பத்ம

விருதுேள்:

குடியரசுத் நைவர்

2021ஆம்
ஆண்டுக்ோன
பத்ம
விருதுேநள
தில்லியில்
தசவ்வாய்க்கிைநம ைநடதபற்ற விைாவில் குடியரசுத் நைவர் ராம்ைாத்
கோவிந்த் வைங்கினார்.
மிைேத்திலிருந்து மநறந் பாடேர் எஸ் பி பாைசுப்பிரமணியம் சார்பில்
அவரின் மேன், கபராசிரியர் சாைமன் பாப்நபயா, வடதசன்நன
மருத்துவர் மநறந் திருகவங்ேடம் சார்பில் அவரின் குடும்பத்தினர், 106
வயது பாப்பம்மாள் உள்ளிட்கடார் பத்ம விருதுேநளப் தபற்றுக்
தோண்டனர்.
ேகரானா கைாய்த்த ாற்றின் ோரணமாே 2020ஆம் ஆண்டுக்ோன பத்ம
விருதுேள் ோை ாம மாே ேடந் திங்ேள்கிைநம வைங்ேப்பட்டது.
நிேைாண்டு குடியரசு தினத்ந முன்னிட்டு அறிவிக்ேப்பட்ட 2021ஆம்
ஆண்டுக்ோன பத்ம விருதுேள் வைங்கும் விைா குடியரசுத் நைவர்
மாளிநே ர்பார் மண்டபத்தில் தசவ்வாய்க்கிைநம ைநடதபற்றது.
விருது தபற்றவர்ேள் விவரம் வருமாறு:
பத்ம விபூஷண்: 15 தமாழிேளில் 40,000 பாடல்ேநளப் பாடிய மநறந்
பின்னணிப் பாடேர் எஸ்.பி. பாைசுப்பிரமணியத்துக்கு அறிவிக்ேப்பட்ட
பத்மவிபூஷண் விருந அவரின் மேன் எஸ்.பி.பி. சரண் குடியரசுத்
நைவரிடமிருந்து தபற்றுக்தோண்டார்.
பிரபை மருத்துவர் பி எம் தஹக்கட, அேண்ட அநைவரிநசயில் ஃநபபர்
ஆப்டிேல் த ாழில்நுட்பத்தின் ந்ந என்று அநைக்ேப்படும் மநறந்
அதமரிக்ேவாழ் இந்திய விஞ்ஞானி ைகரந்திர சிங் ேபானி, சர்வக ச
அளவில் முன்னிநையில் இருக்கும் ஒடியா சிற்பக் ேநைஞர் சு ர்சன்
சாகு, மநறந் இஸ்ைாமிய அறிஞர் தமௌைானா வஹிதுதீன் ோன்,





த ால்லியல் வல்லுைர் பிபி ைால் உள்ளிட்ட ஏழு கபருக்கு பத்ம விபூஷண்
விருது வைங்ேப்பட்டது.
பத்ம பூஷண் விருது: பத்ம பூஷண் விருது 10 கபருக்கு வைங்ேப்பட்டது.
பின்னணிப் பாடகி கே எஸ் சித்ரா, ஓய்வு தபற்ற ஐஏஎஸ் அதிோரியும்,
பிர மர் அலுவைே மு ன்நமச் தசயைாளராே இருந் வருமான
நிருகபந் ர மிஸ்ரா, முன்னாள் மக்ேளநவத் நைவர் சுமித்ரா மோஜன்
உள்ளிட்கடார் பத்ம பூஷண் விருந ப் தபற்றனர்.
அரசியல், தபாதுவாழ்க்நேயில் சா நன பநடத் மநறந்
ருண்
கோகோய் (அஸ்ைாம் முன்னாள் மு ல்வர்), மநறந் ராம்விைாஸ்
பாஸ்வான் (முன்னாள் மத்திய அநமச்சர்) ஆகிகயாருக்கு வைங்ேப்பட்ட
பத்ம பூஷண் விருந அவர்ேளின் குடும்பத்தினர் தபற்றனர்.

அ) நைனிடால்

✓









பத்மஸ்ரீ: 102 கபருக்கு பத்மஸ்ரீ வைங்ேப்பட்டது. மிைேத்ந ச் கசர்ந்
க சிய கூநடப்பந்து வீராங்ேநன பி அனி ா, வில்லுப்பாட்டு ேநைஞர்
சுப்பு ஆறுமுேம், கபராசிரியர் சாைமன் பாப்நபயா, இயற்நே
விவசாயத்தில் புேழ்தபற்ற பாப்பம்மாள், ேர்ைாடே இநசப் பாடகி பாம்கப
தஜயஸ்ரீ ராம்ைாத், ைட்சக்ேணக்ோன மீனவக் குடும்பங்ேளுக்கு குநறந்
தசைவில் ேழிப்பநறேநள நிறுவி சுோ ாரத்ந
நிநைைாட்டிய
திருச்சிநயச் கசர்ந் சமூே கசவேர் மராச்சி சுப்புராமன், ஐடி துநற
த ாழில்முநனகவாராகி, 5 கோடி கபர் பயன்படுத்தி வரும் தமன்தபாரு
-ள்ேநளத் யாரித் ஸ்ரீ ர் கவம்பு ஆகிகயார் குடியரசுத் நைவரிடம்
பத்மஸ்ரீ விருதுேநளப் தபற்றனர்.
வடதசன்நனயில் ஐந்து ரூபாய்க்கு மருத்துவம் புரிந்து சாமானிய
மக்ேளுக்கு த ாண்டாற்றி மநறந்
மருத்துவர் திருகவங்ேடம்
வீரராேவன், ‘சந் மாமா’ பத்திரிநேயின் ோர்ட்டூன் ேநைஞரான
மநறந் கே சி சிவசங்ேர், கியர் யாரிப்பில் புேழ்தபற்று ‘கியர்கமன்’ என
அநைக்ேப்பட்ட கோநவநயச் கசர்ந்
மநறந்
த ாழிைதிபர் பி
சுப்பிரமணியன் ஆகிகயாருக்ோன பத்மஸ்ரீ விருதுேநள அவர்ேளின்
குடும்பத்தினர் தபற்றனர்.
40 ஆண்டுேளாே சமூே, ேல்வி கைாக்ேங்ேளுக்ோே தபாம்மைாட்ட
நிேழ்ச்சிேநள ைடத்திய புதுச்கசரி கேசவசாமியும் பத்மஸ்ரீ விருந ப்
தபற்றார். தபங்ேளூநரச் கசர்ந் பாரா டேள வீரர் கே ஒய் தவங்ேகடஷ்
கபான்கறார் பத்ம விருது தபற்றவர்ேளில் குறிப்பிடத் க்ேவர்ேள்.
2. ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிலில் ைவ.13-ல் ராஜராஜ கசாைனின் 1036வது
ச ய விைா
ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிலில் ராஜராஜ கசாைனின் 1036-வது ச ய விைா
ைவ.13-ம் க தி ைநடதபற உள்ளது.
உைேகம வியக்கும் வநேயில் ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிநைக் ேட்டி
மிைேத்துக்கு தபருநம கசர்த் மாமன்னன் ராஜராஜ கசாைனின் பிறந்
ைாளான ஐப்பசி ச யைட்சத்திரம் அன்று, ச ய விைாவாே ஆண்டுக ாறும்
தோண்டாடப்படுகிறது.
அ ன்படி, மாமன்னன் ராஜராஜ கசாைனின் 1036-வது ச ய விைா
ைவ.13-ம் க தி தோண்டாடப்பட உள்ளது.
3. ைம்பிக்நே ரும் ேகரானா மாத்திநரேள்
ேகரானாவுக்கு எதிரான கபாரில், உைே ைாடுேள் டுப்பூசிேநளப்
கபராயு மாேப் பயன்படுத்திக்தோண்டிருக்கும் கவநளயில், இரண்டு
வநே மாத்திநரேள் புதிய ஆயு ங்ேளாே வந்திருப்பது ேகரானா
சிகிச்நசயில் ஒரு முக்கிய நமல்ேல்ைாேக் ேரு ப்படுகிறது.
அதமரிக்ோநவத்
நைநமயேமாேக் தோண்டு இயங்கும் தமர்க்
நிறுவனம், ரிட்ஜ்கபக் பகயாத ரபியூடிக்ஸ் நிறுவனத்துடன் இநணந்து
யாரித்துள்ள ‘EIDD 2801’ மாத்திநரக்கு பிரிட்டன் அரசு அவசரோைப்
பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. இது அட்ைாண்டாவில் உள்ள
எகமாரி பல்ேநைக்ேைே ஆய்வாளர்ேளால் உருவாக்ேப்பட்டது.
ற்கபாது ேகரானா த ாற்றாளர்ேளுக்கு வைங்ேப்படும் தரம்தடசிவிர்,
தடக்சாதமத் கசான், ‘ஒற்நறப் படியாக்ே எதிரணு மருந்து’ (Monoclonal
antibody) ஆகியவற்றின் வரிநசயில் புதி ாே இந்
மாத்திநரயும்
கசர்ந்திருக்கிறது. ‘கமால்னுபிரவிர்’ (Molnupiravir) என்பது இ ன்
வணிேப் தபயர். பிரிட்டனில் இது ‘கைகேவ்ரிகயா’ (Lagevrio) எனும்
தபயரில் சந்ந ப்படுத் ப்படுகிறது. மு ன்மு லில் ேகரானாவுக்கு
எதிராே வைங்ேப்படும் வாய்வழி நவரஸ் மாத்திநர என்பது இ ன்
னித்துவம்.
ேகரானா டுப்பூசிக்கு மு ன்மு லில் அனுமதி அளித் ைாடு பிரிட்டன்.
ஆனாலும், அங்கு ேகரானா தபருந்த ாற்றுப் பரவல் இன்னமும்



 











நீடிக்கிறது. அந க் ேட்டுப்படுத் கவண்டிய அவசியம் அந் ைாட்டுக்கு
இருக்கிறது.
அ னால்,
இந் ப்
புதிய
மருந்துக்கு
அனுமதி
அளித்திருக்கிறது. இந்
வநேயில் ேகரானா த ாற்றுப் பரவல்
ஏறுமுேத்தில் இருக்கும் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ைாடுேள் உள்ளிட்ட உைே
ைாடுேளிடத்திலும் இது முக்கியத்துவம் தபற்றுவருகிறது. இந்தியாவில்
இந த் யாரிக்ேவும் ஒப்பந் ங்ேள் நேதயழுத் ாகின்றன.
கமால்னுபிரவிர் மாத்திநர ேகரானா த ாற்நறத் த ாடக்ேத்திகைகய
ேட்டுப்படுத்திவிடுவ ால்,
த ாற்றாளர்ேநள
மருத்துவமநனயில்
அனுமதித்து சிகிச்நச அளிக்ேப்பட கவண்டிய அவசியத்ந க்
குநறப்பதிலும், அவர்ேளின் உயிநரக் ோப்பதிலும் தபரும் பங்கு
வகிக்கும் என்று வல்லுைர்ேள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இ ன் மூன்று ேட்ட
ஆய்வுேளின்கபாது, மி மான மற்றும் ைடுத் ர பாதிப்பு ஏற்பட்ட ேகரானா
த ாற்றாளர்ேளுக்கு இந் மாத்திநர வைங்ேப்பட்டது. 60 வயதுக்கு
கமற்பட்டவர்ேளுக்கும், உடற்பருமன், இ யகைாய், நீரிழிவு கபான்ற
துநண கைாய்ேளில் ஏ ாவது ஒன்று ோணப்பட்ட ேகரானா
த ாற்றாளர்ேளிடமும் ஆய்வு தசய்யப்பட்டதில், இந்
மாத்திநர
த ாற்றாளர்ேளின் இறப்பு விகி த்ந 50% குநறத்திருக்கிறது. 29
ைாட்ேள் அவர்ேநளத் த ாடர்ந்து ேவனித் அளவில் இந் மாத்திநர
வைங்ேப்பட்டவர்ேளில் யாரும் மரணமநடயவில்நை எனவும், தபாய்
மாத்திநர
(Placebo)
வைங்ேப்பட்டவர்ேளில்
8
கபர்
மரணமநடந்துள்ளனர் எனவும்
ரவுேள் த ரிவிக்கின்றன. இந்
வநேயில் கமால்னுபிரவிர் மாத்திநரயின் பாதுோப்புத் ன்நமயும்
உறுதிதசய்யப்பட்டுள்ளது.
கமலும்,
ேகரானா
டுப்பூசி
தசலுத்திக்தோள்ளா த ாற்றாளர்ேளிடம் இது ஆய்வு தசய்யப்பட்ட ால்,
இ ன் ைம்பேத் ன்நமயும் உறுதியாகியுள்ளது. இது ேர்ப்பிணிேளிடம்
ஆய்வு தசய்யப்படவில்நை என்பது மட்டுகம குநற.
எப்படி கவநை தசய்கிறது?
வைக்ேத்தில்,
த ாற்றாளரின்
தசல்ேளில்
ேகரானா
நவரஸ்
கவேகவேமாே ைேதைடுத்துப் தபருகி வளரும் குணமுநடயது.
கமால்னுபிரவிர் மாத்திநர ேகரானா நவரஸின் மரபணு வரிநசயில்
ைேதைடுக்ே உ வுகிற முக்கியமான தைாதிேநள மாற்றியநமத்துப்
பல்கவறு பிநைேநள உண்டாக்கிவிடுவ ால், எப்கபாதும்கபால்
ைேதைடுப்பதில் ேகரானா நவரைுக்குத் டுமாற்றம் ஏற்படுகிறது. இ ன்
ைேதைடுப்பு
கவேம்
குநறந்துவிடுகிறது.
உடலில்
நவரஸ்
எண்ணிக்நே ேட்டுப்படுத் ப்படுகிறது. இப்படி, ேகரானா த ாற்று
ஆரம்பத்திகைகய அடங்கிவிடுகிறது.
ேகரானா நவரஸிடம் இதுவநர ோணப்பட்ட ோமா, தடல்டா, தடல்டா
பிளஸ், மியூ என எல்ைா வநே கவற்றுருவங்ேளின் த ாற்நறயும்
ேட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் கமால்னுபிரவிர் மாத்திநரக்கு உள்ளது என்பது
கூடு ல் ைன்நம. உைே அளவில் 53 ைட்சம் கபநர பலிவாங்கியிருக்கும்
ேகரானா த ாற்நற முடிவுக்குக் தோண்டுவர இது ஓர் அருமருந் ாே
அநமயும் என்று வல்லுைர்ேள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
18 வயதுக்கு கமற்பட்ட, ஏக னும் ஒரு துநணகைாயுள்ள ேகரானா
த ாற்றாளருக்கு அறிகுறிேள் த ாடங்கிய 5 ைாட்ேளுக்குள் த ாற்நற
உறுதிதசய்து, இந் மாத்திநரநயக் தோடுத்துவிட கவண்டும். ஒரு
கவநளக்கு 800 மி.கி. வீ ம் தினமும் இரண்டு கவநளேளுக்கு
தமாத் ம் 5 ைாட்ேளுக்கு இந
எடுத்துக்தோள்ள கவண்டும்.
மருத்துவரின் கமற்பார்நவயில், வீட்டில் இருந்துதோண்கட இந் ச்
சிகிச்நசநய கமற்தோள்ளைாம் என்பது மற்தறாரு ைன்நம.
நபசர் மாத்திநர
தமர்க்
நிறுவனத்ந ப்கபாைகவ
நபசர்
நிறுவனமும்
‘PF07321332/Ritonavir’ எனும் ேகரானா மாத்திநரநயத் யாரித்துள்ளது.
அதமரிக்ோவின் உணவு மற்றும் மருந்து ஒழுங்ோற்றுக் ேைேத்தின்
(FDA) அனுமதிக்ோே இந் நிறுவனம் ோத்திருக்கிறது. ‘கபக்ஸ்கைாவிட்’
(Paxlovid) எனும் வணிேப் தபயரில் இது சந்ந க்கு வர இருக்கிறது;
ேகரானா த ாற்நற ஆரம்பநிநையிகைகய டுத்து, த ாற்றாளருக்கு
இறப்பு ஏற்படுவந 89% விர்த்துவிடும் ஆற்றல் தோண்டது. இந க்
ேர்ப்பிணிேளுக்கும் வைங்ேைாம் என்பது கூடு ல் ைன்நம.
இதுவும் ேகரானா த ாற்றின் அறிகுறிேள் த ாடங்கிய 5 ைாட்ேளுக்குள்
எடுக்ேப்பட கவண்டிய மாத்திநர ான். ஒரு கவநளக்கு 2 மாத்திநரேள்
வீ ம் தினமும் இரண்டு கவநளேளுக்கு தமாத் ம் 5 ைாட்ேளுக்கு
எடுக்ேப்பட கவண்டும். இது, ேகரானா நவரஸ் ைேதைடுக்ேத்
க நவயான
‘புகராட்டிகயஸ்’
தைாதியின்
உற்பத்திநயத்
டுத்துவிடுவ ால், த ாற்றாளரிடம் இ ன் எண்ணிக்நே ேட்டுப்படுகிறது.
த ாற்று தீவிரமாவது மட்டுப்படுகிறது.













பக்ேவிநளவுேள் அதிேம் இல்ைா இந் இரண்டு வநே மாத்திநரேள்
வைங்ேப்படுவது ைநடமுநறக்கு வரும்கபாது, த ாற்றாளர்ேளுக்குச்
சளிப் பரிகசா நனேநள உடனடியாே கமற்தோள்ள கவண்டியதும்,
பரிகசா நனேநள அதிேப்படுத்
கவண்டியதும், அறிகுறிேநள
அைட்சியம் தசய்யாமல் உடகன சிகிச்நச தபறகவண்டியதும்
முக்கியமாகின்றன. அ ற்கு அரசுேளும் சமூேமும் யாராே கவண்டும்
என்கின்றனர் வல்லுைர்ேள். இது எல்ைா ைாடுேளுக்கும் தபாருந்தும்.
அடுத் ாே,
டுப்பூசிேள் தசலுத்திக்தோண்டவர்ேளுக்கும் ேகரானா
த ாற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ள ால், தபருந்த ாற்நறக் ேட்டுப்படுத்
ேகரானா மாத்திநரேளின் பயன்பாடு அவசரமாேத் க நவப்படுகிறது
எனவும், டுப்பூசிேள் மிேக் குநறவான அளவில் தசலுத் ப்பட்டுள்ள
ஏநை மற்றும் ைடுத் ர ைாடுேளில் ேகரானா த ாற்றாளர்ேளுக்கு இந்
மாத்திநரேநளப் பயன்படுத்தித் த ாற்நறக் ேட்டுப்படுத் ைாம் எனவும்
வல்லுைர்ேள்
கயாசநன
கூறியுள்ளனர்.
ஆே
தமாத் த்தில்,
டுப்பூசியுடன் இந்
மாத்திநரேளும் பயனுக்கு வந்துவிட்டால்,
அடுத் டுத் ேகரானா அநைேள் எத் நன வந் ாலும், உயிராபத்து
இல்ைாமல் அவற்நற எதிர்தோள்ள முடியும் எனும் ைம்பிக்நே
பிறந்துள்ளது.
4. அதிேரிக்கும் னிைபர் ேடன்ேள்: தபாருளா ார நிநை கமாசமாவ ன்
அறிகுறி
வங்கிேளால் அளிக்ேப்பட்டுவரும் பல்கவறு வநேயான ேடன்ேளில்
னிைபர் ேடன்ேளின் அளவு மட்டும் அதிேரிக்ேத் த ாடங்கியுள்ளது
ைாட்டின் தபாருளா ார நிநைக்கு ைல்ை அறிகுறியாேத் க ான்றவில்நை.
ைடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாம் ோைாண்டில் (ஜூநை-தசப்டம்பர்)
மற்ற ேடன்ேநளக் ோட்டிலும் னிைபர் ேடன்ேகள அதிேமாே உள்ளன.
இ ற்கு முன் எப்கபாதும் இப்படி னிைபர் ேடன்ேளின் அளவு, த ாழில்
துநறக் ேடன்ேள் உள்ளிட்ட மற்ற ேடன்ேளின் அளநவக்
ேடந் தில்நை.
ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் தவளியிட்டுள்ள அறிக்நேயின்படி, இரண்டாம்
ோைாண்டு வநரயிலும் வங்கிேளிடமிருந்து அளிக்ேப்பட்ட தமாத் க்
ேடன் த ாநே ரூ.109.5 ைட்சம் கோடி எனத் த ரியவந்துள்ளது. ேடந்
ஆண்டின் இக ோைாண்டுடன் ஒப்பிடுநேயில், த ாழில் துநறக்கு
வைங்ேப்பட்ட இதுவநரயிலுமான தமாத் க் ேடன் ரூ.28.3 ைட்சம்
கோடியாேக் குநறந்துள்ளது; விகி ாச்சாரக் ேணக்கில், தமாத் க்
ேடனளவில் 27%-லிருந்து 26%- ஆேக் குநறந்துள்ளது. அக
கைரத்தில், தமாத் த்
னிைபர் ேடன்ேள் ரூ.29.2 ைட்சம் கோடி
உயர்ந்தும் 25%-லிருந்து 27%-ஆே அதிேரித்தும் உள்ளன.
த ாழில் துநறயினருக்கு அளிக்ேப்பட்ட ேடனளவு குநறந்திருப்ப ற்கு,
அடிப்பநடத் த ாழில்ேநள ைடத்துகவார் ாம் வைக்ேமாே வாங்கும்
ேடன்ேளின் அளநவக் குநறத்துக்தோண்டிருப்பது ஒரு முக்கியமான
ோரணம். இரும்பு மற்றும் எஃகு, உரங்ேள் மற்றும் மருந்துப் தபாருட்ேள்
உள்ளிட்ட ரசாயனங்ேள் ஆகிய அடிப்பநடத் த ாழில் துநறயினர்
வாங்கும்
ேடன்ேளின்
அளவு
குநறந்துள்ளது.
சாநைேள்,
துநறமுேங்ேள், மின்சக்தி ஆகிய துநறேள் வாங்கும் ேடனளவு
அதிேரித்துள்ளது என்றாலுகமகூட அதுவும்கூட உள்ேட்டநமப்புத்
துநறயில் கைர்மநறயான ேடன் வளர்ச்சியாே பார்க்ேப்படவில்நை.
வைக்ேமாே ஜூநை த ாடங்கி தசப்டம்பரில் முடியும் ோைாண்டில்
வங்கிேளின் ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் அதிேரிப்பது கைர்மநறயாே
மதிப்பிடப்படும். அடுத் ோைாண்டு, பண்டிநேக் ோைம் என்ப ால்
த ாழில்
துநறயில்
தசய்யப்படும்
புதிய
மு லீடுேள்
கவநைவாய்ப்புேநள
அதிேப்படுத்தும்
என்ற
அடிப்பநடயில்
வரகவற்ேப்படும். ஆனால், ைடப்பு நிதியாண்டின் மு ல் அநரயாண்டில்,
தபருந்த ாழில் துநறயினர் வாங்கிய ேடன்ேள் வைக்ேத்ந க் ோட்டிலும்
5% குநறந்துள்ளது. த ாழில் துநறயின் ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் 2.3%
குநறந்துள்ளது. அ ற்கு மாறாே, இந் ஆறு மா ங்ேளில் வீட்டுக்
ேடன்ேள், வாேனக் ேடன்ேள், ைநேக் ேடன்ேள் உள்ளிட்ட னிைபர்
ேடன்ேளின் அளவு வைக்ேத்ந க் ோட்டிலும் ரூ.73,000 கோடி
வநரயில் அதிேரித்துள்ளது. வங்கிேளால் இதுவநர வைங்ேப்பட்டுள்ள
னிைபர்
ேடன்ேள்
தமாத் ம்
ரூ.29.2
ைட்சம்
கோடியாே
அதிேரித்திருப்ப ற்கும் அதுகவ ோரணம்.
ேடன் வளர்ச்சி, த ாழில் துநற உற்பத்தியில் கைரடி விநளநவ
ஏற்படுத்துவது. ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் நிநையாே இருந் ால் ான்
வட்டியும் நிநையாே இருக்கும். கசமிப்புக்ோன சூைநையும் அது
உருவாக்கும். விர, னிைபர் ேடனளநவ அதிேரிப்ப ால் குறுகிய ோை
அளவுக்குப் பணப் புைக்ேத்ந ஏற்படுத் ைாகமதயாழிய, அ னாகைகய
தபாருளா ார நிநைநய மீட்தடடுத்துவிட இயைாது.



 











5. கசதி த ரியுமா?
அக்.29: ஃகபஸ்புக் நிறுவனத்தின் தபயர் ‘தமட்டா’ என்று மாற்றப்பட்டுள்
-ள ாே அந்நிறுவனத்தின்
நைநம நிர்வாகி மார்க் ைேர்பர்க்
அறிவித்துள்ளார்.
ைவ.1: வன்னியர்ேளுக்கு 10.5% உள் இடஒதுக்கீடு வைங்கும் மிைே
அரசின் சட்டத்ந ரத்து தசய்து தசன்நன உயர் நீதிமன்ற மதுநர
கிநள உத் ரவிட்டது.
ைவ.1: இந்தியாவின் கோகவக்சின் டுப்பூசிநய அங்கீேரித்து, அவசர
பயன்பாட்டுப் பட்டியலில் உைே சுோ ார அநமப்பு கசர்த் து.
ைவ.3: ற்கபாது விதிக்ேப்பட்டுவரும் ேைால் வரியிலிருந்து ஒரு லிட்டர்
தபட்கராலுக்கு ரூ.5, டீசலுக்கு ரூ.10 குநறக்ேப்படுவ ாே மத்திய அரசு
அறிவித் து.
ைவ.3: இந்திய கிரிக்தேட் அணியின்
நைநமப் பயிற்சியாளராே
முன்னாள் கேப்டன் ராகுல் டிராவிட் நியமிக்ேப்பட்டார். 2023 உைேக்
கோப்நப வநர இப்தபாறுப்பில் அவர் இருப்பார் என்று இந்திய கிரிக்தேட்
ேட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அறிவித் து.
ைவ.4: விங் ேமாண்டர் அபிைந் ன் வர் மானுக்கு இந்திய விமானப்
பநட குரூப் கேப்டனாேப் ப வி உயர்வு வைங்ேப்பட்டுள்ளது.
ைவ.5: ாம்பரம் பகுதி மாைேராட்சியாே ரம் உயர்த் ப்பட்ட ற்ோன
அவசரச் சட்டத்ந த் மிைே அரசு பிறப்பித் து.
ைவ.6: சர்வக ச ஒலிம்பிக் ேமிட்டிக்ோன (ஐஓசி) உறுப்பினர்ேள் க ர் ல்
ஆநணயத்தின் க ர்வுக் குழுவில் இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் சாம்பியன்
அபினவ் பிந்த்ரா இடம்தபற்றார்.
6. ஆப்ேன் சூைல் குறித்து ஆகைாசநன: 7 ைாடுேளின் பாதுோப்பு
ஆகைாசேர்ேள் தில்லி வருநே
ஆப்ோனிஸ் ான்
லிபான்ேளின் ேட்டுப்பாட்டில் தசன்ற பின்னர்
ஏற்பட்டுள்ள பாதுோப்பு சூைல் குறித்து ஆகைாசநன ைடத் இந்தியா
ஏற்பாடு தசய்துள்ள கூட்டத்தில் பங்கேற்ே ரஷியா, ஈரான் மற்றும் ஐந்து
மத்திய ஆசிய ைாடுேளின் பாதுோப்பு ஆகைாசோா்ேள் தசவ்வாய்க்கிைநம
தில்லி வருகின்றனர்.
அவர்ேள் அநனவரும் க சிய பாதுோப்பு ஆகைாசேர் அஜித் க ாவல்
நைநமயில் ைநடதபறும் மாைாட்டில் பங்கேற்று ஆப்ேன் நிைவரம்
குறித்து ஆகைாசிக்ே உள்ளனர். இந் மாைாட்டில் பங்கேற்ே சீனா,
பாகிஸ் ானுக்கும் அநைப்பு விடுக்ேப்பட்டது. ஆனால், முன்கூட்டிகய
திட்டமிட்ட கூட்டங்ேள் உள்ள ால் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ே முடியவில்
-நை என சீனாவும், இந் க்கூட்டத்ந புறக்ேணிப்ப ாே பாகிஸ் ானும்
அறிவித் ன.
எனினும், இந் க் கூட்டத்தில் ேஜேஸ் ான், கிர்கிஸ் ான், ஜிகிஸ் ான்,
துர்க்கமனிஸ் ான், உஸ்தபகிஸ் ான் உள்பட தமாத் ம் 8 ைாடுேளின்
க சிய பாதுோப்பு ஆகைாசேர்ேள் பங்கேற்ே உள்ள ாேத் ேவல்ேள்
த ரிவிக்கின்றன. ஆப்ேனில் அண்நமயில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்ேளால்
உருவாகியுள்ள பாதுோப்பு அச்சுறுத் ல், பாதுோப்பு சவால்ேள், ஆப்ேன்
மக்ேளுக்கு அநமதியும், ஸ்திரத் ன்நமயும் ஏற்படுத்து ல் ஆகியநவ
குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆகைாசிக்ேப்படும் என இந்திய த ரிவித்துள்ளது.
இந் க் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் அநனத்து ைாடுேளும் லிபான்ேநள
அங்கீேரிக்ோ ைாடுேள் என்றும், ஆப்ேன் நிநைநமயில் ஒருமித்
ேருத்துேநள இந் ைாடுேள் தோண்டுள்ளன என்றும் அதிோரிேள்
த ரிவித் னர்.
7. ைவ.11-இல் தில்லியில் ஆளுைர்ேள் மாைாடு
குடியரசுத் நைவர் ராம்ைாத் கோவிந்த் நைநமயில் ைவ.11ஆம் க தி
ஆளுைர்ேள் மற்றும் துநணநிநை ஆளுைர்ேளின் 51ஆவது மாைாடு
தில்லியில் உள்ள அவரது மாளிநேயில் ைநடதபறுகிறது.
இதில், குடியரசு துநணத் நைவர் M தவங்நேயா, பிர மர் கமாடி,
மத்திய உள்துநற அநமச்சர் அமித் ஷா உள்பட அநனத்து மாநிைங்ேள்
மற்றும் யூனியன் பிரக சங்ேளின் ஆளுைர்ேள் மற்றும் துநணநிநை
ஆளுைர்ேள் ேைந்துதோள்கின்றனர். ராம்ைாத் கோவிந்த் நைநமயில்
ைடக்கும் ைான்ோவது மாைாடு இதுவாகும்.













8. சர்வக ச கடபிள் தடன்னிஸ்: இந்தியாவின் மனிோ-அர்ச்சனா கஜாடி
‘சாம்பியன்’
உைே கடபிள் தடன்னிஸ் வாய்ப்புக்ோன சர்வக ச கபாட்டி
சுகைாதவனியா ைாட்டின் ைாஸ்கோ ைேரில் ைடந் து. இதில் தபண்ேள்
ஒற்நறயர் அநரஇறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் மனிோ பத்ரா, 11-ம்
நிநை வீராங்ேநனயான சீனாவின் வாங் யிடியிடம் கமாதினார்.
விறுவிறுப்பான இந் கமா லில் வாங் யிடி 11-7, 7-11, 13-11, 10-12, 11-7,
11-5 என்ற தசட் ேணக்கில் மனிோநவ க ாற்ேடித்து இறுதிப்கபாட்டிக்கு
முன்கனறினார். க ால்வி அநடந் மனிோ தவண்ேைப்ப க்ேத்துடன்
திருப்தி அநடய கவண்டிய ாயிற்று.
இந த் த ாடர்ந்து கைற்று ைடந் தபண்ேள் இரட்நடயர் இறுதி
ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் மனிோ பத்ரா, அர்ச்சனா ேமாத் கஜாடியினர் 113, 11-8, 12-10 என்ற கைர் தசட் ேணக்கில் சகோ ரிேளான தமைானி
நடயாஸ்- அட்ரினா நடயாஸ் (பியுர்கடா ரிகோ) இநணநய வீழ்த்தி
சாம்பியன் கோப்நபநய ட்டிச் தசன்றனர்.

9. விண்தவளியில் ைடந் மு ல் சீனப் தபண்!
சீன விமானப் பநட தபண் விமானியான வாங் யாபிங் (41), விண்தவளி
நிநைய ேட்டநமப்புப் பணிக்ோே விண்தவளியில் ைடந்து சா நன
புரிந் ாாா். இ ன்மூைம் விண்தவளியில் ைடந் மு ல் சீனப் தபண் என்ற
வரைாற்நற அவாா் பநடத்துள்ளாாா்.
சீனா ‘தியாங்ோங்’ என்ற விண்தவளி நிநையத்ந க் ேட்டநமத்து
வருகிறது. பூமியிலிருந்து 340 கி.மீ. மு ல் 450 கி.மீ. உயரத்தில் இந்
விண்தவளி நிநையம் அநமக்ேப்பட்டு வருகிறது. இ ற்ோன
பாேங்ேநள விண்ேைங்ேள் மூைம் பைேட்டங்ேளாே சீனா தோண்டு
தசன்றுள்ளது. அ ன் நமயத் த ாகுதியான ‘தியான்கஹ’ ஏற்தேனகவ
விண்தவளி நிநையத்தில் தபாருத் ப்பட்டுள்ளது.
இந்நிநையில், தசன்கஷா-13 என்ற விண்ேைம் மூைம் வாங் யாபிங்
உள்ளிட்ட மூன்று விண்தவளி வீராா்ேள் ேடந் அக். 16-ஆம் க தி
விண்தவளி நிநையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டனாா். அவாா்ேளில் வாங் யாபிங்,
ஷாய் ஷிோங் ஆகிகயாாா் விண்தவளி நிநையத்தின் நமயத்
த ாகுதியான தியான்கஹயிலிருந்து தவளிகய வந்து ேட்டநமப்புப்
பணியில் ஈடுபட்டனாா்.
பூமியின் வளிமண்டைத்துக்கு அப்பால் உள்ள விண்ேைம் அல்ைது
விண்தவளி நிநையத்திலிருந்து அ ன் பராமரிப்பு, ேட்டநமப்புப்
பணிக்ோே வீராா்ேள் தவளிகய வருவது ‘விண்தவளி ைநட’
எனப்படுகிறது.
‘அந் வநேயில் இருவரும் திங்ேள்கிைநம சுமாாா் 6.30 மணி கைரம்
விண்தவளியில் ைடந்து
மது பணிேநள முடித்துவிட்டு நமயத்
த ாகுதிக்குத் திரும்பிய ாே’ சீன அரசு தசய்தி நிறுவனமான
ஷின்ஹுவா த ரிவித்துள்ளது. அப்கபாது மூன்றாவது விண்தவளி
வீரரான யீ குவாங்ஃபு நமயத் த ாகுதியின் உள்கள இருந்து
அவாா்ேளுக்கு
உ வி
புரிந் ாேவும்
அச்தசய்தி
நிறுவனம்
த ரிவித்துள்ளது.
இதுவநர... இ ற்கு முன்ன ாே, 1984-ஆம் ஆண்டுமு ல் 2019,
அக்கடாபாா் வநர தமாத் ம் 15 தபண்ேள் 42 முநற விண்தவளி
ைநடயில் பங்கேற்றுள்ளனாா். ரஷியாநவ கசாா்ந்
ஸ்தவட்ைானா
சாவிட்ஸ்ேயா என்பவாா் ான் விண்தவளியில் ைடந் மு ல் தபண்
ஆவாாா்.
சா நனப் தபண்: ஷான்டாங் மாோணத்ந ச் கசாா்ந் வாங் யாபிங், 5
வயது தபண் குைந்ந க்குத் ாய் ஆவாாா். 1997-இல் சீன ராணுவத்தின்
விமானப் பநடயில் விமானியாே கசாா்ந் ாாா். பின்னாா், சீன
ராணுவத்தின் விண்தவளிப் பிரிவில் 2010-இல் இநணந் ாாா்.
இப்கபாந ய விண்தவளிப் பயணத்துக்ோே அவாா் 2019, டிசம்பரில்
க ாா்வு தசய்யப்பட்டாாா்.
தசன்கஷா விண்ேைம் மூைம் விண்தவளி நிநையத்துக்குச் தசன்ற
அவாா்,
ஏற்தேனகவ
நமயத்
த ாகுதிக்குள்
இருந் வாறு
மாணவாா்ேளுக்கு விரிவுநர நிேழ்த்தினாாா். இந ைாடு முழுவதும்
உள்ள 80,000 பள்ளிேநளச் கசாா்ந் 6 கோடி மாணவாா்ேள் ேண்டு
பயனநடந் னாா் என்பது குறிப்பிடத் க்ேது.
‘விண்தவளி ைநடயில் தபண்ேள் பங்கேற்பது விண்தவளித் திட்டத்தின்
ஒருங்கிநணந் பகுதி ான் என்றாலும் வாங் யாபிங்கின் துணிச்சலுக்கு
ைன்றி த ரிவித்துக் தோள்கிகறாம்’ என சாா்வக ச விண்தவளி வீராா்ேள்
கூட்டநமப்புக்ோன கபாக்குவரத்துக் குழுவின் துநணத் நைவாா் யாங்



 





யுகுவாங்
குறிப்பிட்டுள்ள ாே
த ரிவித்துள்ளது.



குகளாபல்



நடம்ஸ்







ைாளி ழ்

10. பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் தடன்னிஸ் 6வது முநறயாே கஜாகோவிச்
சாம்பியன்
பிரான்சில் ைடந் பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஓபன் தடன்னிஸ் த ாடரின்
ஆண்ேள் ஒற்நறயர் பிரிவில், ைம்பர் 1 வீரர் கைாவாக் கஜாகோவிச் 6
முநறயாே சாம்பியன் பட்டம் தவன்று அசத்தினார். இறுதிப் கபாட்டியில்
ரஷ்யாவின் ைடப்பு சாம்பியன் டானியல் தமட்வக வுடன் (25 வயது,
2வது கரங்க்) கமாதிய கஜாகோவிச் (34வயது) 4-6, 6-3, 6-3 என்ற
தசட் ேணக்கில் 2 மணி, 15 நிமிடம் கபாராடி தவன்று பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ்
பட்டத்ந 6வது முநறயாே நேப்பற்றினார். ஏற்ேனகவ 2009, 2013,
2014, 2015, 2019ல் அவர் இங்கு பட்டம் தவன்றிருந் ார். சமீபத்தில்
ைடந் யுஎஸ் ஓபன் நபனலில் ன்நன க ாற்ேடித் தமட்வக வுக்கு
கைற்நறய ஆட்டத்தின் மூைம் பதிைடி தோடுத் ார்.
கமலும், ஏடிபி மாஸ்டர்ஸ் 1000 அந் ஸ்து த ாடர்ேளில் இது கஜாகோவிச்
தவல்லும் 37வது பட்டமாகும். இந் வரிநசயில் ஸ்தபயின் ைட்சத்திரம்
ரகபல் ைடால் (36 பட்டம்) 2வது இடத்துக்கு ள்ளப்பட்டார். அடுத் ாே,
இத் ாலியின் டுரின் ைேரில் வரும் 14ம் க தி த ாடங்கும் நிட்கடா ஏடிபி
நபனல்ஸ் த ாடரில் கஜாகோவிச் ேளமிறங்குகிறார். இந் த ாடரில்
பங்கேற்ே குதி தபற்றுள்ள, சீசன் முடிவு ரவரிநசயில் டாப் 8
இடங்ேநளப் பிடித் வீரர்ேள்: 1. கஜாகோவிச், 2. தமட்வக வ் (ைடப்பு
சாம்பியன்), 3. அதைக்சாண்டர் ஸ்தவரவ் (தஜர்மனி), 4. ஸ்தடபகனாஸ்
சிட்சிபாஸ் (கிரீஸ்), 5. ஆந்த்கர ருப்கைவ் (ரஷ்யா), 6. கமட்டிகயா
தபரட்டினி, 7. ஹூபர்ட் ஹர்ோக்ஸ் (கபாைந்து), கேஸ்பர் ரூட் (ைார்கவ).
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1. ‘உலக நகரங்கள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?

5. ஐநா’இன் FAO ைாநாட்டில் பங்தகற்க அவைக்கப்பட்ட இந்திய

அ) அக்ட ோபர் 29

ைாநிலம் எது?

ஆ) அக்ட ோபர் 31 

அ) ைமிழ்நோடு

இ) நவம்பர் 1

ஆ) பைலுங்கோனோ 

ஈ) நவம்பர் 3

இ) மகோரோஷ்டிரோ

உலகளோவிய நகரமயமோக்கலில் பன்னோட்டுச் சமூகத்தின் ஆர்வத்தை
ஊக்குவிப்பைற்கோக ஒவ்டவோர் ஆண்டும் அக்.31 அன்று உலக நகரங்கள்
நோள் கத பிடிக்கப்படுகிறது. க ந்ை 2013ஆம் ஆண்டு, ஐநோ பபோதுச்சதப
தீர்மோனத்தில் இந்ை நோள் நிறுவப்பட் து. க ந்ை 2014ஆம் ஆண்டில்
முைன்முைலோக இந்நோள் பகோண் ோ ப்பட் து.

ஈ) அஸ்ஸோம்

“Adapting Cities for Climate Resilience” என்பது ந ப்போண்டில் (2021)
வரும் உலக நகரங்கள் நோளுக்கோனக் கருப்பபோருளோகும்.

ஐநோ உணவு மற்றும் உழவு அதமப்பின் (FAO) பமய்நிகர் மோநோட்டில்
பங்டகற்க FAO’ஆல் பைலுங்கோனோ அரசோங்கம் அதழக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்ைோலியின் டரோம் நகரத்தில் இருந்து இந்ை மோநோடு ந த்ைப்படுகிறது.
‘ைரமோன விதை உற்பத்தி முதற: இந்தியோவின் பவற்றிக்கதை: விதை
தமயமோக பைலுங்கோனோ’ என்ற ைதலப்பில் உதரயோற்ற பைலுங்கோனோ
மோநிலத்திற்கு அதழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2. 2020-21’க்கான ஊழியர்களின் வருங்கால வவப்பு நிதி (EPF)

6. தோழில்துவற உறவு விதிகள், 2021’ஐ அங்கீகரித்துள்ள ைாநிலம்

✓

வவப்புத்தோவகக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டி விகிேம் என்ன?

எது?

அ) 7.0%

அ) அஸ்ஸோம் 

ஆ) 7.5%

ஆ) கர்நோ கோ

இ) 8.0%

இ) டமற்கு வங்கம்

ஈ) 8.5% 

ஈ) டகரளோ

2020-21ஆம் ஆண்டிற்கோன ஊழியர்களின் வருங்கோல தவப்பு நிதி
தவப்புத்பைோதகயில் 8.5% வருமோனத்தை வழங்க நிதி அதமச்சகம்
ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இந்ை ந வடிக்தக 6.4 டகோடி சந்ைோைோரர்கதள
பசன்றத யும். 2019-20 இத ப்பட் கோலத்திலும் இடை விகிைம்ைோன்
இருந்ைது. EPFO, ைனிப்பட் கணக்குகளில் வட்டிதய வரவு தவப்பைற்கு
முன்னைோக, பைோழிலோளர் அதமச்சகம் வட்டி விகிைத்தை அறிவிக்கும்.

✓

பணியமர்த்துநர் மற்றும் ஊழியர்களின் உரிதமகதளப் போதுகோப்பதை
டநோக்கமோகக்பகோண் பைோழில்துதற உறவு விதிகள், 2021’க்கு அசோம்
அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. COVID-19 பைோற்றுடநோய்களின்
டபோது துன்பங்கதள எதிர்பகோண் புலம்பபயர்ந்ை பைோழிலோளர்களுக்கு
டரஷன் வழங்கும் திட் த்திற்கு அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது.

✓

பைோழில்துதற உறவுகள் பைோ ர்போன மூன்று மத்திய பைோழிலோளர்
குறியீடுகளின் விதிகதள எளிதமப்படுத்ை விதிகள் உருவோக்கப்பட்டு
உள்ளன.

3. சிறந்ே தபாதுப்தபாக்குவரத்து அவைப்புதகாண்ட நகரத்திற்கான
நகர்ப்புற விவகார அவைச்சகத்தின் விருவே தவன்ற நகரம் எது?

7. இந்தியாவில் தேசிய டிதரான் தோழில்நுட்ப ைாநாட்வடத்

அ) மும்தப

தோடங்க முன்தைாழிந்துள்ள நடுவண் அவைச்சகம் எது?

ஆ) சூரத் 

அ) சிவில் விமோன டபோக்குவரத்து அதமச்சகம்

இ) கோந்திநகர்

ஆ) அறிவியல் மற்றும் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம்

ஈ) லக்டனோ

✓

✓



மத்திய வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அதமச்சகமோனது 2021
ஆம் ஆண்டின் நகர்ப்புற நகர்வு இந்தியோ மோநோட்டின் 14ஆவது பதிப்தப
ந த்தியது. சிறந்ை பபோதுப்டபோக்குவரத்து அதமப்புபகோண் நகரத்திற்கோ
-ன விருதை சூரத் நகரம் பவன்றது. பகோச்சி நகரம் மிகவும் நிதலயோன
டபோக்குவரத்து அதமப்புபகோண் நகரமோக மதிப்பி ப்பட் து.

இ) மின்னணு & ைகவல் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம் 
ஈ) கல்வி அதமச்சகம்

✓

அர்பன் பமோபிலிட்டி இந்தியோ மோநோட்டில் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகோர அதமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி விருதுகதள வழங்கினோர். பமட்டரோ
இரயிலு ன் கூடிய நோக்பூரின் பன்முகட்டு ஒருங்கிதணப்பு, தில்லியின்
பமட்டரோ ஆகியதவயும் விருதுகதள பவன்றன.

இந்தியோவில் டைசிய அளவிலோன டிடரோன் பைோழில்நுட்ப மோநோட்த
ந த்ை மத்திய மின்னணு மற்றும் ைகவல் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம்
முன்பமோழிந்துள்ளது. இது ஒரு வரு ோந்திர நிகழ்வோக இருக்கும் என்று
அவ்வதமச்சகம் பைரிவித்துள்ளது. இது பயனர்கள் மற்றும் பைோழில்நுட்ப
வழங்குநர்களுக்கு ஒரு ைளத்தை உருவோக்கும். சமீபத்தில், இந்திய அரசு
புதிய டிடரோன் விதிகள், 2021’ஐ பவளியிட் து.

8. ‘Capricorn Energy PLC’ எனத் ேனது தபயவர ைாற்றிக்தகாண்ட
உலகளாவிய நிறுவனம் எது?

4. தைாட்டார் வாகன வரிகள் ைற்றும் மின்சார வாகனங்கள் (EVகள்)
மீோன பதிவுக்கட்டணங்களில் முழு விலக்களிப்போக அறிவித்துள்ள
இந்திய ைாநிலம் எது?

அ) BP எண்பணய் மற்றும் எரிவோயு

அ) ஒடிஸோ 

இ) ONGC விடைஷ்

ஆ) பகய்ர்ன் எனர்ஜி PLC 

ஆ) ஆந்திர பிரடைசம்

ஈ) ரிதலயன்ஸ் எனர்ஜி

இ) பைலுங்கோனோ

✓

ஈ) பஞ்சோப்
✓

ஒடிஸோ மோநிலத்தில் மின்சோர வோகனங்களுக்கோன (EVகள்) டமோட் ோர்
வோகன வரிகள் & பதிவுக்கட் ணங்களுக்கு முழு விலக்கு அளிப்பைோக
ஒடிஸோ மோநில அரசு அறிவித்துள்ளது. ஒடிசோ டமோட் ோர் வோகனங்கள் வரி
விதிப்புச் சட் த்தின்கீழ் வழங்கப்பட் விலக்கு, 2025 வதர பபோருந்தும்.

✓

மின்சோர வோகனங்கதள வோங்குபவர்கள், உற்பத்தியோளர்கள், மின்
கலங்கள் மற்றும் மின்டனற்ற நிதலயங்கள் ஆகியவற்றுக்கோன ஊக்க
-த்பைோதக ஒடிஸோ மின் வோகனக் பகோள்தகயின் கீழ் நீட்டிக்கப்பட்டு
உள்ளது.









பிரித்ைோனியோதவச் டசர்ந்ை எண்பணய் மற்றும் எரிவோயு நிறுவனமான
பகய்ர்ன் எனர்ஜி PLC ைனது பபயதர ‘Capricorn Energy PLC’ என
மோற்றியுள்ளைோகவும், 2021 டிசம்பர் முைல் இப்பெயர் நத முதறக்கு
வரலோம் என்றும் கூறியுள்ளது. இந்நிறுவனம் இந்திய அரசோங்கத்து ன்
$1 பில்லியன் ோலர் முன்டைதியிட் வரி ைகரோறில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்ை
வழக்கு முடியும் ைருவோயில் உள்ளது.



 











9. “பத்திரிவகயாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு ேண்டவன
விதிக்கப்படுவவே முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவேற்கான பன்னாட்டு
நாள்” அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 1
ஆ) நவம்பர் 2 
இ) நவம்பர் 10
ஈ) நவம்பர் 12
✓

ஒவ்டவோர் ஆண்டும், ஐநோ அதவ நவ.2ஆம் டைதிதய “பத்திரிதகயோளர்
-களுக்கு எதிரோன குற்றங்களுக்கு ைண் தன விதிக்கப்படுவதை
முடிவுக்குக் பகோண்டுவருவைற்கோன பன்னோட்டு நோள்” அனுசரிக்கிறது.

✓

விசோரதண மற்றும் வழக்குத்பைோடுப்பதில் பத்திரிதகயோளர்களின்
போத்திரத்தை இது எடுத்துக்கூறுகிறது. ஐநோ சதபயின் அறிக்தகயின்படி,
2006 மற்றும் 2020’க்கு இத யில் 1,200’க்கும் டமற்பட் ஊ கவியலோ
-ளர்கள் பசய்திகதளத் ைந்ைதமக்கோகவும், பபோதுமக்களுக்கு ைகவல்க
-தளக் பகோண்டு பசன்றைற்கோகவும் பகோல்லப்பட்டுள்ளனர்.

10. வாங் யாப்பிங் என்பவர் பின்வரும் எந்ே நாட்டின் விண்தவளி
வீராங்கவன ஆவார்?
அ) இஸ்டரல்





3. அருணோச்சல பிரடைச எல்தலக்குள் சீனோ உருவோக்கிய கிரோமம்
1959-ல் ஆக்கிரமிக்கப்பட் பகுதி: இந்திய ரோணுவம் ைகவல்
அருணோச்சல பிரடைச எல்தலக்குள் சீன ரோணுவம் ஊடுருவியைோக
பபன் கன் அறிக்தக குறிப்பிட் நிதலயில், சர்ச்தசக்குரிய கிரோமத்தை
1959-ம் ஆண்டு சீனோ ஆக்கிரமித்ைது என்று இந்திய ரோணுவ
அதிகோரிகள் பைரிவித்துள்ளனர்.
அருணோச்சலபிரடைசத்துக்கு சீனோ அடிக்கடி உரிதம பகோண் ோடி
வருகிறது. அைற்கு இந்தியோ ைகுந்ை பதிலடி பகோடுத்து வருகிறது.
இைனித டய, அபமரிக்க ரோணுவ ைதலதமயகமோன பபன் கன் க ந்ை
வோரம் அந்நோட்டு நோ ோளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்ை ஆண்டு அறிக்தகயில்,
அருணோச்சல பிரடைசத்தில் சர்ச்தசக்குரிய பகுதியில் சுமோர் 100
வீடுகதளக் பகோண் கிரோமத்தை சீனோ உருவோக்கி உள்ளைோகவும்
இந்திய பகுதிக்குள் 4.5 கி.மீ. தூரம் வதர சீனோ ஊடுருவியுள்ளைோகவும்
பைரிவித்ைது.
இதுகுறித்து இந்திய ரோணுவஅதிகோரிகள் கூறும்டபோது, “அருணோச்சல
பிரடைசத்தில் டமல்சுபன்சிரி மோவட் த்தில் பபன் கன் அறிக்தகயில்
குறிப்பிட்டுள்ளசர்ச்தசக்குரிய பகுதி 1959-ம்ஆண்டு சீன ரோணுவத்ைோல்
ஆக்கிரமிக்கப்பட் பகுதியோகும். பல ஆண்டுகளோகடவ அந்ைப் பகுதிதய
ரோணுவ முகோமோக சீனோ பயன்படுத்தி வருவடைோடு பல்டவறு
கட்டுமோனங்கதளயும் கட்டி வருகிறது. இதவ குறுகிய கோலத்தில்
கட் ப்பட் கட்டி ங்கள் இல்தல” என்று பைரிவித்ைனர்.

ஆ) சீனோ 

✓

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

4. திருப்பதியில் பைன்மண் ல முைல்வர்கள் மோநோடு

ஈ) ஜப்போன்

திருப்பதியில் வரும் 14-ம் டைதி மத்திய உள்துதற அதமச்சர் அமித் ஷோ
ைதலதமயில் பைன் மண் ல முைல்வர்கள் மோநோடு நத பபற உள்ளது.
திருப்பதியில் உள்ள ைோஜ் நட்சத்திர ஓட் லில் இம்மோைம் 14-ம் டைதி,
மத்திய உள்துதற அதமச்சர் அமித் ஷோ ைதலதமயில், பைன் மண் ல
வளர்ச்சிகுறித்து முைல்வர்கள் மோநோடு நத பபறவுள்ளது. இதில், ஆந்திரோ,
பைலங்கோனோ, ைமிழ்நோடு, கர்நோ கோ, டகரளோ மோநில முைல்வர்கள் மற்றும்
புதுச்டசரி, அந்ைமோன், நிக்டகோபோர், லட்சத்தீவு டபோன்ற யூனியன்
பிரடைசங்களின் ஆளுநர்களும் பங்டகற்கின்றனர்.

வோங் யோப்பிங், விண்பவளியில் ந ந்ை முைல் சீனப் பபண்மணி ஆனோர்.
அவரது குழு, தியோங்டகோங் விண்பவளி நிதலயத்திற்கு பவளிடய ஆறு
மணிடநரப்பயணத்தை நிதறவு பசய்ைது. “விண்ணுலக அரண்மதன”
என்று பபோருள்படும் தியோங்டகோங், பசவ்வோய் கிரகத்தில் டரோவதர
ைதரயிறக்கியுள்ளடைோடு, நிலவுக்கு ஆய்வுக்கலங்கதளயும் அனுப்பி
உள்ளது. அைன் தமயத்பைோகுதியோனது ஏற்கனடவ விண்பவளி
நிதலயத்தில் பபோருத்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்விண்பவளி நிதலயம் 2022
ஆம் ஆண்டில் பசயல்படும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.


1. 200 போரம்பரிய விதைகதள போதுகோக்கும் விதைத் ைோய்
சுமோர் 200-க்கும் டமற்பட் போரம்பரிய விதைகதள மகோரோஷ்டிரோதவ
டசர்ந்ை ரஹிபோய் டசோமோபூடபடர போதுகோத்து வருகிறோர். விதைத் ைோய்
என்றதழக்கப்படும் அவருக்கு குடியரசுத் ைதலவர் ரோம்நோத் டகோவிந்த்
பத்மஸ்ரீ விருதிதன வழங்கி கவுரவித்துள்ளோர்.
மகோரோஷ்டிர மக்கள் அவதர ‘விதைத்ைோய்’ என்று அதழக்கின்றனர்.
2. ஆப்கன் விவகோரம் குறித்ை ஆடலோசதன - ரஷ்யோ உள்ளிட்
நோடுகளின் ைதலவர்கள் இந்தியோ வருதக:

ஏழு

ஆப்கோனிஸ்ைோன் விவகோரம் குறித்து ஆடலோசதன ந த்துவைற்கோக
ரஷ்யோ, ஈரோன் உள்ளிட் 7 நோடுகளின் ைதலவர்கள் டநற்று இந்தியோ
வந்ைனர்.
ஆப்கோனிஸ்ைோனில் இருந்து க ந்ை ஆகஸ்ட் மோைம் அபமரிக்கப் பத கள்
பவளிடயறின. இதையடுத்து, ைலிபோன்கள், அங்கு ஆட்சிப் பபோறுப்டபற்று
உள்ளனர். ைலிபோன் ஆட்சியோளர்களுக்கு சீனோ, போகிஸ்ைோன் உள்ளிட்
ஒருசில நோடுகடள ஆைரவு பைரிவித்துள்ளன. இந்தியோ, அபமரிக்கோ
உள்ளிட் பபரும்போலோன நோடுகள் ைலிபோன்களுக்கு ஆைரவு ைரவில்தல.
இந்ை சூழலில், ஆப்கோனிஸ்ைோனில் ஆட்சி அதமத்துள்ள ைலிபோன்களோல்
ஆசிய கண் த்தில் தீவிரவோை அச்சுறுத்ைல் எழுந்துள்ளைோக பரவலோக
கருத்து எழுந்துள்ளது. இந்நிதலயில், இந்ை விவகோரம் குறித்து இந்தியோ
ைதலதமயில்
ப ல்லியில்
இன்றுஆடலோசதனக்
கூட் ம்
நத பபறவுள்ளது. டைசிய போதுகோப்பு ஆடலோசகர் அஜித் டைோவல்
ைதலதமயில் நத பபறும் இந்ை ஆடலோசதனக் கூட் த்தில் ரஷ்யோ,
ஈரோன், கஜகஸ்ைோன், ைஜிகிஸ்ைோன், உஸ்பபகிஸ்ைோன், கிர்கிஸ்ைோன்,
துர்க்டமனிஸ்ைோன் ஆகிய 7 நோடுகளின் போதுகோப்புத் துதற ைதலவர்கள்
பங்டகற்கவுள்ளனர்.









இதில் பைன்னிந்தியோவின் வளர்ச்சி, பிரச்தனகள் குறித்து ஆடலோசதன
ந த்ைப்படும்.
5. சோதலயில் பழம் விற்ற பணத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட்டிய பபரியவர்:
பத்மஸ்ரீ விருது பபற்றவருக்கு குவியும் போரோட்டுகள்
கர்நோ கோவில் சோதலயில் பழம்விற்ற பணத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட்டிய
ஹடரகலோ ஹோஜப்போவுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நோ க மோநிலம் ைக்ஷின கன்ன மோவட் ம் மங்களூரு அருடகயுள்ள
நியூப ப்பு கிரோமத்தைச் டசர்ந்ைவர் ஹடரகலோ ஹோஜப்போ (68). இவர்
மங்களூரு டபருந்து நிதலயத்தில் ஆரஞ்சு, பகோய்யோ உள்ளிட்
பழங்கதள விற்று வந்ைோர். இைன்மூலம் நோபளோன்றுக்கு `150 வதர
சம்போதித்ைோர்.
சுமோர் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் 2 பவளிநோட்டு சுற்றுலோ பயணிகள்
இவரி ம் ஆரஞ்சு பழத்தின் விதலதயக்டகட் னர். அவருக்கு ஆங்கிலம்
பைரியோைைோல் அவர்களு ன் டபச முடியவில்தல. இைனோல் வருத்ைம்
அத ந்ை ஹோஜப்போ, ைன்தனப் டபோன்று கல்வி கற்க முடியோமல்
இருக்கும் ைன் கிரோம மக்களுக்கோக பள்ளிக்கூ ம் பைோ ங்க டவண்டும்
என நிதனத்ைோர். இது பைோ ர்போக அரசு அதிகோரிகளி ம் பல முதற மனு
அளித்ைோர்.
நீண்
கோலம்
கோத்திருந்தும்
எவ்விை
பலனும்
கித க்கவில்தல. இதையடுத்து மை அதமப்புகள், பைோழிலதிபர்கள்
உள்ளிட்ட ோரி ம் பள்ளி பைோ ங்க உைவுமோறு ஹோஜப்போ டகோரினோர்.
ஆனோல் யோரும் அவரது டகோரிக்தகதய நிதறடவற்றவில்தல.
இைனோல், ைோன் பழம் விற்ற பணத்தை சிறிது சிறிைோக டசமித்து ைனது
கிரோமத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட் முடிபவடுத்ைோர். அைன்படி, 2001-ம்
ஆண்டு ைன் டசமிப்பு பணத்தில், பள்ளிக்கூ ம் கட் நிலம் வோங்கினோர்.
பின்னர் வங்கியில் க ன் வோங்கி நியூப ப்பு கிரோமத்தில் பைோ க்கப்
பள்ளிதய நிறுவினோர். 27 மோணவர்களு ன் பைோ ங்கப்பட் அந்ை
பள்ளியில் ைற்டபோது 178 மோணவர்கள் படிக்கின்றனர்.
ஹோஜப்போவுக்கு பள்ளிதயத் பைோ ர்ந்து ந த்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட் ைோல்,
2014ஆம்
ஆண்டு
ஜூம்மோ மைரோஸோவின்
முஸ்லீம்
கல்வி
நிறுவனத்து ன் பள்ளி இதணக்கப்பட் து. பின்னர் பைோ க்கப்பள்ளி
உயர்நிதல பள்ளியோக ைரம் உயர்த்ைப்பட் து.



 









ஹடரகலோ ஹோஜப்போவின் இச்டசதவதயப்போரோட்டி குடியரசுத்ைதலவர்
ரோம்நோத் டகோவிந்த் அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கவுரவித்ைோர்.
6. முக்கிய வழக்குகதள சிபிஐ விசோரிக்க அனுமதி ைர மறுக்கும் 8
மோநிலங்கள்: உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி
வங்கி டமோசடி உள்ளிட் முக்கியவழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு
அனுமதி மறுக்கும் 8 மோநிலங்கள் குறித்து உச்சநீதிமன்றம் அதிருப்தி
பைரிவித்துள்ளது.







பகோடுத்து பவற்றி கண்டுள்டளோம். ட்விட் ரில் பவளியிட்டுள்ள
புதகப்ப த்தில் குடிநீதரப் பிடிக்கும் அந்ைபோட்டி, டபத்தியின் மகிழ்ச்சிதய
வோர்த்தைகளோல் பசோல்ல முடியோது. இதுைோன் உண்தமயோன திருப்தி.
இந்ை உம்லோ கிரோமத்தில் முதறயோன சோதல வசதி இல்தல.
குக்கிரோமமோன இந்ை உம்லோவில் டபோதிய அடிப்பத வசதிகள் இல்தல.
மிகுந்ை சிரமத்துக்கு இத டய இந்ைத் திட் த்தில் பவற்றி கண்டுள்டளோம்”
என்றோர்.

தில்லி சிறப்பு டபோலீஸ் எஸ் ோபிளிஷ்பமன்ட் சட் த்தின் 6-வது பிரிவு,
பல்டவறு மோநிலங்களில் நத பபறும் ஊழல், வங்கி முதறடகடு
உள்ளிட் முக்கிய வழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு அதிகோரம் வழங்கி
உள்ளது. இைற்கு அதனத்து மோநிலங்களும் பபோது ஒப்புைல் வழங்குவது
வழக்கம். இந்நிதலயில், டமற்கு வங்கம், மகோரோஷ்டிரோ, டகரளோ, பஞ்சோப்,
ரோஜஸ்ைோன், ஜோர்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிடசோரம் ஆகிய 8
மோநிலங்கள் இத்ைதகய பபோது ஒப்புைதல க ந்ை 2018-ம் ஆண்டு
திரும்பப் பபற்றன. இைனோல் குறிப்பிட் வழக்கு பைோ ர்போக சிபிஐ
விசோரிக்க டவண்டுமோனோல் சம்பந்ைப்பட் மோநில அரசின் ஒப்புைதல
பபற டவண்டும்.
இது பைோ ர்போக சிபிஐ ைோக்கல் பசய்ை மனுதவ உச்ச நீதிமன்றம்
விசோரித்து வருகிறது. வழக்கு விசோரதணயில் ஏற்படும் சிக்கல்கள்
குறித்து பதில் அளிக்குமோறு சிபிஐ-க்கு உச்ச நீதிமன்றம் க ந்ை மோைம்
உத்ைரவிட் து. இது பைோ ர்போக உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ ைோக்கல்
பசய்ை பிரமோண பத்திரத்தில், “வழக்கு விசோரதணக்கோன பபோது
ஒப்புைதல 8 மோநிலங்கள் திரும்பப் பபற்றுக் பகோண் ைோல், ஒவ்பவோரு
வழக்குக்கும் ைனித் ைனியோக அனுமதி டகோர டவண்டி உள்ளது.
இைன்படி, க ந்ை 2018 முைல் 2021 ஜூன் மோைம் வதரயிலோன கோலத்தில்
150-க்கும் டமற்பட் வழக்குகதள விசோரிக்க ஒப்புைல் வழங்குமோறு
அம்மோநில அரசுகளி ம் டகோரி உள்டளோம்.
இதில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மீைோன ஊழல் புகோர் உள்ளிட் 18
சைவீை வழக்குகதள விசோரிக்க மட்டுடம அம்மோநிலங்கள் அனுமதி
வழங்கி உள்ளன. டமலும் சிபிஐ ந த்தும் 12 ஆயிரத்துக்கும் டமற்பட்
வழக்குகளுக்கு விசோரதண, உயர் நீதிமன்றங்கள் இத க்கோல ைத
விதித்துள்ளைோல் கோலைோமைம் ஏற்படுகிறது” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்ை வழக்கு நீதிபதி சஞ்சய் கிஷண் கவுல் ைதலதமயிலோன அமர்வு
முன்பு டநற்று முன்தினம் விசோரதணக்கு வந்ைது. அப்டபோது,
“முக்கியமோன வழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு ஒப்புைல் வழங்க
மறுக்கும் மோநில அரசுகளின் பசயல் அதிருப்தி அளிக்கிறது. சிபிஐ
வழக்குகளில் நீதிமன்றங்கள் இத க்கோல ைத
விதித்திருப்பதும்
கவதல அளிப்பைோகஉள்ளது. இந்ைப் பிரச்சிதனகளுக்கு தீர்வு கோண
டவண்டும்” என நீதிபதிகள் பைரிவித்ைனர்.
7. ல ோக் கிரோமத்தில் ஜல் ஜீவன் திட் த்தின் கீழ் குழோய் மூலம் ைண்ணீர்
விநிடயோகம்
ல ோக் யூனியன் பிரடைசத்தில் அதமந்துள்ளது டல மோவட் ம். க ல்
மட் த்திலிருந்து 3,524 மீட் ர் (11,562 அடி) உயரத்தில் அதமந்துள்ள
இந்ை டல நகரமோனது ஆண்டு முழுவதும் கடும் குளிதரச் சந்தித்து
வருகிறது. இந்நிதலயில் நோடு முழுவதும் உள்ள கிரோமங்களில் உள்ள
வீடுகளுக்கு ைனித்ைனி குடிநீர் குழோய் இதணப்தப வழங்கும் ஜல்
ஜீவன் திட் த்தை மத்திய அரசு பசயல்படுத்தி வருகிறது.
அைன்படி டல மோவட் த்திலுள்ள 60 கிரோமங்களில் ைற்டபோது 12
கிரோமங்களில் உள்ள அதனத்து வீடுகளுக்கும் ைனித்ைனி குடிநீர் குழோய்
இதணப்தப வழங்கி ஜல் ஜீவன் திட் ம் பவற்றி கண்டுள்ளது. இந்ைப்
பகுதியில் ஜீடரோ டிகிரிக்கும் குதறவோன பவப்பநிதல நிலவுகிறது. இந்ை
கடும் குளிரிலும் வீடுகளுக்கு பவற்றிகரமோக குடிநீர் விநிடயோகம்
நத பபற்று வருவதை ஜல் ஜீவன் திட் ம் உறுதி பசய்துள்ளது.
இந்நிதலயில், டல மோவட் த்திலுள்ள உம்லோ கிரோமத்தில் ஒரு போட்டியும்,
அவரது டபத்தியும் மிகுந்ை மகிழ்ச்சியில் குடிநீதர குழோயிலிருந்து
பிடிக்கும் புதகப்ப த்தை மத்திய அரசு பவளியிட்டுள்ளது. ைற்டபோது இந்ை
புதகப்ப த்தை பலரும் பகிர்ந்து வருவைோல் இது இதணயத்தில்
தவரலோகியுள்ளது.
இதுகுறித்து ஜல் ஜீவன் திட் த்தின் கூடுைல் பசயலரும், இயக்குநருமோன
பரத் லோல் கூறும்டபோது, “மக்களின் வோழ்க் தகதய மோற்றி வருகிறது ஜல்
ஜீவன் திட் ம். ைற்டபோது ஒவ்பவோரு வீட்டுக்கும் ைனித்ைனியோக குடிநீர்
இதணப்தப வழங்குவடை எங்களது திட் ம். டல மோவட் த்தில் 12
கிரோமங்களில் உள்ள அதனத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இதணப்தபக்











 











1. COP26 உச்சிமாநாட்டைக் குறிக்கும் வடையில், எந்தப் பகுதியில்


✓

அடமந்துள்ள பனிப்பாடைக்கு, ‘கிளாஸ்கைா பனிப்பாடை’ என்று
பபயரிைப்பட்டுள்ளது?
அ) கனடா
ஆ) அண்டார்டிகா 

✓

6. ஆப்ைானிஸ்தான் பதாைர்பான பி ாந்திய பாதுைாப்பு உட யாை

ஈ) ஐஸ்லாந்து

-டல நைத்தவுள்ள இந்திய நை ம் எது?

அண்டார்டிகாவிலுள்ள ஒரு பனிப்பாறைக்கு ‘கிளாஸ்ககா பனிப்பாறை’
என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. அது, ஐநா காலநிறல உச்சிமாநாட்றட (COP
26) நடத்தும் நகரத்தின் நிறனவாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. லீட்ஸ்
பல்கறல ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுவினால், COP26 நிறனவாக இந்தப்
பபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அ) புது தில்லி 
ஆ) மும்றப
இ) கடராடூன்
ஈ) சண்டிகர்

✓

நவ.10 அன்று ஆப்கானிஸ்தான் பதாடர்பான தில்லி பிராந்திய பாதுகாப்பு
உறரயாடறல இந்தியா நடத்தவுள்ளது. இதில் 7 நாடுகள் பங்ககற்கின்
-ைன. இதற்கு கதசிய பாதுகாப்பு ஆகலாசகர் அஜித் கதாவல் தறலறம
தாங்குவார். கதசிய பாதுகாப்பு ஆகலாசகர்கள் / பாதுகாப்பு கவுன்சில்
பசயலாளர்கள் மட்டத்தில் கபச்சுவார்த்றத நடத்தப்படும்.

✓

சமீபத்திய ஊடக அறிக்றகயின்படி, சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய
இரண்டும் கூட்டத்தில் கலந்து பகாள்ளவில்றல. ஈரான், கைகஸ்தான்,
கிர்கிஸ்தான் குடியரசு, ரஷ்யா, தஜிகிஸ்தான், துர்க்பமனிஸ்தான் மற்றும்
உஸ்பபகிஸ்தான் ஆகிய ஏழு நாடுகள் பங்ககற்பறத உறுதி பசய்தன.

பழங்குடியினமாகும்?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம்
இ) ககரளா
ஈ) கமகாலயா 
காசி, றைந்தியா மற்றும் ககராஸ் ஆகிகயார் கமகாலயா மாநிலத்தின்
முதன்றமயான பழங்குடியினங்களாகும். அவர்கள், குடும்பத்தில் உள்ள
இறளய மகள் குடும்ப பசாத்தின் பாதுகாவலராக மாறுகின்ை ஒரு தாய்
வழி பரம்பறர முறைறயப் பின்பற்றுகிைார்கள். சமீபத்தில் காசி ஹில்ஸ்
தன்னாட்சி மாவட்ட கவுன்சில் ஒரு மகசாதாறவ முன்பமாழிந்துள்ளது.
அது, உடன்பிைப்புகளுக்கிறடகய பபற்கைாரின் பூர்வீக பசாத்துக்கறள
சமமாக பங்கிடுவறத கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

3. இங்கிலாந்தில் நைத்தப்பட்ை புதிய ஆ ாய்ச்சியின்படி, எத்தடுப்பூசி,
புற்றுகநாடய உருவாக்கும் அபாயத்டத 62% குடைத்துள்ளது?
அ) மனித பாப்பிகலாமா றவரஸ் (HPV) தடுப்பூசி 
ஆ) படட்டனஸ், டிப்தீரியா, பபர்டுசிஸ் (Td/Tdap)

7. சமீபத்தில் ைருத்துக்கைட்புக்ைாை டவக்ைப்பட்ை, ‘வட வு மத்திய
-ஸ்த மகசாதா, 2021’ உைன் பதாைர்புடைய அடமச்சைம் எது?
அ) பாதுகாப்பு அறமச்சகம்
ஆ) பவளியுைவு அறமச்சகம்
இ) சட்டம் மற்றும் நீதி அறமச்சகம் 
ஈ) உள்துறை அறமச்சகம்

✓

சட்டம் மற்றும் நீதி அறமச்சகமானது வறரவு மத்தியஸ்த மகசாதா –
2021’ஐ கருத்துக்ககட்புக்காக பபாதுக்களத்தில் றவத்துள்ளது.

✓

உள்நாட்டு மற்றும் சர்வகதச மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான பிரச்சிறனகளில்
மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான ஒரு தனியான சட்டத்றத பகாண்டுவர இம்
மகசாதா முன்பமாழிகிைது. மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான சிங்கப்பூர்
ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா றகபயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த மகசாதா ‘சமரசம்’
மற்றும் ‘மத்தியஸ்தம்’ ஆகிய பசாற்கறள ஒன்றுக்பகான்று மாற்ைாகப்
பயன்படுத்தவும் எண்ணுகிைது.

இ) பவரிபசல்லா
ஈ) தட்டம்றம, தாளம்றம, ரூபபல்லா (MMR)

✓

பவள பவளுப்பு என்பது பவப்ப அறலகளின்கபாது அதிக பவப்பமுற்ை
பவளப்பாறைகளில் ஏற்படும் ஓர் எதிர்விறனயாகும். இதன்சமயம் அங்கு
அறவ அவற்றின் நிைத்றத இழந்து உயிர்வாழ கபாராடுகின்ைன. ஒரு
புதிய ஆய்வின்படி, 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து எண்பது சதவீத பவளப்
பாறைகள் ஒருமுறையாவது கடுறமயாக பவளுத்துள்ளன.

இ) அலாஸ்கா

2. ைாசி, டைந்தியா மற்றும் ைக ாஸ் ஆகியவை எந்த மாநிலத்தின்

✓



ககன்சர் ரிசர்ச் யுககவால் நிதியுதவி பசய்யப்பட்ட ஒரு புதிய ஆராய்ச்சி,
மனித பாப்பிகலாமா றவரஸ் தடுப்பூசி, 14-16 வயதுக்குட்பட்ட பபண்களி
-ல் புற்றுகநாறய உருவாகும் அபாயத்றத 62% குறைத்துள்ளதாக
கண்டறிந்துள்ளது. பபண்கறள கர்ப்பப்றப வாய்ப்புற்றுகநாயிலிருந்து
பாதுகாப்பதற்காக மனித பாப்கலாமா றவரஸ் தடுப்பூசி வழங்கப்படுகிைது.

8. 2021’இல் தனது ஆைாவது பாரிஸ் மாஸ்ைர்ஸ் பட்ைத்டத பவன்ை
பைன்னிஸ் வீ ர் யார்?
அ) கநாவக் கைாககாவிச் 

4. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் திருத்தப்பட்ை PCA ைட்ைடமப்பானது

ஆ) கடனியல் பமட்பவகடவ்

எந்தத் கததியிலிருந்து நடைமுடைக்கு வ வுள்ளது?

இ) கராைர் பபடரர்

அ) ைனவரி 1, 2022 

ஈ) ரகபல் நடால்

ஆ) 1 மார்ச் 2022

✓

இ) ஏப்ரல் 1, 2022
ஈ) ைூன் 1, 2022
✓

திட்டமிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட உடனடி திருத்த
நடவடிக்றக (PCA) கட்டறமப்றப ரிசர்வ் வங்கி பவளியிட்டுள்ளது. இது
ைனவரி 1, 2022 முதல் நறடமுறைக்கு வரும். மூலதனம், பசாத்து தரம்
மற்றும் அந்நியச் பசலாவணி ஆகிய மூன்று முக்கிய பகுதிகறள ரிசர்வ்
வங்கி கண்காணிக்கும் எனக் கூறியுள்ளது.

படன்னிஸ் வீரர் கநாவக் கைாககாவிச் 4-6 6-3 6-3 என்ை கணக்கில்
ரஷ்ய வீரர் கடனியல் பமட்பவகடறவ கதாற்கடித்து தனது ஆைாவது
பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் பட்டத்றத பவன்ைார். பசர்பிய வீரர் கைாககாவிச்,
ஆண்டு இறுதியில் ஏழாவது முறையாக உலக நம்பர் ஒன் இடத்றதப்
பபறுவது உறுதியாகி உள்ளது.

9. Dr ைமல் ணதிகவவுடன் பதாைர்புடைய துடை எது?
அ) கதிரியக்க பபாருட்கள்
ஆ) கனரக பபாறியியல்

5. பவப்ப அடலைளால் பவளப்பாடைைள் அதிை பவப்பமுறும்கபாது

இ) பசல் உயிரியல் 

அடவ நிைத்டத இழக்கும் பசயல்முடைக்கு பபயர் என்ன?
அ) பவள அழுத்தம்
ஆ) பவள பவளுப்பு 
இ) பவள நிைமாற்ைம்
ஈ) பவள அழுத்தம்









ஈ) ஆயுர்கவதம்
✓

டாக்டர் கமல் ரணதிகவ, ஓர் இந்திய பசல் உயிரியலாளராவார். அவர்
புற்றுகநாய் துறையில் வியத்தகு ஆராய்ச்சிறய கமற்பகாண்டார்.

✓

இந்திய புற்றுகநாய் ஆராய்ச்சி றமயத்தில் நாட்டின் முதல் திசு வளர்ப்பு
ஆய்வகத்றத நிறுவுவதில் முக்கிய பங்காற்றினார். இந்தியப் பபண்
விஞ்ஞானிகள் சங்கத்றத நிறுவுவதில் முக்கியப் பங்காற்றினார்.



 











சமீபத்தில், Dr கமல் ரணதிகவவின் 104ஆவது பிைந்தநாறள நிறனவு
கூரும் வறகயில், கூகுள் ஒரு டூடுறல அவருக்கு அர்ப்பணித்தது.

10. உள்நாட்டு மத சுற்றுலாடவ கமம்படுத்துவதற்ைாை IRCTCஆல்
சமீபத்தில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ை சுற்றுலா இ யிலின் பபயர் என்ன?
அ) ஸ்ரீ இராமாயண யாத்திறர இரயில்
ஆ) மகாபாரத யாத்திறர இரயில் 



இந்த நிகழ்ச்சியில் உச்சநீதிமன்ை நீதிபதிகள் ஏ.எம்.கான்வில்காாா், சஞ்சய்
கிஷண் பகளல், உதய் உகமஷ் லலித் உள்ளிட்கடாாாா் பங்ககற்ைனாாா்.
இவாாா்களில் ஏ.எம்.கான்வில்காாா் எஸ்எஸ்எல்எஸ்சி தறலவராகவும்,
சஞ்சய் கிஷண் பகளல் எம்சிபிசி உறுப்பினராகவும் உள்ளனாாா். உதய்
உகமஷ் லலித் கதசிய சட்டப் பணிகள் ஆறணயத்தின் நிாாா்வாகத்
தறலவராக பதவி வகிக்கிைாாாா்.

3. ஸ்கார்ப்பியன் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கவலா: கடற்பறடயிடம் ஒப்பறடப்பு

இ) கவளாங்கண்ணி யாத்திறர இரயில்

நான்காவது ஸ்கார்ப்பியன் நீர்மூழ்கிக்
கடற்பறடயிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டது.

ஈ) தர்கா யாத்திறர இரயில்

✓

இந்திய இரயில்கவ ககட்டரிங் & டூரிசம் கார்ப்பகரஷன் (IRCTC) ஆனது
தில்லியிலிருந்து ‘ஸ்ரீ இராமாயண யாத்திறர’ ரயிறல பதாடங்கியுள்ளது.
தில்லி சப்தர்ைங் இரயில் நிறலயத்திலிருந்து இந்த இரயில் புைப்பட்டது.

✓

IRCTC’இன் கூற்றுப்படி, மதச்சுற்றுலாறவ கமம்படுத்துவதற்காக இது
கபான்ை பல இரயில்கள் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் 17 நாட்களில் ராமரின்
வாழ்க்றகயுடன் பதாடர்புறடய அறனத்து முக்கிய தலங்கறளயும்
உள்ளடக்கும். சுமார் 7500 கிமீ நீளப்பயணமாகும் இது.


1. இன்று ‘பீமா கலாக்பால்’ தினம் - காப்பீடு பதாடர்பான 1,416
புகார்களுக்கு தீர்வு:
பசன்றன
காப்பீட்டு
பவளியிட்டபசய்திக்குறிப்பு:



குறைதீர்ப்பாளர்

அலுவலகம்

காப்பீடு
பதாடர்பான
புகார்கறள
விறரந்து
விசாரித்து
தீர்வுகாண்பதற்காக,
காப்பீட்டு
குறைதீர்ப்பாளர்
(இன்சூரன்ஸ்
ஆம்புட்ஸ்கமன்) என்ை அறமப்றப மத்திய அரசு கடந்த 1998 நவ.11-ம்
கததி ஏற்படுத்தியது. இறதயடுத்து, ஆண்டுகதாறும் நவ.11-ல், பீமா
கலாக்பால் தினம் என்ை பபயரில் பகாண்டாடப்பட்டு வரப்படுகிைது.
அதன்படி, பீமா கலாக்பால் தினம் (நவ.11) இன்று பகாண்டாடப் படுகிைது.
பசன்றன உட்பட நாடுமுழுவதும் 17 காப்பீட்டு குறைதீர்ப்பாளர்
அலுவலகங்கள் உள்ளன.தமிழ்நாடு, புதுச்கசரி மற்றும் காறரக்காலின்
ஒரு பகுதி ஆகியறவ பசன்றன அலுவலகத்தின்கீழ் வருகிைது.
ஆயுள், பபாது மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு பதாடர்பான புகார்கறள இந்த
அலுவலகம் விசாரித்துதீர்வு வழங்குகிைது. இங்கு புகார்கறள அளிக்க
எவ்விதக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுவதில்றல.
கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் பசன்றன அலுவலகம் மூலம், காப்பீடு
பதாடர்பாக 1,677 புகார்கள் பபைப்பட்டு, 1,416 புகார்களுக்கு தீர்வு
காணப்பட்டுள்ளது. இதில், 40% புகார்கள் ஆயுள் காப்பீடு, 14% பபாதுக்
காப்பீடு, 46% மருத்துவக் காப்பீடு பதாடர்பானறவ.
ககரானா காலத்திலும் காப்பீட்டுதாரர்களின் புகார்கள் காபணாலி மூலம்
விசாரித்து தீர்வு காணப்பட்டது. இதற்காக, கடந்த பிப்ரவரிமாதம்
ஆன்றலன்
மூலம்
புகார்கறள
பதிவு
பசய்யும்
வசதி
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

கப்பல்

கவலா

இந்திய

ப்ராைக்ட்-75 திட்டத்தின் நான்காவது நீர்மூழ்கிக் கப்பலான யார்டு 11878
இந்திய கடற்பறடயிடம் இன்று (09.11.2021) ஒப்பறடக்கப்பட்டது.
ஸ்கார்ப்பியன் வறகறயச் கசர்ந்த ஆறு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கறள
கட்டுவது ப்ராைக்ட்-75 திட்டத்தில் அடங்கும். இந்த வறக நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்கள், பிரான்ஸ் நாட்டின், திருவாளர்கள் கநவல் குரூப்
ஒத்துறழப்புடன், மும்றப மசகான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில்
தாயரிக்கப்பட்டு வருகின்ைன.
‘கவலா’ என்று பபயரிடப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கிக் கப்பல், 6, கம 2019
அன்று தனது கசறவறயத் பதாடங்கி, பகாவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளுக்கு
இறடகயயும், அறனத்து பபரிய துறைமுகங்கள் மற்றும் ஆயுதம்,
பசன்சார் ஒத்திறக உள்ளிட்ட அறனத்துக் கடல்வழி ஒத்திறககறளயும்
நிறைவு பசய்துள்ளது. இந்த வறகறயச் கசர்ந்த மூன்று நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்கள்
ஏற்கனகவ
இந்திய
கடற்பறடப்
பணியில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கட்டுமானம் மிகவும் சிக்கலானது என்பகதாடு,
அறனத்து
சாதனங்கறளயும்
சிறிய
அளவுறடயதாக
மாற்றி
கடுறமயான தரப்பரிகசாதறனகளுக்கு உட்படுத்த கவண்டியிருப்பதால்,
இது மிகவும் சிரமமான பணியாகும்.
இந்தியாவில் உள்ள கப்பல் கட்டும் தளத்தில் இத்தறகய நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்கள் கட்டப்பட்டிருப்பது ‘தற்சார்பு இந்தியாறவ’
கநாக்கிய
மற்பைாரு நடவடிக்றகயாக கருதப்படுகிைது.
இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பல், இந்திய கடற்பறடயில் உடனடியாக பணியில்
ஈடுபடுத்தப்படுவது, இந்தியக் கடற்பறடயின் திைறன கமம்படுத்தும் என
பாதுகாப்பு அறமச்சகம் பதரிவித்துள்ளது.

4. இந்திய கடற்பறட தளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார் நியமனம்!
இந்திய கடற்பறட தளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார் பதவிகயற்கவுள்ளார்.
கரம்பீர் சிங் ஓய்வு பபறும் நிறலயில் ஹரிகுமார் பதவிகயற்கிைார்.
ஹரிகுமார் 1983 ைனவரியில் கடற்பறடயில் கசர்ந்தார். மும்றப
பல்கறலக்கழகம் மற்றும் யு.எஸ். அவர் கடற்பறட கபார் கல்லூரி மற்றும்
லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரியில் படித்தார். இவர் கதசிய பாதுகாப்பு
அகாடமியில் பட்டம் பபற்ைவர்.
கமலும் ஐ.என்.எஸ் விராட் உட்பட 5 கப்பல்களுக்கு ககப்டனாக இருந்த
ஹரிகுமார் பல்கவறு பதக்கங்கறள பபற்றுள்ளார்.

5. காரீப் பருவத்தில் 209 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல்: மத்திய அரசு
2. உச்சநீதிமன்ைத்தில்
திைந்துறவத்தாாாா்

மத்தியஸ்த

றமயம்:

தறலறம

நீதிபதி

உச்சநீதிமன்ை வளாகத்தில் மத்தியஸ்த றமயம், கதசிய சட்டப் பணிகள்
ஆறணய அலுவலகம் ஆகியறவ அறமக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை
உச்சநீதிமன்ை தறலறம நீதிபதி என்.வி.ரமணா பசவ்வாய்க்கிழறம
திைந்துறவத்தாாாா்.
உச்சநீதிமன்ை சட்டப் பணிகள் குழு (எஸ்எஸ்எல்எஸ்சி), மத்தியஸ்தம்
மற்றும் சமரச திட்டக் குழு (எம்சிபிசி) ஆகியவற்றின் வழிகாட்டுதலில்
உச்சநீதிமன்ை மத்தியஸ்த றமயம் பசயல்படுகிைது. உச்சநீதிமன்ைம்
பரிந்துறரக்கும் வழக்குகள் அந்த றமயத்தில் விசாரிக்கப்படும். இதற்காக
அந்த றமயத்தில் பயிற்சி பபற்ை 79 மத்தியஸ்தாாா்கள் உள்ளனாாா்.
இந்நிறலயில், உச்சநீதிமன்ைத்தின் கூடுதல் கட்டட வளாகத்தில் புதிதாக
மத்தியஸ்த றமயம், கதசிய சட்டப் பணிகள் ஆறணய அலுவலகம்
ஆகியறவ அறமக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை உச்சநீதிமன்ை தறலறம
நீதிபதி என்.வி.ரமணா திைந்துறவத்தாாாா்.









நடப்பு காரீப் சந்றதப் பருவத்தில் 209 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல்
பசய்துள்ளதாக மத்திய அரசு பசவ்வாய்க்கிழறம பதரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கமலும் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
நடப்பு காரீப் சந்றதப் பருவத்தில் நவம்பாாா் 8-ஆம் கததி வறரயிலுமாக,
209.52 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல் பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பு
ரூ.41,066.80 ககாடியாகும். இதன் மூலம், 11.57 லட்சம் விவசாயிகள்
பலனறடந்துள்ளனாாா்.
கடந்தாண்றடப் கபாலகவ இந்தாண்டும் பநல் பகாள்முதல் சீராக
நறடபபற்று வருகிைது.
குறிப்பாக, சண்டீகாாா், குைராத், ஹரியாணா, ஹிமாசல பிரகதசம், ைம்முகாஷ்மீாாா், பஞ்சாப், உத்தர பிரகதசம், உத்தரகண்ட், பதலங்கானா,
ராைஸ்தான், ககரளம், தமிழ்நாடு மற்றும் பிகாாாா் மாநிலங்களிலிருந்து
அதிக அளவில் பநல் பகாள்முதல் பசய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு
பதரிவித்துள்ளது.
காரீப் சந்றதப் பருவம் என்பது 2021-22 அக்கடாபாாா் முதல் பசப்டம்பாாா்
வறரயிலானதாகும்.



 











6. இலங்றகக்கு சுற்றுலா பசல்வதில் இந்தியாாா்கள் முதலிடம்
இலங்றகக்கு சுற்றுலா பசல்வதில் இந்தியாாா்கள் முதலிடத்தில்
உள்ளனாாா். இலங்றக சுற்றுலா பதாடாாா்பாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள்
பவளியிட்ட தகவலில் இந்த விவரம் பதரியவந்துள்ளது.
அதன்படி இலங்றகக்கு கடந்த அக்கடாபாாா் மாதத்தில் 22,771 சாாா்வகதச
சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்துள்ளனாாா். இதன் மூலம் ககரானாவுக்குப் பிைகு
இலங்றகயின் சுற்றுலாத் துறையில் கமம்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தியா, பிரிட்டன், பாகிஸ்தான், ரஷியா, பைாாா்மனி ஆகிய நாடுகளில்
இருந்து அதிக சுற்றுலாப் பயணிகள் இலங்றகக்கு வருறக
தந்துள்ளனாாா். பமாத்த சுற்றுலாப் பயணிகளில் 37 சதவீதம் கபாாா்
இந்தியாறவச் கசாாா்ந்தவாாா்கள். இதன் மூலம் இலங்றகக்கு சுற்றுலா
வருபவாாா்களில் இந்தியாாா்கள் முதலிடம் பிடித்துள்ளனாாா். பிரிட்டன்,
பாகிஸ்தான் பயணிகள் முறைகய 10 மற்றும் 9 சதவீதம் உள்ளனாாா்.
அபமரிக்கா, கமற்கு, கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஐகராப்பிய நாடுகளில்
இருந்து இலங்றகக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவதும் இப்கபாது
கமம்பட்டு வருகிைது.
இந்த ஆண்டில் அக்கடாபாாா் மாதம் வறர 60,695 சுற்றுலாப் பயணிகள்
இலங்றகக்கு வந்துள்ளனாாா். வழக்கமாக இலங்றகக்கு வரும் சுற்றுலாப்
பயணிகளுடன் ஒப்பிடும்கபாது இது 88 சதவீதம் குறைவாகும்.
சுற்றுலா வருவாய் இலங்றகயின் பபாருளாதாரத்தில் முக்கியப் பங்கு
வகித்து வருகிைது. ககரானா பிரச்றன காரணமாக சுற்றுலா வருவாய்
அடிகயாடு சரிந்ததால் அந்நாடு மிகப்பபரிய பபாருளாதாரச் சிக்கறல
எதிாாா்பகாண்டு வருகிைது.
7. கதசிய அளவில் பள்ளிக் கல்வியில் சாதறனக்கான ஆய்வுகள் நாறள
பதாடக்கம்
3, 5, 8 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்புகளில் கமற்பகாள்ளப்படும் கதசிய அளவில்
பள்ளிக் கல்வியில் சாதறனக்கான ஆய்வுகள் திட்டம் பவள்ளிக்கிழறம
(நவம்பாாா் -12 ஆம் கததி) பதாடங்குகிைது.
கதசிய சாதறனக்கான ஆய்வு மத்திய அரசின் கல்வித்துறை
அறமச்சகத்தால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சுழற்சி முறையில்
கமற்பகாள்ளப்பட்டு வரப்படுகிைது. இது மாணவாாா்களின் கற்ைல் குறித்த
கதசிய அளவிலான மிகப் பபரிய கணக்பகடுப்பாகும். பள்ளிக் கல்வியின்
நிறல, அறமப்பு, பசயல்திைனுக்கான பிரதிபலிப்றப இந்த ஆய்வு
வழங்குகிைது.
குறிப்பாக பள்ளிக்குழந்றதகளின் திைன்கறள மதிப்பீடு பசய்து அதில்
கமம்பாடுகளுக்கான திறசறயக் கண்டறிய இந்த ஆய்வுகள்
உதவுகின்ைன. கறடசியாக கடந்த 2017 ஆண்டில் 3, 5, 8 வகுப்புகளில்
மட்டும் மத்திய அரசால் இந்த ஆய்வு கமற்பகாள்ளப்பட்டது.
தற்கபாது கூடுதலாக 10 ஆம் வகுப்பும் இறணக்கப்பட்டு இந்த திட்டம்
பவள்ளிக்கிழறம (நவம்பாாா் 12-ஆம் கததி) நாடு முழுவதும்
பதாடங்கப்படுகிைது.
பகாறவட்-19 கநாய்த் பதாற்றின்கபாது கற்ைல்களின் பாதிப்பு மற்றும்
புதிய கற்ைல் மதிப்பிட்டு தீாாா்வு காணும் நடவடிக்றககளுக்கு இந்த ஆய்வு
உதவும் என மத்திய கல்வித்துறை புதன்கிழறம பதரிவித்துள்ளது.
கற்ைல் மூலம் மாணவாாா்கள் அறடயும் திைன்கறள அளவிட்டு மதிப்பிட
கதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (என்சிஇஆாாா்டி)
இதற்கான கட்டறமப்றப உருவாக்கியுள்ளது. இந்த ஆய்வுக்கான முறை,
கசாதறன, கதாாா்வுப் பபாருட்கள் கபான்ை மாதிரிகறள இதில் அடக்கம்.
இருப்பினும், மாதிரி பள்ளிகளில் கசாதறன அந்தந்த மாநிலங்கள்,
யூனியன் பிரகதச அரசுகளின் கல்வித்துறைகளுடன் மத்திய
இறடநிறலக் கல்வி வாரியம் இறணந்து பசய்யப்படும் என்றும் மத்திய
கல்வி அறமச்சகம் பவளியிட்ட அறிக்றகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2021-கதசிய சாதறனக்கான ஆய்வு, நாடு முழுவதும் உள்ள அரசுப்
பள்ளிகள் (மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு), அரசு உதவி பபறும்
பள்ளிகள் மற்றும் தனியாாாா் பள்ளிகளின் ஆகியறவகறளயும்
உள்ளடக்கியுள்ளது.
36 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதசங்களில் உள்ள 733
மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 1.23 லட்சம் பள்ளிகள், 38 லட்சம்
மாணவாாா்கள்
இந்தத்
திட்டத்தில்
இடம்பபறுவாாா்
என்று
எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிைது.





தமிழ், வங்கம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட 22 பமாழிகளில் இந்த
ஆய்வுத் கதாாா்வு நடத்தப்படும் என மத்திய கல்வி அறமச்சம்
பதரிவித்துள்ளது.
8. ஆசிய பசயிலிங்: கணபதி/வருண் இறண சாம்பியன்
ஓமனில் நறடபபற்ை ஆசிய 49 இஆாாா் பசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப்
கபாட்டியில்
ஆடவாாா்
பிரிவில்
இந்தியாவின்
வருண்
தக்காாா்/கக.சி.கணபதி இறண சாம்பியன் ஆனது. ஆசிய கபாட்டியில் இது
இந்த இறணயின் 3-ஆவது பதக்கமாகும்.
4 நாள்கள் நறடபபற்ை இப்கபாட்டியின் முடிவில் வருண்/கணபதி
இறண முதலிடம் பிடிக்க, ஓமனின் முசாப் அல் ஹாதி/வாலித் அல் கின்டி
இறண
பவள்ளியும்,
அகத
நாட்டின்
அகமது
அல்
ஹசானி/அப்துல்ரஹ்மான் அல் மஷாரி கைாடி பவண்கலமும் பவன்ைது.
இகத பிரிவில் கலந்துபகாண்ட மற்பைாரு இந்திய கைாடியான ஆனந்த்
தாக்குாாா்/சத்யம் ரங்காட், 29-ஆவது இடம் பிடித்தனாாா்.
மகளிருக்கு 2-ஆம் இடம்: இகதகபாட்டியில் மகளிாாா் பிரிவில்
இந்தியாவின் ஹாாா்ஷிதா கதாமாாா்/ஸ்கவதா பஷாாா்பவகாாாா் இறண
பவள்ளிப் பதக்கம் பவன்ைது.
அடுத்தபடியாக, வருண்/கணபதி இறண அகத நகரில் வரும் 16-ஆம்
கததி முதல் நறடபபை இருக்கும் உலக சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியிலும்
கலந்துபகாள்கிைது.
9. பகவான் பிர்சா முண்டா பிைந்த நவம்பர் 15ம் கததிறய, ைன்ைாதிய
பகௌரவ் தினமாக அறிவிக்க மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல்:
தீரமான பழங்குடியின சுதந்திர கபாராட்ட வீரர்கறள நிறனவு கூைவும்,
நாட்டுக்காக
அவர்கள்
பசய்த
தியாகங்கறள
வருங்கால
தறலமுறையினர் அறியவும் நவம்பர் 15ம் கததிறய, ைன்ைாதிய
பகௌரவ்
தினமாக
அறிவிக்க பிரதமர்
திரு நகரந்திரகமாடி
தறலறமயிலான மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்தியாவின் சுதந்திர கபாராட்டம் சந்தால்கர்கள், தமார்கள், ககால்
இனத்தவர், பில், காசி இனத்தவர் மற்றும் மிகசா இனத்தவர் உட்பட
இன்னும் பல பழங்குடியின சமுதாயத்தினரால் வலுப்படுத்தப்பட்டது.
இந்த பழங்குடி இனத்தவர்கள் நடத்திய புரட்சிகர இயக்கங்கள் மற்றும்
கபாராட்டங்கள் அவர்களின் மகத்தான றதரியம் மற்றும் உன்னத
தியாகத்தால் குறிக்கப்பட்டன. ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிரான, நாட்டின் பல
பகுதிகறளச் கசர்ந்த பழங்குடியின இயக்கங்கள், நாட்டின் சுதந்திர
கபாராட்டத்துடன் இறணப்றப ஏற்படுத்தி பகாண்டு நாடு முழுவதும்
இந்தியர்கறள ஊக்குவித்தன. ஆனால், அந்த பழங்குடியின நாயகர்கள்
பற்றி, பபாது மக்கள் பலருக்கு பதரியாது. மாண்புமிகு பிரதமரின் 2016ம்
ஆண்டு சுதந்திர தின உறரறய பதாடர்ந்து, நாடு முழுவதும் 10
பழங்குடியின சுதந்திர கபாராட்ட வீரர்களின் அருங்காட்சியகம் அறமக்க
மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது.
ைன்ைாதிய பகௌரவ் தினம் அறிவிக்கப்பட்ட கததி, திரு பிர்சா
முண்டாவின் பிைந்த தினம். அவர் நாடு முழுவதும் உள்ள பழங்குடியின
மக்களால் பகவான் என அறழக்கப்பட்டார். ஆங்கில காலனி முறையின்
சுரண்டலுக்கு எதிராக பிர்சா முண்டா றதரியமாக கபாராடினார் மற்றும்
ஆங்கிகலய அடக்குமுறைக்கு எதிராக புரட்சிக்கு அறழப்பு விடுத்தார்.
இந்த அறிவிப்பு, பழங்குடியின சமுதாயத்தின் பபருறமயான வரலாறு
மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்றத அங்கீகரிக்கிைது. இந்த நாள்
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பகாண்டாடப்படும் மற்றும் பழங்குடியின கலாச்சார
பாரம்பரியத்றத பாதுகாக்கும் முயற்சிகள் அங்கீகரிக்கப்படும்.
ராஞ்சியில் உள்ள பழங்குடியினர் சுதந்திர அருங்காட்சியகம் அறமக்கும்
இடத்தில்தான் பிர்சா முண்டா இைந்தார். இந்த அருங்காட்சியகத்றத
பிரதமர் திைந்து றவப்பார். பழங்குடியின மக்களில் 75 ஆண்டு
வரலாறை நிறனவு கூறும் வறகயில் இந்தாண்டு நவம்பர் 15ம் கததி
முதல் 22ம் கததி வறர ஒருவார கால பகாண்டாட்டத்துக்கு மத்திய அரசு
திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, மாநில
அரசுகளுடன் இறணந்து பல நடவடிக்றககறள கமற்பகாள்ள
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த
நிகழ்ச்சிகள்,
பழங்குடியினரின்
தனித்துவமான கலாச்சார பாரம்பரியம், சுதந்திர கபாராட்டத்தில்
அவர்களின் பங்களிப்பு ஆகியவற்றை பவளிப்படுத்தும்.

பமாழி, கணிதம், சுற்றுச்சூழல் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் ஆங்கிலம்
பாடங்களில் வகுப்புகளுக்கு தகுந்தவாறு ஆய்வு கமற்பகாள்ளப்படுகிைது.











 









10. குமரிறயச் கசர்ந்த கதவசகாயத்துக்கு புனிதர் பட்டம் : வாடிகனில் கம
15-ம் கததி வழங்கப்படுகிைது
குமரி மாவட்டத்றதச் கசர்ந்த அருளாளர் மறை சாட்சி கதவசகாயத்துக்கு
புனிதர் பட்டம், அடுத்த ஆண்டு கம 15-ம் கததி வாடிகனில் வழங்கப்பட
உள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நட்டாலத்றத கசர்ந்தவர் கதவசகாயம். கடந்த
1745-ம் ஆண்டு கம 14-ம் கததி கிறிஸ்தவராக திருமுழுக்கு பபற்ைார்.
ஆரல்வாய்பமாழி காற்ைாடிமறலயில் 1752-ம் ஆண்டு ைனவரி 14-ம்
கததி சுட்டுக் பகால்லப்பட்டார். கத்கதாலிக்க கிறிஸ்தவ சறபயின்
மறைசாட்சியாக கதவசகாயம் கபாற்ைப்படுகிைார்.







கடந்த 70 ஆண்டுகளில் 17 சதவீதம் வீடுகள் மட்டுகம குடிநீர் குழாய்
இறணப்றப பபற்ைன. ஆனால், பகாபரானா பதாற்று சூழல் காரணமாக
சிக்கல்கள் இருந்த கபாதிலும் நாங்கள் கூடுதலாக 27 சதவீதம்
வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்றப வழங்கி இருக்கிகைாம்.
தற்கபாது 8.5 ககாடி பபண்கள் வீடுகளில் குடிநீர் குழாய் இறணப்றப
பபற்றுள்ளனர். ைல் ஜீவன் திட்டம் பதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து இதுவறர
5.5 ககாடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது,”
என்ைார்.

இவறர சிைப்பிக்கும் வறகயில் 2012-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 2-ம் கததி,
கதவசகாயத்றத `முக்திகபறு பபற்ைவர்’ என வாடிகன் கபராயம்
அறிவித்தது. அன்றையதினம் இதற்கான விழா நாகர்ககாவில் கார்மல்
பள்ளியில் நறடபபற்ைது. பின்னர், 2020 பிப்ரவரி 21-ம் கததி,
`கதவசகாயத்துக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கலாம்’ என கபாப் ஆண்டவர்
அறிவித்தார்.
கடந்த கம மாதம் வாடிகனில் நடந்த கர்தினால்கள் கூட்டத்தில்,
கதவசகாயத் துக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கும் இடமாக, வாடிகன் புனித
பீட்டர் சதுக்கம் அறிவிக்கப்பட்டது. ககரானா பரவலால் இதற்கான நாள்
அறிவிக்கப்படாமல் இருந்தது.
இந்நிறலயில், அடுத்த ஆண்டு கம 15-ம் கததி வாடிகனில் பீட்டர்
சதுக்கத்தில் நறடபபறும் விழாவில், மறைசாட்சி கதவசகாயத்துக்கு
புனிதர் பட்டம் வழங்கப்படுகிைது. இதற்கான உத்தரவு கடிதம்,
நாகர்ககாவில் ககாட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயர் நசகரன் சூறச மற்றும்
பபாறுப்பாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
வழக்கமாக சர்ச்சுடன் பதாடர்புறடய பாதிரியார்கள், பிஷப்கள்,
கார்டினல் களுக்குத்தான் அவர்களின் அற்புதங்கறளப் பபாறுத்து
புனிதர் பட்டம் வழங்கப்படும். ஆனால், இந்தியாவில் தமிழகத்தில் பிைந்த
சாதாரண மனிதர் ஒருவருக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்குவது இதுகவ
முதல்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
11.
அங்கன்வாடி
பணியிடங்கள்:
றகவிடப்பட்கடாருக்கு 25 சதவீத இடங்கள்

விதறவ-கணவனால்

அங்கன்வாடி, அங்கன்வாடி உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்களில் 25
சதவீத இடங்கள் விதறவகள், கணவனால் றகவிடப்பட்கடாறரக்
பகாண்டு நிரப்பப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இது பதாடாாா்பாக சமூக நலன் மற்றும் மகளிாாா் உரிறமத் துறை
முதன்றமச் பசயலாளாாா் ஷம்பு கல்கலாலிகாாா், பசவ்வாய்க்கிழறம
பவளியிட்ட உத்தரவு:
அங்கன்வாடி பணியாளாாா்கள், குறு அங்கன்வாடிப் பணியாளாாா் மற்றும்
அங்கன்வாடி உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்கறள நிரம்பும் கபாது,
இனசுழற்சி முறையிலான இடஒதுக்கீட்டு முறைறயப் பின்பற்ை
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கமலும், இந்தப் பணிகளுக்கு பபண்கறள
மட்டுகம பணியமாாா்த்த கவண்டுபமன உத்தரவு பிைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
சத்துணவுத் துறை: புரட்சித் தறலவாாா் எம்.ஜி.ஆாாா். சத்துணவுத்
திட்டத்தின் கீழ் சத்துணவு அறமப்பாளாாா், சறமயலாாா் மற்றும் சறமயல்
உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்கறள நிரப்பும் கபாது 25 சதவீத
இடங்கள் விதறவகள் மற்றும் கணவரால் றகவிடப்பட்கடாருக்கு
ஒதுக்கப்படுகிைது.
அங்கன்வாடி ஊழியாாா்கள் காலிப் பணியிடங்களில் ஆதரவற்ை
விதறவகள்,
கணவனால்
றகவிடப்பட்கடாருக்கு
25
சதவீத
இடஒதுக்கீடு வழங்க உரிய திருத்தங்கறள பவளியிட கவண்டுபமன
ஒருங்கிறணந்த குழந்றத வளாாா்ச்சிப் பணிகள் இயக்குநாாா் அரறசக்
ககட்டுக் பகாண்டாாாா். அதன்படி, அங்கன்வாடிப் பணியாளாாா், குறு
அங்கன்வாடி பணியாளாாா் மற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளாாா்
பணியிடங்களுக்கான கநரடி நியமனங்களில் 25 சதவீத பணியிடங்கள்,
விதறவகள் அல்லது கணவரால் றகவிடப்பட்கடாறரக் பகாண்டு
முன்னுரிறமயின் அடிப்பறடயில் நிரப்பப்படும்.
12. 5.5 ககாடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்பு: ஒன்றிய அறமச்சர்
தகவல்
படல்லியில் 5வது ஐஎஸ்சி -ஐஎப்சிசிஐ துப்புரவு விருதுகள் மற்றும்
இந்திய துப்புரவு மாநாடு நறடபபற்ைது. இதில் ஒன்றிய ைல் சக்தி துறை
அறமச்சர் ககைந்திர சிங் பஷகாவத் கலந்து பகாண்டு கபசியதாவது:











 













1. COVID தடுப்பூசிகளை வாங்குவதற்காக $2 பில்லியன் அமெரிக்க

5. ‘பஞ்சாமிர்த கலளவ’யுடன் கதாடர்புளடயது எது?

டாலர் கடனுக்கு, இந்தியா, எந்த நிறுவனங்களிடம் விண்ணப்பித்து
உள்ைது?

அ) ெருவநிளல ைாற்றம் 
ஆ) உட்கட்டளைப்பு டைம்ொடு

அ) உலக வங்கி

இ) துளறமுக கட்டுைாைம்

ஆ) ADB-AIIB 

ஈ) இந்தியா ைற்றும் பூட்டான் இளடடய இருதரப்பு உறவுகள்

இ) BRICS வங்கி

✓

‘ெஞ்சாமிர்த கலளவ’ என்ெது கிைாஸ்டகாவில் நளடமெற்ற CoP26
மாநாட்டின்ப ாது இந்தியப் பிரதைரால் முன்மைாழியப்ெட்ட 5 ைடி உத்தி
ஆகும். இந்த உத்தி, 2030ஆம் ஆண்டைவில் உலகம் நீடித்த வைர்ச்சி
இலக்குகளை அளடய உதவுகிறது.

✓

ைணிலாளவச் சார்ந்த ADB $1.5 பில்லியனும் ைற்றும் மெய்ஜிங்ளகச்
சார்ந்த AIIB $500 மில்லியனும் வழங்க ெரிசீலித்து வருகின்றை. சுைார்
667 மில்லியன் டடாஸ் டகாவிட் தடுப்பூசிகள், கடன்மூலம் வாங்கப்ெடும்
எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.

ெஞ்சாமிர்த கலளவயில் 2030’க்குள் 500 GW புளதெடிவைற்ற ஆற்றல்
திறன், 2030’க்குள் 50% புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறன், 2030’க்குள் 1
பில்லியன் டன் கரியமில உமிழ்ளவக் குளறத்தல், கார்ென் தீவிரத்ளத
2030’இல் 45% ஆக குளறத்தல், 2030’இல் நிகர சுழியத்ளத அளடதல்
ஆகியளவ உள்ைடங்கும்.

2. இந்தியாவும் எந்த நாடும் பசுளை ளைட்ரஜளன ஆராயவும்,

6. 3 முக்கியைான இயற்ளக பாதுகாப்பு பணிகளை நிர்வகிப்பதற்கு

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி வழித்தடங்களை அளைக்கவும், இயற்ளக
எரிவாயு துளையில் திட்டங்களை அளைக்கவும் ஒப்புக்ககாண்டன?

SPV’ஐ முதன்முதலில் அளைத்த இந்திய ைாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு 

அ) அமைரிக்கா

ஆ) டகரைா

ஆ) மெர்ைனி

இ) ஒடிஸா

இ) இத்தாலி 

ஈ) குெராத்

ஈ) IMF

✓

COVID தடுப்பூசிகளை வாங்குவதற்காக, ஆசிய உட்கட்டளைப்பு முதலீட்டு

வங்கி (AIIB) ைற்றும் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி ஆகியவற்றில் (ADB)
இந்தியா $2 பில்லியன் அமைரிக்க டாலர் கடளைப் மெற்றுள்ைது.

✓

ஈ) ரஷ்யா

✓



இந்தியாவும் இத்தாலியும் ெசுளை ளைட்ரெனின் வைர்ச்சி, புதுப்பிக்கத்த
-க்க எரிசக்தி வழித்தடங்கள் ைற்றும் இயற்ளக எரிவாயு துளறயில்
திட்டங்களை அளைக்க ஒப்புக்மகாண்டுள்ைை. டராமில் நளடமெற்ற ஜி
20 உச்சிைாநாட்ளடமயாட்டி, பிரதைர் டைாடி, இத்தாலிய பிரதைர் ைரிடயா
டிராகியுடன் டநரில் சந்தித்துப் டெசிய பிறகு, அதுகுறித்த கூட்டறிக்ளக
மவளியிடப்ெட்டது. இந்தியா ைற்றும் இத்தாலி இளடடய (2020-2024)
டைம்ெடுத்தப்ெட்ட கூட்டாண்ளைக்காை மசயல் திட்டம் கடந்த 2020’இல்
ளகமயழுத்தாைது.

✓

மூன்று முக்கியைாை இயற்ளக ொதுகாப்பு ெணிகளை மதாழில்ரீதியாக
நிர்வகிப்ெதற்காக, ‘தமிழ்நாடு ெசுளை காலநிளல நிறுவைம்’ என்ற
மெயரில் முதன்முளறயாக சிறப்பு டநாக்கம் மகாண்ட நிறுவைத்ளத
(SPV) தமிழ்நாடு அளைத்துள்ைது.

✓

இந்நிறுவைம் தமிழ்நாடு ெருவநிளல ைாற்றம், தமிழ்நாடு ெசுளை ைற்றும்
தமிழ்நாடு ஈரநிலப்ெணிகள் ஆகியவற்ளற நிர்வகிக்கும். இதன் அங்கீகரி
-க்கப்ெட்ட மூலதைம் `5 டகாடி ஆகும். ைாநில சுற்றுச்சூழல் மசயலாைர்
இந்த நிறுவைத்தின் தளலவர் ைற்றும் MDஆக உள்ளார்.

7. சமீபத்தில் திைந்து ளவக்கப்பட்ட கருட் சட்டி பாலம் அளைந்துள்ை
3. ‘Don’t Choose Extinction’ என்பது சமீபத்தில் எந்த நிறுவனத்தால்

ைாநிலம் எது?

கதாடங்கப்பட்ட ஒரு பரப்புளரயாகும்?

அ) தமிழ்நாடு

அ) UNDP 

ஆ) உத்தரகாண்ட் 

ஆ) UNEP

இ) ைத்திய பிரடதசம்

இ) FAO

ஈ) உத்தர பிரடதசம்

ஈ) WWF

✓

✓

ஐநா வைர்ச்சித்திட்டைாைது (UNDP), சமீெத்தில் ‘அழிளவத் டதர்ந்மதடுக்க
டவண்டாம்’ என்ற தளலப்பில் ஒரு காம ாலிப் ெரப்புளரளய
மதாடங்கியது. ெருவநிளல ைாற்றத்திற்கு எதிராை உலகைாவிய
நடவடிக்ளககளை எடுத்துளரக்க அளைவளரயும் வலியுறுத்துதற்காக,
‘ஃபிரான்கி தி ளடடைா’ என்ற ளடடைாசளர அதன் சின்ைைாக
அறிவித்தது. காம ாலிப் ெரப்புளரயுடன், இந்த முயற்சிக்கு ஆதரவாக
‘Don’t Choose Extinction’ என்ற இள யதைத்ளதயும் அந்த நிறுவைம்
அறிமுகப்ெடுத்தியது. டைலும், ஃபிரான்கிக்காக டுவிட்டர் க க்கு
ஒன்றும் உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது.

இந்தியப் பிரதைர் நடரந்திர டைாடி சமீெத்தில் `1 டகாடி ைதிப்பிலாை ெல
திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிைார். ைந்தாகினி ஆற்றின் கருட் சட்டி
ொலம் உட்ெட டகதார்நாத்தில் ெல்டவறு வைர்ச்சித் திட்டங்களை அவர்
நாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்தார். அவர் ஸ்ரீ ஆதி சங்கராச்சாரியார் சைாதி
ைற்றும் சிளலளய திறந்து ளவத்தார்.

8. ‘கபாது விவகாரங்கள்’ பிரிவின்கீழ், 2020ஆம் ஆண்டுக்கான
‘பத்ை விபூஷன்’ விருளத கவன்ைவர் யார்?
அ) ஷின்டசா அடெ 
ஆ) டகாத்தெய இராெெக்ச

4. பண்ளடய பபரரசுகைான தாதன் ைற்றும் லிஹ்யாளன தற்பபாது

இ) டேக் ைசீைா

அகழாய்வு கசய்துவருகிை நாடு எது?

ஈ) K P சர்ைா ஒலி

அ) மசௌதி அடரபியா 

✓

ெத்ை விருதுகள், 2021’இல் 119 நெர்களுக்கு வழங்கப்ெட்டை. COVID-19
மதாற்று கார ைாக விருது மெற்றவர்களைக் மகௌரவிக்கும் விழாளவ
2020’இல் நடத்த முடியவில்ளல. இந்தப் ெட்டியலில் 7 ‘ெத்ை விபூேன்’,
10 ‘ெத்ை பூேன்’ ைற்றும் 102 ‘ெத்ைஸ்ரீ’ விருது மெற்றவர்கள் உள்ைைர்.

✓

இதில் 16 விருதுகள் ைர த்திற்குப்பின் வழங்கப்ெட்டுள்ைை. இவ்விருது
மெற்றவர்களின் ெட்டியலில் 29 மெண்களும் 1 திருநங்ளகயும் அடங்குவ
-ர். முன்ைாள் ெப்ொனிய பிரதைர் ஷின்டசா அடெவ், ‘மொது
விவகாரங்கள்’ பிரிவின்கீழ் இவ்விருதுக்கு டதர்ந்மதடுக்கப்ெட்டார்.

ஆ) டநொைம்
இ) வங்காைடதசம்
ஈ) இஸ்டரல்
✓

மசௌதி அடரபியாவில் உள்ை மதால்மொருள் ஆராய்ச்சியாைர்கள்
ெண்ளடயகால டெரரசுகைாை தாதன் ைற்றும் லிஹ்யான் குறித்த
அகழ்வாராய்ச்சிகளை ஐந்து இடங்களில் டைற்மகாண்டு வருகின்றைர்.
இந்தப் டெரரசுகள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மசழித்து வைர்ந்த
முக்கியைாை பிராந்திய ஆற்றல்கைாக இருந்தை. இந்தத் திட்டம் மசௌதிபிமரஞ்சு கூட்டாண்ளைத் திட்டைாகும்.











 









9. PMJDY ைற்றும் குளைக்கப்பட்ட குற்ைங்கள் குறித்த ைதிப்பீட்ளட
எந்த வங்கியின் ஆராய்ச்சித் துளை கவளியிட்டது?
அ) RBI
ஆ) SBI 
இ) PNB
ஈ) கைரா வங்கி
✓

ொரத ஸ்டடட் வங்கியின் மொருைாதார ஆராய்ச்சித் துளறயின்ெடி, அதிக
பிரதைர் ென் தன் டயாெைா (PMJDY) க க்கு இருப்புகளைக் மகாண்ட
ைாநிலங்களில் குற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அைவில் குளறந்துள்ைை.
அத்தளகய ைாநிலங்களில் ைதுொைம் ைற்றும் புளகயிளலப் மொருட்கள்
டொன்ற டொளதப்மொருட்களின் நுகர்வு புள்ளிவிவர ரீதியாகவும்
மொருைாதார ரீதியாகவும் குறிப்பிடத்தக்க வீழ்ச்சிளயக் கண்டுள்ைை.

10.“திசுவைர்ப்பு அடிப்பளடயிலான விளத உருளை விதிகள்”, எந்த
இந்திய ைாநிலத்தின் அளைச்சரளவயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன?
அ) டகரைா
ஆ) அஸ்ஸாம்
இ) ைத்திய பிரடதசம்
ஈ) ெஞ்சாப் 

✓

ெஞ்சாப் அளைச்சரளவ ‘ெஞ்சாப் திசுவைர்ப்பு அடிப்ெளடயிலாை விளத
உருளைக்கிழங்கு
விதிகள்-2021’க்கு
ஒப்புதல்
அளித்துள்ைது.
இவ்விதிகள் ெஞ்சாப் ைாநிலத்ளத நிளலயாை உருளைக்கிழங்கு விளத
ளையைாக டைம்ெடுத்துவளத டநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ைது.

✓

இதன்மூலம் ெஞ்சாப் ைாநிலத்தில் உருளைக்கிழங்கு சாகுெடி அதிகரிக்கு
-ம் எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இந்த விதிகளின் மூலம், திசு வைர்ப்பு
அடிப்ெளடயிலாை சான்றிதழ் வசதிளயப் மெற்ற நாட்டின் முதல் ைாநிலம்
ஆக ெஞ்சாப் ைாநிலம் இருக்கும்.


1. நிலநடுக்கத்ளத துல்லியைாக அறிய மசன்ளை ஐஐடி.யில் புதிய
மதாழில்நுட்ெம் கண்டுபிடிப்பு
மசன்ளை
ஐஐடியில்
நிலநடுக்கங்களைத்
துல்லியைாக
கண்டறிவதற்காை புதிய மதாழில் நுட்ெத்ளத உருவாக்கியுள்ைைாா்.
நிலநடுக்க சமிக்ளைகளில் முதல் அதிாா்வளலகளை துல்லியைாகக்
கண்டறிந்து,
மிகக்
குளறந்த
டநரத்தில்
உயிாா்களைக்
காப்ொற்றுவதற்காை நடவடிக்ளககளை எடுக்க இந்தத் மதாழில்நுட்ெம்
ெயன்ெடும் எைவும் கண்டறிந்த வல்லுநாா்கள் கூறியுள்ைைாா்.







தூண்டப்ெட்ட நிகழ்வுகைால் ஏற்ெடும் டசதங்களைக் குளறப்ெதற்கும்
அவசியம்’ எைத் மதரிவித்துள்ைாாா்.
நில அதிாா்வு சமிக்ளைகள்: முக்கியைாக கடலில் அளலகள், பூமியின்
டைடலாட்டத்தில் ஏற்ெடும் ைாற்றங்கள், வளிைண்டல ைாறுொடுகள்
ைற்றும் ைனிதச் மசயல்ொடுகள் கார ைாக நிலம் மதாடாா்ந்து
அதிாா்வளடகிறது.நில
அதிாா்வு
சமிக்ளைகள்
இயற்ளகயாை
(நிலநடுக்கங்கள், எரிைளல மவடிப்புகள், சுைாமி டொன்றளவ) அல்லது
ைனிதைால் உருவாக்கப்ெட்ட (அதிக டொக்குவரத்து, அணு மவடிப்புகள்,
சுரங்க
நடவடிக்ளககள்
டொன்றளவ)
மூலங்களிலிருந்து
உருவாக்கப்ெடலாம்.
அளைத்து நில அதிாா்வு நிகழ்வுகளும் அவற்றின் அைவிற்கு
விகிதாசாரைாை ஆற்றளல மவளியிடுகின்றை. மவளியிடப்ெட்ட இந்த
ஆற்றல், ஒரு அளலயாக அளைத்து திளசகளிலும் நகாா்ந்து, ஒரு நில
அதிாா்வு அைவி மூலம் நில அதிாா்வு சமிக்ளையாகப் ெதிவு
மசய்யப்ெடுகிறது.
சீஸ்டைாகிராம்கள்
என்ெது
நில
அதிாா்வு
இயக்கத்திளை ெதிவு மசய்யும் வளரெடங்கைாகும்.
முக்கியப் ெயன்கள்: இந்த நில அதிாா்வு வளரெடங்களின் ெகுப்ொய்வு,
பூமியின் மசயல்ொட்ளடப் புரிந்துமகாள்வதற்கும், நிலநடுக்கங்களுக்காை
முன்கூட்டிய எச்சரிக்ளக அளைப்புகளை அளைப்ெதற்கும், மூல
இடங்களைத் தீாா்ைானிப்ெதற்கும் , பிற நில அதிாா்வு நிகழ்வுகளின்
மூலத்ளதக் கண்டறிவதற்கும் இன்றியளையாதது. நிலநடுக்கத்தின்
டசதப் ெகுதிளயக் கண்டறிவது அல்லது கணிப்ெது உயிாா்களைப்
ொதுகாப்ெதிலும் மசாத்து இழப்ளெத் தடுப்ெதிலும் மெரும் ெங்கு
வகிக்கிறது.
2. டகாவா 52-ஆவது சாா்வடதச திளரப்ெட விழா: விருதுப் டொட்டியில்
15 திளரப்ெடங்கள்
டகாவாவில் இந்தைாத இறுதியில் நளடமெற உள்ை 52-ஆவது இந்திய
சாா்வடதச திளரப்ெட விழாவில் தங்க ையில் உள்ளிட்ட விருதுகளுக்கு
இரு ைராத்தி ெடங்கள் உள்ெட 15 சாா்வடதச ெடங்கள் டொட்டிக்கு டதாா்வு
மசய்யப்ெட்டுள்ைது. இந்தப் ெட்டியளல ைத்திய தகவல், ஒலிெரப்புத் துளற
அளைச்சகம் வியாழக்கிழளை மவளியிட்டுள்ைது.
அதன் விவரம் வருைாறு: டதாா்வு மசய்யப்ெட்டுள்ை திளரப்ெடங்களில்
பின்லாந்து நாட்டின் எனி டட நவ் , அமைரிக்கா - நியூமைக்சிடகா ெடைாை
டலண்ட் ஆப் ட்ரிம்ஸ் , ெராகுடவயின் சாாா்லட், டராைானியாவின்
இன்ட்ரடகால்ட், டொலந்து நாட்டின் லீடாா், ரஷியாவின் ைாஸ்டகா டஸ்
நாட் டைென் ைற்றும் தி டாாா்ம், வங்கடதசத்தின் டநா கிரவுண்ட் பிைத்
த ஃபீட் , ெப்ொனின் ரிங் வாண்ட ரிங், மசக் குடியரசின் டசவிங் ஒன் ைூ
வாஸ் மடட், பிடரசிலின் தி ொா்ஸ்ட் ஃொலன் டொன்ற மவளிநாட்டு
ெடங்களும், இந்திய அைவில் டகாதாவரி (ைராத்தி), டை வசந்த்ராவ்
(ைராத்தி) ; மசம்டகாாா் (டிைாசா-திமெத் மைாழி) டொன்ற ெடங்களும்
டொட்டிக்குத் டதாா்வாகியுள்ைை.

மசன்ளை
ஐஐடியின்
புதிய
மதாழில்
நுட்ெம்,
நிலநடுக்க
அதிாா்வளலகளின் துல்லியைாை டநரத்ளத ைதிப்பிடுவது, ஒரு
வலுவாை ஆரம்ெ எச்சரிக்ளக அளைப்ளெ உருவாக்குவதுடன், சுைாாா்
30 விநாடிகள் முதல் 2 நிமிேங்கள் வளர தற்காத்துக் மகாள்வதற்குத்
தயாாா் மசய்து மகாள்ை டநரத்ளதயும் வழங்குகிறது.

தங்க ையில் விருது ரூ.40 லட்சம்: டதாா்வு மசய்யப்ெடும் சிறந்த
திளரப்ெடத்துக்காை தங்க ையில் விருது ரூ.40,00,000 டராக்கப் ெரிசு,
சான்றிதழ் அடங்கும். சிறந்த இயக்குநருக்காை ெடத்திற்கு மவள்ளி ையில்
விருது ரூ.15,00,000 மராக்கம், சான்றிதழ் அடங்கும். சிறந்த நடிகாா்,
நடிளககளுக்காை மவள்ளி ையில் விருது, தலா ரூ.10,00,000 லட்சம்
மராக்கம், சான்றிதழ் அடங்கும்.

பூமியின் டைற்ெரப்பு வளர அளலகள் தாக்குவதற்கு முன் கிளடக்கும்
இந்த டநரம் மிகவும் ெயைளிக்கக்கூடியது. நிலநடுக்கத்ளதக்
கண்டறிந்து
மதரிவிப்ெதற்காை
டநரம்
குளறவாைதாகத்
டதான்றிைாலும், அணு உளலகள், மைட்டரா டொன்ற டொக்குவரத்து,
உயாா் கட்டடங்களில் உள்ை லிப்ட்கள் ஆகியவற்ளற நிறுத்தவும்
எண் ற்ற உயிாா்களைக் காப்ொற்றவும் இந்த காலம் டொதுைாைது.

சிறப்பு நடுவாா் விருது: நடுவாா் டதாா்வு மசய்யும் ெடத்துக்கு, அந்தப் ெடத்தின்
இயக்நருக்கு மவள்ளி ையில் விருதாக சான்றிதழ், ரூ.15,00,000 மராக்கம்
வழங்கப்ெடுகிறது. 52-ஆவது இந்திய சாா்வடதச திளரப்ெட விழா வரும்
நவம்ொா் 20 முதல் 28-ஆம் டததி வளர நளடமெறுகிறது. இந்த
விழாவில் உள்நாடு ைற்றும் சாா்வடதச ொாா்ளவயாைாா்களுக்கு 45
திளரெடங்கள் திளரயிடப்ெட உள்ைை.

மசன்ளை ஐஐடியின் மகமிக்கல் மொறியியல் துளற டெராசிரியாா் அருண்
டக தங்கிராலா வழிகாட்டுதலில், ஆராய்ச்சி ைா வி காஞ்சன் அகாா்வால்
இதற்காை ஆய்வுகளை டைற்மகாண்டாாா். இந்த ஆராய்ச்சியின்
கண்டுபிடிப்புகள் புகழ்மெற்ற சக ைதிப்ொய்வு மசய்யப்ெட்ட அறிவியல்
இதழாை ‘பிைாஸ் ஒன்’ -இல் மவளியிடப்ெட்டுள்ைை. இதுகுறித்து
மசன்ளை ஐஐடி ஆராய்ச்சி ைா வி காஞ்சன் அகாா்வால் கூறியது: ‘பிஅளல வருளக குறித்த தகவல், நிலநடுக்கத்தின் அைவு, ஆழம் ைற்றும்
ளையப்புள்ளி, இடம் டொன்ற பிற மூல அைவு உருக்களைத்
தீாா்ைானிப்ெதில் முக்கியைாைது. எைடவ, பி-அளல கண்டறிதல்
சிக்கலுக்கு உறுதியாை, துல்லியைாை தீாா்வாக அளையும். நிலநடுக்க
விவரங்களைச் சரியாக ைதிப்பிடுவதற்கும், நிலநடுக்கம் அல்லது பிற









3. கிராை சுற்றுலா: ைத்திய பிரடதசைாநிலத்துக்கு சாா்வடதச விருது
ைத்திய பிரடதச சுற்றுலா வாரியத்தின் கிராப்புற சுற்றுலாத் திட்டத்துக்கு
‘டவாா்ல்ட் டிராவல் ைாாா்ட்’
அளைப்பின் சிறந்த சுற்றுலாத்
திட்டத்துக்காை விருது கிளடத்துள்ைது.
கடராைாவுக்கு பின் சுற்றுலா டைம்ெடுத்தப்ெட்ட இடங்களைக்
க க்கில்மகாண்டு இந்த விருது அளிக்கப்ெட்டது. இடத கிராை சுற்றுலா
பிரிவில் பிராந்திய அைவிலாை ஸ்வாா்
புரஸ்காாா் விருதும் ைத்திய
பிரடதச சுற்றுலாத் துளறக்கு கிளடத்துள்ைது. இது தவிர மெண்களுக்கு
ொதுகாப்ொை சுற்றுலா தலங்கள் பிரிவிலும் ைத்திய பிரடதசத்துக்கு
விருது கிளடத்துள்ைது.



 















இது மதாடாா்ொக ைத்திய பிரடதச ைாநில சுற்றுலாத் துளற முதன்ளைச்
மசயலாைாா் டசகாா் சுக்லா கூறுளகயில், ‘சாா்வடதச அைவில் சுற்றுலாத்
துளறயில் ைத்திய பிரடதசத்துக்கு விருதுகள் கிளடத்துள்ைது
ைாநிலத்துக்கு ைட்டுைல்ல நைது டதசத்துக்டக மெருளை டசாா்க்கும்
விேயைாகும். ைத்திய பிரடதசத்ளத சுற்றுலாத் துளறயில் சிறப்பிடத்துக்கு
மகாண்டு மசல்ல டவண்டும் என்று ைாநில முதல்வாா் சிவராஜ் சிங்
மசௌைான் டைற்மகாண்ட முயற்சியும் இதற்கு முக்கியக் கார ம்.
லண்டனில் கடந்த வாரம் நளடமெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த விருளத
ைாநில சுற்றுலாத் துளற அதிகாரிகள் மெற்றுக் மகாண்டைாா்.

ஐடராப்பிய பிராந்திய ஓென் டொட்டியாக நளடமெற்ற இந்த கிரான்
டகைாரியா சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் டநத்ரா, ஐஎல்சிஏ 6 பிரிவில்
நளடமெற்ற 6 ெந்தயங்களில் 3-இல் முதலாவதாக வந்து 10 மநட்
புள்ளிகளுடன் தங்கப் ெதக்கத்ளத ளகப்ெற்றிைாாா். அடத பிரிவில்
ஸ்மெயிளைச் டசாா்ந்த மெனிடடா லாஞ்டசா, ைாாா்டிைா மரய்டைா
காச்டசா முளறடய 2 ைற்றும் 3-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தைாா். இந்தப்
டொட்டியில் 3 நாடுகளைச் டசாா்ந்த 20 டொட்டியாைாா்கள் ெங்டகற்றைாா்.
அதில் டநத்ரா உள்ெட 3 டொா் டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்கில்
ெங்டகற்றவாா்கைாவாா்.

கிராை சுற்றுலாத் திட்டத்தின்கீழ் ைத்திய பிரடதசத்தில் 100 கிராைங்கள்
உள்ளாா்
ைக்களின்
ஒத்துளழப்புடன்
டைம்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைை.
கிராைப்புற ொரம்ெரிய உ வு, நாட்டுப் புற இளச, கிராைப்புற
விளையாட்டு, உள்ளாா் களலகள், ளகவிளைப் மொருள்கள்,
இளைைாா்களின் திறன் டைம்ொடு ஆகிவற்றுக்கு முக்கியத்துவம்
அளித்ததன் மூலம் இந்த விருதுகள் சாத்தியைாகியுள்ைை’ என்றாாா்.

விஷ்ணுவுக்கு மவண்கலம்: இதனிளடடய, ஸ்மெயினின் ொாா்சிடலாைா
நகரில் நளடமெற்ற ஐஎல்சிஏ உலக மசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில்
இந்தியாவின் விஷ்ணு 25-ஆவது இடம் பிடித்தாாா். ைற்மறாரு
இந்தியராை டைாகித் 106-ஆவதாக வந்தாாா். இந்தப் டொட்டியில்
மைாத்தம் 135 டொா் ெங்டகற்றைாா். டொட்டியாைாா்களிடலடய மிக இைம்
வயது வீராா், உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் 25-ஆவது இடம் பிடித்த முதல்
ஆசிய வீராா் என்ற மெருளைகளை விஷ்ணு மெற்றாாா்.

4. ரிசர்வ் வங்கியின் இரு திட்டங்கள் இன்று துவக்குகிறார் பிரதைர்
டைாடி
ரிசர்வ் வங்கியின் வாடிக்ளகயாைர் சார்ந்த இரு திட்டங்களை, பிரதைர்
டைாடி இன்று 'வீடிடயா கான்ெரன்ஸ்' வாயிலாக துவக்கி ளவக்கிறார்.
இது குறித்து பிரதைர்
கூறப்ெட்டுள்ைதாவது:

அலுவலகம்

மவளியிட்டுள்ை

அறிக்ளகயில்

'ஆர்.பி.ஐ., ரீமடய்ல் ளடரக்ட் ஸ்கீம்' ைற்றும் வங்கி வாடிக்ளகயாைர்களின்
குளறகள் அளைத்ளதயும் ஒடர குளடயின் கீழ் மகாண்டு வரும்,
'ைத்தியஸ்த தீர்ப்ொயம்' என்ற இரு திட்டங்களை பிரதைர் டைாடி இன்று
துவக்கி ளவக்கிறார்.
ஆர்.பி.ஐ., ரீமடய்ல் ளடரக்ட் திட்டத்தில், சில்லளர முதலீட்டாைர்கள் ரிசர்வ்
வங்கியின் வாயிலாக, ைத்திய - ைாநில அரசுகள் மவளியிடும் கடன்
ெத்திரங்களை தரகு கட்ட முன்றி வாங்கலாம்.
இதைால், சிறு முதலீட்டாைர்களும் சுலெைாக அரசு கடன் ெத்திரங்களில்
முதலீடு மசய்ய முடியும்.ைத்திய அரசு, 'ஒடர டதசம் - ஒடர ைத்தியஸ்த
தீர்ப்ொயம்' என்ற மகாள்ளகப்ெடி ஒடர வளலதைம், ஒடர மின்ைஞ்சல்,
ஒடர முகவரியில் வங்கி வாடிக்ளகயாைர்கள் புகார் மதரிவிக்கும்
வசதிளய ஏற்ெடுத்தியுள்ைது.
இதன்ெடி
ைத்தியஸ்த
தீர்ப்ொயம்
என்ற
டைம்ெடுத்தப்ெட்ட
வாடிக்ளகயாைர் குளற தீர்க்கும் திட்டத்ளதயும் டைாடி துவக்கி
ளவக்கிறார். இதைால், ரிசர்வ் வங்கியின் கீழ் உள்ை அளைத்து
வங்கிகளைச் டசர்ந்த வாடிக்ளகயாைர்களும், தங்கள் குளறகளை
ஒருங்கிள ந்த ஒடர வளலதைத்தில் மதரிவித்து, தீர்வு காணும் வசதி
கிளடக்கும்.

7. தமிழகத்தில் இயல்ளெ விட 54 சதவீதம் ைளழ அதிகம்
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு ெருவைளழ காலம் மதாடங்கியதில் இருந்து
அளைத்து ெகுதிகளிலும் ைளழ மெய்து வருகிறது. அந்த வளகயில்
ெருவைளழ மதாடங்கிய அக்டடாெர் ைாதம் முதல் டநற்று வளர
தமிழகத்தில் 26 மச.மீ. ைளழ ெதிவாகி இருக்க டவண்டும். ஆைால்
மதாடர் ைளழ கார ைாக தற்டொது 40 மச.மீ. வளர ைளழ மெய்து
இருக்கிறது. இது இயல்ளெ விட 54 சதவீதம் அதிகம். இதில்
அதிகெட்சைாக விழுப்புரம் ைாவட்டத்தில் 122 சதவீதம் அதிகைாக ைளழ
ெதிவாகியுள்ைது.
அதற்கடுத்தெடியாக திருவாரூர் ைாவட்டத்தில் 110 சதவீதமும்,
டகாளவயில் 103 சதவீதமும், அரியலூரில் 95 சதவீதமும் அதிகைாக
ைளழ மெய்திருக்கிறது.
மசன்ளைளய மொறுத்தவளரயில் இந்த ெருவைளழ காலத்தில் 77
சதவீதம் அதிகைாக ைளழ ெதிவாகியுள்ைது. டைலும், கிருஷ் கிரி,
ைதுளர, விருதுநகர் ைாவட்டங்களை தவிர ைற்ற அளைத்து
ைாவட்டங்களிலும் இயல்ளெ விட அதிகைாகடவ ைளழ மெய்து
இருக்கிறது என்று வானிளல ஆய்வு ளையத்தின் புள்ளி விவரங்கள்
மதரிவிக்கின்றை.
இந்த ைாதம் மதாடக்கத்தில் இருந்து தமிழகத்தில் ெரவலாக மதாடர் ைளழ
மெய்து வருவதால், கடந்த 10 நாட்களில் ைட்டும் தமிழகத்தில் சராசரியாக
18 மச.மீ. ைளழ ெதிவாகியுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது.

டைலும், இரு மைாழிகளில் புகார் மதரிவிப்ெதற்காை உதவியும், குளற
தீர்வு மதாடர்ொை அளைத்து விெரங்களையும் மெற, கட்ட மில்லா
மதாளலடெசி எண்ள யும் டைாடி அறிமுகப்ெடுத்த உள்ைார். இவ்வாறு
அதில் கூறப்ெட்டுள்ைது.
5. ைல்யுத்தம்: நிோ சாம்பியன்
டதசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் 65 கிடலா பிரிவில், ரயில்டவ
வீராங்களை நிோ தாஹியா சாம்பியன் ஆைாாா்.
முன்ைதாக, ைரியா ா ைாநில ைல்யுத்த ெயிற்சி ளையத்தில் நிோ
தாஹியா சுட்டுக் மகால்லப்ெட்டதாக புதன்கிழளை தகவல் மவளியாகி
அளைவருக்கும்
அதிாா்ச்சி
ஏற்ெடுத்தியது.
எனினும்,
சிறிது
டநரத்திடலடய அது தாம் இல்ளல என்று கூறி நிோ ைறுப்பு விடிடயா
மவளியிட்டாாா். பின்ைாா், மகால்லப்ெட்ட நிோ புதிதாக ைல்யுத்தத்தில்
இள ந்த டவமறாரு வீராங்களை எைத் மதரியவந்தது.
இத்தளகய நிகழ்வு புதன்கிழளை நிகழ்ந்த நிளலயில், வியாழக்கிழளை
நளடமெற்ற இறுதிச்சுற்றில் நிோ 30 விநாடிகளில் தைது எதிராளியாை
ெஞ்சாளெச் டசாா்ந்த ெஸ்பிரீத் மகௌளர வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆைாாா்.

6. மசயிலிங்: டநத்ரா சாம்பியன்
ஸ்மெயினில் நளடமெற்ற மசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் டலசாா்
டரடியல் பிரிவில் இந்தியாவின் டநத்ரா குை ன் தங்கப் ெதக்கம்
மவன்றாாா்.











 











5. ‘ஒனபக ஒ வ்வோ மெயந்தி’லயக் மகோண்டோடுகிற மோநிைம் எது?

தடுப் தற்கோன ன்னோட்டு நோள்’ அனுசரிக்கப் டுகிற பததி எது?

அ) கர்நாடகா 

அ) நவம்பர் 4

ஆ) ஒடிஸா

ஆ) நவம்பர் 6 

இ) வமற்கு வங்கம்

இ) நவம்பர் 8

ஈ) பஞ்சாப்
✓

2001ஆம் ஆண்டில், ஐநா பபாதுச்சபப ஒவ்வவார் ஆண்டும் நவ.6ஆம்
வேதிபை ‘வபார் மற்றும் ஆயுேவமாேலில் சுற்றுச்சூழபை சுரண்டுவபே
ேடுப்பேற்கான பன்னாட்டு நாளாக’ அறிவித்ேது. ஐநா சுற்றுச்சூழல்
வபரபவ, 2016’இல் ஒரு தீர்மானத்பே ஏற்றுக்பகாண்டது; அது ஆயுே
வமாேலின் நிகழ்ேகபவக் குபைப்பதில் ஆவராக்கிைமான சூழல் முக்கிை
பங்கு வகிக்கிைது என்று அறிவித்ேது. சுற்றுச்சூழலில் வமாேல்கள் மற்றும்
வபார்களின் விபளவுகபளக் குபைப்பவே இேன் வநாக்கமாகும்.

விதிமுலறகளின் டி “முதன்லம வோனூர்தி நிலையங்கள்” என்று
அறிவிக்கப் டுகின்றன?
அ) இந்திை வானூர்தி நிபைை ஆபைைச் சட்டம்

மத்திய அலமச்சகம் எது?

ஆ) வானூர்தி நிபைை ஒழுங்குமுபை சட்டம்

அ) கல்வி அபமச்சகம்

இ) சிவில் வானூர்தி வபாக்குவரத்து சட்டம்

ஆ) மின்னணு மற்றும் ேகவல் போழில்நுட்ப அபமச்சகம்

ஈ) வானூர்தி நிபைை பபாருளாோர ஒழுங்குமுபை ஆபைை சட்டம் 

இ) அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகம் 

✓

ஈ) திைன் வமம்பாடு மற்றும் போழில் முபனவவார் அபமச்சகம்

✓

இந்திை விடுேபையின் 75ஆவது ஆண்பட முன்னிட்டு இளம்
கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கான முேல் வழிகாட்டல் திட்டத்பே மத்திை
அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகம் போடங்கிைது.

✓

‘DBT-ஸ்டார் காவைஜ் பமன்டர்ஷிப் புவராகிராம்’ என்று பபைரிடப்பட்ட
இது, அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகத்தின் கீழுள்ள உயிரித்
போழில்நுட்பத்துபையின் (DBT) ஆேரவுடன் நாட்டின் ஒவ்பவாரு
மாவட்டத்திலும் ஒரு ‘நட்சத்திரக்கல்லூரி’பை வேர்ந்பேடுப்பபே வநாக்க
-மாகக் பகாண்டுள்ளது. இது ஒவ்பவாரு மாேமும் பயிைரங்குகள் மற்றும்
கூட்டங்கபள ஏற்பாடு பசய்வபேயும், குறிப்பாக கிராமப்புைங்களில்
கல்லூரிகபள நடத்துவது மற்றும் அரசுப் பள்ளிகளுடன் போடர்பு
நடவடிக்பககபள வமற்பகாள்வபேயும் வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

3. இந்தியோவின் 27ஆம் மோநிைமோக நவ.9 அன்று உருவோக்கப் ட்ட
மோநிைம் எது?

600ஆவது ந லரத் தோங்கி மசன்றது?
அ) ஜாக்ஸா
ஆ) ESA
இ) இஸ்வரா
ஈ) ஸ்வபஸ் எக்ஸ் 

✓

அபமரிக்க ேனிைார் விண்பவளி நிறுவனமான ஸ்வபஸ் எக்ஸ் அேன்
விண்கைமான குரூ டிராகன் என்டூரன்ஸில் 4 விண்பவளி வீரர்கபள
பன்னாட்டு விண்பவளி நிபைைத்திற்கு ோங்கிபசன்ைது. கடந்ே 60
ஆண்டுகளில் விண்பவளிபை அபடந்ே 600ஆம் நபரும் இதிைடக்கம்.

✓

ஸ்வபஸ் எக்ஸ் ஃபால்கன் 9 ஏவுகைத்பேப் பைன்படுத்தி இவ்விண்கைம்
ஏவப்பட்டது. ஸ்வபஸ் எக்ஸின் ேபைபமைகம் கலிவபார்னிைாவின்
ைாவ்வோர்னில் அபமந்துள்ளது. கடந்ே 2002ஆம் ஆண்டில் எவைான்
மஸ்க் என்பவரால் இது நிறுவப்பட்டது.

ஆ) உத்ேரகாண்ட் 
இ) சத்தீஸ்கர்
ஈ) பேலுங்கானா
இந்திைாவின் 27ஆவது மாநிைம் உருவானபேக் பகாண்டாடும் வபக
-யில் ஆண்டுவோறும் நவ.9ஆம் வேதி உத்ேரகாண்ட் நிறுவன நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிைது. உத்ேரபிரவேச மாநிைத்தின் வடவமற்குப்பகுதியில்
இருந்தும், இமைமபைத் போடரின் ஒருபகுதியிலிருந்தும் பை மாவட்டங்
-கபள இபைத்து கடந்ே 2000ஆம் ஆண்டு உத்ேரகாண்ட் மாநிைம்
உருவாக்கப்பட்டது. இது முன்னர் உத்ேராஞ்சல் என்று அபழக்கப்பட்டது.
2007ஆம் ஆண்டில் உத்ேரகாண்ட் என மறுபபைரிடப்பட்டது.

4. எந்தத் தலைவரின் நிலனவோக நவ.11ஆம் பததி பதசிய கல்வி
நோள் அனுசரிக்கப் டுகிறது?
அ) APJ அப்துல் கைாம்
ஆ) வல்ைபாய் பவடல்
இ) அன்பன பேரசா
ஈ) பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத் 
ஒவ்வவார் ஆண்டும், பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத்தின் பிைந்ேநாபள
நிபனவுகூரும் வபகயில், இந்திைாவில் நவம்பர்.11ஆம் வேதி வேசிை
கல்வி நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிைது. அவர் சுேந்திரப் வபாராட்ட வீரரும்,
சுேந்திர இந்திைாவின் முேல் கல்வி அபமச்சரும் ஆவார். அவர் கல்வி
அபமச்சராக இருந்ே காைத்தில்ோன் UGC, AICTE, கரக்பூர் உைர்கல்வி
நிறுவனம் வபான்ைபவ நிறுவப்பட்டன.









வானூர்தி நிபைை பபாருளாோர ஒழுங்குமுபை ஆபைைச் சட்டம்,
2008’இன்கீழ், மகராஷ்டிராவில் உள்ள ஷீரடி வானூர்தி நிபைைத்பே
ஒரு பபரிை வானூர்தி நிபைைமாக இந்திை அரசு அறிவித்துள்ளது.
சட்டத்தின் 13ஆவது பிரிவின்கீழ், வானூர்தி நிபைைப் பபாருளாோர
ஒழுங்குமுபை ஆபைைம் (AERA) வானூர்தி வசபவகள் போடர்பான
கட்டைத்பே நிர்ையிக்கும்.

7. எந்த விண்மவளி முகலமயின் ஏவுகைம், விண்மவளிக்கு சென்ற

அ) ஜார்க்கண்ட்

✓

இந்ே ஆண்டு முேல் நவம்பர் 11ஆம் வேதி ‘ஒனவக ஒபவ்வா பஜைந்தி’
பகாண்டாட கர்நாடக அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 18ஆம் நூற்ைாண்டில்
சித்ரதுர்காவில் பைேர் அலியின் பபடகளுக்கு எதிராகப் வபாரிட்ட
புகழ்பபற்ை பபண்-சிப்பாய்ோன் ஒனவக ஒபவ்வா. அவரின் பிைந்ேநாபள
ஆண்டுவோறும் பகாண்டாட கன்னட கைாசாரத்துபை முன்பமாழிந்ேது.

6. இந்தியோவில் உள்ள வோனூர்தி நிலையங்கள் எந்தச் சட்டத்தின்

2. முதன்முதலில் ‘ஸ்டோர் கோபைஜ் மமன்டர்சிப் திட்டத்லத’ அறிவித்த

✓



1. ‘ப ோர் மற்றும் ஆயுத பமோதலில் சுற்றுச்சூழலைச் சுரண்டுவலதத்

ஈ) நவம்பர் 10

✓



8. இரோஜ்யச ோவின் ம ோதுச்மசயைோளரோக நியமிக்கப் ட்டவர் யோர்?
அ) PC வமாடி 
ஆ) சஞ்சய் பஜய்ஸ்வால்
இ) அமித் ஷா
ஈ) ராஜ்நாத் சிங்
✓

மத்திை வநரடி வரிகள் வாரிைத்தின் முன்னாள் ேபைவரும், இந்திை
வருவாய் வசபவ அதிகாரியுமான PC வமாடி, மாநிைங்களபவயின்
பபாதுச்பசைைாளராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐ ஆர் எஸ் அதிகாரி ஒருவர்
பபாதுச்பசைைாளராக நிைமிக்கப்படுவோல், பாரம்பரிைமாக ஐ ஏ எஸ்
அதிகாரிகள் பேவி வகித்து வந்ே இந்தப் பேவி அரிோன நிைமனங்களில்
ஒன்ைாக பார்க்கப்படுகிைது.

9. உயிரியல் ரீதியோக இறந்ததோக அறிவிக்கப் ட்ட உைகின் எந்தப்
புகழ்ம ற்ற ஆற்றில் கடல் குதிலரகள், விைோங்குகள், கடல் நோய்கள்
மற்றும் சுறோக்கள் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன?
அ) கங்பக

ஆ) ைமுபன

இ) பநல்

ஈ) வேம்ஸ் 



 











✓

கடல் குதிபரகள், ஈல்கள், கடல் நாய்கள் மற்றும் சுைாக்கள் வபான்ை
எதுவும் இல்ைாே காரைத்ோல், இைண்டனில் உள்ள வேம்ஸ் ஆறு, ஒரு
காைத்தில் “உயிரிைல் ரீதிைாக இைந்ேோக” அறிவிக்கப்பட்டது.

✓

இைண்டனின் விைங்கிைல் சங்கம் நடத்திை ஆய்வில், முவ்வபகைான
சுைாக்கள் காைப்பட்டோகவும், 115 வபகைான மீன்கள் மற்றும் வனவுயி
-ரிகள் காைப்பட்டோகவும் கூறிைது.

10. ‘மரசோங் ைோ’ என்ற மலைப் ோலத அலமந்துள்ள இடம் எது?
அ) ைடாக் 
ஆ) ஜம்மு காஷ்மீர்
இ) உத்ேரகாண்ட்
ஈ) அருைாச்சை பிரவேசம்

✓

பரசாங் ைா, கிழக்கு ைடாக்கில் அபமந்துள்ள எல்பைக் கட்டுப்பாட்டுக்
வகாட்டில் உள்ள ஒரு மபைப்பாபேைாகும். 1962ஆம் ஆண்டு நடந்ே
வபாரின் ஒருபகுதிைாக, இந்திை இராணுவத்தின் குமாவவான் பபடப்
பிரிவின் 13 துருப்புக்கள் 16,000 அடி உைரத்தில் சீன இராணுவத்பே
வோற்கடித்ே பரசாங் ைா வபாருக்காக இது அறிைப்படுகிைது. வபாரின்
நிபனவாக பரசாங் ைாவில் புதுப்பிக்கப்பட்ட வபார் நிபனவிடத்பே
பாதுகாப்பு அபமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் திைந்து பவக்கவுள்ளார்.





கவரானா போற்றுக்கு எதிரான வநாய்எதிாோ்பபாருபள வகாவவக்ஸின்
ேடுப்பூசி தீவிர பக்கவிபளவுகள் ஏதுமின்றி உருவாக்குகிைது.
அத்ேடுப்பூசிபை
பசலுத்திக்
பகாண்டு
பரிவசாேபனயில்
பங்வகற்ைவாோ்கள் எவருக்கும் தீவிர பக்கவிபளவுகள் ஏற்படவில்பை.
ேபைவலி, காய்ச்சல், ேடுப்பூசி பசலுத்திை இடத்தில் வலி உள்ளிட்ட சிறிை
அளவிைான பக்கவிபளவுகள் மட்டுவம ஏற்பட்டன.
பரிவசாேபனயில் பங்வகற்ை எவரும் உயிரிழக்கவில்பை. கடந்ே
ஆண்டு நவம்பாோ் 16-ஆம் வேதி முேல் கடந்ே வம 17-ஆம் வேதி வபர
இந்ே ஆய்வுகள் நடத்ேப்பட்டன. கவரானா போற்றுக்கு எதிராக
வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசி 77.8 சேவீே பசைல்திைன் பகாண்டுள்ளது.
அோவது, நூற்றில் சுமாாோ் 78 வபருக்கு ேடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாண்ட
பிைகு கவரானா போற்று பாதிப்பு ஏற்படவில்பை.
போடாோ் ஆய்வுகள்: இந்ே ஆய்வு முடிவுகள் ஆரம்பநிபைபைச்
வசாோ்ந்ேபவ. கவரானா போற்றின் தீவிர பாதிப்பு, மருத்துவமபனயில்
சிகிச்பச பபைத் வேபவயில்ைாே வபகயிைான பாதுகாப்பு ஆகிைபவ
குறித்து போடாோ்ந்து ஆய்வுகள் நடத்ேப்பட்டு வருகின்ைன.
60 வைபேக் கடந்ே 2,750 வபரிடமும், இேை வநாய், நீரிழிவு, உடல்
பருமன் உள்ளிட்ட இபைவநாய் பகாண்ட 5,724 வபரிடமும் இந்ே
ஆய்வு வமற்பகாள்ளப்பட்டது. இந்திைாவின் பல்வவறு பகுதிகளில் உள்ள
25 மருத்துவமபனகளில் இந்ே ஆய்வு நடத்ேப்பட்டது.

1. டாக்டர் சுோ வசஷய்ைனுக்கு பிரிட்டனின் கவுரவ பட்டம்

பபரிை மாற்ைமில்பை: ேடுப்பூசியின் 2-ஆம் ேவபை பசலுத்திை ஒரு
மாேத்துக்குப்
பிைகு
உடலில்
வலுவான
வநாய்எதிாோ்பபாருள்
உருவாகிைது. ஆல்ஃபா வபக கவரானா போற்றுக்கு எதிராக
வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் பசைல்திைன் குபைைவில்பை. படல்டா,
காமா வபக கவரானா போற்றுக்கு எதிராக பசைல்திைன் சற்று
குபைவாக (65 சேவீேம்) உள்ளது.

ேமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேர் சுோ
வசஷய்ைனுக்கு, பிரிட்டனின், 'ராைல் காவைஜ் ஆப் சர்ஜன்ஸ் ஆப்
எடின்பவரா' சார்பில் கவுரவ பட்டம் வழங்கப்பட்டது.

பவவ்வவறு வைதினருக்கிபடவை வநாய்எதிாோ்பபாருள் உருவாவதில்
பபரிை அளவிைான மாற்ைங்கள் காைப்படவில்பை என்று அதில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

உைகிவைவை
அறுபவ
சிகிச்பச
மருத்துவ
கல்லுாரிகளில்
போன்பமைானோகவும், முேன்பமைானோகவும், ராைல் காவைஜ் ஆப்
சர்ஜன்ஸ் கருேப்படுகிைது. 500 ஆண்டுகள் பழபமைான அக்கல்லுாரி,
'பபவைாஷிப் ஆப் ராைல் காவைஜ் ஆப் சர்ஜன்ஸ்' என்ை எப்.ஆர்.சி.எஸ்.,
பட்டத்பே, ேகுதிைானவர்களுக்கு வழங்குகிைது.

உைகத் ேரத்திைானது: ஆய்வு முடிவு போடாோ்பாக பாரத் பவைாபடக்
ேபைவாோ் கிருஷ்ைா எல்ைா பவளியிட்ட அறிக்பகயில், ‘வகாவவக்ஸின்
ேடுப்பூசி உைகத் ேரம் வாய்ந்ேோக உள்ளபே ைான்பசட் ஆய்விேழ்
உறுதி பசய்துள்ளது. வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் ஆய்வுகள், இதுவபர
முக்கிைத்துவம் வாய்ந்ே 10 மருத்துவ இேழ்களில் பவளிைாகியுள்ளன’
என்று குறிப்பிட்டுள்ளாாோ்.



இதில், மருத்துவ துபையில் ஆற்றிவரும் பணிகள், ஆராய்ச்சி
நடவடிக்பககள், புதிை பங்களிப்புகள் மற்றும் அனுபவம் ஆகிைவற்றின்
அடிப்பபடயில், 'பபவைாஷில் அட் பைாமிவனம்' என்ை கவுரவ பட்டத்பே,
ராைல் கல்லுாரிவை விருப்பப்பட்டு ேகுதிைானவர்களுக்கு அளிக்கும்.அந்ே
வபகயில், இம்முபை கவுரவ பட்டத்துக்கு, ேமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்.,
மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேர் டாக்டர் சுோ வசஷய்ைனின் பபைர்
முன்பமாழிைப்பட்டது.
இபே ராைல் கல்லுாரியின் எப்.ஆர்.சி.எஸ்., வேர்வு குழுவின் கவுன்சில்
உறுப்பினர்கள் ஒருமனோக ஏற்ைனர்.இேற்கு முன், ேமிழ்நாடு டாக்டர்
எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேராக இருந்ே வகப்டன்
ராஜாவுக்கு இந்ே கவுவரம் கிபடத்ேது. அேன்பின், ேற்வபாது சுோ
வசஷய்ைனுக்கு அப்பட்டம் கிபடத்துள்ளது.
இந்ே கவுரவ பட்டம், பிரிட்டனில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. பட்டமளிப்பு
விழாவில் சிைப்பு விருந்திராக பங்வகற்று, சுோவசஷய்ைன் ேபைபம
உபரைாற்றினார். இந்திைாவில் இருந்து எந்ே பபண்ணுக்கும்
கிபடக்காே, இந்ே கவுரவம் சுோ வசஷய்ைனுக்கு கிபடத்துள்ளது.
2. வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் பசைல்திைன் 77.8%
கவரானா போற்றுக்கு எதிராக வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசி 77.8 சேவீே
பசைல்திைன் பகாண்டுள்ளோக ைான்பசட் மருத்துவ இேழில்
பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கவரானா
போற்றுக்கு
எதிராக
முழுவதும்
இந்திைாவிவைவை
ேைாரிக்கப்பட்ட ேடுப்பூசி வகாவவக்ஸின். பைேராபாபேச் வசாோ்ந்ே பாரத்
பவைாபடக் நிறுவனம் அத்ேடுப்பூசிபைத் ேைாரித்ேது. அத்ேடுப்பூசியின்
அவசரகாை பைன்பாட்டுக்கு உைக சுகாோர அபமப்பு அண்பமயில்
ஒப்புேல் வழங்கிைது.
இந்நிபையில், வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் 3-ஆம் கட்ட ஆய்வு
போடாோ்பான இபடக்காை முடிவுகள் ‘தி ைான்பசட்’ மருத்துவ இேழில்
பவளியிடப்பட்டன. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளோவது:









3. இபளஞபர மீட்ட காவல் ஆய்வாளருக்கு முேல்வாோ், நீதிபதி பாராட்டு
இபளஞபர வோளில் சுமந்து மருத்துவமபனயில் அனுமதித்ே பபண்
காவல் ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரிபை வநரில் அபழத்து முேல்வாோ்
மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டி பவள்ளிக்கிழபம சான்றிேழ் வழங்கினாாோ்.
நீதிபதி பாராட்டு: காவல் ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரிபை பசன்பன
உைாோ்நீதிமன்ைத்துக்கு நீதிபதி என்.ஆனந்த் பவங்கவடஷ்
அபழத்து அவரின் பசைபைப் பாராட்டினாாோ். வமலும், நீதிபதி ேனது
பாராட்டு கடிேத்பேயும் ஆய்வாளரிடம் வழங்கினாாோ்.
முேல்வாோ் ஸ்டாலின் அளித்ே சான்றிேழில் கூறியிருப்போவது: இது
மக்களின் நைன் காக்கும் அரசு என்ை எண்ைத்பே மனதில் பதிை
பவத்து,
அரசு
நிாோ்வாகத்பேச்
வசாோ்ந்ே
ஒவ்பவாருவரும்
அாோ்ப்பணிப்புடன் பசைைாற்றி வரும் நிபையில், அேற்கு மகுடம் சூட்டுவது
வபான்று பருவமபழக் காைத்துப் வபரிடாோ் வநரத்தில் மனிே உயிாோ்
காக்கச் பசைல்பட்ட மகத்ோன பணிக்கு எனது மனமாாோ்ந்ே பாராட்டுகள்;
வாழ்த்துகள். பசன்பன கீழ்ப்பாக்கம் கல்ைபையில் சுைநிபனவின்றிக்
கிடந்ே உேைா என்ை இபளஞபர மீட்டு வோளில் சுமந்து பின்னாோ்
ஆட்வடாவில் ஏற்றி மருத்துவமபனக்கு அனுப்பி பவத்துள்ளாோ்கள்.
ேங்களது
அாோ்ப்பணிப்பு
மிக்க
கடபமயுைாோ்வும்,
சீருபடப்
பணிைாளாோ்களுக்குரிை ஈர இேைத்தின் பவளிப்பாடும் வபாற்றுேலுக்கு
உரிைபவ.
ேடகளப் வபாட்டிகளில் சிைந்ே வீராங்கபனைாக சாேபனகள் பை புரிந்து,
1992 கும்பவகாைம் மகாமகத்தில் ஏற்பட்ட பநரிசலின்வபாது ோங்கள்
ஆற்றிை பணி எப்வபாதும் நிபனவுகூரத்ேக்கது. காவல் பணியில் எளிை
மக்களின் துைாோ் துபடக்கும் கரங்களாக ேங்களுபடை பசைல்பாடு
பைமுபை அபமந்துள்ளது. ேங்களது மனிோபிமான பசைல்பாடு,
ேங்கபளப் வபான்ை மனிோபிமானம் பகாண்ட ேமிழ்நாடு காவல்
துபையினாோ் அபனவருக்கும் பபருபம வசாோ்க்கும் வபகயில்
அபமந்துள்ளது.



 











காவல் துபைக்குப் பபாறுப்பு வகிக்கும் முேல்வாோ் என்ை முபையிலும்,
மபழக்காைப் வபரிடாோ் வநரத்தில் போடாோ்ச்சிைாகப் பபாதுமக்கபள
வநரில் சந்தித்து அவாோ்களின் வேபவகபளக் வகட்டறிந்ேவன் என்ை
முபையிலும் ேங்களது மனிோபிமானமிக்க உயிாோ்க் காப்புப் பணிக்கு
எனது மனப்பூாோ்வமான வாழ்த்துகள்.
காவல் துபை உங்கள் நண்பன் என்பேற்வகற்ப கம்பீரமாகவும்,
கருபை உள்ளத்துடனும் ோங்கள் வமற்பகாண்ட பணி, காவல்
துபையில் உள்ள அபனவருக்கும் பபருபமபையும் ஊக்கத்பேயும்
அளிக்கக் கூடிைது. ேங்களது வசபவக்கு வாழ்த்துகள். சட்டத்பேயும்,
மக்கபளயும் காக்கின்ை பணி போடரட்டும் என வாழ்த்துச் பசய்தியில்
கூறியுள்ளாாோ்.
இபளஞாோ் சாவு: பசன்பன டி.பி.சத்திரத்தில் பபண் காவல் ஆய்வாளாோ்
வோளில் சுமந்து மீட்ட இபளஞாோ், மருத்துவமபனயில் பவள்ளிக்கிழபம
உயிரிழந்ோாோ்.
பசன்பன டி.பி. சத்திரம் காவல் நிபைை ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரி.
கீழ்ப்பாக்கம் கல்ைபைத் வோட்டத்தில் இபளஞாோ் ஒருவாோ் மரக்கிபள
ஒடிந்து விழுந்து சடைமாக கிடக்கிைாாோ் என ராவஜஸ்வரிக்குத் ேகவல்
கிபடத்ேது. அங்கு பசன்ை ராவஜஸ்வரி, கல்ைபைகளுக்கு நடுவவ
அபசவற்றுக் கிடந்ே இபளஞருக்கு முேலுேவி சிகிச்பச அளித்ேவபாது,
அவருக்கு உயிாோ் இருப்பது பேரிைவந்ேது.
இபேப் பாாோ்த்ே ராவஜஸ்வரி, சற்றும் ோமதிக்காமல் இபளஞபர ேனது
வோளில் தூக்கிச் பசன்று அந்ே வழிைாக வந்ே ஆட்வடாவில் ஏற்றி
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமபனக்கு அனுப்பி பவத்ோாோ். வபாலீஸாரின்
விசாரபையில், மைங்கிக் கிடந்ேவாோ் பசன்பன பஷனாய் நகபரச்
வசாோ்ந்ே உேைா (25) என்பதும், அந்ேக் கல்ைபைத் வோட்டத்தில்
ேங்கியிருந்து வவபை பசய்து வருவதும் பேரிைவந்ேது.
வபாலீஸாரால்
மீட்கப்பட்ட
உேைாவுக்கு
கீழ்ப்பாக்கம்
அரசு
மருத்துவமபனயில் அவசர சிகிச்பசப் பிரிவில் தீவிர சிகிச்பச
அளிக்கப்பட்டு வந்ேது. இந்ே சூழ்நிபையில், மருத்துவமபனயில் தீவிர
சிகிச்பச பபற்று வந்ே உேைா, பவள்ளிக்கிழபம உயிரிழந்ோாோ்.
நீதிபதி
பாராட்டு:
ஆய்வாளாோ்
ராவஜஸ்வரிபை
பசன்பன
உைாோ்நீதிமன்ைத்துக்கு அபழத்து நீதிபதி என்.ஆனந்த் பவங்கவடஷ்,
அவரது பசைபைப் பாராட்டினாாோ். வமலும், நீதிபதி ேனது பாராட்டு
கடிேத்பேயும் ஆய்வாளரிடம் வழங்கினாாோ்.
4. திருப்பதியில் ேைவிருட்சமாக சம்பங்கி மரம் வேர்வு: வேவஸ்ோனம்
அறிவிப்பு
திருப்பதி ஏழுமபைைான் வகாயில் ேை விருட்சமாக சம்பங்கி மரத்பே
வேர்வு பசய்து வேவஸ்ோனம் அறிவித்துள்ளது. திருப்பதி வேவஸ்ோனம்
வநற்று பவளியிட்டுள்ள அறிக்பகயில் கூறியிருப்போவது:
ஏழுமபைைானுக்கு நடத்ேப்படும் அபனத்து விேமான பூபஜகளில்
பைன்படுத்ேப்படும்
மைர்களின்
அடிப்பபடயில்
சம்பங்கி
மரம்
ஏழுமபைைான் வகாயில் ேைவிருட்சமாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேவஸ்ோன பசைல் அதிகாரி ஜவகர் உத்ேரவின்படி புராைங்களில்
கூைப்பட்டுள்ள பல்வவறு வபகைான மைர் பசடிகபளக் பகாண்ட
பூந்வோட்டம் திருமபையில் அபமக்கும் பணிகள் நபடபபற்று வருகிைது.
அவற்றில் ஏழுமபைைானுக்கு தினமும் நடத்ேப்படும் பூபஜகளில்
சம்பங்கி குறிப்பிடத்ேக்க இடத்பேப் பபற்று வருகிைது.
பவிஷ்வைாத்ர புராைம் 13வது பாகம் 33 மற்றும் 34வது சுவைாகங்களில்
அப்வபாபேை அரசர் போண்டமான் சக்கரவர்த்தியிடம் ேனக்கான
வகாயிபை கட்டும்வபாது கட்டுமானத்திற்காக வேர்வு பசய்ைப்பட்ட
பகுதியில் இருக்கும் சம்பங்கி வோட்டத்பே அகற்ை வவண்டாம் என்று
கூறிைோக பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏழுமபைைான் வகாைலில் உள்ள
ஒருபகுதி ேற்வபாதும் சம்பங்கி பிரகாரம் என்று அபழக்கப்படுகிைது.
இதுவபான்ை காரைங்களால் சம்பங்கி மரம் ஏழுமபைைானின்
ேைவிருட்சமாக ேற்வபாது வேர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அதில்
கூைப்பட்டுள்ளது.
5. ‘முேல்வரின் முகவரி’ : ேமிழக அரசு அரசாபை பவளியீடு
முேல்-அபமச்சரின் குபைதீர்ப்பு துபைகள் ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு,
முேல்வரின் முகவரி என்ை புதிை துபை உருவாக்கப்பட்டு அரசாபை
பவளியிடப்பட்டுள்ளது. உங்கள் போகுதியில் முேல்-அபமச்சர், முேல்அபமச்சர் உேவி பமைம், குபைதீர்ப்பு வமைாண்பம அபமப்பு













ஒருங்கிபைப்பு ஆகிை துபைகள் ஒன்றிபைந்து ‘முேல்வரின் முகவரி’
என்ை புதிை துபை ஏற்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
வமலும் முேல்வரின் முகவரி என்ை புதிை துபை சிைப்பு அலுவைராக
ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் அவர்கள் நிைமனம் பசய்ைப்பட்டுள்ளோகவும்
ேமிழக அரசு பேரிவித்துள்ளது. முேல்வரின் முகவரி துபையில் மனுக்கல்
தீர்வுக்காை ஒற்பை இபைைேள முகப்பு பைன்படுத்ேப்படும் என்று
பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபோடாோ்பாக ேபைபமச் பசைைாளாோ் இபைைன்பு பவளியிட்ட
அரசாபையில், முேல்-அபமச்சரின் ேனிப்பிரிவு, முேல்-அபமச்சரின்
உேவி
பமைம்
மற்றும்
ஒருங்கிபைக்கப்பட்ட
குபைதீாோ்ப்பு
வமைாண்பம அபமப்பு (ஐஐபிஜிசிஎம்எஸ்), உங்கள் போகுதியில் முேல்அபமச்சர் துபை ஆகிைபவ ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு, ‘முேல்வரின்
முகவரி’ என்ை புதிை துபை உருவாக்கப்படுகிைது.
முேல்-அபமச்சர் முகவரி துபையின் மனுக்களுக்குத் தீாோ்வு காை
முேல்வரின் உேவி பமைம் மற்றும் ஒருங்கிபைக்கப்பட்ட குபைதீாோ்ப்பு
வமைாண்பம அபமப்பின் உேவி எண் மாநிைம் முழுவதும் ஒற்பை
இபைைேள முகப்பாகப் பைன்படுத்ேப்படும். இது முேல்வரின் முகவரி
துபையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். உங்கள் போகுதியில் முேல்அபமச்சர் துபையின் சிைப்பு அலுவைாோ் ஷில்பா பிரபாகாோ் சதிஷ்,
முேல்வரின் முகவரி துபையின் சிைப்பு அலுவைராக நிைமிக்கப்படுகிைாாோ்”
என்று அதில் பேரிவிக்கப்பட்டிருந்ேது.
6. ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி திருப்புகழ் ேபைபமயில் பபருநகர
பவள்ள இடர் ேணிப்பு, வமைாண்பமக்கான குழு: ேமிழக அரசு ஆபை
பிைப்பித்ேது
பசன்பன பபருநகர பவள்ள இடர் ேணிப்பு மற்றும் வமைாண்பமக்கான
அறிவுபரக் குழுபவ, ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ்
ேபைபமயில் அபமத்து ேமிழக அரசு அரசாபை பிைப்பித்துள்ளது.
இந்ே அரசாபையில் கூறியிருப்போவது: ேமிழக சட்டப்வபரபவயில்
ஆளுநர் உபரைாற்றும்வபாது, ‘‘பசன்பனயில் ஏற்படும் பவள்ள
பாதிப்புகபளக்
குபைக்கும்
வபகயில்,
பவள்ள
கட்டுப்பாடு
நடவடிக்பககள் மற்றும் மபழநீர் கால்வாய்கபள வடிவபமத்ேல் ஆகிை
பணிகபள வமற்பகாள்வேற்காக சுற்றுச்சூழல், நகர்ப்புை திட்டமிடல்,
வபரிடர் வமைாண்பம வல்லுநர்கள் அடங்கிை பசன்பன பபருநகர
பவள்ள வமைாண்பம குழு அபமக்கப்படும்’’ என்று அறிவித்ோர்.
இபேைடுத்து, மாநகராட்சி ஆபைைர் அரசுக்கு அனுப்பிை கடிேத்தில்,
‘`கடற்கபர நகரமான பசன்பன, புைல் மற்றும் பவள்ளம் வபான்ை
இைற்பகப் வபரிடர்களால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும் பகுதிைாகவும்,
மிகுந்ே ஈரம் மற்றும் வைட்சிைான பருவநிபை பகாண்ட பகுதிைாகவும்
உள்ளது.
வமலும்,
பசன்பனயின்
பபரும்பாைான
பகுதிகள்
கடல்மட்டத்தில் இருந்து 2 மீட்டர் உைரமாகவும், சிை பகுதிகள் கடல்
மட்டத்பேவிட ோழ்வானோகவும் உள்ளன. பசன்பனபைச் சுற்றியுள்ள
திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், பசங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் 2,500 ஏரிகள்,
குளங்கள் உள்ளன.
இங்கிருந்து பவளிவைறும் நீர் முழுவதும் அபடைாறு, கூவம், வகாவளம்,
பகாசஸ்ேபை
ஆறுகள்வழிைாகச்
பசல்கிைது.
இேனால்,மபழக்காைங்களில் ேண்ணீரால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
அதிகரிக்கின்ைன. எனவவ, ஆளுநர் அறிவித்ேபடி குழுபவ அபமக்க
வவண்டும்’' என்று பேரிவித்திருந்ோர்.
இேன் முேல்கட்டமாக கடந்ே பசப்.14-ம் வேதி ஆவைாசபனக் கூட்டம்
நடத்ேப்பட்டது. அதில். மாநகராட்சி ஆபைைர், பசன்பன குடிநீர் வாரிை
வமைாண் இைக்குநர், சுற்றுச்சூழல் துபை இைக்குநர் மற்றும் வேசிை
வபரிடர் வமைாண்பம ஆபைைத்தின் பகாள்பக மற்றும்திட்டப் பிரிவு
கூடுேல் பசைைராக இருந்ே, ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ்
ஆகிவைார் பங்வகற்ைனர்.
இதில், பசன்பன மாநகரில் பவள்ளப் பாதிப்பு ேடுப்பு மற்றும்
வமைாண்பம போடர்பான பல்வவறு விஷைங்கள் ஆவைாசிக்கப்பட்டன.
கூட்டத்பேத் போடர்ந்து, பசன்பன மாநகராட்சி ஆபைைர் அனுப்பிை
பரிந்துபரயின் அடிப்பபடயில் `பசன்பன பபருநகர பவள்ள இடர்
ேணிப்பு மற்றும் வமைாண்பமக்கான அறிவுபரக் குழுபவ' ேமிழக அரசு
அபமத்துள்ளது.
இடம்பபற்றுள்ள அதிகாரிகள்
ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ் ேபைபமயிைான
இக்குழுவில், படல்லி நகர் மற்றும் ஊரபமப்பு நிறுவன ேபைபம
திட்டஅலுவைர், காைநிபை பின்னபடவு பயிற்சி உைக வள நிறுவன



 











இைக்குநர் நம்பி அப்பாதுபர, பசன்பன வளர்ச்சி கல்வி நிறுவனப்
வபராசிரிைர் ஜானகிராமன், மும்பப ஐஐடிகட்டுமானப் பபாறியிைல் துபை
வபராசிரிைர் கபில் குப்ோ, பசன்பன அண்ைா பல்கபைக்கழக மனிே
குடிைமர்வு பமை இைக்குநர் பிரதீப்வமாசஸ், ஐேராபாத்தில் உள்ள வேசிை
ரிவமாட் பசன்சிங் துபையின் பிரதிநிதி, அண்ைா பல்கபைக்கழக
ரிவமட் பசன்சிங் நிறுவனப் வபராசிரிைர் திருமபைவாசன், ஐஐடி
கட்டுமானப் பபாறியிைல் துபை ேபைவர் பாைாஜி நரசிம்மன், பசன்பன
பபருநகர வளர்ச்சிக் குழும ேபைபம திட்ட அதிகாரி, பசன்பன மண்டை
நீர்வளத் துபைேபைபமப் பபாறிைாளர், பநடுஞ்சாபைத் துபை
ேபைபமப் பபாறிைாளர், சுற்றுச்சூழல் துபை இைக்குநர் ஆகிவைார்
உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள்.
பசன்பன மாநகராட்சியின் மபழநீர் வடிகால் துபை ேபைபமப்
பபாறிைாளர் இக்குழுவின் உறுப்பினர்-பசைைராக இருப்பார். இந்ே குழு,
பசன்பனயில்
பவள்ளப்
பாதிப்பப
குபைப்பேற்கான
ஆவைாசபனகபள வழங்கும்.
இவ்வாறு அரசாபையில் பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ேபைபமச் பசைைரின் சவகாேரர்
குஜராத் மாநிைப் பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரிைான பவ.திருப்புகழ், ேமிழக
ேபைபமச் பசைைர் பவ.இபைைன்புவின் மூத்ே சவகாேரர். குஜராத்
முேல்வராக நவரந்திர வமாடி இருந்ேவபாதும், அவர் பிரேமரானவபாதும்
திருப்புகழ் அவரின் கீழ் பணிைாற்றினார். வமலும், வபரிடர் வமைாண்பம
ஆபைைத்தில் இருந்ேவபாது, ேமிழகத்தில் புைல் பாதிப்பு மற்றும்
வைட்சிப்
பாதிப்புகபள
பார்பவயிடும்
குழுவின்
ேபைவராக
ேமிழகத்துக்கு வந்ேவர் என்பது குறிப் பிடத்ேக்கது.
7. 5 முக்கிை வசபவகளின் அடிப்பபடயில் உைக சாேபன புத்ேகத்தில்
இடம் பபற்ைது திருப்பதி வேவஸ்ோனம்
‘வவர்ல்ட் புக் ஆஃப் பரக்கார்ட்ஸ்’
நிறுவனம் ைண்டபன
ேபைபமைகமாகக் பகாண்டு பசைல்படுகிைது. இந்ேப் புத்ேகத்தில்
திருமபை
திருப்பதி
வேவஸ்ோனம்
இடம்பபற்றுள்ளது.
இந்நிறுவனத்தின் இந்திை பிரிவு ேபைவர்சந்வோஷ் சுக்ைா சார்பில்,
அேன் துபைச் பசைைாளர் உல்ைா ஜிஇேற்கான சான்றிேபழ
திருமபையில் வேவஸ்ோன அைங்காவைர் குழு ேபைவர் ஒய்.வி.சுப்பா
பரட்டியிடம் வநற்று வழங்கினார்.
திருமபை திருப்பதியில் அதிகமாவனார் ேபை முடி காணிக்பக
பசலுத்துவது, அதிக ைட்டு பிரசாேம் விநிவைாகம், தினமும்
ஆயிரக்கைக்கான பக்ேர்களுக்கு இைவசமாக அன்ன பிரசாேம்
வழங்கல்,பக்ேர்களுக்காக பநருக்கடி இல்ைாே வரிபசகபள ஏற்பாடு
பசய்ேது, திருப்பதியிலிருந்து திருமபைக்கு அபமக்கப்பட்டிருக்கும்
நபடபாபே மற்றும் பக்ேர்களுக்கு பசய்யும் வசபவ ஆகிைவற்ைால்
வேவஸ்ோனம்,
இந்ே
சாேபன
புத்ேகத்தில்
இடம்பபற்ைோக
துபைபசைைர் உல்ைா ஜி பேரிவித் ோர்.
இபவபைல்ைாம் வேவஸ்ோன ஊழிைர்களின் கடின உபழப்பால்
சாத்திைமானது என அைங்காவைர் குழு ேபைவர் ஒய்.வி. சுப்பாபரட்டி
பேரிவித்ோர்.
8. நீரஜ் வசாப்ரா, ரவி குமாாோ், ைவ்லினா, பி.ஆாோ். ஸ்ரீவஜஷ்
உள்ளிட்வடாருக்கு வேசிை விபளைாட்டு விருதுகபள வழங்கினார்
குடிைரசுத் ேபைவர்
குடிைரசுத் ேபைவர் மாளிபகயில் நபடபபற்ை விழாவில் வேசிை
விபளைாட்டு விருதுகபள வீரர், வீராங்கபனகளுக்கு குடிைரசுத்
ேபைவர் ராம்நாத் வகாவிந்த் வழங்கி கவுரவித்ோர்.
வேசிை விபளைாட்டு விருதுகள் ஒவ்பவாருஆண்டும் விபளைாட்டில்
சிைந்து விளங்குபவர்கபள அங்கீகரித்து வழங்கப்பட்டு வருகிைது. அந்ே
வபகயில் இந்ே ஆண்டுக்கான வேசிை விபளைாட்டு விருதுகள்
வழங்கும் விழா படல்லியில் உள்ள குடிைரசுத் ேபைவர் மாளிபகயில்
வநற்று நபடபபற்ைது.
இதில் நீரஜ் வசாப்ரா (ேடகளம்), ரவி குமார் (மல்யுத்ேம்), ைவ்லினா
வபார்வகாபைய்ன் (குத்துச்சண்பட), பி.ஆர்.ஸ்ரீவஜஷ் (ைாக்கி), அவனி
பைகாரா (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), சுமித் அன்டில் (பாரா ேடகளம்),
பிரவமாத் பகத் (பாரா பாட்மிண்டன்), கிருஷ்ைா நாகர் (பாரா
பாட்மிண்டன்), மணீஷ் நர்வால் (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), மிோலி ராஜ்
(கிரிக்பகட்), சுனில் வசத்ரி (கால்பந்து), மன்பிரீத் சிங் (ைாக்கி)ஆகிை 12













வபருக்கு ேைான்சந்த் வகல் ரத்னா விருபே குடிைரசுத் ேபைவர் ராம்நாத்
வகாவிந்த்வழங்கினார்.
விழாவில் அர்பிந்ேர் சிங் (ேடகளம்), சிம்ரன்ஜித் கவுர் (குத்துச்சண்பட),
ஷிகர்
ேவன்
(கிரிக்பகட்),
சி.ஏ.பவானி
வேவி
(வாள்வீச்சு),
வமானிகா(ைாக்கி), வந்ேனா கட்டாரிைா (ைாக்கி), சந்தீப் நர்வால் (கபடி),
ஹிமானி உத்ேம் (மல்ைர் கம்பம்), அபிவஷக் வர்மா (துப்பாக்கி சுடுேல்),
அங்கிோ பரய்னா (படன்னிஸ்), தீபக்புனிைா (மல்யுத்ேம்), தில்பிரீத் சிங்,
ைர்மன்பிரீத் சிங், ரூபிந்ேர் பால் சிங், சுவரந்ேர் குமார், அமித் வராஹிோஸ்,
வீவரந்திர ைக்ரா, சுமித், நீைகண்ட சர்மா, ைார்திக் சிங், விவவக் சாகாோ்
பிரசாத், குர்ஜந்த் சிங், மன்தீப் சிங், ஷம்வஷர் சிங், ைலித் குமாாோ்
உபாத்ைாய் (ைாக்கி), வருண் குமாாோ், சிம்ரன்ஜித் சிங் (ைாக்கி),
வைாவகஷ் கதுனிைா (பாரா ேடகளம்), நிஷாத் குமார் (பாரா ேடகளம்),
பிரவீன் குமாாோ் (பாராேடகளம்), சுைாஸ் ைதிராஜ் (பாரா பாட்மிண்டன்),
சிங்கராஜ் அோனா (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), பவினா பவடல் (பாரா வடபிள்
படன்னிஸ்), ைர்விந்ேர் சிங் (பாரா வில்வித்பே), சரத் குமாாோ் (பாரா
ேடகளம்) உள்ளிட்ட 35 வபருக்கு அர்ஜூனா விருது வழங்கப்பட்டது.
வாழ்நாள் பிரிவில் துவராைாச்சார்ைா விருது டி.பி.உஷப், சர்கார் ேல்வார்,
சர்பால் சிங், அஷன் குமார், ேபன் குமார் ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது.
வழக்கமான பிரிவில் துவராைாச்சார்ைா விருது ராோகிருஷ்ைன் நாைர்
பி, சந்திைா குருங், ப்ரீேம் சிவாச், பஜய் பிரகாஷ் பநௌடிைல் மற்றும்
சுப்பிரமணிைன் ராமன் ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது.
வாழ்நாள் சாேபனக்கான ேைான் சந்த் விருது வைகா வக.சி., அபிஜீத்
குந்த்வே, வடவிந்ேர் சிங் கார்ச்சா, விகாஸ் குமார் மற்றும் சஜ்ஜன் சிங்
ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது. பஞ்சாப் பல்கபைக்கழகம் (சண்டிகர்)
2021-ம்ஆண்டுக்கான பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத் வகாப்பபபை
பபற்ைது.
9. ‘படலி-ைா’ பசைலி: கிரண் ரிஜிஜு அறிமுகப்படுத்தினாாோ்
மக்களுக்கான ‘படலி-ைா’ பகப்வபசி பசைலிபை மத்திை சட்டம்- நீதித்
துபை அபமச்சாோ் கிரண் ரிஜிஜு சனிக்கிழபம அறிமுகப்படுத்தினாாோ்.
தில்லியில் நபடபபற்ை அறிமுக நிகழ்ச்சியில் அவாோ் வபசிைோவது:
‘எண்ம இந்திைா’ என்ை பிரேமரின் போபைவநாக்குப் பாாோ்பவ
மூைம் புதிை இந்திைா உருவாகிைது. எண்ம இந்திைா திட்டத்தின் கீழ்
படலி-ைா பசைலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இது
வழக்கு
விசாரபைக்கு
முந்பேை
பசைல்முபைபை
வலுப்படுத்துவேற்கான ேளமாகும். இந்திை விடுேபையின் ‘அம்ருத்
மவைாத்ஸவம்’ பகாண்டாடும் இவ்வவபளயில், பபாது மக்கள்
சுைசாாோ்புபடைவாோ்களாகவும்,
நீதிபை
எளிதில்
அணுகக்
கூடிைவாோ்களாகவும் இருக்கும் வபகயில் ஒன்றிபைை வவண்டும்.
இந்திைாவின் 75 ஆண்டுகாை சுேந்திர பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு
பகுதிைாக அபனத்து மாநிைங்கள், யூனிைன் பிரவேசங்கபள
உள்ளடக்கிை 75,000 கிராம ஊராட்சிகளில் படலி-ைா பசைலி
விரிவாக்கம் பசய்ைப்படும்.
வழக்கறிஞாோ்கள் படலி-ைா இைக்கத்தில் வசாோ்ந்து சட்ட உேவி
வசபவகளுக்கான சட்ட வழிகாட்டுேல் மற்றும் ஆவைாசபனகபள
வழங்க வவண்டும் என்ைாாோ் அவாோ்.
நிகழ்ச்சியில் சட்டம் - நீதித்துபை இபை அபமச்சாோ் எஸ்.பி.சிங் பவகல்
கைந்து பகாண்டாாோ்.
10. பருவநிபை மாற்ை மாநாடு இறுதி அறிக்பக: நாடுகளிபடவை போடாோ்
வபச்சுவாாோ்த்பே
பருவநிபை மாற்ை மாநாடு போடாோ்பான இறுதி அறிக்பகபைத்
ேைாரிக்கும் விவகாரத்தில் நாடுகளிபடவை போடாோ் வபச்சுவாாோ்த்பே
நபடபபற்று வருகிைது.
ஸ்காட்ைாந்தில் உள்ள கிளாஸ்வகா நகரில் 26-ஆவது பருவநிபை
மாற்ை மாநாடு நபடபபற்ைது. இரு வாரங்களாக நபடபபற்ை மாநாடு
கடந்ே 12-ஆம் வேதி நிபைவபடந்ேது. எனினும், மாநாட்டின் இறுதி
அறிக்பகபைத் ேைாரிப்பது போடாோ்பான வபச்சுவாாோ்த்பே போடாோ்ந்து
நபடபபற்று வருகிைது.
ஐ.நா.வின் அபனத்து உறுப்பு நாடுகளும் வபரவு அறிக்பகயில்
இடம்பபற்றுள்ள அபனத்து விவகாரங்களுக்கும் ஒப்புேல் அளித்ோல்
மட்டுவம அந்ே அறிக்பக இறுதி வடிவம் பபறும். அறிக்பகபை இறுதி



 







பசய்வது
போடாோ்பான
வபச்சுவாாோ்த்பே
சனிக்கிழபம நபடபபற்ைது.



கிளாஸ்வகா



நகரில்

அபமரிக்கா, பிரிட்டன், சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் அந்ேப்
வபச்சுவாாோ்த்பேயில் கைந்து பகாண்டனாோ். நிைக்கரி அடிப்பபடயிைான
எரிசக்தி உற்பத்திபை நிரந்ேரமாக நிறுத்துவேற்கான இைக்பக
நிாோ்ையிப்பது குறித்து வபச்சுவாாோ்த்பேயில் விவாதிக்கப்பட்டோகத்
ேகவல்கள் பேரிவிக்கின்ைன.
மரபுசாாோ் எரிசக்திக்கு நாடுகள் படிப்படிைாக முடிவுகட்ட வவண்டும் என்று
வபரவு அறிக்பகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அேற்காக, வளாோ்ச்சிைபடந்ே
நாடுகள் மற்ை நாடுகளுக்கு நிதிைளித்து உேவ வவண்டும் என்று
வபரவு அறிக்பகயில் புதிோக வசாோ்க்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், இந்ே
விவகாரத்தில் அபனத்து நாடுகளிபடவையும் கருத்போற்றுபம
ஏற்படவில்பை.
பாரீஸ் ஒப்பந்ேத்தின்படி பவப்பநிபை உைாோ்பவ 2100-க்குள் 1.5 டிகிரி
பசல்சிைஸுக்குக் கீழ் கட்டுப்படுத்ே வவண்டுபமனில், கரிைமிை வாயு
பவளிவைற்ைத்பே 2010-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுபகயில் 45
சேவீேத்பே 2030-க்குள் குபைக்க வவண்டுபமன அறிக்பகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.





கடும் வபாட்டி நிைவும். இந்நிபையில், இந்ே ஆபைைத்தின் உறுப்பினர்
பேவிக்கு இந்திைாவின் ராஷ்டிரிை ரக்ஷா பல்கபைக் கழகத்தின் துபை
வவந்ேரும், இந்திை வேசிை பாதுகாப்பு ஆவைாசபன குழுவின்
உறுப்பினருமான பிமல் பவடல் வேர்வாகி உள்ளார். ஐநா.வின்
பமாத்ேமுள்ள 192 உறுப்பினர் நாடுகள் வாக்களித்ே இந்ே வேர்ேலில்,
சீனா, பேன் பகாரிைா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட ஆசிைா-பசிபிக் குழுவில் இடம்
பபற்றுள்ள 11 நாடுகள், 8 இடங்கபள குறி பவத்து வபாட்டியிட்டன.
இேனால், கடும் வபாட்டிை நிைவிை நிபையில், பிமல் பவடல் 163
வாக்குகபளப் பபற்று வேர்வு பசய்ைப்பட்டார். இவர் அடுத்ோண்டு
ஜனவரி 1ம் வேதி பபாறுப்வபற்பார். இவரது பேவிக்காைம் 5
ஆண்டுகளாகும். பவடபை போடர்ந்து ோய்ைாந்து 162, ஜப்பான் 154,
விைட்நாம் 145, சீனா 142 வாக்குகள் பபற்ைன. இேற்கு முன்பு, பிமல்
பவடல் பநேர்ைாந்தின் வைக் நகரில் பசைல்படும் ஐநா.வின்
இபளஞர்கள் மற்றும் ரசாைன ஆயுேங்கள் ேபட அபமப்பில் 15
ஆண்டுகளாக பணிைாற்றி உள்ளார். சர்வவேச சட்ட ஆபைைத்தின்
உறுப்பினராக பிமல் பவடல் வேர்வானேற்கு ஐநா.வுக்கான இந்திைாவின்
நிரந்ேர தூேர் டிஎஸ். திருமூர்த்தி டிவிட்டரில் வாழ்த்து பேரிவித்துள்ளார்.

பருவநிபை
மாற்ைத்பே
எதிாோ்பகாள்வேற்கான
திட்டங்கபள
நபடமுபைப்படுத்துவேற்காக ஏபழ நாடுகளும், வளாோ்ந்து வரும்
நாடுகளும் வளாோ்ச்சிைபடந்ே நாடுகளிடமிருந்து நிதியுேவிபைக்
வகாரியுள்ளன. இந்ே விவகாரத்தில் அபமரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள்
உடன்படாேோல் ஒருமித்ே கருத்து இன்னும் எட்டப்படவில்பை.

பைம் வசர்க்கும்

இறுதி அறிக்பகபைத் ேைாாோ்பசய்வது போடாோ்பான வபச்சுவாாோ்த்பேகள்
போடாோ்ந்து நபடபபற்று வரும் நிபையில், வபரவு அறிக்பகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
விவகாரங்கள்
பருவநிபை
மாற்ைத்பே
எதிாோ்பகாள்வேற்குப் வபாதுமானோக இல்பை என சுற்றுச்சூழல்
ஆாோ்வைாோ்கள்
குற்ைஞ்சாட்டியுள்ளனாோ்.
இன்னும்
உறுதிைான
நடவடிக்பககபள அபனத்து நாடுகளும் வமற்பகாள்ள வவண்டுபமன
அவாோ்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனாோ்.

* சர்வவேச சட்ட ஆபைைத்தின் பமாத்ே உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்பக
34. இேற்கு வேர்வு பசய்ைப்படுபவர்கள், சர்வவேச சட்டத்தில்
நிபுைத்துவம் பபற்றிருக்க வவண்டும்.

* ஆசிைா-பசிபிக் பகுதியில் பேன் சீன கடல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சீனா
சட்ட விவராேமாக ஆதிக்கம் பசலுத்ே முைற்சிக்கும் நிபையில், சர்வவேச
சட்ட ஆபைைத்துக்கு பிமல் பவடல் வேர்வாகி இருப்பது, இந்திைாவுக்கு
பைம் வசர்த்துள்ளது.

* ஒவ்பவாரு நாட்டு அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்கவள, ஐநா.வில்
நடக்கும் சர்வவேச சட்ட ஆபைை உறுப்பினர் வேர்ேலில் வபாட்டியிட
முடியும்.

11. குரூஸ் பர்னாந்தீஸ்க்கு மணிமண்டபம் :
`தூத்துக்குடி மாநகர மக்களின் ேந்பே’ என்று அபழக்கப்படும்
ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸ்க்கு மணிமண்டபம் அபமக்கப்படும்’
என்று, ேமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அரசு பவளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு: தூத்துக்குடி மாநகர
மக்களின் நைன் காக்க ேன்பனவை அர்ப்பணித்துக் பகாண்டவர்
ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸ். ஏைத்ோழ 30 ஆண்டுகள் நகர்மன்ை
உறுப்பினராகவும், 5 முபை நகர்மன்ை ேபைவராகவும் இருந்ே
காைத்தில் ஜாதிமே வபேமின்றி தூத்துக்குடி மக்களின் அடிப்பபடக்கல்வி
வமம்பாடு, குடிபச வீடுகள் வமம்பாடு, தீண்டாபம எதிர்ப்பு, கூட்டுைவு
வங்கிக்கடனுேவி, சுகாோர பமைங்கள், சனிக்கிழபமச் சந்பே,
அங்காடிகள், பபாதுவான கல்ைபைத் வோட்டம் என பை திட்டங்கபள
பசைல்படுத்தி சாேபன பபடத்ோர். குறிப்பாக 1927-ம் ஆண்டு
தூத்துக்குடி மாவட்டம் மிகக் கடுபமைான குடிநீர் பஞ்சத்தில் சிக்கித்
ேவித்ே வபாது, மிகுந்ே போபைவநாக்குப் பார்பவயுடன் பநல்பை
ோமிரபரணி ஆற்றில் இருந்து குழாய் மூைம் நீர் பகாண்டு வரும்
திட்டத்பே பசைல்படுத்தி பவற்றி கண்டார். ேன்னைமற்ை ேனது
திைாகத்ோல் அம்மாவட்ட மக்களின் மனங்களில் இன்றும் உைர்ந்து
நிற்கும் ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸின் நிபனவிபன வபாற்றிடும்
வபகயில், அவரின் பிைந்ே நாபள நவம்பர் 15-ம் வேதி அரசு விழாவாக
பகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது.
திமுக அரசு பபாறுப்வபற்ைதும் ராவ் பகதூர் பர்னாந்தீஸ்க்கு நிபனவு
மண்டபம் கட்டப்படும் என்று வேர்ேல் அறிக்பகயில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அேற்கிைங்க, அவருபடை பிைந்ே நாளில் அவரின் புகழுக்கு
பமன்வமலும் பபருபம வசர்க்கும் வபகயில், தூத்துக்குடியில்
மணிமண்டபம் அபமக்கப்படும் என்று ேமிழக அரசின்சார்பில்
அறிவிக்கப்படுகிைது. இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.
12. 163 நாடுகள் ஆேரித்து ஓட்டு உைக சட்ட ஆபைைம் உறுப்பினர்
வேர்ேலில் பகாடி நாட்டிை இந்திைா: சீனாபவ பின்னுக்கு ேள்ளி பவற்றி
ஐநா.வின்
சர்வவேச
சட்ட
ஆபைைம்
1947ம்
ஆண்டு
உருவாக்கப்பட்டது. சர்வவேச சட்டங்கள் மற்றும் அேன் விதி
போகுப்புகபள வமம்படுத்தி, பரிந்துபர வழங்குவதும், ஊக்குவிப்பதும்
இேன் முக்கிை பணிைாகும். இேன் உறுப்பினர் பேவிக்கு எப்வபாதும்











 













1. கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஏழு மாவட்டங்களள உள்ளடக்கிய

5. கனிமச்ைலுளக விதிகள், 2021’இல் மமற்பகாள்ளப்ைட்ட ைமீைத்திய

அ) கல்யாண-கர்நாடகா

திருத்தங்களின்ைடி, பைாந்த சுரங்கங்களில் உற்ைத்தி பைய்யப்ைடும்
கனிமத்தில் எவ்வளவு ைதவீதம் வரை விற்க முடியும்?

ஆ) கித்தூர்-கர்நாடகா 

அ) 25

இ) பெலகாவி-கர்நாடகா

ஆ) 50 

ஈ) ராணி-கர்நாடகா

இ) 75

மும்ளை-கர்நாடக ைகுதியின் புதிய பையர் என்ன?

✓
✓

7 மாவட்டங்களை உள்ைடக்கிய மும்ளெ-கர்நாடகா ெகுதிக்கு ‘கித்தூர்
கர்நாடகா’ எனப் பெயர் மாற்ற கர்நாடக மாநில அரசு முடிவு பெய்துள்ைது.

ஈ) 100

மும்ளெ-கர்நாடக ெகுதி உத்தர கன்னடா, பெலகாவி, தார்வாட், விஜய
புரா, ொகல்ககாட், கடக் மற்றும் ஹாகவரி மாவட்டங்களைக்பகாண்டுள்
-ைது. கித்தூர் என்ெது பெலகாவி மாவட்டத்தில் உள்ை ஒரு வரலாற்று
சிறப்புமிக்க தாலுக்கா ஆகும். இது ராணி பென்னம்மாவால் ஆைப்ெட்டது.
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ளஹதராொத்-கர்நாடகா ெகுதி “கல்யாண்கர்நாடகா” என மறுபெயரிடப்ெட்டது.

கனிம விதிகளில் திருத்தம் பெய்து புதிய விதிமுளறகளை மத்திய
கனிமங்கள் அளமச்ெகம் பவளியிட்டுள்ைது. பொந்த குத்தளகயிலிருந்து
உற்ெத்தி பெய்யப்ெடும் 50% கனிமத்ளத விற்ெளன பெய்யும் நளட
முளற புதிய விதிகளில் கெர்க்கப்ெட்டுள்ைது. சுரங்கங்களை எந்தவித
கட்டணமும் இன்றி இடமாற்றம் பெய்வதற்கு இது உதவுகிறது. சுரங்க
குத்தளக வைங்குவதற்கான குளறந்தெட்ெ ெகுதி 5 பஹக்கடரில்
இருந்து 4 பஹக்கடராக திருத்தப்ெட்டுள்ைது.

2. முதல் உலகளாவிய மருந்துக் பகாள்ளகக் குறியீடு – 2021‘இல்

6. எத்தளன ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற மதசிய ைாதளன ஆய்வு

✓

இந்தியாவின் தரநிளல என்ன?

நடத்தப்ைடுகிறது?

அ) 10

அ) இரண்டு ஆண்டுகள்

ஆ) 18 

ஆ) மூன்று ஆண்டுகள் 

இ) 25

இ) ஐந்து ஆண்டுகள்
ஈ) ஆறு ஆண்டுகள்

ஈ) 30

✓

✓

✓

கதசிய ொதளன ஆய்வானது (NAS) மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற
நடத்தப்ெடுகிறது. களடசியாக 2017’இல் இது நடத்தப்ெட்டது. 2020’இல்
நடத்த திட்டமிடப்ெட்டிருந்தது. COVID-19 நிளலளம காரணமாக, அது
இந்த ஆண்டு வளர ஒத்திளவக்கப்ெட்டது.

✓

பிகரசில், உகாண்டா, இந்கதாகனசியா, பகன்யா மற்றும் பமக்சிககா
ஆகியளவ களடசி ஐந்து இடங்களில் உள்ைன. இந்தக்குறியீடு மருந்துக்
பகாள்ளகயின் 75 குறிகாட்டிகளைக் பகாண்டுள்ைது.

36 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதெங்களில் உள்ை 1,23,000
ெள்ளிகளைச் கெர்ந்த சுமார் 3.8 மில்லியன் மாணவர்கள் கதசிய
ொதளன ஆய்வு - 2021’இல் ெங்ககற்ொர்கள். 3, 5 மற்றும் 8ஆம் வகுப்பு
மாணவர்களின் திறன்களை இது மதிப்பிடுகிறது. தனியார் ெள்ளிகள்
இந்த ஆய்வில் கெர்க்கப்ெட்டுள்ைது இதுகவ முதல் முளறயாகும்.

3. ஒவ்பவாரு நவம்ைரிலும் நிகழும் புகழ்பைற்ற எரிகல் பைாழிவின்

7. 5 மாவட்டங்களில் பமட்மரா வைதிகள்பகாண்ட ஒமர மாநிலம் /

தீங்கு குளறப்பு கூட்டளமப்பினால் முதல் உலகைாவிய மருந்துக்
பகாள்ளகக் குறியீடு ெமீெத்தில் பவளியிடப்ெட்டது. நார்கவ, நியூசிலாந்து,
கொர்ச்சுகல், இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திகரலியா ஆகியளவ மனிதாபி
-மான மற்றும் ஆகராக்கியம் ொர்ந்த மருந்துக் பகாள்ளககளில் முதல் 5
இடங்களில் உள்ைன. 74/100 மதிப்பெண்களுடன் 30 நாடுகளில்
இந்தியா 18ஆவது இடத்தில் உள்ைது.

பையர் என்ன?

யூனியன் பிரமதைம் எது?

அ) லிகயானிட்ஸ் விண்கல் மளை 

அ) கமற்கு வங்கம்

ஆ) பெர்சீட் விண்கல் மளை

ஆ) புது தில்லி

இ) ஓரியானிட்ஸ் விண்கல் மளை

இ) உத்தர பிரகதெம் 

ஈ) படம்ெல் விண்கல் மளை

ஈ) ககரைா

✓

முதலில் 1833’இல் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட லிகயானிட்ஸ் எரிகல் பொழிவு,
ஒவ்பவாரு நவம்ெர் மாதமும் நிகழ்கிறது. இந்த எரிகல் பொழிவு, இந்த
ஆண்டு நவ.6ஆம் கததி பதாடங்கியது. நவ.30 வளர இது நிகழும்.
இதளன பவறுங்கண்ணால் ொர்க்க முடியும்.

✓

பூமியின் வளிமண்டலத்தில் நுளையும் 55P/Tempel-Tuttle வால்மீன்
விட்டுச்பென்ற குப்ளெகளை இந்த எரிகல் பொழிவு பகாண்டுள்ைது. இக்
குப்ளெ பொருட்கள் விண்கற்கள் என்று அளைக்கப்ெடுகின்றன.

✓

உத்தர பிரகதெ மாநில முதல்வர் கயாகி ஆதித்யநாத் ெமீெத்தில் கான்பூர்
பமட்கரா இரயிலின் கொதளன ஓட்டத்ளத பகாடியளெத்து பதாடங்கி
ளவத்தார். கான்பூர் பமட்கராவின் ெணி நவம்ெர் 15, 2019 அன்று
பதாடங்கியது. உத்தர பிரகதெ மாநிலத்தில் தற்கொது காசியாொத்,
பநாய்டா, கிகரட்டர் பநாய்டா மற்றும் லக்கனாவில் பமட்கரா இரயில்
கெளவ பெயல்ெட்டு வருகிறது.

✓

கான்பூர் பமட்கரா இரயில் பதாடங்கப்ெட்ட பிறகு, ஐந்து மாவட்டங்களில்
பமட்கரா வெதிகள் உள்ை ஒகர மாநிலமாக உத்தர பிரகதெம் இருக்கும்.

4. COVID’க்கு சிகிச்ளையளிப்ைதற்கான உலகின் முதல் பிளாஸ்மிட்

8. ைமீைத்தில் எந்த நாட்டின் இராணுவ தளைதிக்கு இந்திய இராணு

DNA தடுப்பூசியின் பையர் என்ன?

-வத்தின் பகளரவ பெனரல் ைதவி வழங்கப்ைட்டது?

அ) ZyCoV-D 

அ) கநொைம் 

ஆ) மாடர்னா

ஆ) இலங்ளக

இ) ஸ்புட்னிக் வி

இ) வங்காைகதெம்

ஈ) ககாவாக்சின்
✓



ளெடஸ் ககடில்லாவின் ZyCoV-D என்ெது உலகின் முதல் பிைாஸ்மிட்
DNA தடுப்பூசியாகும். ஊசி இல்லாத அப்ளிககட்டளரப் ெயன்ெடுத்தி
பெலுத்தக்கூடிய முதல் COVID தடுப்பூசி இதுவாகும். 12 வயது மற்றும்
அதற்கு கமற்ெட்ட பெரியவர்கள் மற்றும் குைந்ளதகளின் அவெரகால
ெயன்ொட்டிற்காக இந்திய தளலளம மருந்துக் கட்டுப்ொட்டாைரால்
(DCGI) இதன் 3-கடாஸ் ஷாட் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ைது.









ஈ) பூடான்
✓

கநொை இராணுவ தைெதி பஜனரல் பிரபு ராம் ெர்மாவுக்கு குடியரசுத்
தளலவர் ராம்நாத் ககாவிந்த் இந்திய ராணுவத்தின் பகைரவ பஜனரல்
ெதவிளய வைங்கினார். இருநாடுகளும் ெரஸ்ெர இராணுவ தைெதிகளு
-க்கு பஜனரல் ெதவிளய வைங்குவது வைக்கமாகும். பஜனரல் ஷர்மா,
2021 பெப்டம்ெரில் இராணுவத் தைெதியாகப் பொறுப்கெற்றார். அவர்
இந்தியாவில் உள்ை கதசிய ொதுகாப்புக் கல்லூரியில் ெட்டம் பெற்றவர்.



 













9. பின்வரும் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ‘தூய்ளமயான ைசுளம கிராம

2. ககரானா காலத்துக்கும் கநருவின் அறிவியல்

வாரம்’ அனுைரிக்கப்ைட்டது?

உலகப் கெரிடராக ககரானா பதாற்று மாறியிருக்கும் சூைலில்,
ஜவாஹர்லால் கநருவின் அன்ளறய அறிவியல்பூர்வமான ொர்ளவயும்
ஒரு அறிவியல் ெமுதாயத்ளத உருவாக்குவதில் அவர் கமற்பகாண்ட
முயற்சிகள் பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் பொருத்தமாகவும்
இருக்கின்றன. கநருவின் கூற்றுப்ெடி, அறிவியல் என்ெது மனித
மனதின் முக்கியமான பவற்றியாகும். இது, மனித குலத்ளத கநாய்,
கதளவ, துயரம் கொன்றவற்றிலிருந்து விடுவிக்கும்.

அ) DDU-GKY
ஆ) MGNREGS 
இ) DAY-NRLM
ஈ) DAY-NULM
✓



ஆொதி கா அம்ரித் மககாத்ெவின் ஒருெகுதியாக, மாநிலங்கள்/யூனியன்
பிரகதெங்கள் MGNREG திட்டத்தின்கீழ், 2021 அக்.29 முதல் நவ.4 வளர
ஒருவாரகால ‘தூய்ளம ெசுளம கிராம’ பெயல்ொடுகளை கமற்பகாண்டு
உள்ைன. தூய்ளம ெசுளம கிராம வாரத்தின்கொது, கழிவு நீர்ப்கொக்குக்
குழிகளை அளடயாைங்கண்டு நிர்மாணிப்ெதில் கவனஞ்பெலுத்தப்ெட்ட
-து. மண்புழு உரம்/NADEP குழி மற்றும் புழு உரமாக்கல், கழிவுப்பொரு
-ட்களின் மறுெயன்ொடு, மக்காத குப்ளெகளை மறுசுைற்சி பெய்தல்
கொன்ற முயற்சிகளும் கமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைன.

10.“சில்லளற விற்ைளன மநரடித்திட்டம்” மற்றும் “ஒருங்கிளைந்த
குளறதீர்க்கும் திட்டம்” ஆகியவற்ளற பதாடங்கிய அளமப்பு எது?
அ) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 
ஆ) ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுளற & கமம்ொட்டு ஆளணயம்
இ) காப்பீட்டு ஒழுங்குமுளற & கமம்ொட்டு ஆளணயம்
ஈ) ெத்திரங்கள் மற்றும் ெரிவர்த்தளன வாரியம்

✓

இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் “சில்லளற விற்ெளன கநரடித்திட்டம்” மற்றும்
“ஒருங்கிளணந்த குளறதீர்க்கும் திட்டம்” ஆகியளவ பிரதமர் நகரந்திர
கமாடியால் பதாடங்கப்ெட்டு நாட்டுக்கு அர்ப்ெணிக்கப்ெட்டுள்ைன.

✓

சில்லளற கநரடித்திட்டத்தின்கீழ், சில்லளற முதலீட்டாைர்கள் அரொங்கப்
ெத்திரங்களை இளணயத்தில் வாங்கலாம் மற்றும் விற்கலாம். ஒருங்கி
-ளணந்த ஒம்புட்ஸ்கமன் திட்டமானது வாடிக்ளகயாைர் புகார்களில்
குளறதீர்க்கும் பொறிமுளறளய கமம்ெடுத்த உதவுகிறது.

கதெத்ளதக் கட்டிபயழுப்புவதில் அறிவியலின் ெங்களிப்ளெ கநரு
புரிந்துபகாண்டிருந்தார்.
இது
குறித்து
கநரு
எழுதும்கொது,
உண்ளமளயயும் புதிய அறிளவயும் கதடுதல், கொதளனயின்றி
எளதயும் ஏற்க மறுத்தல், புதிய ொன்றுகளின் அடிப்ெளடயில் முந்ளதய
முடிவுகளை மாற்றும் திறன், உண்ளமகளை நம்புதல், முந்ளதய
ககாட்ொட்ளடத் பதாடராமல் இருத்தல், கடினமான ஒழுக்கம் பகாண்ட
மனம் இருத்தல் அவசியம் என்கிறார். ககம்ப்ரிட்ஜ் ெயின்ஸ் டிரிகொஸ்,
கஜம்ஸ் ஜீன்ஸ், ஆர்தர் எடிங்டன் மற்றும் பிரிட்டனின் முன்னணி
அறிவியலர்களுடன் பதாடர்பில் இருந்ததன் மூலம் கநருவின் அறிவியல்
மற்றும் பதாழில்நுட்ெ ஆர்வத்ளத அறியலாம்.
இந்தியாவில் உயர் தரமான கல்வி நிறுவனங்களை அளமக்க
கவண்டும் என்ெகத கநருவின் திட்டமாக இருந்தது. அபமரிக்கப்
ெயணத்தின்கொது, அபமரிக்கப் ெல்களலக்கைகங்கள் நாட்டுக்குத்
பதாழில்நுட்ெ,
அறிவியல்
முன்கனற்றத்ளத
வைங்குவளதப்
புரிந்துபகாண்டார். 1949-ல் மாெசூசிட்ஸ் பதாழில்நுட்ெக் கைகத்துக்கு
அவர் பென்றதுதான் 1950-ல் காரக்பூரிலும், 1958-ல் ெம்ொயிலும், 1959ல் பென்ளன, படல்லியிலும் ஐஐடி எனப்ெடும் இந்தியத் பதாழில்நுட்ெக்
கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்க வழிவகுத்தது.
அறிவியல் கற்றலுக்கும் ஆராய்ச்சிக்குமான நிறுவனங்களை நடத்திய
விக்ரம் ொராொய், ெர் சி.வி.ராமன், கஹாமி கஜ.ொொ, ெதீஷ் தவான்,
எஸ்.எஸ்.ெட்நாகர்
கொன்ற
ெல
அறிவியலர்களைப்
ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ளும் திறளமளய கநரு பெற்றிருந்தார்.

1. ‘முதல்வரின் முகவரி’: தமிைக அரசு அரொளண பவளியீடு

அறிவியலுக்குச் ெமூகத்தின் ஏற்பும் அரசின் ஆதரவும் நிளலத்திருக்க
கவண்டும் என்ற உண்ளமளய கநரு முழுளமயாக அறிந்திருந்தார்.
இதனால்தான் 1954-ல் அணுெக்தித் துளற, ொொ அணு ஆராய்ச்சி
ளமயம், 1949-ல் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகம், 1952-ல் இந்திய
விண்பவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துளற
ஆராய்ச்சி
கவுன்சில்
ஆகியவற்ளறத்
பதாடங்கி,
அறிவியல்
முன்கனற்றத்தின் அதிகாரத்துவ இயந்திரங்கைாக மாற்றினார்.

முதல்-அளமச்ெரின் குளறதீர்ப்பு துளறகள் ஒருங்கிளணக்கப்ெட்டு,
முதல்வரின் முகவரி என்ற புதிய துளற உருவாக்கப்ெட்டு அரொளண
பவளியிடப்ெட்டுள்ைது. உங்கள் பதாகுதியில் முதல்-அளமச்ெர், முதல்அளமச்ெர் உதவி ளமயம், குளறதீர்ப்பு கமலாண்ளம அளமப்பு
ஒருங்கிளணப்பு ஆகிய துளறகள் ஒன்றிளணந்து ‘முதல்வரின் முகவரி’
என்ற புதிய துளற ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது.

கநருவுக்கு எதிரிகள் அன்றும் இருந்தார்கள், இன்றும் இருக்கிறார்கள்.
அவரது அறிவியல் ெணிளயத் தடுக்கப் கொலி கதசியவாதம்
தூண்டப்ெட்டது. அறிவியலுக்கு எல்ளலகள் இல்ளல. ஆங்கில அறிவியல்,
பிபரஞ்சு அறிவியல் என்பறல்லாம் கெெ முடியாது. கதெத்ளதக்
கட்டிபயழுப்புவதில் அறிவியலின் ெங்கு முக்கியமானது என்ெளத கநரு
புரிந்து ளவத்திருந்தார்.

கமலும் முதல்வரின் முகவரி என்ற புதிய துளற சிறப்பு அலுவலராக
ஷில்ொ பிரொகர் ெதீஷ் அவர்கள் நியமனம் பெய்யப்ெட்டுள்ைதாகவும்
தமிைக அரசு பதரிவித்துள்ைது. முதல்வரின் முகவரி துளறயில் மனுக்கல்
தீர்வுக்காண ஒற்ளற இளணயதை முகப்பு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் என்று
பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.

சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு, நாட்டின் மக்கள்பதாளகயில் ொதிப் கெருக்கு
மகலரியா ொதிப்பு ஏற்ெட்டது. 1953-ல் மகலரியா பெரிய அைவில்
கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டது. 1951-ல் பெரியம்ளம ொதிப்ொல் இறந்தவர்கள்
எண்ணிக்ளக 1 லட்ெத்து 48 ஆயிரமாக இருந்தது. அடுத்த 10
ஆண்டுகளில் இந்த எண்ணிக்ளக 12 ஆயிரத்து 300 ஆகக்
குளறக்கப்ெட்டது. மக்களைப் ொதிக்கும் இது கொன்ற கநாய்களிடம்
கொராட ஒவ்பவாரு 5 ஆண்டுக்கும் திட்டம் வகுக்கப்ெட்டது.



இதுபதாடாா்ொக தளலளமச் பெயலாைாா் இளறயன்பு பவளியிட்ட
அரொளணயில், முதல்-அளமச்ெரின் தனிப்பிரிவு, முதல்-அளமச்ெரின்
உதவி
ளமயம்
மற்றும்
ஒருங்கிளணக்கப்ெட்ட
குளறதீாா்ப்பு
கமலாண்ளம அளமப்பு (ஐஐபிஜிசிஎம்எஸ்), உங்கள் பதாகுதியில் முதல்அளமச்ெர் துளற ஆகியளவ ஒருங்கிளணக்கப்ெட்டு, ‘முதல்வரின்
முகவரி’ என்ற புதிய துளற உருவாக்கப்ெடுகிறது.
முதல்-அளமச்ெர் முகவரி துளறயின் மனுக்களுக்குத் தீாா்வு காண
முதல்வரின் உதவி ளமயம் மற்றும் ஒருங்கிளணக்கப்ெட்ட குளறதீாா்ப்பு
கமலாண்ளம அளமப்பின் உதவி எண் மாநிலம் முழுவதும் ஒற்ளற
இளணயதை முகப்ொகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். இது முதல்வரின் முகவரி
துளறயின் கட்டுப்ொட்டில் இருக்கும். உங்கள் பதாகுதியில் முதல்அளமச்ெர் துளறயின் சிறப்பு அலுவலாா் ஷில்ொ பிரொகாா் ெதிஷ்,
முதல்வரின் முகவரி துளறயின் சிறப்பு அலுவலராக நியமிக்கப்ெடுகிறாாா்”
என்று அதில் பதரிவிக்கப்ெட்டிருந்தது.









1950-களில் ொலியல் கநாய்கள், பதாழுகநாய், ளடஃொய்டு, கக்குவான்
இருமல்,
நிகமானியா,
மூளைக்காய்ச்ெல்
கொன்றவற்ளறக்
கட்டுப்ெடுத்தத் தீவிர முயற்சிகள் எடுக்கப்ெட்டன. மருத்துவம், ெரவலான
தடுப்பூசித் திட்டங்கள் மூலம் இந்த கநாய்கள் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டன.
1940-களில் ெரவிய பிகைக் கநாயால், நாட்டு மக்கள்பதாளகயில் 3%
கெர் இறந்துகொனார்கள். கடுளமயாகப் கொராடி 1950-களில் பிகைக்
கநாய் முற்றிலும் அழிக்கப்ெட்டது.
பதாற்றுகநாய்களை எதிர்த்துப் கொராடுவதற்குப் பெருமைவு நிதி
ஒதுக்கீடுகளுடன், அதிக எண்ணிக்ளகயிலான மருத்துவர்களுக்குப்
ெயிற்சி அளிக்கப்ெட்டன. அதற்காகப் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டும்
ெணியும், இருக்கும் மருத்துவக் கல்லூரிகளை கமம்ெடுத்தும் ெணியும்
நளடபெற்றன. 1946-ல் 15 மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருந்தன. இந்த
எண்ணிக்ளக 1965-ல் 81 ஆக உயர்ந்தது. 1951-ல் மருத்துவக்
கல்லூரிகளில் கெர்ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ளக 1,200. இது 1961ல் 10 ஆயிரமாக உயர்ந்தது.



 















ககரானா என்ற பகாடிய பதாற்றுகநாளய எதிர்த்துப் கொராடும்கொது,
கடந்த கால கநாய்களுக்கு எதிரான கநருவின் கொராட்டத்ளத
நிளனவில்பகாள்வது அவசியம். சீனா, ளதவான், வியட்நாம், சிங்கப்பூர்,
கியூொ கொன்ற நாடுகளில் மலிவாக மருத்துவம் கிளடப்ெதால்தான், மற்ற
பெரிய ெணக்கார நாடுகளைவிட ககரானா பதாற்ளற இந்த நாடுகள்
எளிதாக எதிர்பகாள்ை முடிந்தது.

விநிகயாகிக்கும்
ெணி
பதரிவித்துள்ைனர்.

பிகைக், காலரா கநாய்களை அறிவியல்பூர்வமாக முறியடித்தளதக்
குறிப்பிட்டு, மகள் இந்திராவுக்கு கநரு எழுதிய கடிதத்தில் சுகாதாரம்,
ஆகராக்கியம், சில கநாய்களின் மீதான பவற்றி கொன்றளவ
அறிவியளலப் பொறுத்தது என்று சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.

கடந்த 2019-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கொது, 2020-ல் சிறார்களுக்கு
எதிரான
இளணயவழி
குற்றங்கள்
400%
அதிகரித்துள்ைது
பதரியவந்துள்ைது.

தான் கட்டளமத்த நிறுவனங்கள் மூலம் ககரானா ெரவல் காலத்திலும்
கநரு வாழ்ந்துபகாண்டிருக்கிறார். 1952-கலகய பூனாவில் நிறுவப்ெட்ட
கநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ளவராலஜி நிறுவனம், ககரானா
காலத்தில் பெருமைவில் ெயன்ெடுவளத மறக்க முடியாது.
மனிதர்களின் அறிவியல் கதடல் குறித்த கநருவின் நம்பிக்ளக, ககரானா
ெரவல் இருக்கும் இந்தக் காலத்திலும் பொருந்தும். அறிவியலின் மீது
கநரு ளவத்திருந்த இந்த நம்பிக்ளகயும், மனிதர்களின் திறளமயுடன்
அவர்
உருவாக்கிய
அறிவியல்
நிறுவனங்களும்தான்,
இந்த
அழிவுகரமான
உலகப்
கெரிடரிலிருந்து
நம்ளமப்
ொதுகாத்துக்பகாண்டிருக்கிறது.
3. உரம் தயாரிக்க ெசுவின் ொணம் வாங்க முடிவு: மத்திய பிரகதெ
முதல்வர் ெவுகான் அறிவிப்பு
மத்திய பிரகதெ தளலநகர் கொொலில் கநற்று இந்திய கால்நளட
மருத்துவ ெங்கம் ஏற்ொடு பெய்திருந்த பெண் கால் நளட மருத்துவர்கள்
மாநாட்டில் முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் ெவுகான் கலந்துபகாண்டார். விைாவில்
அவர் கெசியதாவது:
ெசுக்கள், மாடுகள் இல்லாமல் ெல கவளலகள் நடப்ெதில்ளல. எனகவ,
அளவ மிகவும் முக்கிய மானளவ. முளறயான அளமப்ளெ
ஏற்ெடுத்தினால், ெசுக்கள் மற்றும் அவற்றின் ொணம், சிறுநீர் ஆகியளவ,
மாநிலம் மற்றும் நாட்டின் பொருைாதாரத்ளத வலுப்ெடுத்த உதவும். இந்த
துளறயில் பெண்களின் ெங்களிப் புடன் நாம் பவற்றி பெறுகவாம் என்று
நம்புகிகறன்.
ெசுவின்
ொணம்
மற்றும்
சிறுநீரில்
இருந்து,
பூச்சிக்பகால்லிகள் முதல் மருந் துகள் வளர ெல முக்கிய பொருட் களை
தயாரிக்கலாம்.
மத்தியபிரகதெ மாநிலத்தில் பெருமைவில் உரம் தயாரிப்ெதற்கு ெசுவின்
ொணம் கதளவப்ெடுகிறது. எனகவ அந்த ெசுவின் ொணத்ளத விளல
பகாடுத்து வாங்க அரசு முடிவு பெய்துள்ைது. இதுபதாடர்ொன பூர்வாங்க
கவளலகளில் அரசு ஈடுெட்டுள் ைது. விளரவில் இதுபதாடர்ொன
அறிவிப்ளெ பவளியிடுகவாம்.
பொதுமக்களின் அவெர மருத்துவ உதவிக்காக 108 என்ற ஆம்புலன்ஸ்
கெளவ உள்ைது. அளதப் கொலகவ, கால்நளடகளைப் ொதுகாக்கவும்,
அவற்றுக்கு அவெர மருத்துவ சிகிச்ளெ அளிக்கவும் 109 என்ற
பஹல்ப்ளலன் கெளவளய பதாடங்க அரசு ெரிசீலித்து வருகிறது. அவெர
சிகிச்ளெ கதளவப்ெடும் கால்நளடகள் பதாடர்ொக 109 என்ற பதாளல
கெசி எண்ணுக்கு கொன் பெய் தால் கால்நளடகள் இருக்கும் இடத்துக்கக
மருத்துவர்கள் வந்து சிகிச்ளெ வைங்குவர்.
இவ்வாறு அவர் கெசினார்.
ொஜக ஆளும் ம.பி.யில், ெசுக்களின் ொதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்ெடுகிறது. ெசுக்களைப் ொதுகாப்ெதற்கும், ெசுஉற்ெத்திளய
கமம்ெடுத்துவதற்கும் 6 துளறகளின் அளமச்ெர்களைக் பகாண்ட ெசு
அளமச்ெரளவ உருவாக்கப்ெட்டது குறிப்பிடத் தக்கது.
4. எஸ்.400 ஏவுகளண அளமப்புகளை இந்தியாவுக்கு விநிகயாகிக்க
பதாடங்கியது ரஷ்யா
ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் 400 ஏவுகளணகள் வாங்க இந்தியா
ஒப்ெந்தம் கமற்பகாண்டது. 5.5 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் 2019-ல் இந்த
ஒப்ெந்தம் பெய்யப்ெட்டது. இந்த எஸ் 400 ஏவுகளணகள், தளரயிலிருந்து
வானில் வரும் இலக்குகளைக்கூட மிகத் துல்லியமாகத் தாக்கி அழிக்கும்
திறன் பகாண்டது.
இதனால் முதல் கட்டமாக 800 -மில்லியன் டாலளர இந்தியா
ரஷ்யாவிடம் 2019-கலகய பகாடுத்துவிட்டது. ஆனால் இன்னும்
ஏவுகளணகள் இந்தியாவிடம் ஒப்ெளடக்கப்ெடவில்ளல. இந்த நிளலயில்,
திட்டமிட்டெடி இந்தியாவுக்கு எஸ் 400- ஏவுகளண அளமப்புகளை









பதாடங்கியதாக

ரஷ்ய

அதிகாரிகள்

5. 2019-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கொது - 2020-ல் சிறார்களுக்கு
எதிரான இளணயவழி குற்றம் 400% உயர்வு :

இதுகுறித்து கதசிய குற்ற ஆவணக் காப்ெகத்தில் உள்ை தரவுகளில்
கூறியிருப்ெதாவது:
நாட்டில்
இதுவளர
இல்லாத
அைவுக்கு,
கடந்த
2020-ம்
ஆண்டுசிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி குற்றங்கள் ெல மடங்கு
அதிகரித்திருக்கிறது. சிறார்களை ளவத்து எடுக்கப்ெடும் ஆொெப்
ெடங்களை பவளியிடுதல், ஆன்ளலன் மூலம் ொலியல் பதால்ளல
பகாடுத்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்கள் இதில் அடங்கும்.
கடந்த 2019-ம் ஆண்டு சிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி
குற்றங்கள் பதாடர்ொக 164 வைக்குகள் ெதிவாகின. இதுகவ 2018,
2017-ம் ஆண்டுகளில் முளறகய 117, 79 ஆக இருந்தது. ஆனால்,
2020-ம் ஆண்டில் சிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி குற்றம்
பதாடர்ொக 842 வைக்குகள் ெதிவு பெய்யப்ெட்டுள்ைன. இது 2019-ம்
ஆண்டில் ெதிவான வைக்குகளை விட 400 ெதவீதம் அதிகம் ஆகும்.
இவற்றில் 738 வைக்குகள் சிறார் ஆொெப் ெடங்களை பவளியிடுதல்
பதாடர்ொனளவ.
ககரானா ெரவல்..
இதுகுறித்து குைந்ளதகள் உரிளம அளமப்பின் (க்ளர) தளலவர் பூஜா
மர்வாஹா கூறும்கொது, “ககரானா ெரவளல தடுப்ெதற்காக நாடு
முழுவதும் ெள்ளி, கல்லூரிகள் மூடப்ெட்டன. ஆன்ளலன் மூலமாக
வகுப்புகள் நளடபெற்றன. இதனால் கிட்டத்தட்ட பெரும்ொலான
சிறார்களுக்கு ஸ்மார்ட் கொன்கள் கிளடத்துவிட்டன. அதிக கநரம்
ஆன்ளலனில்
பெலவிடுவதால்,
சில
ெமயங்களில்
ஆொெ
இளணயதைங்கைால் அவர்கள் கவரப்ெட வாய்ப்பு உருவானது. இதுகவ
இதுபதாடர்ொன இளணயவழி குற்றங்களுக்கு ஆரம்ெப் புள்ளி ஆகும்.
இதனால்தான், 2020-ம் ஆண்டு சிறார்களுக்கு எதிராக அதிக அைவில்
இளணயவழி குற்றங்கள் அரங்ககறியுள்ைன" என்றார். - பிடிஐ
6. பென்ளனயில் பவள்ை தடுப்புக்கு அறிவுளரக் குழு
பென்ளனயில் பவள்ைத் தடுப்புக்கான அறிவுளரக் குழு ஓய்வு பெற்ற
ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி திருப்புகழ் தளலளமயில் அளமக்கப்ெட்டுள்ைது.
இந்த குழுவில் தில்லி நகாா் மற்றும் ஊரளமப்பு நிறுவன தளலளம திட்ட
அலுவலாா், காலநிளல பின்னளடவு ெயிற்சி உலக வை நிறுவன
இயக்குநாா் நம்பி அப்ொதுளர, பென்ளன வைாா்ச்சி கல்வி நிறுவனப்
கெராசிரியாா் ஜானகிராமன், மும்ளெ ஐஐடி கட்டுமானப் பொறியியல்
துளற கெராசிரியாா் கபில் குப்தா, பென்ளன அண்ணா ெல்களலக்கைக
மனித குடியமாா்வு ளமய இயக்குநாா் பிரதீப் கமாெஸ், ளஹதராொத்
கதசிய ரிகமாட் பென்சிங் துளறயின் பிரதிநிதி , அண்ணா
ெல்களலக்கைக
ரிகமாட்
பென்சிங்
நிறுவன
கெராசிரியாா்
திருமளலவாென், ஐஐடி கட்டுமானப் பொறியியல் துளற தளலவாா்
ொலாஜி நரசிம்மன், பென்ளன பெருநகர வைாா்ச்சிக் குழும தளலளம
திட்ட அதிகாரி, பென்ளன மண்டல நீாா்வைத் துளற தளலளமப்
பொறியாைாா், பநடுஞ்ொளலத் துளற தளலளமப் பொறியாைாா்,
சுற்றுச்சூைல் துளற இயக்குநாா் ஆகிகயாாா் உறுப்பினாா்கைாக இருப்ொா்.
இந்தக் குழுவானது பவள்ைத்ளத தடுக்கும் வழிமுளறகளையும்,
பவள்ைத்தின்
ொதிப்ளெக்
குளறக்கும்
வளகயில்
மளைநீாா்
வடிகால்களை அளமக்கவும் உரிய அறிவுறுத்தல்களை அரசுக்கு
வைங்கும்.
7. நிாா்வாகத் திறளன
குழுக்கைாகப் பிரிப்பு

கமம்ெடுத்த

மத்திய

அளமச்ெரளவ
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மத்திய அரசின் நிாா்வாகத் திறளன கமம்ெடுத்தும் வளகயில் எடுக்கப்ெட
உள்ை நடவடிக்ளககளை கண்காணிக்க மத்திய அளமச்ெரளவ எட்டு
குழுக்கைாகப் பிரிக்கப்ெட்டுள்ைது.
பிரதமாா் கமாடி தளலளமயிலான அளமச்ெரளவயில் 77 அளமச்ொா்கள்
இடம்பெற்றுள்ைனாா்.
பதாழில்நுட்ெம்
ொாா்ந்த
வைங்களை
கமம்ெடுத்துவது,
பதாழில்
நிபுணாா்கள்
அடங்கிய
பதாகுப்ளெ



 











உருவாக்குவது ஆகியவற்றுக்காக அளமச்ொா்கள் எட்டு குழுக்கைாக
பிரிக்கப்ெட்டுள்ைனாா்.
நிாா்வாகத்தில்
பவளிப்ெளடத்தன்ளமளயக்
பகாண்டுவரவும், மத்திய அரசின் பெயல்திறளன கமம்ெடுத்தவும் இந்த
நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெட்டுள்ைது.
இந்த நடவடிக்ளகக்கு முன்ொக பிரதமாா் நகரந்திர கமாடி தளலளமயில்
ஐந்து ஆகலாெளனக் கூட்டங்கள் நடத்தப்ெட்டன. ஒவ்பவாரு கூட்டமும்
சுமாாா் 5 மணி கநரம் நளடபெற்றது.
தனிப்ெட்ட திறன், கவனத்துடன் கூடிய அமலாக்கம், அளமச்ெரளவ
பெயல்ொடு, ெணிகளில் ஒத்துளைப்பு மற்றும் திறன்வாய்ந்த தகவல்
பதாடாா்பு, நாடாளுமன்ற நடவடிக்ளககள் ஆகிய 5 தளலப்புகளில் இந்தக்
கூட்டங்கள் நடத்தப்ெட்டன. நாடாளுமன்ற நடவடிக்ளககள் பதாடாா்ொன
ஆகலாெளனக் கூட்டத்தில் மக்கைளவத் தளலவாா் ஓம் பிாா்லாவும்,
மாநிலங்கைளவத் தளலவாா் எம்.பவங்ளகயா நாயுடுவும் ெங்ககற்றனாா்.
இந்தக் கூட்டங்கள் அளனத்தும் மத்திய அரசின் நிாா்வாகத் திறளன
கமம்ெடுத்தும் கநாக்கில் நடத்தப்ெட்டன. இந்த கநாக்கில் அடுத்தகட்ட
நடவடிக்ளகயாககவ அளமச்ெரளவக் குழுக்கள் அளமக்கப்ெட்டுள்ைதாக
மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் பதரிவித்தன.





கால்நளடகளுக்கும் உடனடியாக சிகிச்ளெ அளிப்ெதற்காக, ‘109
ஆம்புலன்ஸ்’ கெளவ திட்டத்ளத அமல்ெடுத்த, மத்திய பிரகதெ அரசு
திட்டமிட்டுள்ைது.
இம்மாநில தளலநகர் கொொலில், ‘இந்திய கால்நளட ெங்கம்’ ொர்ொக
பெண் கால்நளட மருத்துவர்களுக்கான, ‘ெக்தி-2021’ என்ற தளலப்பில்
மாநாடு நளடபெற்றது.
இதில், இம்மாநில முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் ெவுகான் ெங்ககற்று
கெசுளகயில்,
‘109
என்ற
உதவி
ளமய
எண்
மூலமாக
கால்நளடகளுக்கு மருத்துவ சிகிச்ளெ வைங்குவதற்கான ஆம்புலன்ஸ்
கெளவ பதாடங்குவது குறித்து அரசு ஆகலாசித்து வருகிறது. இதன்
மூலம், கால்நளடகளை மருத்துவமளனக்கு அளைத்து பெல்ல
கவண்டிய அவசியமில்ளல. மாட்டு ொணம், ககாமியத்தில் இருந்து
உரங்கள், பூச்சிக்பகால்லி, மருந்துகள் உட்ெட ெல்கவறு பொருட்களை
தயாரிக்கப்ெடுகிறது. எனகவ, இந்த தயாரிப்புகளுக்காக மாட்டு
ொணத்ளத அரகெ பகாள்முதல் பெய்யவும் திட்டமிட்டுள்ைது. மாட்டு
ொணம், ககாமியத்தால் நாட்டின் பொருைாதாரகம உயரும்,” என்றார்.

இந்தக் குழுக்கள் ஒவ்பவான்றிலும் 9 முதல் 10 அளமச்ொா்கள்
இருப்ொாா்கள். ஓாா் அளமச்ொா் குழுவின் ஒருங்கிளணப்ொைராக
இருப்ொாா்.
ஒவ்பவாரு அளமச்ெரின் அலுவலகத்துக்கும் ஒரு இளணயதைம்
உருவாக்கப்ெடும். அதில் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும்
பகாள்ளககள் பதாடாா்ொன அமலாக்கம் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெறும்.
ெம்ெந்தப்ெட்ட அளமச்ொா்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் பதாடாா்ொக தகவல்
ெலளக உருவாக்கப்ெடும். கூட்டங்களை நடத்துதல் கடிதத் பதாடாா்ளெ
நிாா்வகிப்ெது ஆகியளவயும் கமற்பகாள்ைப்ெடும். இவற்ளற இந்த எட்டு
குழுக்களும் கமற்பகாள்ை கவண்டியிருக்கும்.
நாட்டில் உள்ை அளனத்து மாவட்டங்கள், மாநிலங்கள் மற்றும் மாநில
அளமச்ெகங்களுடன் இந்தக் குழுக்கள் இளணந்து பெயல்ெடும்.
இந்தக் குழுக்களில் ஒரு குழுவானது, ஆராய்ச்சி, தகவல் பதாடாா்பு
ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்ற குளறந்தெட்ெம் மூன்று பதாழில்
நிபுணாா்களைக் பகாண்ட குழுளவ உருவாக்க கவண்டும்.
அகதகொல் ஓய்வு பெற்ற ஊழியாா்களின் பின்னூட்டங்கள் மற்றும்
அனுெவங்களை ெராமரிக்க ஓாா் இளணயதைத்ளத உருவாக்கும்
பொறுப்பு ஒரு குழுவிடம் ஒப்ெளடக்கப்ெட உள்ைது.
எட்டு குழுக்களின் ஒருங்கிளணப்ொைாா்கைாக மத்திய அளமச்ொா்கள்
ஹாா்தீப் சிங் புரி, நகரந்திர சிங் கதாமாா், பியூஷ் ககாயல், தாா்கமந்திர
பிரதான், ஸ்மிருதி இரானி, அனுராத் தாக்குாா் உள்ளிட்கடாாா்
இருப்ொாா்கள்.
இந்த அளமச்ொா்கள் தங்கள் அலுவலகங்களின் சிறந்த நளடமுளறகள்
பதாடாா்ொக
தங்கள்
அளமச்ெரளவ
ெகாக்களுடன்
ெகிாா்ந்து
பகாள்வாாா்கள்.

8. பநக்ஸ்ட் பஜன் ஏடிபி ஃளெனல்ஸ்: ககாப்ளெ பவன்றார் கார்கலாஸ்
இத்தாலியில் நளடபெற்ற பநக்ஸ்ட் பஜன் ஏடிபி ஃளெனல்ஸ் படன்னிஸ்
கொட்டியில் ஸ்பெயின் வீரர் கார்கலாஸ் அல்கராஸ் கார்ஃபியா ொம்பியன்
ஆனார்.
உலகின் 32-ஆம் நிளல வீரராக இருக்கும் கார்கலாஸ் இறுதிச்சுற்றில்
4-3 (7/5), 4-2, 4-2 என்ற கநர் பெட்களில் அபமரிக்கரும், உலகின்
39-ஆம் நிளல வீரருமான பெொஸ்டியன் ககார்டாளவ கதாற்கடித்தார்.
இந்த ஆட்டத்தில் முதல் இரு பெட்களில் மட்டும் ெற்று தடுமாற்றம் காட்டிய
கார்கலாஸ், அதன் பிறகு ஆட்டத்ளத முற்றிலுமாக தனது கட்டுப்ொட்டில்
பகாண்டு வந்தார்.
9. நவ.15 – பழங்குடியினர் க ௌரவ தினம்.
10. மனிதர்களுக்கு 108 இருப்ெதுகொல்
ஆம்புலன்ஸ்’: மபி அரசு புதுளம திட்டம்

கால்நளடகளுக்கு

‘109

கநாய் ொதிப்புகள், விெத்தில் காயமளடவது கொன்றவற்றால்
ொதிக்கப்ெடும் மக்களுக்கு சிகிச்ளெ அளிக்க, ‘108 ஆம்புலன்ஸ்’ கெளவ
நாடு முழுவதும் அமல்ெடுத்தப்ெட்டு உள்ைது. ஒன்றிய அரசின் நிதியில்,
மாநில அரசுகள் இந்த கெளவளய அமல்ெடுத்தி வருகின்றன.
இந்நிளலயில், மனிதர்ககை கொலகவ கநாய்கைால் அவதிப்ெடும்











 











1. தேசிய புற்றுத ோய் விழிப்புணர்வு ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி


✓

நவ.14ஆம் தேதி உலக நீரழிவு தநாய் நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இது உலக சுகாோர அயமப்பு மற்றும் சர்வதேச நீரழிவு கூட்டயமப்பு
ஆகியவற்றால் கூட்டாக ஏற்பாடு தசய்யப்படுகிறது. உலக நீரழிவு
நாளின் சின்னமானது ஒரு நீல வட்டத்தினால் குறிக்கப்படுகிறது. அது,
வாழ்க்யக மற்றும் நலத்யேக் குறிக்கிறது. நவம்பர்.14, இன்சுலியனக்
கண்டுபிடித்ேவரான பிரதடரிக் பான்டிங்கின் பிறந்ேநாயளக் குறிக்கிறது.

✓

“Access to Diabetes Care - If Not Now, When?” என்பது 2021-2023
வயரயிலான உலக நீரிழிவு நாளிற்கான கருப்தபாருளாகும்.

எது?
அ) நவம்பர் 7 
ஆ) நவம்பர் 8
இ) நவம்பர் 10
ஈ) நவம்பர் 12

✓

இந்தியாவில், தேசிய புற்றுதநாய் விழிப்புணர்வு நாளானது ஒவ்தவார்
ஆண்டும் நவ.7 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. புற்றுதநாயய முன்கூட்டி
-தய கண்டறிந்து குணப்படுத்துவது குறித்து மக்களுக்குக் கற்பிப்பதே
இச்சிறப்பு நாளின் முக்கிய குறிக்தகாளாகும். நாட்டில் சுமார் 2.9 மில்லிய
-ன் தபர் புற்றுதநாயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்போக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் 1.1 மில்லியன் புதிய பாதிப்புகள் பதிவாகின்றன.

6. தேசிய குழந்வேகள் ோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 12
ஆ) நவம்பர் 13
இ) நவம்பர் 14 
ஈ) நவம்பர் 15

2. தேசிய சட்ட தசவைகள் ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி எது?

✓

அ) நவம்பர் 7
ஆ) நவம்பர் 9 
இ) நவம்பர் 11
ஈ) நவம்பர் 13

✓

✓



‘தேசிய சட்ட தசயவகள் நாளானது’ ஆண்டுதோறும் நவ.9 அன்று நாடு
முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது சட்ட தசயவகள் ஆயணயச்சட்டம்
இயற்றப்பட்டயே நியனவுகூருவதோடு சட்டம் தோடர்பான விதிகள்
பற்றிய விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்துவயே தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

இந்தியாவில் குழந்யேகள் நாள் நவ.14 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது.
இந்ே நாள் குழந்யேகளின் உரியமகள், பராமரிப்பு மற்றும் கல்விபற்றிய
விழிப்புணர்யவ மக்களியடதய அதிகரிக்கிறது. குழந்யேகள் நாட்டின்
எதிர்காலம். இந்ே நாள், இந்தியாவின் முேல் பிரேமர் ஜவஹர்லால்
தநருவின் பிறந்ேநாயளக் தகாண்டாடும் விேமாக உள்ளது.

7. உலக சகிப்புத்ேன்வ

ோள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது?

அ) நவம்பர் 16 
ஆ) நவம்பர் 14

இந்தியாவில், 1987ஆம் ஆண்டில் சட்ட தசயவகள் ஆயணயச் சட்டம்
இயற்றப்பட்டது. இந்ேச் சட்டம் 1995 நவ.9’இல் நயடமுயறக்கு வந்ேது.

இ) நவம்பர் 12
ஈ) நவம்பர் 10

✓

3. உலக நித ோனியோ ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி எது?
அ) நவம்பர் 10
ஆ) நவம்பர் 12 
இ) நவம்பர் 14
ஈ) நவம்பர் 16

✓

✓

உலக நிதமானியா நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர் 12 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்தநாய் குறித்ே விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்துவே
-ற்காக, 2009ஆம் ஆண்டில் ‘ஸ்டாப் நிதமானியா’ முன்முயற்சியால்
இந்ே நாள் நிறுவப்பட்டது. உலதகங்கிலும், குழந்யேகளில் இறப்புகயள
ஏற்படுத்தும் முக்கிய தநாயாக நிதமானியா கருேப்படுகிறது.

8. தேசிய கால்-கக ைலிப்பு த ோய் ோள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி
எது?
அ) நவம்பர் 17 
ஆ) நவம்பர் 16

‘Stop Pneumonia’ முயற்சி மற்றும் ‘Every Breath Counts’ கூட்டணி
ஆகியவை இயணந்து இந்தநாயயக் யகயாள்வது குறித்து மக்கயள
அணிதிரட்டுகின்றன.

இ) நவம்பர் 13
ஈ) நவம்பர் 14
✓

இந்தியாவில், கால்-யக வலிப்பு ந ோய் பற்றிய விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்
-துவேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர்.17ஆம் தேதி தேசிய கால்யக வலிப்புதநாய் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கால்-யக வலிப்பு என்பது
மூயளயில் ஏற்படும் ஒரு நாள்பட்ட தகாளாறு ஆகும்.

✓

வலிப்புகள் நியூரான்களில் (மூயள தசல்கள்) திடீர், அதிகப்படியான மின்
தவளிதயற்றங்களின் வியளவாக ஏற்படுகின்றன. இந்ே நியல எந்ே
வயதினயரயும் பாதிக்கலாம்.

4. உலக கருவண ோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 13 
ஆ) நவம்பர் 14
இ) நவம்பர் 15
ஈ) நவம்பர் 16
✓

உலக கருயண நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர் 13 அன்று
தகாண்டாடப்படுகிறது. இது சமூகத்தில் நற்தசயல்கயள முன்னியலப்ப
-டுத்துகிறது. இது தநர்மயறயான ஆற்றல் மற்றும் நம்யம பியணக்கும்
கருயணயின் தபாதுவான இயழயில் கவனம் தசலுத்துகிறது. இனம்,
அரசியல், பாலினம் உள்ளிட்ட பிளவுகயள இயணக்கும் மனிேத்தின்
அடிப்பயடப் பகுதியாக கருயண உள்ளது. கடந்ே 1998ஆம் ஆண்டில்,
பல்தவறு நாடுகளின் கருயண ேன்னார்வ தோண்டு நிறுவனங்களான
உலக கருயண இயக்கத்ோல் இந்ே நாள் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது.

5. உலக நீரழிவு த ோய் ோள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 10
ஆ) நவம்பர் 12
இ) நவம்பர் 14 

சமுோயத்தில் சகிப்புத்ேன்யமயின் அவசியத்யேப்பற்றி மக்களுக்குக்
கற்பிப்பேற்கும், சகிப்புத்ேன்யமயின் எதிர்மயறயான வியளவுகயளப்
புரிந்துதகாள்ள அவர்களுக்கு உேவுவேற்குமாக ஐநா அயவயின் உலக
சகிப்புத்ேன்யம நாள் ஆண்டுதோறும் நவ.16 அன்று கயடப்பிடிக்கப்படு
-கிறது. இந்நாள் உலகளாவிய சகிப்புத்ேன்யமயின் முக்கியத்துவத்யே
பற்றி மக்களுக்குக் கற்பிக்கிறது.

9. அண்வ யில் பணிக்கு தசர்க்கப்பட்ட ‘ICGS சர்ேக்’ என்ற புதிய
உள் ோட்டுக்கப்பல், எந்ே ோநிலத்தில் பணிய ர்த்ேப்படவுள்ளது?
அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) தகரளா
இ) குஜராத் 
ஈ) மகாராஷ்டிரா
✓

தகாவாவில் ‘சர்ேக்’ என்ற தபயரிலான புதிய உள்நாட்டுக்கப்பல்
அண்யமயில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. ‘ICGS சர்ேக்’, குஜராத்தில்
உள்ள தபார்பந்ேயர யமயமாகக் தகாண்டு இந்தியாவின் தமற்குக்
கடற்பரப்பில் பணியாற்றும். இது கடதலார காவல்பயட பிராந்தியத்தின்
(வடதமற்கு) ேளபதியின் தசயல்பாட்டு மற்றும் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின்
கீழ் இயக்கப்படும்.

ஈ) நவம்பர் 16











 
✓













இந்திய கடதலார காவல்பயடக்காக தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிதடட்மூலம்
உள்நாட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் ஐந்து கடற்புற தராந்து கப்பல்களின்
வரியசயில் ‘ICGS சர்ேக்’ நான்காவோக உள்ளது.

3. தவளிநாடுகளில் படிக்க விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் முேல்
தேர்வு அதமரிக்கா

10. எதிர்வரும் 2022’இல் ஐ ோ கோலநிவல ோற்ற ோ ோடு-COP27’ஐ

இந்ே ஆண்டு சர்வதேச கல்வி நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள
ஆய்வறிக்யகயின்படி, இந்தியா உட்பட 200-க்கும் தமற்பட்ட
நாடுகயளச் தசர்ந்ே 9 லட்சத்து 14 ஆயிரம் மாணவர்கள் அதமரிக்காவில்
உயர் கல்வி பயில்கின்றனர். இதில் இந்திய மாணவர்களின்
எண்ணிக்யக தோராயமாக 20 சேவீேம். 2020-2021-ம் கல்வி
ஆண்டில் மட்டும் 1 லட்சத்து 67,582 இந்திய மாணவர்கள் அதமரிக்க
கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கிறார்கள். தவளிநாடுகளில் தமற்படிப்பு
படிக்க விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் முேல் தேர்வாக அதமரிக்கா
இருக்கிறது.

டத்ேவுள்ள ோடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) சீனா
இ) அதமரிக்கா
ஈ) எகிப்து 

✓



ஐநா காலநியல மாற்ற மாநாடு - COP27’ஐ எகிப்து 2022’இல் நடத்தும்
மற்றும் COP28’ஐ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) 2023’இல் நடத்தும். COP
என்பது காலநியல மாற்றம் தோடர்பான ஐநா கட்டயமப்பின் முடிதவடுக்
-கும் அயமப்பாகும். இந்ேக் கட்டயமப்பில் 197 நாடுகள் உள்ளன. கால
நியல மாற்றம் குறித்ே 2015 பாரிஸ் ஒப்பந்ேத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
இலக்குகயள அயடய அந்நாடுகள் பாடுபடுகின்றன.


1. தசன்யன உயர் நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி
தமகாலயாவுக்கு மாற்றம்: குடியரசுத் ேயலவர் உத்ேரவு
தகால்கத்ோ உயர் நீதிமன்றத்தில் மூத்ே நீதிபதியாகப் பேவி வகித்ே
சஞ்ஜிப் பானர்ஜி, கடந்ே ஜன.4-ம் தேதி தசன்யன உயர்
நீதிமன்றத்தின் 50-வது ேயலயம நீதிபதியாகப் தபாறுப்தபற்றார்.
இந்நியலயில், இவயர தமகாலயா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ேயலயம
நீதிபதியாக இடமாற்றம் தசய்ய, உச்ச நீதிமன்ற ேயலயமநீதிபதி
அடங்கிய தகாலீஜியம் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துயர தசய்ேது.
இேற்கியடதய, 75 நீதிபதிகள் தகாண்ட தசன்யன உயர்
நீதிமன்றத்தின் ேயலயம நீதிபதியான சஞ்ஜிப் பானர்ஜியய, 3
நீதிபதிகள் தகாண்ட தமகாலயா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இடமாற்றம்
தசய்ய எதிர்ப்பு தேரிவித்தும், இடமாற்றத்யே மறுபரிசீலயன தசய்யவும்
தகாரி,
தசன்யன
உயர்
நீதிமன்றமூத்ே
வழக்கறிஞர்கள்,
வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர், உச்ச நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதிக்கும்,
உச்ச நீதிமன்ற தகாலீஜியத்துக்கும் கடிேம் அனுப்பியிருந்ேனர்.
இதே தகாரிக்யகயய வலியுறுத்தி தசன்யன உயர்நீதிமன்ற
வழக்கறிஞர்கள் தநற்று மவுன ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.
இந்நியலயில், உச்ச நீதிமன்ற தகாலீஜியத்தின் பரிந்துயரயய ஏற்று,
ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜியய தமகாலயா உயர்
நீதிமன்றத்துக்கு
இடமாற்றம்
தசய்து
குடியரசுத்
ேயலவர்
ராம்நாத்தகாவிந்த், தநற்று உத்ேரவிட்டார்.
2. நவ.15 பழங்குடியினர் தபருயம தினம் - பிரேமருக்கு ஆளுநர் நன்றி :
பகவான் பிர்சா முண்டாவின் பிறந்ே தினமான நவ.15-ம் தேதியய
பழங்குடியினர் தபருயம தினமாக அறிவித்ேயமக்காக பிரேமர் நதரந்திர
தமாடிக்கு, ேமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நன்றி தேரிவித்துள்ளார்.
இது தோடர்பாக ஆளுநர் மாளியக தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில்
கூறியிருப்போவது:
இந்திய விடுேயலப் தபாரில் அதிமான பங்களிப்யப பழங்குடியினர்
வழங்கியுள்ளனர். நாட்டின் அயனத்துப் பகுதிகளிலும் பரவி வாழும்
அவர்கள், ஆங்கிதலயர் ஆட்சிக் காலத்தில் கடும் துயரங்கயள
அனுபவித்ேனர். பகவான் மிர்சா முண்டா, இந்திய சுேந்திரப் தபாராட்ட
வீரர்களில் முக்கியமானவர். துணிச்சலுடன் தபாராடிய ேயலவரான
அவர், ஆங்கிதலதயருடன் ஏற்பட்ட தபாராட்டத்தில் இளம் வயதிதலதய
மரணத்யேத் ேழுவினார். இந்நியலயில், பகவான் மிர்சா முண்டாவின்
பிறந்ே தினமான நவம்பர் 15-ம் தேதியய பழங்குடியினர் தபருயம
தினமாக பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அறிவித்துள்ளார்.
பழங்குடியினரின் தியாகங்கயளப் தபாற்றும் வயகயில் இந்ே
அறிவிப்யப தவளியிட்டயமக்காக, பிரேமர் தமாடிக்கு ேமிழகம் சார்பில்
ஆளுநர்
ஆர்.என்.ரவி
நன்றி
தேரிவித்துள்ளார்.
இவ்வாறு
தசய்திக்குறிப்பில் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.









தசன்யனயில்
தசய்திக்குறிப்பு:

உள்ள

அதமரிக்க

தூேரகம்

தவளியிட்டுள்ள

கடந்ே ஆண்டு கதரானா தபருந்தோற்று சூழலில் தவளிநாட்டு
மாணவர்களின் கல்வி நலயன பாதுகாக்கும் தபாருட்டு அதமரிக்க
அரசும்
அதமரிக்க
உயர்கல்வி
நிறுவனங்களும்
பல்தவறு
நடவடிக்யககயள தமற்தகாண்டன. எந்ே வயகயிலும் படிப்பு
பாதிக்காமல் இருக்க இயணயவழி உள்ளிட்ட மாற்று ஏற்பாடுகள் மூலம்
வகுப்புகள் நடத்ேப்பட்டன.
அதமரிக்காவில் உயர்கல்வி பயில விரும்பும் தவளிநாட்டு மாணவர்கள்
அதுதோடர்பான
அயனத்து
ேகவல்கயளயும்
உேவிகயளயும்
தபறுவேற்கு Education USA India என்ற தமாயபல் தசயலியய
இலவசமாக பதிவிறக்கம் தசய்துதகாள்ளலாம். இந்ே தசயலி மூலம்
அதமரிக்க கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவர் தசர்க்யக நயடமுயற
குறித்ே அயனத்து ேகவல்கயளயும் அறிந்துதகாள்ளலாம். இவ்வாறு
அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
4. பணிக்காலத்தின்தபாது உயிரிழக்கும் பத்திரியகயாளர்களுக்கான
குடும்ப நல நிதியய ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தி அரசாயண தவளியீடு:
பணிபுரிந்ே ஆண்டுகள் அடிப்பயடயில் நிதி வழங்கப்படும்
பணிக் காலத்தின்தபாது உயிரிழக்கும் பத்திரியகயாளர் குடும்ப
நலநிதியய ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தி அரசாயண தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுதோடர்பாக ேமிழக அரசு தவளியிட்ட அரசாயண:
ேமிழகத்தில் உள்ள பத்திரியகதுயறயில் தோடர்ந்து பணியாற்றிய
ஆசிரியர்கள், துயண ஆசிரியர்கள், தசய்தியாளர்கள், புயகப்படக்
கயலஞர்கள்,
பியழ
திருத்துபவர்கள்
ஆகிதயார்
பணியில்
இருக்கும்தபாது இயற்யக எய்தினால், அவர்களது குடும்பத்துக்கு
முேல்வர் தபாது நிவாரண நிதியில் இருந்து கடந்ே 2018-ம்
ஆண்டுமுேல் குடும்ப நிதியுேவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
பத்திரியகயாளர் 20 ஆண்டுகள் பணியாற்றி வரும் நியலயில்
இறந்ோல் ரூ.3 லட்சம், 15 ஆண்டுகள் எனில்ரூ.2.25 லட்சம், 10
ஆண்டுகளுக்கு ரூ.1.50 லட்சம், 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.75 ஆயிரம்
வழங்கப்படுகிறது.
இந்நியலயில், சட்டப்தபரயவயில் 2021-22 ஆண்டுக்கான மானியக்
தகாரிக்யகயின்தபாது
தசய்தித்துயற
அயமச்சர்
மு.தப.சாமிநாேன்,‘‘பத்திரியக துயறயில் ஆசிரியர்,உேவி ஆசிரியர்,
நிருபர், புயகப்படக் கயலஞர், பியழ திருத்துபவர் ஆகிதயார் பணிக்
காலத்தில் இயற்யக எய்தினால், அவர்களது குடும்பத்துக்கு முேல்வர்
தபாது நிவாரண நிதியில் இருந்து ேற்தபாது ரூ.3 லட்சம் வயர
வழங்கப்படும் குடும்ப நிதியுேவி ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்ேப்படும்’ ’
என்று அறிவித்ோர்.
அரசின் கவனமான பரிசீலயனக்குப் பிறகு, பத்திரியகயாளர் 20
ஆண்டுகள் பணியாற்றி இறந்ோல் ரூ.5 லட்சம், 15 ஆண்டுகள் எனில்
ரூ.3.75 லட்சம், 10 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.2.50 லட்சம், 5 ஆண்டுகளுக்கு
ரூ.1.25 லட்சம்என, நயடமுயறயில் உள்ள விதிகளின்படி குடும்ப
நிதியுேவி உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
இந்ே உேவியய தபற, உரிய சான்றிேழ்களுடன் சம்பந்ேப்பட்ட மாவட்ட
மக்கள் தோடர்பு அலுவலர் வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிந்துயர
தபற்று, தசய்தித் துயற இயக்குநருக்கு விண்ணப்பிக்க தவண்டும்.
ஓய்வூதிய பரிசீலயனக் குழு இந்ேவிண்ணப்பங்கயள பரிசீலித்து,
பரிந்துயர அடிப்பயடயில் உத்ேரவு தவளியிடப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



 









5. இந்தியாவிதலதய முேன்முயறயாக ேஞ்சாவூரில் ரூ.1.1 தகாடியில்
உணவு அருங்காட்சியகம்: மத்திய அயமச்சர் பியூஷ்தகாயல் காதணாலி
மூலம் திறந்து யவத்ோர்
இந்தியாவிதலதய முேன்முயறயாக இந்திய உணவுக் கழகம்சார்பில்
ேஞ்சாவூரில் ரூ.1.1 தகாடி மதிப்பீட்டில் உணவு அருங்காட்சியகம்
அயமக்கப்பட்டுள்ளது. இயே மத்திய அயமச்சர் பியூஷ் தகாயல்
காதணாலி மூலம் தநற்று திறந்து யவத்ோர்.
இந்திய
உணவுக்
கழகம்
ேஞ்சாவூரில்
1965-ம்
ஆண்டு
தோடங்கப்பட்டது. ேஞ்சாவூர் நிர்மலா நகரில் உள்ள இந்நிறுவனத்தின்
மண்டல அலுவலகத்தில் உணவு அருங்காட்சியகம் அயமக்க
திட்டமிடப்பட்டது. அேன்படி, 2,500 சதுரஅடி பரப்பளவில் உணவு
அருங்காட்சியகம் அயமக்கப்பட்டது.
தபங்களூருவில்
உள்ளவிஸ்தவஸ்வரய்யா
தோழில்நுட்பஅருங்காட்சியகத்தின்
உேவியுடன்,
13
ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிேன் உணவுக்காக எப்படி தவட்யடயாட
தோடங்கினான் என்பதில் தோடங்கி, உழவு கருவிகள், விவசாயம்,
உலகில் உள்ள ோனிய களஞ்சியங்கள், உலகளவில் உணவு
உற்பத்தியின் சவால்கள், பருப்பு வயககள், காய்கறிகள், பழங்கள்,
இந்தியாவில் உள்ள உணவு முயறகள், தபாதுவிநிதயாகத் திட்டம்,
விவசாயத்தில் உழவுப்பணி, நாற்றங்கால், நடவு, கயள எடுப்பு,
அறுவயட, தகாள்முேல், அயரயவ, மக்களுக்கு அரிசிவிநிதயாகம் வயர
உள்ள
பணிகள்
தமழுகு
தபாம்யமகளாகேத்ரூபமாக
காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன.
இந்ே அருங்காட்சியகத்யே தநற்று தபாதுமக்கள் பார்யவக்காக மத்திய
உணவு மற்றும் தபாதுவிநிதயாகத் துயற அயமச்சர் பியூஸ்தகாயல்
மும்யபயில் இருந்ேவாறு காதணாலிக் காட்சி மூலம் திறந்து யவத்ோர்.
பின்னர் அவர் தபசும்தபாது, "இந்தியாவின் 75-வது ஆண்டு சுேந்திர
தின
தகாண்டாட்டங்களின்
ஒருபகுதியாக,
இந்தியாவிதலதய
முேன்முயறயாக
ேஞ்சாவூரில்
உணவு
அருங்காட்சியகம்
அயமக்கஏற்பாடுகயள தசய்ே இந்திய உணவுக் கழகத்தினருக்கு
பாராட்டுகள். இறக்குமதியாளர் முேல் ஏற்றுமதியாளர் வயர உணவுப்
பாதுகாப்பின் மூலம் தேசத்தில் விவசாயப் புரட்சியய இந்திய உணவு
கழகம் ஏற்படுத்தி வருகிறது. சமூகத்தில் ஏயழகள் மற்றும் சலுயககள்
கியடக்காே பிற பிரிவினருக்கு இந்திய உணவுக் கழகம் தோடர்ந்து
தசயவ தசய்ய தவண்டும்" என தேரிவித்ோர்.
இயேயடுத்து, ேஞ்சாவூரில் நயடதபற்ற நிகழ்ச்சியில், தேன்மண்டல
தசயல் இயக்குநர் டல்ஜித்சிங், முேன்யமப் தபாது தமலாளர்
சஞ்சீவ்குமார் கவுேம், ேமிழக தபாது தமலாளர் பி.என்.சிங், ேஞ்சாவூர்
மண்டல தமலாளர் தேதவந்திர சிங் மார்தடாலியா உட்பட பலர்
கலந்துதகாண்டனர்.
இந்ே அருங்காட்சியகத்யே அலுவலக தவயல நாட்களில் காயல 11
மணி முேல் மாயல 5மணி வயர தபாதுமக்கள் இலவசமாக
பார்யவயிடலாம். இந்ே அருங்காட்சியகம் ப்தராதஜக்ஷன் தமப்பிங், டச்
ஸ்கிரீன் கிதயாஸ்க், ப்ராக்ஸிமிட்டி தசன்சார்கள் தபான்ற நவீன
தோழில்நுட்பங்கயள தகாண்டுள்ளது. தமலும், இந்திய உணவுக்
கழகத்தின்
தசயல்பாடுகள்
குறித்தும்
அருங்காட்சியகத்தில்
காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.







உேவியாளர்களும் இருப்பார்கள். அயழப்பு வந்ே சுமார்
நிமிடங்களுக்குள் தசயவ கியடக்கும்’’ எனத் தேரிவித்ோர்.

20

இதுதபான்ற கால்நயடகளுக்கான தசயவ தவறு எந்ே மாநிலங்களிலும்
இல்யல எனக் கருேப்படுகிறது. இத்துடன் இலவசமாக உயரிய வயகப்
பசு மாடுகளுக்கான இன உற்பத்தி நியலயமும், அயனத்து
பசுக்கயளயும் அதிகபால் ேருவோக மாற்றும் தோழில்நுட்பமும்
துவக்கப்படுவோகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இயவ துவக்கக் கட்டமாகதசாேயன அடிப்பயடயில் மதுரா உள்ளிட்ட
உத்ேர
பிரதேச
மாநிலத்தின்
எட்டு
மாவட்
டங்களில்
துவக்கப்படுவோகவும் அயமச்சர் நாராயண் சவுத்ரி தேரிவித்துள்ளார்.
7. தசதி தேரியுமா?
நவ.7: இந்திய கடற்பயட ேளபதி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் நவம்பர் 30-ஆம்
தேதியுடன் ஓய்வு தபறுவயேதயாட்டி, புதிய ேளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார்
நியமிக்கப்பட்டார்.
நவ.8: விண்தவளியில் நடந்ே முேல் சீனப் தபண் என்ற வரலாற்யற
வாங் யாபிங் (41) பயடத்ோர். விண்தவளி நியலய கட்டயமப்புப்
பணிக்காக விண்தவளியில் நடந்து இச்சாேயனயயப் புரிந்ோர்.
நவ.8: யுதனஸ்தகா அயமப்பின் பயடப்பாற்றல் தகாண்ட நகரங்களின்
பட்டியலில் காஷ்மீரில் உள்ள ஸ்ரீ நகர் இயணந்ேது. உலகம் முழுவதும்
49 நகரங்கள் இப்பட்டியலில் உள்ளன.
நவ.9: குளிர்பேன தபட்டியில் யவக்க அவசியமில்லாே புதிய கதரானா
ேடுப்பூசியய
அதமரிக்காவின்
பாஸ்டன்
நகர்
குழந்யேகள்
மருத்துவமயன ஆராய்ச்சி குழுவினர் உருவாக்கியுள்ளனர். அயற
தவப்பநியலயில் 7 நாட்கள் வயர யவத்து இயேப் பயன்படுத்ேலாம்.
நவ.9: தசன்யன உயர் நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப்
பானர்ஜியய தமகாலயாவுக்கு இடமாற்றம் தசய்ய உச்ச நீதிமன்ற
தகாலிஜியம் பரிந்துயர தசய்ேது.
நவ.9: ஈஃபிள் தகாபுரம் அளவிலான ‘4660 தநரியஸ்’ என்று
தபயரிடப்பட்ட குறுங்தகாள் டிசம்பர் மாேத்தில் புவியய தநாக்கி நகரும்
என்று அதமரிக்காவின் நாசா அறிவித்ேது.
நவ.10: இந்திய டி20 கிரிக்தகட் அணியின் ேயலவராக தராஹித் சர்மா
நியமிக்கப்பட்டார். டி20 தகப்டன் பேவியிலிருந்து விராட் தகாலி
விலகியயே அடுத்து இப்தபாறுப்புக்கு அவர் நியமிக்கப்பட்டார்.
நவ.10,11: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நயடதபற்ற டி20 உலகக் தகாப்யப
அயரயிறுதிப் தபாட்டியில் இங்கிலாந்யே வீழ்த்தி நியூசிலாந்தும்,
பாகிஸ்ோயன வீழ்த்தி ஆஸ்திதரலியாவும் இறுதிப் தபாட்டிக்கு ேகுதி
தபற்றன. ஆஸ்திதரலியா தகாப்யபயய தவன்றது.
நவ.11: வங்கக் கடலில் உருவான குயறந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு
மண்டலம் தசன்யன அருதக கயரயயக் கடந்ேது. இேன் காரணமாக
தபய்ே மயழயால் தசன்யன மாநகரம் தவள்ளக்காடானது.
நவ. 12: சர்வதேச துப்பாக்கிச் சுடும் வியளயாட்டு கூட்டயமப்பு சார்பில்
தபாலந்தில் நயடதபற்ற பிரசிதடண்ட்ஸ் தகாப்யபக்கான தபாட்டியில்
இந்திய அணி 2 ேங்கம், 2 தவள்ளி, 1 தவண்கலம் என 5 பேக்கங்கயள
தவன்றது.

6. உ.பி.யில் மாடுகளுக்காக ஆம்புலன்ஸ், அயழப்பு யமயங்கள்: மாநில
அயமச்சர் அறிவிப்பு
உத்ேர பிரதேசத்தில் மாடுகளுக் காக ஆம்புலன்ஸ் தசயவ
மற்றும்உேவிகளுக்கான அயழப்பு யமயங்களின் தசயவ துவக்கப்பட
உள்ளது.
பாஜக ஆளும் உ.பி.யின் முேல்வர் ஆதித்யநாத் ஆட்சியில் மாடுகளுக்கு
அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. இேற்கு இந்துக்கள் இயடதய
பசுமாடுகள்
புனிேமாகக்
கருேப்படுவது
காரணம்.
இேனால்,
மனிேர்களுக்கானயே தபால், மாடுகளுக்கும் சிகிச்யச வசதிகள் அளிக்க
ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் அயழப்பு யமயங்கள் தசயவ உ.பி.யில் டிசம்பர்
முேல் துவக்கப்படுகிறது.
இது குறித்து மதுராவில் தசய்தியாளர்களிடம் ேனது அறிவிப்யப
தவளியிட்ட அயமச்சர் நாராயண் சவுத்ரி, ‘‘24 மணி தநரங்களுக்கான
இந்ே ஆம்புலன்ஸ் தசயவக்கானஎண் 115 மற்றும் உேவிகளுக்கான
அயழப்பு யமயங்கள் எண் 112ஆகும். மாநில அளவில் ஒருங்கியணந்ே
அயழப்பு யமயம் ேயலநகர் லக்தனாவில் அயமக்கப்படும். ஒவ்தவாரு
ஆம்புலன்ஸிலும்
ஒரு
கால்நயட
மருத்துவரும்,
இரண்டு











 















இன்றுவபர 43 நாடுகள் பகபயழுத்திட்டுள்ை

1. “மாநில ப ாது நிர்வாக நிறுவனங்களை வலுப் டுத்துதல்” என்ற

.

தளலப்பில் 2 நாள் மண்டல மாநாடு நளடப ற்ற இடம் எது?

5. ெர்வடதெ அணுெக்தி முகளமயின் பவளியக தணிக்ளகயாைராக

அ) மும்பை

டதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட இந்தியர் யார்?

ஆ) தில்லி

அ) வின

இ) அகமதாைாத்
ஈ) லக்ன

✓

ா

இந்திய அரசின் நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் பைாதுமக்கள் குபை
தீர்ப்பு துபையும், உத்தர பிரனதச மாநில அரசும் இபைந்து லக்ன ாவில்
“மாநில பைாது நிர்வாக நிறுவ ங்கபை வலுப்ைடுத்துதல்” என்ை
தபலப்பில் இரண்டு நாள் மண்டல மாநாட்பட ஏற்ைாடு பசய்தது.
நிர்வாக மற்றும் நிர்வாகப் ையிற்சியில் சிைந்த நபடமுபைகள் மற்றும்
னதபவகபைப் ைகிர்ந்து பகாள்ை ைல்னவறு ையிற்சி நிறுவ ங்கபை
ஒனர தைத்தில் பகாண்டு வருவது இம்மாநாட்டின் னநாக்கமாகும்.

இ) ராஜீவ் பமஹ்ரிஷி
ஈ) ஜி சி முர்மு 
✓

2. அண்ளமச் பெய்திகளில் இடம்ப ற்ற “வரலாற்றுத் தீர்மானம்”
என் துடன் பதாடர்புளடய நாடு எது?

மத்திய அளமச்ெகம் எது?

ஆ) ஜப்ைான்

அ) MSME அபமச்சகம்

ா

ஆ) நிதி அபமச்சகம்

ஈ) நியூசிலாந்து

✓

✓

இந்தியாவின் கன்ட்னராலர் மற்றும் ஆடிட்டர் பஜ ரலா ஜி சி முர்மு
ைன் ாட்டு அணுசக்தி முகபமயின் (IAEA) பவளியக தணிக்பகயாைராக
பதரிவு பசய்யப்ைட்டுள்ைார். IAEA என்ைது ஒரு மதிப்புமிக்க ைன் ாட்டு
நிறுவ மாகும். இது அபமதியா அணுவாற்ைல் ையன்ைாட்பட ஊக்கு
-விக்கிைது. மத்திய பவளியுைவு அபமச்சகத்தின்ைடி, அவரது னவட்புமனு
IAEA பைாது மாநாட்டின் பைரும்ைான்பம ஆதரபவப் பைற்ைது. அவரது
ைதவிக்காலம் 2022 முதல் 2027 வபர ஆறு ஆண்டுகள் இருக்கும்.

6.ெமீ பெய்திகளில் இடம்ப ற்ற டிஜிெக்ஷம் திட்டத்ளதத் பதாடங்கிய

அ) அபமரிக்கா
இ) சீ

ாத் ராய்

ஆ) சஷி காந்த் சர்மா

சீ ப் பைாதுவுபடபம கட்சி பைாதுவாக “வரலாற்றுத் தீர்மா ம்” என்று
அபைக்கப்ைடும் ஒரு முக்கிய தீர்மா த்பத ஏற்றுக்பகாண்டது. இது,
ஆளும் அதிைர் ஜி ஜின்பிங்பக அடுத்த ஆண்டில் முன்ப ப்னைாதும்
இல்லாத வபகயில் மூன்ைாவது முபையாக ைதவியில் அமர்த்தவும்
மற்றும் அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் சீ ாபவ ஆட்சி பசய்யவும் உதவும்.

இ) பதாழிலாைர் & னவபலவாய்ப்பு அபமச்சகம் 
ஈ) ஜவுளி அபமச்சகம்

✓

இந்தத் தீர்மா த்பத ஏற்றுக்பகாள்வதன் மூலம், அவர் மானவா னசதுங்
மற்றும் படங் சினயாபிங் ஆகினயாருக்கு இபையாக பவக்கப்ைடுவார்.
னமலும், ஒரு வரலாற்றுத் தீர்மா த்பதக் பகாண்ட மூன்ைாவது சீ த்
தபலவராகவும் ஆ ார்.

3. ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்டடா ர் குடைா ல் ஸ்னாப்ஷாட்’ டி, ளகட சி

மத்திய பதாழிலாைர் & னவபலவாய்ப்பு அபமச்சரா பூனைந்திர யாதவ்,
பமக்னராசாப்ட் இந்தியாவுடன் இபைந்து ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்பத
அறிமுகப்ைடுத்தி ார். ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்தின்மூலம், ைதிவுபசய்யப்ைட்ட
10 மில்லியன் னவபலனதடுனவார், னதசிய பதாழில் னசபவ வபலதைத்
-தில் கணினி மற்றும் கணினி அறிவியல் ையிற்சி உள்ளிட்ட ையிற்சிபய
பைைமுடியும். நிரலாக்க பமாழிகள், தரவு ைகுப்ைாய்வு, பமன்பைாருள் வைர்
-ச்சினைான்ை ைாடங்களில் ையிற்சி அளிப்ைதன்மூலம் முதலாம் ஆண்டில்
3,00,000 னவபல னதடுனவாபர இது ையிற்றுவிக்கும்.

7. உலக ெகிப்புத்தன்ளம நாள் களடப்பிடிக்கப் டுகிற டததி எது?

யன் டுத்துடவாரின் ெதவீதம் எவ்வைவு?
அ) 45

அ) நவம்ைர் 16 

ஆ) 65 

ஆ) நவம்ைர் 14

இ) 75

இ) நவம்ைர் 12

ஈ) 80

ஈ) நவம்ைர் 10

✓

‘We Are Social’ என்ை ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்னடாைர்
குனைாைல் ஸ் ாப்ஷாட்’ என்ை தபலப்பிலா
ஓர் அறிக்பகபய
பவளியிட்டது. இவ்வறிக்பகயின்ைடி, உலக மக்கள்பதாபகயில் 65%’
க்கும் அதிகமான ார் பகனைசிபயப் ையன்ைடுத்தி வருகின்ை ர்.

✓

உலகைாவிய பகனைசி ைய ர்கள் எண்ணிக்பக அக்னடாைரில் 5.29
பில்லியப எட்டியுள்ைது. 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் ைாதியில் உலக
மக்கள்பதாபகயில் 60% னைர் சமூக ஊடக ைய ர்கைாக வாய்ப்புள்ைது
எ இவ்வறிக்பக கூறுகிைது.

✓

சமுதாயத்தில் சகிப்புத்தன்பமயின் அவசியத்பதப்ைற்றி மக்களுக்குக்
கற்பிப்ைதற்கும், சகிப்புத்தன்பமயின் எதிர்மபையா
விபைவுகபைப்
புரிந்துபகாள்ை அவர்களுக்கு உதவுவதற்குமாக ஐநா அபவயின் உலக
சகிப்புத்தன்பம நாள் ஆண்டுனதாறும் நவ.16 அன்று கபடப்பிடிக்கப்ைடு
-கிைது. இந்நாள் உலகைாவிய சகிப்புத்தன்பமயின் முக்கியத்துவத்பத
ைற்றி மக்களுக்குக் கற்பிக்கிைது.

8. “ஊட்டச்ெத்து ஸ்மார்ட் கிராமம்” திட்டத்ளத பதாடங்கவுள்ை
மத்திய அளமச்ெகம் எது?

4. நியூயார்க்கில் நளடப ற்ற தகவல் மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான

அ) னவைாண்பம & விவசாயிகள் நல அபமச்சகம் 

உச்சிமாநாட்டில் இந்தியாளவ பிரதிநிதித்துவப் டுத்தியவர் யார்?

ஆ) ஊரக வைர்ச்சி அபமச்சகம்

அ) நனரந்திர னமாடி

இ) பைண்கள் & குைந்பதகள் னமம்ைாட்டு அபமச்சகம்

ஆ) அனுராக் தாக்கூர் 

ஈ) உைவு ைதப்ைடுத்தும் பதாழில் அபமச்சகம்

இ) பியூஷ் னகாயல்

✓

விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நல அபமச்சகம், னைாஷன் அபியாப
வலுப்ைடுத்த, “ஊட்டச்சத்து ஸ்மார்ட் கிராமம்” என்ை திட்டத்பத பதாடங்க
உள்ைது. இந்த திட்டம் ஆசாதி கா அம்ரித் மனகாத்சவின் ஒருைகுதியாகும்.
இந்த முயற்சி இந்தியா முழுவதும் உள்ை 75 கிராமங்கபைச்
பசன்ைபடவபத னநாக்கமாகக் பகாண்டது.

✓

கிராமப்புைங்களில் ஊட்டச்சத்து விழிப்புைர்வு, கல்வி மற்றும் நடத்பத
மாற்ைத்பத ஊக்குவித்தல், ஊட்டச்சத்து குபைைாட்பட சமாளிக்க
உள்ளூர் பசய்முபைபயப் ையன்ைடுத்துதல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து உைர்
திைன்பகாண்ட விவசாயத்பத பசயல்ைடுத்துதல் ஆகியவற்பை இது
னநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.

ஈ) நிர்மலா சீதாராமன்
✓

ஐநா பைாதுச்சபை கூட்டத்பதபயாட்டி நியூயார்க்கில் உள்ை பிரான்ஸ்
தூதரகத்தில் ஏற்ைாடு பசய்யப்ைட்ட தகவல் மற்றும் ஜ நாயகத்திற்கா
உச்சிமாநாட்டில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிைரப்பு அபமச்சர் அனுராக்
தாக்கூர் உபரயாற்றி ார். ‘தகவல் மற்றும் ஜ நாயகத்திற்கா
சர்வனதச கூட்டணி’ நியூயார்க்கில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பசப்.26
அன்று பதாடங்கப்ைட்டது. இது கருத்து மற்றும் கருத்து சுதந்திரம் மற்றும்
இலவச, ைன்பம மற்றும் நம்ைகமா
தகவல்களுக்கா
அணுகபல
ஊக்குவிப்ைபத னநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இக்கூட்டாண்பமயில்











 











9. அண்ளமயில் எந்த நாடு, இந்தியாவுடன் நாடாளுமன்ற நட்புறவு





2. நவ.16 – ததசிய பத்திரிககயாளர் தினம்

ெங்கத்ளத உருவாக்கியது?
அ) இலங்பக 

3. தமிைகத்தில் மாவட்டம்னதாறும் - சூரியசக்தி மின்சார பூங்கா: இடம்
னதர்வுப் ைணியில் மின்வாரியம் தீவிரம்

ஆ) னநைாைம்
இ) ைங்கைானதஷ்
ஈ) ஜப்ைான்
✓

✓

இந்தியாவுட ா
இருதரப்பு உைவுகபை னமம்ைடுத்துவதற்காக
இலங்பக நாடாளுமன்ைத்தின் மூத்த உறுப்பி ர்கபைக்பகாண்ட
இந்தியா-இலங்பக நாடாளுமன்ை நட்புைவுக் குழுபவ இலங்பக
உருவாக்கியது. சீ ாவின் உரச் சரக்குகபை நிராகரித்தபதயடுத்து,
இந்தியாவிடமிருந்து உரத்பத வாங்குவதற்கு இலங்பக முன் ர்
தீர்மானித்திருந்தது.
இலங்பகயின் 9ஆவது நாடாளுமன்ைத்திற்கா இந்திய - இலங்பக
நாடாளுமன்ை நட்புைவு சங்கம் அண்பமயில் நிறுவப்ைட்டது.

10. பின்வரும் எக்கண்டத்தில் அளமந்துள்ை ெடகல் பிராந்தியத்தில்
ஏற் ட்டுள்ை பநருக்கடி குறித்து ஐநா அளமதி காக்கும் தளலவர்
எச்ெரித்துள்ைார்?
அ) ஆப்பிரிக்கா 
ஆ) ஆசியா

இபதயடுத்து,
மாவட்டம்னதாறும்
பூங்காஅபமப்ைதற்கா
இடங்கபை
மின்வாரியம் னமற்பகாண்டுள்ைது.

ஈ) ஆஸ்தினரலியா

✓

ஐநா அபமதிகாக்கும் தபலவரா வர் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் சனகல்
பிராந்தியத்தில் ஏற்ைட்டுள்ை பநருக்கடி குறித்து எச்சரித்துள்ைார்.

✓

இலட்சக்கைக்கா மக்கள் இடம்பையர்ந்துள்ைதாக அவர் சுட்டிக்காட்டி
உள்ைார். னமலும், குைந்பதகளுக்கு ைள்ளி பசல்ல முடியாத நிபல,
மக்களுக்கு ஆரம்ை சுகாதார வசதி இல்லாதது குறித்தும் எச்சரித்தார். ஜி5
சனகல் ைபட பதாடர்ைா ஐநா ைாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் அவர்
னைசி ார். சாட், மாலி, புர்கி ா ைானசா, பநஜர் மற்றும் பமாரிடானியா
ஆகிய ஐந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகைால் 2017’இல் சனகல் பிராந்தியத்தில்
ையங்கரவாத அச்சுறுத்தபல எதிர்த்துப் னைாராடுவதற்காக இது
அபமக்கப்ைட்டது.


1. உயர்தர ஸ்டீல் அலாய் கண்டுபிடிப்பு: ஐஐடி பமட்ராஸ்
வாக ங்களின்
எபடபய
குபைக்க
ஆட்னடாபமாபைல்
பதாழிற்சாபலகளில் ையன்ைடுத்தக் கூடிய உயர்தர ஸ்டீல் அலாபய,
ஐஐடி பமட்ராஸ் கண்டுபிடித்துள்ைது.
வாக ங்களின் எரிபைாருள் நுகர்வு, அதன் எபடபய பைாறுத்து
அபமகிைது என்ைதால், விஞ்ஞானிகள் இலகு ரக உனலாகத்பத
கண்டுபிடிக்கத் பதாடர்ந்து முயற்சி பசய்து வருகின்ை ர். பைாதுவாக
கார் உள்ளிட்ட வாக ங்கபை ஸ்டீலில் தயாரித்து வருகின்ை ர்.
விைத்துச் ம்ைவங்களில் அதிக ைாதிப்பை ஏற்ைடுத்தாமல் இருப்ைதற்காக,
ஸ்டீலில் தயாரிக்கப்ைட்டு வருகிைது. இதன் காரைமாக எரிபைாருளும்
அதிகமாகத் னதபவப்ைடுகிைது.
பைட்னரால், டீசல் விபலகள் இப்னைாது அதிகரித்து வரும் நிபலயில்,
எபடகுபைவா
இலகு ரக உனலாகம் கண்டுபிடிக்கப்ைட்டால்,
மக்களுக்கு அது ைைத்பத மிச்சப்ைடுத்த உதவும். இபதயடுத்து கடந்த
சில வருடங்கைாக அதற்கா முயற்சிகளில் விஞ்ஞானிகள் பதாடர்ந்து
ஈடுைட்டு வருகின்ை ர்,
இந்நிபலயில், பமட்ராஸ் ஐஐடி-யின் உனலாகவியல் துபை னைராசிரியர்
சுப்பிரமணிய சர்மா வட்லமணி மற்றும் அவர் குழுவி ர் ஆட்னடா
பமாபைல் பதாழிற்சாபலகளில் ையன்ைடுத்தக் கூடிய உயர்தர ஸ்டீல்
அலாபய கண்டுபிடித்துள்ை ர். மாங்கனீஸ், கார்ைன், அலுமினியம்,
சிலிகான், நிக்கல், நினயாபியம் ஆகியவற்பை ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில்
எஃகுடன் கலந்து இந்த ஸ்டீல் அலாபய கண்டுபிடித்துள்ை ர். தங்கள்
ஆராய்ச்சி முடிவுகளின் ைடி, இபத வணிகப் ையன்ைாட்டுக்கு பகாண்டு
வர இந்தக் குழு முடிவு பசய்துள்ைது. இதற்காக எஃகு மற்றும் வாக த்
பதாழில்துபையி ருடன் னைசி வருவதாகக் கூைப்ைடுகிைது.







சூரியசக்தி
னதர்வு பசய்யும்

மின்சார
ைணிபய

ஒரு பமகாவாட் சூரியசக்தி மின்நிபலயம் அபமக்க குபைந்தைட்சம் 5
ஏக்கர் நிலம் னதபவ. மாநகராட்சி, நகராட்சி இல்லாத மாவட்டங்களில் 75
முதல் 100 பமகாவாட் திைனில் பூங்கா அபமக்க திட்டமிடப்ைட்டுள்ைது.
எ னவ, துபைமின் நிபலயங்களுக்கு அருகில் உள்ை அரசு
நிலங்கபை பகயப்ைடுத்த முடிவு பசய்யப்ைட்டுள்ைது. இதற்கா
ைணி
விபரவில் பதாடங்கும்.
முதலாவது பூங்கா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அபமக்கப்ைட உள்ைது எ
மின்வாரிய அதிகாரிகள் பதரிவித்த ர்.
3. இந்திய சாதப
சிறுவன்

இ) ஐனராப்ைா



மாவட்டம்னதாறும்
சூரிய
மின்சக்திபூங்கா
அபமக்கப்ைடும்.
முதல்கட்டமாக 4 ஆயிரம் பமகாவாட் திைனுள்ை சூரியசக்தி
மின்நிபலயம் அபமக்கப்ைடும் எ
சட்டப் னைரபவயில் மின்துபை
அபமச்சர் பசந்தில் ைாலாஜி பதரிவித்திருந்தார்.

ப் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த இரண்டபர வயது தமிைக

பசன்ப
எண்ணூபரச் னசர்ந்த திபின் - திவ்யா தம்ைதியரின்
இரண்டபர வயது மகன் ரித்தின்கலினகாட், ‘இந்தியா புக் ஆஃப்
பரக்கார்ட்ஸ்’ புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ைான்.
பைங்களூருவில் வசித்து வரும் இந்த தம்ைதியரின் மகன் ரித்தின்
கலினகாட்,
சிறுவர்களுக்கா
கபதபுத்தகங்கள்,
கார்ட்டூன்
திபரப்ைடங்களில் வரும் கதாைாத்திரங்களின் பையர்கள், அபவ பசய்யும்
பதாழில்கள் ஆகியவற்பை ம ப்ைாடமாக கூறியிருக்கிைான்.
இபதயடுத்து, ைல்னவறு நாடுகளின் னதசியக் பகாடிகள், கிரகங்கள்,
காட்டு விலங்குகள், வடிவங்கள், நிைங்கள் உள்ளிட்டவற்பை பைற்னைார்
பசால்லிக் பகாடுத்த ர்.
இந்த ையிற்சியின் காரைமாக தற்னைாது சிறுவன் ரித்தின், ஒன்று முதல்
முப்ைது வபரயிலா
எண்கள், 10 வபக நிைங்கள், 20 நாடுகளின்
னதசியக் பகாடிகள், 9 கிரகங்கள், 40 வீட்டு உைனயாகப் பைாருட்கள், 18
உடல் ைாகங்கள், 20 வ விலங்குகள், 10 வீட்டு விலங்குகள், 18
வடிவங்கள், 20 மலர்கள், 24 காய்கறிகள், 18 பதாழில்கள்,
20வாக ங்கள் ஆகியவற்பை துல்லியமாக அபடயாைம் கண்டு
பசால்கிைான். அதுமட்டுமின்றி, 4 குைந்பதப் ைாடல்கள், ஆங்கில உயிர்
எழுத்துகள் ஆகியவற்பையும் ம ப்ைாடமாக கூறுகிைான்.
இந்நிபலயில், இதுகுறித்து அறிந்த ‘இந்தியா புக் ஆஃப் பரக்கார்ட்ஸ்’
நிர்வாகிகள், ரித்தினின்இந்த திைபமகபை ஆய்வு பசய்த ர். அப்னைாது,
இந்தியாவினலனய இரண்டபர வயதில் இவ்வைவு விஷயங்கபை
இதுவபர யாரும் கூறியதில்பல என்ைபத அவர்கள் உறுதி பசய்த ர்.
இதன்பதாடர்ச்சியாக, இந்திய சாதப ப் புத்தகத்தில் சிறுவன்
ரித்தினின் பையர் இடம்பைற்றுள்ைது.
4. படல்லி வர்த்தக பைாருட்காட்சியில் தமிழ்நாடு நாள் விைா: தமிைக
பசய்தித் துபை அபமச்சர் சாமிநாதன் பதாடங்கி பவத்தார்
படல்லியில் நபடபைறும் இந்திய ைன் ாட்டு வர்த்தக பைாருட்காட்சியில்
தமிழ்நாடு நாள் விைாபவ பசய்தித்துபை அபமச்சர் மு.பை.சாமிநாதன்
பதாடங்கி பவத்தார்.
படல்லியில் உள்ை பிரகதி பமதா த்தில், ஆண்டுனதாறும் இந்தியப்
ைன் ாட்டு வர்த்தகப் பைாருட்காட்சி நவ. 14முதல் 27-ம் னததி வபர 14
நாட்கள் நபடபைறுகிைது. இந்த ஆண்டு ‘சுயசார்புஇந்தியா’ என்ை
கருப்பைாருளில் நபடபைறும் 40-வது இந்தியப் ைன் ாட்டுவர்த்தகப்
பைாருட்காட்சிபய மத்தியஅபமச்சர் பியூஷ்னகாயல் கடந்த 14-ம்னததி
பதாடங்கி பவத்தார்.
இதில், தமிைக அரசால் அபமக்கப்ைட்டுள்ை அரங்கில், பசய்தி, சுற்றுலா,
னவைாண்பம, னதாட்டக்கபல, பதாழில்,மகளிர் னமம்ைாட்டு நிறுவ ம்,
பதாழில்வைர்ச்சி நிறுவ ம், பகத்தறி துபை, பதாழில் முன்ன ற்ை
நிறுவ ம், சிறுபதாழில் வைர்ச்சி நிறுவ ம் உள்ளிட்ட அரசு, அரசு சார்பு
துபைகள்
ைங்னகற்று,தங்கள்
வைர்ச்சித்
திட்டங்கபை



 











காட்சிப்ைடுத்தியுள்ை . பசய்தித் துபை சார்பில்அரசின் வைர்ச்சித்
திட்டங்கள், சாதப கள் குறித்த புபகப்ைடங்கள், உற்ைத்திப் பைாருட்கள்
காட்சிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ை . கீைடி அகழ்வாராய்ச்சி குறித்த மாதிரி வடிவம்
மக்கபை மிகவும் கவர்ந்தது.
இந்த வர்த்தகப் பைாருட்காட்சியின் தமிழ்நாடு அரங்கில் விடுதபலப்
னைாரில்ஈடுைட்ட தமிைக பைண் தியாகிகளின்புபகப்ைடங்கள், முக்கிய
தியாக சீலர்களின் புபகப்ைடங்கள் காட்சிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ை .
கண்காட்சிபய ைார்பவயிட்ட அபமச்சர் சாமிநாதன், ‘‘தமிைக
முதல்வரால் எடுக்கப்ைட்ட ைல்னவறு நடவடிக்பககள் மூலம் தமிழ்நாட்டில்
புதிய பதாழில் பதாடங்கும் சூழ்நிபல ஏற்ைட்டுள்ைது. இத ால்,
இபைஞர்களுக்கு னவபலவாய்ப்பு உருவாக்கப்ைடுகிைது. இதன் மூலம்
தமிைகம் ைல்னவறு வபகயில் முன்ன றிக் பகாண்டிருக்கிைது. இந்தியப்
ைன் ாட்டு வர்த்தகப் பைாருட்காட்சி பைாதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல
வரனவற்பு பைற்றுள்ைது”என்ைார்.





இல் ைாகிஸ்தான் வந்த இலங்பக கிரிக்பகட் அணி மீது நிகழ்த்தப்ைட்ட
ையங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிைகு அந்த நாட்டில் ஐசிசியின் சாாா்வனதச
னைாட்டிகள் நபடபைைவில்பல என்ைது நிப வுகூரத்தக்கது.
சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டியா து கபடசியாக கடந்த 2017-இல்
இங்கிலாந்தில் நபடபைற்ைது. 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு மீண்டும்
நடத்தப்ைடும் இந்தப் னைாட்டி, முதல் முபையாக ைாகிஸ்தானில்
நபடபைறுகிைது.
ஐசிசியில் தற்னைாது இருக்கும் 14 உறுப்பு நாடுகள், வரும் 2023 முதல்
2031 வபர ஆடவருக்கா ஐசிசி னைாட்டிகபை நடத்தவுள்ை . இதில்
அபமரிக்கா மற்றும் நமீபியாவுக்கு ஐசிசி னைாட்டிகபை நடத்தும் வாய்ப்பு
முதல் முபையாக வைங்கப்ைடுகிைது.

இப்பைாருட்காட்சியில் ைங்னகற்கும் அப த்து மாநிலங்களும் தங்கள்
மாநில நாள் விைாபவ பகாண்டாடி வருகின்ை . அந்த வபகயில்,
தமிழ்நாடு நாள் விைா னநற்று பிரகதி பமதா த்தில் உள்ை லால்சவுக்
அரங்கத்தில் நபடபைற்ைது. இவ்விைாபவ அபமச்சர் சாமிநாதன்
குத்துவிைக்னகற்றி பதாடங்கி பவத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், படல்லி சிைப்புபிரதிநிதி ஏனகஎஸ் விஜயன், பசய்தித்
துபை பசயலர் மனகசன் காசிராஜன், உள்ளுபை ஆபையர் ஆசிஷ்
சட்டர்ஜி, பசய்தித் துபை இயக்கு ர் வீ.ை.பஜயசீலன் உள்ளிட்னடார்
ைங்னகற்ை ர்.
5. மபைந்த கன்
விருது அறிவிப்பு

ட நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருக்கு ‘கர்நாடக ரத்

ா’

கன் ட
திபரயுலகின்
ைவர்
ஸ்டார்
என்று
ரசிகர்கைால்
அபைக்கப்ைட்டவர் புனித் ராஜ்குமார். 46 வயதா இவர் கடந்த மாதம்
(அக்னடாைர்) 29-ந்னததி மாரபடப்ைால் உயிரிைந்தார். அவரது மபைவு
குடும்ைத்தி பர மட்டுமின்றி ரசிகர்கள் மற்றும் கன் ட மக்கள்
மத்தியில் பைரும் னசாகத்பத ஏற்ைடுத்தியுள்ைது.
புனித்
ராஜ்குமார்
ஆதரவற்னைாருக்கும்,
ஏபை-எளினயாருக்கும்
ஏராைமா உதவிகள் மற்றும் ைல்னவறு நலத்திட்ட உதவிகபை பசய்து
வந்துள்ைார். இத ால் அவர் மபைந்தாலும் மக்கள் ம தில் நீங்கா இடம்
பிடித்துள்ைார். அவரது நிப விடம் அபமந்துள்ை கன்டீரவா
ஸ்டூடினயாவுக்கு கடந்த 16 நாட்கைாக ரசிகர்கள் கூட்டம், கூட்டமாக வந்து
அஞ்சலி பசலுத்து வருகிைார்கள்.
இந்த நிபலயில் கன் ட திபரப்ைட வர்த்தக சபை சார்பில் மபைந்த
நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருக்கு புகைஞ்சலி கூட்டம் பைங்களூரு
அரண்மப
பமதா த்தில் னநற்று நபடபைற்ைது. இந்த விைாவில்
முதல்-மந்திரி ைசவராஜ் பைாம்பம கலந்துபகாண்டு புனித் ராஜ்குமாரின்
உருவ ைடத்திற்கு மலர் தூவி மரியாபத பசலுத்தி ார். பின் ர்
நிகழ்ச்சியில் னைசிய முதல்-மந்திரி ைசவராஜ் பைாம்பம புனித்
ராஜ்குமாருக்கு
கர்நாடக
ரத் ா
விருது
வைங்க
முடிவு
பசய்யப்ைட்டுள்ைதாக அறிவித்தார்.
6. 2025-இல் ைாகிஸ்தானில் சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டி
2025-ஆம் ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டிபய நடத்தும்
வாய்ப்பை ைாகிஸ்தானுக்கு வைங்கியுள்ைது ஐசிசி. இபதயடுத்து சுமாாாா்
20 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு அந்நாட்டில் ஐசிசியின் கிரிக்பகட் னைாட்டி
நபடபைைவுள்ைது.
ஐசிசி
பசவ்வாய்க்கிைபம
பவளியிட்ட
அறிவிப்பின்ைடி,
ஐசிசி
னைாட்டிகளுக்கா அடுத்த பசக்கிளில் இந்தியாவுக்கு 3 னைாட்டிகபை
நடத்துவதற்கா வாய்ப்பு வைங்கப்ைட்டுள்ைது. 2026-இல் டி20 உலகக்
னகாப்பை னைாட்டிபயயும், 2029-இல் சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை
னைாட்டிபயயும் நடத்த இருக்கும் இந்தியா, 2031-இல் 50 ஓவாாா் உலகக்
னகாப்பை னைாட்டிபய இலங்பக மற்றும் வங்கனதசத்துடன் இபைந்து
நடத்துகிைது.
2024-ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் னகாப்பை னைாட்டிபய அபமரிக்கா
மற்றும்
னமற்கிந்தியத்
தீவுகள்
இபைந்து
நடத்த
முடிவு
பசய்யப்ைட்டுள்ைது. வட அபமரிக்காவில் நடத்தப்ைட இருக்கும் முதல்
சாாா்வனதச னைாட்டி இதுவாகும்.
ைாகிஸ்தான் கபடசியாக 1996-இல் உலகக் னகாப்பை னைாட்டிபய
இந்தியா மற்றும் இலங்பகயுடன் இபைந்து நடத்தியிருந்தது. 2009-
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1. உலக நிம ோனியோ நோள் அனுசரிக்கப்படுகிற மேதி எது?

5. ‘Shuttler’s Flick: Making every match count’ என்பது யோரின் சுய

அ) நவம்பர் 12 

சரிமே ஆகும்?

ஆ) நவம்பர் 14

அ) மகோபி சந்த் 

இ) நவம்பர் 16

ஆ) P V சிந்து

ஈ) நவம்பர் 18

இ) கமரோலினோ ரின்

உலக நிம ோனியோ நோளோனது ஒவ்மவோர் ஆண்டும் நவம்பர்.12 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. முதல் உலக நிம ோனியோ நோளள நடத்துதற்கோக
100’க்கும் ம ற்பட்ட குழந்ளதகள் அள ப்புகள் குழந்ளதகளில் ஏற்படும்
நிம ோனியோவுக்கு எதிரோன உலகளோவிய கூட்டணியில் இளைந்தன.

ஈ) சோய்னோ மநவோல்
✓

உலகளோவிய மநோய்த்தடுப்புத் திட்டத்தின்கீழ், நிம ோகோக்கல் கோஞ்சுமகட்
தடுப்பூசி (PCV) திட்டம் இந்தியோவில் ததோடங்கப்பட்டது. நிம ோனியோவோல்
குழந்ளதகளிளடமய ஏற்படும் இறப்பு ற்றும் மநோயுற்ற தன்ள ளயக்
குளறப்பது ற்றும் அந்மநோய் குறித்த விழிப்புைர்ளவ பரப்புவது இந்தத்
திட்டத்தின் மநோக்க ோகும். இந்தியோவில், 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் 1.2
மில்லியன் குழந்ளதகள் இறந்ததோகவும், அதில் 15.9% இறப்புகள்
நிம ோனியோவோல் ஏற்பட்டதோகவும் திப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்திய தளலள மதசிய மபட்மிண்டன் பயிற்சியோளரோன பி மகோபி சந்த்
தனது சுயசரிளதயோன ‘Shuttler’s Flick: Making every match count’ஐ
முளறப்படி தவளியிட்டோர். இந்நூளல பிரியோ கு ோருடன் இளைந்து
அவர் எழுதியுள்ளோர். மபட்மிண்டனில் ஒரு வீரரோக, பயிற்சியோளரோக
அவர் ம ற்தகோண்ட பயைத்ளதயும், ஒலிம்பிக் பதக்கம் தவன்ற சோய்னோ
மநவோல், P V சிந்து உட்பட சிறந்த வீரர்களள உருவோக்குவதில் அவர்
எதிர்தகோண்ட சவோல்களளயும் இந்நூல் விவரிக்கிறது.

6. இறுதி கிளோஸ்மகோ COP 26 ஒப்பந்ேம் புவி பவப்ப மடேமல
__டிகிரி பசல்சியஸில் கட்டுப்படுத்துவமே மநோக்க ோகக் பகோண்டது.
அ) 1

2. ‘பழங்குடியினர் பபரும தின கோசம்ம ளனத்மே’ நடத்ேவுள்ள

ஆ) 1.5 

இந்திய ோநிலம் எது?

இ) 2.0

அ) குஜரோத்

ஈ) 3.0

ஆ) த்திய பிரமதசம் 

✓

இ) சிக்கிம்
ஈ) அருைோச்சல பிரமதசம்

✓



பழங்குடியினர் தபருள தின கோசம்ம ளன ோனது நவ.15ஆம் மததி
அன்று த்தியபிரமதச ோநிலம் ஜம்பூரி ள தோனம் மபோபோலில் நடந்தது.
பிர்சோ முண்டோ பிரபுவின் பிறந்தநோளில் இம் கோசம்ம ளனுக்கு ஏற்போடு
தசய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த ஆண்டு (2021), பழங்குடியின தபருள தின
கோசம்ம ளனத்தில் பிரத ர் நமரந்திர ம ோடி உளரயோற்றினோர்.

ஸ்கோட்லோந்தின் கிளோஸ்மகோவில் நளடதபற்ற ஐநோ கோலநிளல உச்சி
ோநோடு, புவி தவப்ப ளடதளல 1.5° தசல்சியஸோகக் கட்டுப்படுத்துவளத
மநோக்க ோகக்தகோண்ட ஓர் உலகளோவிய ஒப்பந்தத்துடன் முடிவளடந்து
உள்ளது. இந்த கிளோஸ்மகோ ஒப்பந்தம், ளபங்குடில் வோயுக்களள மிக
ம ோச ோன அளவில் தவளியிடும் புளதபடிவ எரிதபோருளோன நிலக்கரி
பயன்போட்ளடக் குளறப்பதற்கு தவளிப்பளடயோகத் திட்டமிடும் முதல்
கோலநிளல ஒப்பந்த ோகும்.

7.‘ஆசோதிகோ அம்ரித் மகோத்சவ்’ நிகழ்வுகளுக்கோக ஒருங்கிமணந்ே
3.‘HARBINGER-2021’ என்பது பின்வரும் எந்ே இந்திய அம ப்போல்

திறன்மபசி பசயலிமய பவளியிட்டுள்ள த்திய அம ச்சகம் எது?

அறிவிக்கப்பட்ட ஓர் உலகளோவிய மேக்கத்ேோன் ஆகும்?

அ) தவளியுறவு அள ச்சகம்

அ) NITI ஆமயோக்

ஆ) கலோச்சோர அள ச்சகம் 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ) உள்துளற அள ச்சகம்

இ) இந்திய உச்ச நீதி ன்றம்

ஈ) சுற்றுலோ அள ச்சகம்

ஈ) இந்திய மதர்தல் ஆளையம்

✓

✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தனது முதல் ‘HARBINGER 2021 – Innovation
for Transformation’ என்ற ஹேக்கத்தானை ‘ஸ் ோர்ட்டர் டிஜிட்டல்
மபத ண்ட்ஸ்’ என்ற கருப்தபோருளின் கீழ் அறிவித்தது.

✓

மேக்கத்தோனுக்கோன பதிவு நவ.15 முதல் ததோடங்குகிறது. அளனவரும்
டிஜிட்டல் மபத ண்ட்டுகளள அணுகும் வளகயிலோன தீர்வுகளள
உருவோக்குதற்கு பங்மகற்போளர்களள இந்த மேகத்தோன் அளழக்கிறது.

8. ‘DAVINCI’ என்பது பவள்ளிக்மகோமள ஆரோய்வேற்கோன எந்ே

4. வளரும் நோடுகளின் ஒத்ே எண்ணம் பகோண்ட குழுவில் (LMDCs)

விண்பவளி நிறுவனத்தின் திட்ட ோகும்?

எத்ேமன நோடுகள் உறுப்பினர்களோக உள்ளன?

அ) NASA 

அ) 12

ஆ) ISRO

ஆ) 18

இ) JAXA

இ) 24 

ஈ) ESA

ஈ) 36
✓

✓

24 நோடுகள், ஒத்த எண்ைம் தகோண்ட வளரும் நோடுகளின் குழுவில்
(LMDCs) உறுப்பினர்களோக உள்ளன. அவர்கள் ஐக்கிய நோடுகள் சளப
ற்றும் உலக வர்த்தக அள ப்பு மபோன்ற சர்வமதச நிறுவனங்களில்
மபச்சுவோர்த்ளதயோளர்களோக பணியோற்றுகின்றனர். இதில் சீனோ,
இந்தியோ, இலங்ளக ற்றும் மலசியோ உள்ளிட்டளவ அடங்கும்.
சமீபத்தில் LMDC’களும் ஆப்பிரிக்க நோடுகளும், 2030 - COP 26 உச்சி
ோநோட்டில் ததோடங்கி, கோலநிளல நிதியோக உலக தசல்வந்த நோடுகள்
ஆண்டுக்கு குளறந்தபட்சம் $1.3 டிரில்லியன் டோலர்கள் தரமவண்டும்
எனக் மகோரியுள்ளன.



தகோண்டோட்டங்கள் ததோடர்போன அளனத்து தகவல்களளயும் அணுகும்
வளகயில், கலோச்சோர அள ச்சகம் ‘ஆசோதிகோ அம்ரித்
மகோத்சவ்’
நிகழ்வுகளுக்கோக ஓர் ஒருங்கிளைந்த திறன்மபசி தசயலிளய அறிமுகம்
தசய்துள்ளது. ‘ஆசோதிகோ அம்ரித் மகோத்சவ்’ என்பது இந்தியோ விடுதளல
அளடந்த 75ஆவது ஆண்டோகும். இந்தச் தசயலியில் ‘டிஜிட்டல் ோவட்ட
களஞ்சியம்’ ற்றும் ‘ஹிஸ்டரி கோர்னர்’ கீழ் ‘போடப்படோத நோயகர்கள்’
மபோன்ற பிரிவுகளுக்கோன இளைப்புகள் உள்ளன.







✓

2030’களின் முற்பகுதியில் VERITAS, (மகோளளச் சுற்றி வர) ற்றும்
DAVINCI — Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases,
Chemistry, and Imaging ஆகிய இரண்டு திட்டங்களள ததோடங்குவதன்
மூலம் தவள்ளிக்மகோளள ஆரோய NASA திட்டமிட்டுள்ளது.

✓

NASA, வரும் 2029’இல் ததோடங்கப்படவுள்ள ‘DAVINCI’ திட்டம் பற்றிய
வீடிமயோளவ அண்ள யில் தவளியிட்டது. அது, நீர் உள்ளதோ என்பது
உட்பட பல்மவறு அளவுருக்களள கண்கோணிப்பளத மநோக்க ோகக்
தகோண்டுள்ளது. இது தவள்ளிக் மகோளின் மதோற்றம், பரிைோ ம் ற்றும்
கலளவ பற்றிய அடிப்பளட மகள்விகளுக்கோன பதில்களளயும்
கண்டறியும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.



 
9. ‘மகசர்-இ-ஹிந்த்’ஐ









ோநில பட்டோம்பூச்சியோக அங்கீகரித்துள்ள

ோநிலம் எது?
அ) அஸ்ஸோம்
ஆ) சிக்கிம்
இ) அருைோச்சல பிரமதசம் 
ஈ) ஒடிசோ
✓

முதல்வர் மப ோ கந்து தளலள யிலோன அருைோச்சல பிரமதச ோநில
அள ச்சரளவ, தபரியதும், பிரகோச ோன நிறமுள்ளது ோன ‘ளகசர்-இஹிந்ளத’ ோநில வண்ைத்துப்பூச்சியோக அங்கீகரித்தது.

✓

முதல்முளறயோக போக்மக புலிகள் கோப்பகத்தில் அள ச்சரளவக் கூட்டம்
நளடதபற்றது. ‘ளகசர்-இ-ஹிந்த்’ (Teinopalpus imperialis) என்றோல்
‘இந்தியோவின் மபரரசர்’ என்று தபோருள். 90-120 மிமீ இறக்ளககள்
தகோண்ட இந்த வண்ைத்துப்பூச்சி ஆறு ோநிலங்களில் கோைப்படுகிறது.

10. ஞோயிறு, புவி ற்றும் திங்கள் ஆகியமவ ஒரு சரியோன மநர்க்

மகோட்டில் நின்று, திங்கள் புவியின் நிழலில் நகரும் நிகழ்வுக்குப்
பபயர் என்ன?
அ) சூரிய கிரகைம்
இ) மகோளடகோல சங்கிரோந்தி
ஈ) குளிர்கோல சங்கிரோந்தி
ஞோயிறு, புவி ற்றும் திங்கள் ஆகியளவ ஒரு சரியோன மநர்க்மகோட்டில்
நின்று, திங்கள் புவியின் நிழலில் நகரும் நிகழ்வு ‘சந்திர கிரகைம்’
என்று அளழக்கப்படுகிறது. NASA’இன் கூற்றுப்படி, 580 ஆண்டுகளில்
மிகநீள ோன பகுதி சந்திர கிரகைத்ளத 2021 நவ.17 அன்று அத ரிக்கோ
கோணும். இந்தக் கிரகைம் மூன்று ணி மநரம் 28 நிமிடங்கள் நீடிக்கும்
என NASA ததரிவித்துள்ளது.


1. சோளல விபத்தில் போதிப்பு: 48
அளிக்கும்

ணி மநர உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச

சோளல விபத்தில் போதிக்கப்படுமவோருக்கு முதல் 48 ணி மநரத்துக்கோன
உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச அளிக்கும் என்று முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின்
அறிவித்துள்ளோோா்.
சோளல போதுகோப்பு குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின்
தளலள யில் தளலள ச் தசயலகத்தில் வியோழக்கிழள நளடதபற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து அரசு தவளியிட்ட
தசய்தி:ஒரு லட்சம் க்கள் ததோளகயில் சோளல விபத்துகளின் இறப்பு விகிதம்
23.9 என்ற அளவில் உள்ளது. இது குளறக்கப்பட மவண்டும் என
முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின் அறிவுறுத்தினோோா். ம லும் பல்துளற
நிபுைோா்களள உள்ளடக்கிய சோளலப் போதுகோப்பு ஆளையம் என்ற
ஒருங்கிளைந்த அள ப்பு உருவோக்கப்படும். சோளலப் போதுகோப்பு
திட்டங்களளயும்,
வழிமுளறகளளயும்
நளடமுளறப்படுத்தத்
மதளவயோன நிோா்வோக, நிதி ஆதோரங்களுடன் அது தசயல்படும்.
48 ணி மநர சிகிச்ளச: சோளல விபத்தோல் போதிக்கப்பட்மடோருக்கு முதல்
48
ணி மநரத்துக்கோன அவசர
ருத்துவ கவனிப்ளப அரமச
ம ற்தகோள்ளும். இதற்கோக ‘நம்ள
கோக்கும் 48’ என்ற திட்டம்
தசயல்படுத்தப்படும். விபத்தில் போதித்மதோருக்கு முதல் 48 ணி மநர
அவசர உயிோா் கோக்கும் உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச இலவச ோக அளிக்கும்.
சோளலமயோரங்களில் உள்ள தனியோோா் ருத்துவ ளனகள், ோவட்ட
அரசு
தளலள
ருத்துவ ளனகள்
என
த ோத்தம்
609
ருத்துவ ளனகள் இதற்தகன கண்டறியப்பட்டுள்ளன. முதல்வரின்
ருத்துவக் கோப்பீடு அட்ளட இல்லோமதோருக்கும் பிற
ோநிலத்தவோா்,
மவற்று நோட்டவருக்கும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ருத்துவம் தசய்யப்படும்.
இந்தத் திட்டத்துக்தகன ரூ.50 மகோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நபருக்கு ரூ.1
லட்சம் வரம்புக்குள் 81 மதோா்ந்ததடுக்கப்பட்ட
ருத்துவ முளறகள்
தசயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
அவசர
ருத்துவ மசளவகள் சட்டம்: விபத்து மநோா்ந்தவுடன்
ருத்துவ ளனக்கு அளழத்துச் தசல்வதில் ஏற்படும் தோ தத்ளதத்







தவிோா்க்கும் வளகயில் தமிழ்நோடு அவசர ருத்துவ மசளவகள் சட்டம்
இயற்றப்பட உள்ளது. அதன்படி, விளரவோக அணுகுதல், உயிோா் மீட்பு
சிகிச்ளச, போதிப்ளப கட்டுப்படுத்தும் அறுளவ சிகிச்ளசகள், இயல்பு
வோழ்க்ளகளய மீட்தடடுத்தல், றுவோழ்வு சிகிச்ளச ஆகிய கூறுகளள
அந்தச் சட்டம் தகோண்டிருக்கும்.
சோளலப் போதுகோப்பு
க்கள் இயக்க ோக
ோற பள்ளி, கல்லூரி
ோைவோா்கள், க்கள் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட அளனவருக்கும் பயிற்சி
ற்றும் விழிப்புைோா்வு உருவோக்கப்படும். சீரோன சோளலகள், நம்ள க்
கோக்கும் 48
ணி மநரம், அவசர
ருத்துவ மசளவகள் சட்டம்
ஆகியவற்ளற உள்ளடக்கி ‘இன்னுயிளர கோப்மபோம்’ என்ற திட்டம்
வகுக்கப்படும். சோளல விபத்தில் சிக்கிமயோளர மீட்டு உயிளரக் கோப்பமத
இன்னுயிோா் கோப்மபோம் திட்டத்தின் முக்கிய மநோக்க ோகும் என அரசின்
தசய்தியில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. அரசுப் பணியில் விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3% இட ஒதுக்கீட்டில்
சிலம்பம் மசர்ப்பு
தமிழக அரசு ற்றும் தபோதுத்துளற நிறுவனப் பணியிடங்களில் சிறந்த
விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் சிலம்பம்
விளளயோட்ளடச் மசர்த்து அரசோளை தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்துத் தமிழக அரசு இன்று தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்குறிப்பு:

ஆ) சந்திர கிரகைம் 

✓









''முதல்வரது ஆளையின்படி, தமிழக அரசு
ற்றும் தபோதுத்துளற
நிறுவனப் பணியிடங்களில் சிறந்த விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3
சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் சிலம்பம் விளளயோட்ளடச் மசர்த்து அரசோளை
தவளியிடப்பட்டுள்ளதோக சுற்றுச்சூழல் - கோலநிளல
ோற்றத்துளற
ற்றும் இளளஞர் நலன் ( ) விளளயோட்டு ம ம்போட்டுத்துளற அள ச்சர்
சிவ.வீ.த ய்யநோதன் ததரிவித்துள்ளோர்.
தமிழக அரசு
ற்றும் தபோதுத்துளற நிறுவனங்களில் உள்ள
பணியிடங்களில் சிறந்த விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3 சதவீத இட
ஒதுக்கீடு
தற்மபோது
நளடமுளறயில்
உள்ளது.
அதன்படி,
சி.ஏ.பவோனிமதவி (வோள் சண்ளட), எ.தருண் (தடகளம்), லஷ் ண்
மரோஹித் ரடோப்போ (படமகோட்டுதல்), தனலட்சுமி, (தடகளம்), வி.சுபோ
(தடகளம்)
ற்றும் டி. ோரியப்பன் ஆகிமயோருக்குத் தமிழக அரசின்
தபோதுத்துளற நிறுவனங்களில் மவளலவோய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிளலயில், ம ற்படி திட்டத்தின் கீழ் மரோலர் ஸ்மகட்டிங், ஸ்குவோஷ்,
கபடி உள்ளிட்ட விளளயோட்டுகளும் மசர்த்துக் தகோள்ளப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன், தமிழ்நோட்டின் போரம்பரிய ற்றும் வரலோற்றுக்கு முந்ளதய
இந்திய தற்கோப்புக் களலகளில் ஒன்றோன சிலம்பம் விளளயோட்டு 3
விழுக்கோடு விளளயோட்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மசர்க்கப்பட்டு, அதற்கோன
அரசோளை (நிளல) எண்.46, இளளஞர் நலன் ற்றும் விளளயோட்டு
ம ம்போட்டுத்
(எஸ்1)
துளற,
நோள்.29.10.2021-ன்
மூலம்
ஆளையிட்டுள்ளது.
ம லும், முதல்வரது சீரிய முயற்சியின் கீழ், த்திய அரசின் மகமலோ
இந்தியோ
திட்டத்தில்
சிலம்பம்
விளளயோட்டு
ஏற்தகனமவ
மசர்க்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன் மூலம் தமிழ்நோட்டில் உள்ள சிலம்ப விளளயோட்டு வீரர்கள் ற்றும்
வீரோங்களனகள் தபரு ளவில் பயன்தபறுவர். இதனோல் தமிழினத்தின்
பழங்கோலத்
தற்கோப்புக்
களலகளில்
சிறப்புமிக்க
சிலம்பம்
விளளயோட்டிற்கு ோதபரும் அங்கீகோரம் கிளடத்துள்ளது''.
இவ்வோறு தமிழக அரசு ததரிவித்துள்ளது.
3. அ லோக்கத் துளற இயக்குநரின் பதவிக் கோலம் ஓரோண்டு நீட்டிப்பு
அ லோக்கத் துளற இயக்குநோா் சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவின் பதவிக்
கோலத்ளத ம லும் ஓரோண்டுக்கு த்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.
சிபிஐ, அ லோக்கத் துளற இயக்குநோா் ஆகிமயோரின் பதவிக் கோலத்ளத
ஐந்து ஆண்டுகள் வளர நீட்டிக்க ஏதுவோன அவசரச் சட்டத்ளத த்திய
அரசு கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழள தகோண்டு வந்தது.
1984- பிரிளவச் மசோா்ந்த இந்திய வருவோய்ப் பணி அதிகோரியோன சஞ்சய்
கு ோோா் மிஸ்ரோவுக்கு ஏற்தகனமவ நீட்டிக்கப்பட்ட அ லோக்கத் துளற
இயக்குநருக்கோன பதவிக் கோலம் வியோழக்கிழள யுடன் முடிவளடகிறது.
இந்நிளலயில்,
த்திய நிதி அள ச்சகம் புதன்கிழள
தவளியிட்ட
அறிவிப்பில், ‘சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவின் பதிவிக் கோலத்ளத 2022,
நவம்போா் 11-ஆம் மததி வளர நீட்டிக்க குடியரசுத் தளலவோா் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளோோா்’ என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



 









61 வயதோகும் சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோ, அ லோக்கத் துளற இயக்குநரோக
முதல் முளறயோக 2018, நவம்போா் 19-ஆம் மததி இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டோோா். 2020-இல் அவரது முந்ளதய
இரண்டு ஆண்டுகள் பணி நிய ன உத்தரவு மூன்று ஆண்டுகளோக
நீட்டிக்கப்பட்டது.
இதற்கு எதிோா்ப்பு ததரிவித்து ததோடுக்கப்பட்ட வழக்ளக விசோரித்த
உச்சநீதி ன்றம், ‘சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவுக்கு ம லும் பணி நீட்டிப்பு
தசய்யக் கூடோது’ என்று கூறியது.
இந்நிளலயில், த்திய அரசு கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழள தகோண்டு வந்த
இரண்டு அவசரச் சட்டங்களில், சிபிஐ
ற்றும் அ லோக்கத் துளற
இயக்குநோா்களின் இரண்டு ஆண்டு பதவிக் கோலம் நீட்டிப்புக்கு பிறகு
மீண்டும்
மூன்று
ஆண்டுகள்
வளர
நீட்டிக்கலோம்
என்று
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு பணி நிய னக் குழுக்களின் ஒப்புதளலப் தபற மவண்டும்
என்றும் அவசரச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
த்திய அரசு தகோண்டு வந்த அவசரச் சட்டங்களுக்கு
உச்சநீதி ன்றத்தில் னு தோக்கல் தசய்யப்பட்டுள்ளது.

எதிரோக

4. ளகயூட்டு அபோயம்: தரவரிளசயில் 82-ஆவது இடத்தில் இந்தியோ!
நிறுவனங்கள் அரசு அதிகோரிகளுக்கு ளகயூட்டு அளிக்க மவண்டிய
அபோயம் குளறவோக உள்ள நோடுகளின் பட்டியலில் இந்தியோ 77-ஆவது
இடத்திலிருந்து 82-ஆவது இடத்துக்குச் தசன்றுள்ளது.
ஊழலுக்கு எதிரோன தர நிர்ைய அள ப்போன டிமரஸ், இதுகுறித்து
தவளியிட்டுள்ள
இந்த
ஆண்டுக்கோன
அறிக்ளகயில்
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோவது:
ததோழில்முளனமவோரும் நிறுவனங்களும் அரசு அதிகோரிகள் ற்றும்
பிறருக்கு ளகயூட்டு அளிக்க மவண்டிய அபோயத்துக்கோன தரவரிளசப்
பட்டியலில், கடந்த ஆண்டு இந்தியோ 77-ஆவது இடத்தில் இருந்தது.
இந்த நிளலயில், நடப்போண்டுக்கோன இந்தப் பட்டியலில் 44 புள்ளிகளளப்
தபற்று இந்தியோ 82-ஆவது இடத்துக்குச் தசன்றுள்ளது.
எனினும், அண்ளட நோடுகளோன போகிஸ்தோன், சீனோ, மநபோளம்,
வங்கமதசம் ஆகிய நோடுகளளவிட இந்தியோ அதிக புள்ளிகளளப்
தபற்றுள்ளது.
ற்மறோர் அண்ளட நோடோன பூடோன் இந்தத் தரவரிளசயில் 62-ஆவது
இடத்தில் உள்ளது.
சர்வமதச அளவில் வடதகோரியோ, துருக்த னிஸ்தோன், தவனிசூலோ,
எரித்ரியோ ஆகிய நோடுகளில் ததோழிலுக்கோக ளகயூட்டு தசலுத்த
மவண்டிய அபோயம் அதிக அளவில் உள்ளது.
ஆனோல், தடன் ோர்க், நோர்மவ, ஃபின்லோந்து, ஸ்வீடன், நியூஸிலோந்து
ஆகிய நோடுகளில் இந்த அபோயம் மிகக் குளறவோக உள்ளது என்று அந்த
அறிக்ளகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நிறுவனங்களுக்கும் அரசுக்கும் இளடயிலோன தகவல் பரி ோற்றங்கள்,
ஊழல் தடுப்பு அள ப்புகள் தசயலோற்றும் திறன், அரசு மசளவகளின்
தவளிப்பளடத்தன்ள , ஊடகம் உள்ளிட்ட சமூக அள ப்புகளின்
தசயலோற்றல் ஆகிய 4 அம்சங்களின் அடிப்பளடயில் இந்தப் பட்டியல்
தயோரிக்கப்படுகிறது.
5. ளசபோா் போதுகோப்பு: பரஸ்பர ஒத்துளழப்ளப வலுப்படுத்த இந்தியோநியூஸிலோந்து முடிவு
ளசபோா் போதுகோப்பு, ளசபோா் குற்றம்
ற்றும் திறன் கட்டள ப்ளப
ம ம்படுத்துவதில் இந்தியோவும், நியூஸிலோந்தும் பரஸ்பர ஒத்துளழப்ளப
வலுப்படுத்தி, இளைந்து தசயல்படுவது என முடிவு எடுத்திருப்பதோக
தவளியுறவு அள ச்சகம் ததரிவித்துள்ளது.







எனவும் முடிவு எடுக்கப்பட்டதோக
த்திய தவளியுறவு அள ச்சகம்
தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மபச்சுவோோா்த்ளதக்கு, இந்திய தரப்பில் தவளியுறவு அள ச்சக இளைச்
தசயலோா் அடுல்
ல்ேரி தளலள
வகித்தோோா். நியூஸிலோந்து
பிரதிநிதிகள் குழுவுக்கு அந்நோட்டின் மதசிய போதுகோப்புக் தகோள்ளக
இயக்குநோா் மடன் ஈட்டனும், போதுகோப்பு விவகோர தற்கோலிக ம லோளோா்
ஜோோா்ஜினியோ சோா்கிஷனும் தளலள வகித்தனோா்.
இரு நோடுகளளச் மசோா்ந்த பல்மவறு அள ச்சக, துளறகளின் மூத்த
அதிகோரிகள் இந்தப் மபச்சுவோோா்த்ளதயில் பங்மகற்றனோா்.

6. உருவோகிறது தசன்ளன ட்மரோன் கோவல் பிரிவு
தசன்ளனயில் தபோது க்கள் அதிக ோகக் கூடும் கடற்களர அல்லது
சந்ளதப் பகுதியில் ோநகரக் கோவல் துளறயின் ட்மரோன் கோவல் பிரிவு
அள க்கப்பட உள்ளது. இதற்கோக ரூ.3.60 மகோடி நிதி ஒதுக்கி தமிழக
அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சட்டப் மபரளவயில் கோவல் துளற ோனியக் மகோரிக்ளக மீது நடந்த
விவோதத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் தவளியிட்ட அறிவிப்பில்,
தசன்ளன தபருநகர கோவலில் கூட்ட ோன இடங்களளயும், நீண்ட தூர
சோளலகளளயும் கண்கோணிக்க ரூ.3.60 மகோடி தசலவில் நட ோடும்
ட்மரோன் கோவல் பிரிவு ஏற்படுத்தப்படும் என்று ததரிவித்தோர். இந்த
அறிவிப்ளபச் தசயல்படுத்தும் வளகயிலோன உத்தரளவ ோநில அரசு
பிறப்பித்துள்ளது.
ட்மரோன் கோவல் பிரிளவ உருவோக்குவதற்கோன கடிதத்ளத தபருநகர
தசன்ளன கோவல் ஆளையர் சோர்பில் அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அதில்,
தபோது க்கள் அதிக ோகக் கூடும் இடங்களில் பணியோற்றக் கூடிய
கோவல் அதிகோரிகளுக்கு உதவிட ட்மரோன் கோவல் பிரிளவ ஏற்படுத்தலோம்
எனத் ததரிவித்துள்ளோர். ம லும், முக்கிய பிரமுகர்கள் தசல்லும்
சோளலகள், குற்றச் தசயல்கள் அதிகம் நளடதபறும் இடங்கள், க்களளக்
கோப்போற்றக் கூடிய வளகயில் கடற்களரகள் மபோன்ற இடங்களில்
நட ோடும் ட்மரோன் பிரிளவ ஏற்படுத்தலோம் எனத் ததரிவித்துள்ளோர்.
ம லும், இந்தத் திட்டத்துக்தகன மூன்று வளகயோன ட்மரோன்கள்
அளடயோளம் கோைப்பட்டுள்ளன.
முதல் கட்ட ோக ட்மரோன் கோவல் பிரிவோனது, த ரீனோ கடற்களர
அருமகயுள்ள கோந்தி சிளல அல்லது எலியட்ஸ் கடற்களர அல்லது
போண்டிபஜோர் பகுதியில் அள த்திட முடிதவடுக்கப்பட்டுள்ளது. நட ோடும்
ட்மரோன் பிரிவோனது தற்கோலிக கன்தடய்னர் வடிவில் உருவோக்கப்படும்.
இது 40 அடி நீளமும், 10 அடி அகலமும் தகோண்டிருக்கும். இது தளர
ற்றும் முதல் தளம் என இரண்டு பிரிவோகப் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கும்.
தளர தளம் கட்டுப்போட்டு அளறயோகப் பயன்படுத்தப்படும். ம மல உள்ள
தளம் ட்மரோன் இயக்கத்துக்கோக உபமயோகப்படுத்தப்படும்.
மூன்று வளகயோன ட்மரோன்கள்: ஒவ்தவோரு நட ோடும் ட்மரோன் கோவல்
பிரிவும் ஒன்பது ட்மரோன்களளக் தகோண்டிருக்கும். எச்.டி. தரமுளடய
மகமிரோ, இரவிலும் படம் பிடிக்கும் வசதி, மநரளலயோக ஒளிபரப்பு
தசய்வது, தபோது அறிவிப்புக்கோன ஸ்பீக்கர் வசதி, 2 கிமலோமீட்டர் தூரம்
பறக்கக் கூடிய திறன், 30 நிமிடங்கள் விடோ ல் பறக்கும் திறன் என
தனித்துவம் வோய்ந்த 6 ட்மரோன்கள் வோங்கப்பட உள்ளன.
நீண்ட ததோளலவுக்குக் கண்கோணிக்கும் திறனுளடய ட்மரோன்கள் 2
வோங்கப்பட உள்ளன. இது உயர் ரக ோனது. 100 நிமிடங்கள் ற்றும் 30
கிமலோமீட்டர் தூரத்துக்கு ததோடர்ச்சியோகப் பறக்கும் திறன் பளடத்தது.
உயிர் கோக்கும் ட்மரோன் என்ற தபயரிலோன ட்மரோன் ஒன்று வோங்கப்பட
உள்ளது. அதிக எளடயுள்ள தபோருள்களளத் தூக்கும் திறளன இந்த
ட்மரோன் தபற்றுள்ளது. ஒரு கிமலோமீட்டர் தூரத்துக்கு பறக்கும்
திறனுளடய இந்த ட்மரோனின் த ோத்த எளட 12 கிமலோகிரோம்.
இந்த ட்மரோன் பிரிவுகளள உருவோக்குவதற்குத் மதளவயோன நிதியோன
ரூ.3.60 மகோடிளய ஒதுக்கீடு தசய்து உத்தரவிடப்படுகிறது.

இளையவழியில் இரு நோடுகளுக்கு இளடயிலோன ஒத்துளழப்ளப
வலுப்படுத்துவதற்கோன முடிவு புதன்கிழள யுடன் நிளறவளடந்த 2
நோள்கள் கோதைோலி மபச்சுவோோா்த்ளதயின்மபோது எடுக்கப்பட்டது.

7. தபங்களூரு ததோழில்நுட்ப ோநோட்டில் இன்று பிரத ர் நமரந்திர ம ோடி
உளர:

இந்தியோ- நியூஸிலோந்து இளடயிலோன 2-ஆம் கட்ட ளசபோா்
மபச்சுவோோா்த்ளதயின்மபோது, ளசபோா் தவளியில் நிலவும் ஒத்துளழப்பு
குறித்தும், அளத ம ற்தகோண்டு நீட்டிப்பது குறித்தும் விரிவோக
விவோதிக்கப்பட்டதோகவும், ளசபோா் போதுகோப்பு, ளசபோா் குற்றம் ற்றும் திறன்
கட்டள ப்பில் இரு நோடுகளும் பரஸ்பரம் தநருங்கி தசயல்படுவது

தபங்களூருவில் 24-வது ததோழில்நுட்ப ோநோட்ளட, குடியரசு துளைத்
தளலவர் தவங்ளகயோ நோயுடு மநற்று ததோடங்கி ளவத்தோர். இதில்
கர்நோடக ஆளுநர் தோவர்சந்த் தகலோட், முதல்வர் பசவரோஜ் தபோம்ள ,
ததோழிலதிபர் கிரண்
ஜூம்தர் ஷோ உள்ளிட்மடோர் பங்மகற்றனர்.
ஆஸ்திமரலிய பிரத ர் ஸ்கோட் ோரிசன், இஸ்மரல் பிரத ர் நஃப்தோலி
தபன்னட் உள்ளிட்மடோர் இளைய வழியில் பங்மகற்று உளரயோற்றினர்.











 











நோளள வளர 3 நோட்கள் நடக்கும் இந்த ோநோட்டில் 30-க்கும் ம ற்பட்ட
நோடுகளள
மசர்ந்த
300-க்கும்
ம ற்பட்ட
நிறுவனங்கள்
பங்மகற்கின்றன. 5 ஆயிரத்துக்கும் ம ற்பட்ட புதிய ததோழில்
முளனமவோர் பங்மகற்கும் அரங்க நிகழ்வுகளில், 300 ததோழில்நுட்ப
வல்லுநர்கள் உளரயோற்றுகின்றனர்.
ததோடக்க நிகழ்ச்சியில் தவங்ளகயோ நோயுடு மபசுளகயில், “நோட்டுக்கும்
க்களின் முன்மனற்றத்துக்கு பலன் தரும் பல புதிய திட்டங்கள் இந்த
ோநோட்டின் மூலம் ஆரம்ப ோக இருக்கிறது'' என்றோர்.
ோநோட்டின் 2-வது நோளோன இன்று, சிட்னி ோநோட்டில் பிரத ர் நமரந்திர
ம ோடி ஆற்றும் உளர இளைய வழியோக ஒளிபரப்போகிறது. இமத மபோல
இந்திய - அத ரிக்க புத்தோக்க கூட்டணி
ோநோட்டில் இடம்தபறும்
ம ோடியின் உளரயும் இந்த ோநோட்டிலும் ஒளிபரப்போகிறது.
8. ேரியோைோ ோநிலம் குருகிரோமில் நோட்டிமலமய முதல் முளறயோக
மீன்வளத் ததோழில் முளனமவோர் பயிற்சி நிளலயம்
நோட்டில் முதல் முளறயோக மீன்வளத் ததோழில் முளனமவோருக்கோனப்
பயிற்சி நிளலயம், ேரியோைோ
ோநிலம் குருகிரோமில் ததோடங்கப்
பட்டுள்ளது.
‘லினோக்-என்சிடிசி ஃபிஷ்ஷரிஸ் இன்குமபஷன் தசன்டர் (எல்ஐஎப்ஐசி)’
எனும் தபயரிலோன இந்தப் பயிற்சி நிளலயத்ளத த்திய மீன்வளம்,
கோல்நளட ற்றும் போல்வளத்துளற அள ச்சர் புருமஷோத்தம் ரூபோலோ
திறந்து ளவத்தோர். கடந்த ஆண்டு பிரத ர் ம ோடியோல் ததோடங்கி
ளவக்கப்பட்ட பிரத ர் மீன் வளத் திட்டத்தின் (பிஎம்எம்எஸ்ஒய்) கீழ்
ரூ.3.23 மகோடி தசலவில் இது அள க்கப்பட்டுள்ளது. த்திய கூட்டுறவு
அள ச்சகத்தின் கீழ் தசயல்படும் மதசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழகம்
(என்சிடிசி) இதளன நிர்வகிக்கிறது.
விழோவில் த்திய அள ச்சர் ரூபோலோ மபசும்மபோது, “மீன் வளர்ப்பு முதல்
அதன் விற்பளன வளர பயிற்சி, ஆமலோசளன, ததோழில் முதலீட்டுக் கடன்
உள்ளிட்ட அளனத்தும் எல்ஐஎப்ஐசி சோர்பில் வழங்கப்படும்” என்றோர்.
நிகழ்ச்சிக்கு த்திய மீன்வளம், கோல்நளட ற்றும் போல்வளத் துளற
இளை அள ச்சர் எல்.முருகன் தளலள வகித்தோர். அவர் மபசும்மபோது,
“மீன்வளத் துளற நம் நோட்டில் ஆண்டுக்கு 7 சதவீத வளர்ச்சி தபறுகிறது.
நம் நோட்டின் மீன் உற்பத்தி தற்மபோது 130 லட்சம் டன்னோகவும் அதன்
ஏற்று தி திப்பு ரூ.46,000 மகோடியோகவும் உள்ளது. 2025-ம் ஆண்டில்
மீன் உற்பத்திளய 22 மில்லியன் டன்களோகவும் ஏற்று தி திப்ளப ரூ.1
லட்சம் மகோடியோகவும் உயர்த்த பிரத ர் இலக்கு நிர்ையித்துள்ளோர்.
9. உலகின் சுத்த ோன ஆற்றில் ஒரு படகு பயைம்: ட்விட்டரில்
ளவரலோகும் புளகப்படம்
ஆற்றில் படகு தசல்வது மபோன்ற ஒரு புளகப்படத்ளத த்திய ஜல்சக்தி
அள ச்சகம் ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளது. இது மவக ோக பகிரப்பட்டு
வருகிறது. இதற்குக் கோரைம் ஆற்றில் பயணிக்கும் படகு வோனத்தில்
மிதப்பது மபோல மதோன்றுகிறது. அந்த அளவுக்கு அந்த ஆற்று நீர் அவ்வளவு
சுத்த ோக உள்ளது. ஆற்றின் அடியில் உள்ள தோவரங்கள், கற்கள்
ஆகியளவ கண்ைோடி மூலம் போர்ப்பது மபோல ததள்ளத் ததளிவோக
ததரிகின்றன.
இந்தப் படத்ளத ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ள த்திய ஜல் சக்தி அள ச்சகம்,
“ம கோலயோ ோநிலத்தில் ஓடும் உம்கோட் ஆற்றில்தோன் இந்தப் படகு
தசல்கிறது. தளலநகர் ஷில்லோங்கிலிருந்து 100 கி.மீ. ததோளலவில்
அள ந்துள்ள இந்த ஆறு, உலகிமலமய சுத்த ோன ஆறுகளில் ஒன்றோக
திகழ்கிறது. இளத சுத்த ோக ளவத்திருக்கும் அம் ோநில க்களுக்கு
நன்றி. நோட்டில் உள்ள அளனத்துஆறுகளும் இதுமபோல சுத்த ோகஇருக்க
மவண்டும் என விரும்புகிமறோம். ம கோலயோ
க்களுக்கு தளல
வைங்குகிமறோம்” என பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த புளகப்படத்ளத 19 ஆயிரத்துக்கும் ம ற்பட்மடோர்
தசய்துள்ளனர். 3 ஆயிரம் மபர் கருத்து ததரிவித்துள்ளனர்.

ளலக்

10. தமிழக தபண் ஐபிஎஸ் அதிகோரி சிபிஐ இளை இயக்குநரோக வித்யோ
தஜயந்த் நிய னம்
தமிழக தபண் ஐபிஎஸ் அதிகோரி வித்யோ தஜயந்த் குல்கர்னி உட்பட 3
ஐபிஎஸ் அதிகோரிகளள சிபிஐ இளை இயக்குநர்களோக நியமித்து
ஒன்றிய பணியோளர் நல அள ச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழக கோவல்
துளறயில் ஊழல் தடுப்பு
ற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துளற இளை
இயக்குநரோக இருப்பவர் வித்யோ தஜயந்த் குல்கர்னி. இவளர சிபிஐ













இளை இயக்குநரோக நியமித்து ஒன்றிய பணியோளர் நலத்துளற
அள ச்சகம் மநற்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 1998ம் ஆண்டு பிரிவு
ஐபிஎஸ் அதிகோரியோன வித்யோ தஜயந்த் 5 ஆண்டுகளுக்கு சிபிஐ இளை
இயக்குநரோக பணியோற்றுவோர். அதன் பின் அவர் மீண்டும் தமிழக கோவல்
துளறக்கு திரும்புவோர். ஒடிசோ ஐபிஎஸ் அதிகோரி ஞோன்ஷியோம்,்ா்
கோரோஷ்டிரோ நோவல் பஜோஜ் ஆகிமயோரும் இளை இயக்குநர்களோக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
11. யுதனஸ்மகோ தசயற்குழுவில் இந்தியோவுக்கு மீண்டும் இடம்
ஐ.நோ. கல்வி, அறிவியல், கலோசோர அள ப்பு யுதனஸ்மகோ ஆகும். இந்த
அள ப்பின்
தசயற்குழுவில்
இந்தியோ
மீண்டும்
இளைந்து
தசயல்படுவதற்கு
மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது
ததோடர்போன
ஓட்தடடுப்பில இந்தியோவுக்கு 164 ஓட்டுகள் கிளடத்தன. 2021-2025
ஆண்டுகள், பதவிக்கோலம் ஆகும்.
12. உலக தபண்கள் தடன்னிஸ்: ஸ்தபயின் வீரோங்களன முகுருஜோ
'சோம்பியன்'
டோப்-8 வீரோங்களனகள் பங்மகற்ற டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதி சுற்று எனப்படும்
உலக தபண்கள் தடன்னிஸ் சோம்பியன்ஷிப் மபோட்டி த க்சிமகோவில்
உள்ள குவோடலஜரோ நகரில் நடந்தது. இதில் மநற்று முன்தினம் இரவு
நடந்த இறுதிஆட்டத்தில் 2 கிரோண்ட்ஸ்லோம் தவன்றவரும், முன்னோள்
நம்பர் ஒன் வீரோங்களனயுயோன ஸ்தபயினின் கோர்பின் முகுருஜோ, 8-ம்
நிளல வீரோங்களனயோன அதனட் மகோன்டோதவய்ட்ளட (எஸ்மதோனியோ)
எதிர்தகோண்டோர்.
1 ணி 38 நிமிடம் நடந்த இந்த ஆட்டத்தில் முகுருஜோ 6-3, 7-5 என்ற
மநர்தசட்டில் மகோன்டோதவய்ட்ளட சோய்த்து சோம்பியன் பட்டத்ளத
வசப்படுத்தினோர். இதன் மூலம் 49 ஆண்டு கோல தபண்கள் தடன்னிஸ்
சோம்பியன்ஷிப்பில் வரலோற்றில்
குடம் சூடிய முதல் ஸ்தபயின்
வீரோங்களன என்ற தபருள ளய தபற்றோர். ஒட்டுத ோத்தத்தில் அவரது
10-வது சர்வமதச பட்டம் இதுவோகும்.

13. லக்மனோ: மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள் ோநோட்டில் ம ோடி பங்மகற்பு
ோநிலங்கள் ற்றும் யூனியன் பிமரதசங்களின் மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள்,
த்திய ஆயுதப்பளடகளின் இயக்குனர்கள்
ற்றும் உளவுத்துளற
அதிகோரிகள் உள்ளிட்ட உயர் மபோலீஸ் அதிகோரிகளின் 3 நோள் ோநோடு
உத்தரபிரமதச
தளலநகர்
லக்மனோவில்
மநற்று
முன்தினம்
ததோடங்கியது. இதில் மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள்
ற்றும்
த்திய
ஆயுதப்பளடகளின் இயக்குனர்கள் மநரடியோகவும், உளவுத்துளற
அதிகோரிகள் ற்றும் மூத்த மபோலீஸ் அதிகோரிகள் என 350-க்கும்
ம ற்பட்ட அதிகோரிகள் கோதைோலி முளறயிலும் பங்மகற்றனர்.
இந்த ோநோட்டின் 2-வது நோளோன மநற்று உள்நோட்டு போதுகோப்பு குறித்து
விவோதிக்கப்பட்டது. குறிப்போக ோமவோயிஸ்டு வன்முளற, பயங்கரவோத
எதிர்ப்பு நடவடிக்ளககள், ளசபர் குற்றங்கள் உள்ளிட்ட பிரச்சிளனகள்
குறித்து ஆமலோசிக்கப்பட்டது.
டி.ஜி.பி.க்கள்
ோநோட்டின் மநற்ளறய அ ர்வில் பிரத ர் ம ோடி
பங்மகற்றோர். இதில் தவறும் அளடயோள பங்மகற்ளப தவளிப்படுத்தோ ல்,
த ோத்த அ ர்விலும் பங்மகற்று நோட்டின் உள்நோட்டு போதுகோப்பில் தனக்கு
இருக்கும் அக்களறளய அவர் தவளிப்படுத்தினோர்.
கடந்த 2014-ம் ஆண்டு முதமல மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்களின் ோநோட்டில்
முழுள யோக பங்மகற்பளத பிரத ர் வழக்க ோக தகோண்டுள்ளோர்.
தவறும் பங்மகற்புடன் நில்லோ ல், மபோலீஸ் அதிகோரிகள் தன்னுடன்
மநரடியோக கலந்துளரயோடவும் வோய்ப்பு வழங்கி வருகிறோர்.
வழக்க ோக தடல்லியில் நளடதபறும் இந்த
ோநோடு, ம ோடியின்
அறிவுறுத்தலின்மபரில் கடந்த 2014-ம் ஆண்டுக்குப்பிறகு தடல்லிக்கு
தவளிமய நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தகோமரோனோ பரவல் கோரை ோக கடந்த
ஆண்டு
ட்டும
தடல்லியில் இருந்து கோதைோலி முளறயில்
நடத்தப்பட்டது. இளதப்மபோல 2014-ம் ஆண்டு முதல் ோநோட்டின் வடிவம்,
அ ர்வுகளுக்கோன தளலப்புகள் உள்ளிட்டவற்றிலும் அதிக ோன
ோற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
14. ஆசிய வில்வித்ளதயில் தங்கம் தவன்றோர் மஜோதி சுமரகோ
ஆசிய வில்வித்ளத சோம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியோவின் மஜோதி சுமரகோ
தங்கப் பதக்கம் தவன்றோர்.



 















வங்கமதசத்தின் டோக்கோ நகரில்ஆசிய வில்வித்ளத சோம்பியன்ஷிப்
நளடதபற்று வருகிறது. இதில் களிருக்கோன கோம்பவுண்ட் பிரிவு இறுதி
சுற்றில் இந்தியோவின் மஜோதிசுமரகோ, முன்னோள் உலக சோம்பியனோன
தகோரியோவின் ஓ யூஹ்யூளன எதிர்த்து விளளயோடினோர். இதில் மஜோதி
சுமரகோ 146-145 என்ற கைக்கில் தவற்றி தபற்று தங்கப் பதக்கம்
தவன்றோர்.
முன்னதோக நளடதபற்ற கோம்பவுண்ட் கலப்பு அணிகள் பிரிவில் ரிஷப்
யோதவுடன் இளைந்து தவள்ளிப் பதக்கம் ளகப்பற்றினோர் மஜோதி சுமரகோ.
இறுதி சுற்றில் இந்திய மஜோடி 154-155 என்ற கைக்கில் தகோரியோவின்
கிம் யுன்ஹீ, மசோய் மயோங்கி மஜோடியிடம் மதோல்வி கண்டது.
15. நவம்பர்.19 – உலக கழிவனை நாள்











 















டதாெங்கி ணவத்தார்.

1. ‘வறட்சிக்குத் தகவமைப்பதற்கான பிராந்திய நடவடிக்மகத்
திட்டம்’ என்பதுடன் ததாடர்புமடய நிறுவனம் எது?

5. சமீபத்தில் காலைான பாபாசாலகப் புரந்தலரவுடன் ததாடர்புமடய

அ) ஜி-20

ததாழில் எது?

ஆ) பிரிக்ஸ்

அ) விணளயாட்டு வீரர்

இ) ஆசியான் 

ஆ) வரலாற்றாசிரியர் 

ஈ) பிம்ஸ்டெக்

✓

✓

ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதிக்கான ஐநா டபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக
ஆணையம் (ESCAP) வறட்சிணய தழுவுவதற்கான ஆசியான் பிராந்திய
நெவடிக்ணக திட்ெத்ணத (ARPA-AD) அறிமுகப்படுத்தியது. டசயல்கள்
26 துணைச் டசயல்களாகவும், 2021-2025’ஐ உள்ளெக்கிய டசயல்படு
-த்தல் திட்ெமாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வறட்சிக்கு ஏற்ப டதாழில்நுட்ப
பணிக்குழுணவ உருவாக்குவது முக்கிய பரிந்துணரகளுள் ஒன்றாகும்.

இ) டதாழிலதிபர்
ஈ) அரசியல்வாதி
✓

வறட்சி மமலாண்ணம சுழற்சி மற்றும் பிராந்திய மற்றும் மதசிய அளவில்
ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்ணற உள்ளெக்கிய ஒன்பது குழுக்களின்
டசயல்திட்ெம் இத்திட்ெத்தில் உள்ளது.

புகழ்டபற்ற வரலாற்றாசிரியரும் எழுத்தாளருமான பாபாசாமகப் புரந்தமர
முதுணம மற்றும் நிமமானிடிஸ் டதாெர்பான மநாய்களால் தனது 99ஆம்
வயதில் காலமானார். புகழ்டபற்ற எழுத்தாளரும் நாெக ஆளுணமயுமான
புரந்தமர, சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜின் வரலாறு குறித்த தனது பணிக்காக
அறியப்பட்ெவர். அவர் சிவாஜி, அவரது நிர்வாக பாணி, அத்துென் அந்தக்
காலகட்ெத்தின் மகாட்ணெகள் குறித்தும் பல நூல்கணள எழுதியுள்ளார்.

6. 2021 T20 உலகக்லகாப்மபமய தவன்ற நாடு எது?

✓

✓

2. 2021 உலக நீரழிவு நாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன?

அ) நியூசிலாந்து

அ) Access to Diabetes Care 

ஆ) ஆஸ்திமரலியா 

ஆ) Leaving None behind

இ) இங்கிலாந்து

இ) Importance of Insulin sensitisers

ஈ) டதன்னாப்பிரிக்கா

ஈ) Respect to Sir Frederick Banting

✓

கெந்த 1922’இல் சார்லஸ் டெர்பர்ட் டபஸ்டுென் இணைந்து இன்சுலின்
ொர்மமாணனக் கண்டுபிடித்த சர் ஃபிரடெரிக் பான்டிங்கின் பிறந்த
நாணளக் குறிக்கும் வணகயில் ஒவ்டவாரு ஆண்டும் நவம்பர்.14 அன்று
உலக நீரழிவு நாள் டகாண்ொெப்படுகிறது.

14 ஆண்டு காத்திருப்புக்குப் பிறகு, ஆஸ்திமரலியா தனது முதல் T20
உலகக்மகாப்ணப மகாப்ணபணய அண்ணமயில் டவன்றது. நியூசிலாந்து
நிர்ையித்த 173 இரன்கள் இலக்ணக மகன் வில்லியம்சனின் 85
இரன்களால் ஆஸ்திமரலியா துரத்தியது.

✓

ஆஸ்திமரலியா, 2010’இல் இறுதிப்மபாட்டிணய எட்டியது; ஆனால் அதன்
பிறகு அந்த அணி இறுதிப்மபாட்டிணய எட்ெவில்ணல. ஆஸ்திமரலியா 7
பந்துகள் மீதமிருந்த நிணலயில் 173 ரன்கணள எட்டியதால், அதிகபட்ச
டவற்றிகரமான ‘ரன் மசஸ்’ என்ற புதிய சாதணனணயயும் பணெத்தது.

நிபுைர்களின் கூற்றுப்படி, உலகளவில் 463 மில்லியன் மக்கள் நீரழிவு
மநாயால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்; 90 சதவீதத்தினர் ணெப்-2 நீரிழிவு
மநாயால் (இன்சுலின்டகாண்டு சிகிச்ணசயளிக்கப்பெ மவண்டும்) பாதிக்
-கப்பட்டுள்ளனர். 2021-23 உலக நீரழிவு நாளுக்கானக் கருப்டபாருள்
“Access to Diabetes Care – If Not Now, When?” என்பதாகும்.

7. 2016’க்குப் பிறகு முதல் பழங்குடி நாடுகளின் உச்சிைாநாட்மட
நடத்தவுள்ள நாடு எது?

3.சாவ் பாலலா (பிலரசிலியன்) கிராண்ட் பிரிக்ஸ் லபாட்டியில் தவன்ற

அ) இந்தியா

பந்தய ஓட்டுநர் யார்?

ஆ) அடமரிக்கா 

அ) லூயிஸ் ொமில்ென் 

இ) ஜப்பான்

ஆ) மமக்ஸ் டவர்ஸ்ொப்பன்

ஈ) ரஷ்யா

இ) சார்லஸ் டலக்டலர்க்
ஈ) வால்மெரி மபாட்ொஸ்

✓

ஏழு முணற உலக சாம்பியனான லூயிஸ் ொமில்ென், பிமரசிலிய சாவ்
பாமலா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மபாட்டியில் மமக்ஸ் டவர்ஸ்ொப்பணன வீழ்த்தி
அசத்தலான டவற்றிணயப் டபற்றார். ொமில்ென் டபனால்டி காரைமாக
10ஆவது இெத்திலிருந்து டதாெங்கினாலும், அவர் பந்தயத்தில் முதலிெம்
பிடித்தார். இப்மபாட்டியில் வால்மெரி மபாட்ொஸ் மூன்றாவது இெத்ணதப்
பிடித்தார்.

✓

கெந்த 2016ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல் பழங்குடி நாடுகளின் உச்சி
மாநாட்ணெ அடமரிக்கா நெத்தவுள்ளது. இவ்வுச்சிமாநாட்டின்மபாது
பூர்வீக அடமரிக்கர்களுக்கான டபாது பாதுகாப்பு மற்றும் நீதிணய
மமம்படுத்துவதற்கான நெவடிக்ணககணள அதிபர் மஜாபிென் அறிவிப்பார்.

✓

அடமரிக்காவில் உள்ள 570’க்கும் மமற்பட்ெ பழங்குடியினத்ணதச்மசர்ந்த
தணலவர்கள் இந்த இரண்டு நாள் நிகழ்ச்சியில் பங்மகற்கவுள்ளனர்.
பூர்வீக அடமரிக்கர்கள் மற்றும் பூர்வீக அலாஸ்கா மக்கணள டபரிதும்
பாதித்துள்ள COVID-19 டதாற்றுமநாய் காரைமாக இந்த உச்சிமாநாடு
டமய்நிகராக நெத்தப்படுகிறது.

4. ‘பகவான் பிர்சா முண்டா ஸ்மிருதி உத்யன் ைற்றும் சுதந்திரப்

✓

லபாராளிகள் அருங்காட்சியகம்’ சமீபத்தில் எந்த இந்திய ைாநிலத்தில்
திறக்கப்பட்டது?

8. அண்மைச்தசய்திகளில் இடம்தபற்ற தசக்லைட் என்ற புதிய ரகசிய

அ) ஒடிசா

அ) அடமரிக்கா

ஆ) ஜார்கண்ட் 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) மமற்கு வங்கம்

இ) சீனா

ஈ) சத்தீஸ்கர்

ஈ) இஸ்மரல்

இராஞ்சியில் உள்ள பகவான் பிர்சா முண்ொ ஸ்மிருதி உத்யன் மற்றும்
சுதந்திரப் மபாராளிகள் அருங்காட்சியகத்ணத பிரதமர் நமரந்திர மமாடி
காடைாளிக் காட்சிமூலம் திறந்து ணவத்தார்., 2000 நவம்பர்.15 அன்று
19ஆம் நூற்றாண்டின் விடுதணலப் மபாராட்ெ வீரரும் பழங்குடியினத்
தணலவருமான பிர்சா முண்ொவின் பிறந்தநாளில் ஜார்கண்ட் மாநிலம்
பீகாரிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ெது. அம்மாநிலத்தின் நிறுவன நாணளக்
குறிக்கும் வணகயில், மாநிலத்தின் முதலணமச்சர் மெமந்த் மசாரன்,
விளிம்புநிணல மக்களுக்கான உலகளாவிய ஓய்வூதியத் திட்ெத்ணதத்









லபார் விைானம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிற நாடு எது?

✓

இரட்ணெ எஞ்சின்க ொண்ட Su-57 ஃடபமலானுக்குப்பிறகு ரஷ்யா தனது
இரண்ொவது இரகசிய மபார் விமானத்ணத உருவாக்கி வருகிறது. ‘Su75 Checkmate’, என்ற டபயரிலான இப்புதிய இரகசிய விமானம் இலகு
இரக உத்திசார் விமானம் என்றும் அணழக்கப்படுகிறது.

✓

இவ்விமானத்ணத யுணனடெட் ஏர்கிராப்ட் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது.
இது, மாநில பாதுகாப்பு மற்றும் டதாழில்நுட்ப நிறுவனமான மராஸ்டெக்
நிறுவனத்தின் ஒருபகுதியாகும். டசக்மமட் என்பது ஐந்தாம் தணலமுணற



 











2. மமாசமான காவல் துணறயில் முன்னிணல வகிக்கும் பிொர், உ.பி.
மாநிலங்கள்; டதன் மாநில மபாலீஸார் சிறப்பான டசயல்பாடு: இந்தியன்
மபாலீஸ் பவுண்மெஷன் ஆய்வில் தகவல்

9. 2023ஆம் ஆண்டிற்குள் படிக்கவும், பணியாற்றவும் ைற்றும் துளிர்

மமாசமான காவல்துணறயில் பிொர், உத்தரபிரமதச மாநிலங்கள்
முன்னிணல
வகிப்பதாகவும்,
டதன்
மாநிலங்கள்
சிறப்பாக
டசயல்படுவதாகவும் ஆய்வில் டதரியவந்துள்ளது.

அ) டஜர்மனி
ஆ) பின்லாந்து 
இ) ஆஸ்திமரலியா
ஈ) நார்மவ

✓



இலகுரக மபார்விமானமாகும். அது 2023ஆம் ஆண்டில் தனது முதல்
பணிணயத் டதாெங்கும்.

நிறுவனங்கமள நிறுவவும் உலகளவில் 30000 திறமையாளர்க
-மள ஈர்க்கும் திட்டத்மதத் ததாடங்கியுள்ள நாடு எது?

✓



பின்லாந்து அண்ணமயில் ‘ஃபியூச்சர் இஸ் மமட் இன் பின்லாந்து’ என்ற
திட்ெத்ணதத் டதாெங்கியுள்ளது. இதன்கீழ் வரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள்
படிக்கவும், பணி டசய்யவும் மற்றும் நாட்டில் துளிர் நிறுவனங்கணள
நிறுவவும் இந்தியா உட்பெ உலகளவில் 30,000 திறணமயாளர்கணள
ஈர்க்க அந்நாடு திட்ெமிட்டுள்ளது.
நான்காவது ஆண்ொக உலகின் மகிழ்ச்சியான நாொக பின்லாந்து இெம்
பிடித்துள்ளது. 2019-2023 பின்லாந்து அரசாங்கத் திட்ெத்தின் அடிப்ப
-ணெயில், ஆண்டுமதாறும் 10,000 திறணமயாளர்கணள பின்லாந்துக்கு
ஈர்ப்பணத அந்நாடு இலக்காகக் டகாண்டுள்ளது.

10. ‘ஸ்வவலம்பன் சவால் நிதியத்மதத்’ ததாடங்கியுள்ள நிறுவனம்
எது?

அந்த வணகயில் பிொர், உத்தர பிரமதச மாநில காவல்துணற யின்
டசயல்பாடுகள் மமாசமாக உள்ளதாகத் டதரியவந்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள ஒட்டுடமாத்த காவல்துணறயின் டசயல்பாடு 69
சதவீதம் திருப்தி கரமாக உள்ளதாக அந்த ஆய்வுகள் முடிவுகள்
டதரிவிக்கின்றன.
மமாசமான காவல்துணற டசயல் பாடுகள் உள்ள மாநிலங்களாக பிொர்,
உத்தரபிரமதசம், சத்தீஸ் கர், ஜார்க்கண்ட், பஞ்சாப் ஆகியமாநிலங்கள்
உள்ளன. இந்த மாநிலங்கள் மமாசமான காவல்துணற பட்டியலில்
கணெசி இெங்களில் உள்ளன.
அமத
மநரத்தில்
சிறப்பாக
டசயல்படும்
மாநிலங்களில்
டதன்இந்தியாணவச் மசர்ந்த 3 மாநிலங்கள் இெம்டபற்றுள்ளன. இந்த
வரிணசயில் முதலிெத்தில் ஆந்திராவும், 2-ம் இெத்தில் டதலங்கானாவும்,
3-ம் இெத்தில் அசாமும், 4-ம் இெத்தில் மகரளாவும், 5-ம் இெத்தில்
ஒடிஷாவும் உள்ளன.

அ) நபார்டு
ஆ) SIDBI 
இ) டசபி
ஈ) ஆர்பிஐ

✓

இந்திய சிறு டதாழில்கள் மமம்பாட்டு வங்கியானது (SIDBI) ஸ்வவலம்பன்
சவால் நிதியத்தின் இரண்ொவது சாளரத்ணத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிதியத்தின் கருப்டபாருள் ‘பசுணம பாரதம்’ ஆகும். பசுணம மற்றும்
தூய்ணமயான காலநிணல மாற்றத்ணத பூர்த்தி டசய்யும் புதுணமயான
திட்ெங்களில் இந்த நிதியத்தின் கவனம் உள்ளது.

✓

நிணலயான வாழ்வாதாரம், நிதி உள்ளெக்கம் மற்றும் நிதி மசணவகளுக்
-கான அணுகல் மற்றும் டதாழில்முணனமவார் கலாசாரத்ணத மமம்படுத்
தல் ஆகியன இதன் பிற கருப்டபாருள்களாம். ஒரு சவால் நிதி என்பது
நிறுவனங்களுக்கிணெயிலான மபாட்டிணயப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ெ
மநாக்கங்களுக்காக நிதிகணள ஒதுக்குவதற்கான ஒரு நிதியியல் டபாறி
முணறயாகும். ஸ்வவலம்பன் சவால் நிதியத்தின் முதல் சாளரம் இந்த
ஆண்டு (2021) ஆகஸ்ட் மாதம் டதாெங்கப்பட்ெது.


1. ஆதிச்சநல்லூரில் திறக்கப்பட்ெ - முதுமக்கள் தாழிக்குள் மனித
மண்ணெ ஓடு, எலும்பு:
தூத்துக்குடி மாவட்ெம் ஆதிச்சநல்லூரில் கனிடமாழி முன்னிணலயில்
திறக்கப்பட்ெ முதுமக்கள் தாழியில், மனிதனின் மண்ணெ ஓடு மற்றும்
எலும்புகள் இருந்தன.
ஆதிச்சநல்லூரில்
மத்திய
டதால்லியல்
துணற
சார்பில்
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ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் கெந்த அக்.10-ம் மததி மீண்டும் அகழாய்வுப்
பணிகள் டதாெங்கின. இந்த அகழாய்வில் ஏற்டகனமவ 12 முதுமக்கள்
தாழிகள் கண்டெடுக்கப்பட்ென. சுமார் 2,500 ஆண்டுகள் பழணமயான
முதுமக்கள் தாழி ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்ெணதத் டதாெர்ந்து, இந்த
தாழிணயத் திறந்து, உள்ளிருக்கும் டபாருட்கணள ஆய்வு டசய்ய
டதால்லியல் துணறயினர் ஏற்பாடு டசய்தனர்.
மநற்று அந்தத் தாழி திறக்கப்பட்ெது. அதற்குள் மனிதமண்ணெ ஓடு, கால்
எலும்பு, சிறுபாணனகள் இருந்தன. தாழிக்குள் இருந்த பாணனகளில்
தானியங்களும், ஆயுதங்களும் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக
மத்திய டதால்லியல் துணற திருச்சி மண்ெல இயக்குநர் டதரிவித்தார்.



நாடு முழுவதும் காவல் துணற யினரின் டசயல்பாடுகள் எவ்வாறு
உள்ளது என்பணத இந்தியன் மபாலீஸ் பவுண்மெஷன் (ஐபிஎஃப்)
அணமப்பு ஆய்வு டசய்துள்ளது. இதற்காக நாடு முழுவதும் உள்ள
மாநிலங்களின் காவல் துணற குறித்து ஒரு ஆய்ணவ அந்த அணமப்பு
நெத்தியுள்ளது. டபாதுமக்களின் பிரச்சிணனகணள அணுகுவது, குற்றங்
கணள ணகயாளும் முணற உட்பெ பல அம்சங்கள் ஆய்வில் இெம்
டபறுகின்றன.







இதுகுறித்து இந்தியன் மபாலீஸ் பவுண்மெஷன் அணமப்பின் மசர்மனும்,
முன்னாள் உ.பி. மபாலீஸ் டிஜிபியுமான பிரகாஷ் சிங் கூறும்மபாது,
"பிரதமரின் நவீன மபாலீஸ் முன்டனடுப்பு திட்ெத்தின் அடிப்பணெயில்
பல்மவறு மாநில மபாலீஸாரின் டசயல்பாட்ணெ ஆய்வு டசய்மதாம்.
நாட்டில் ஒட்டுடமாத்த மபாலீஸாரின் டசயல்பாடு 69 சதவீதம் திருப்தி
அளிப்பதாக மக்கள் டதரிவித்துள்ளனர்.
இந்தப்
பட்டியலில்
கணெசியில்உள்ள
மாநிலங்கள்
சிறப்பாக
டசயல்படுவதற்கான முயற்சிகணள நாங்கள் முன்டனடுத்து வருகிமறாம்.
அதற்குத் மதணவயான பயிற்சிகள் அந்த மாநில மபாலீஸாருக்கு
வழங்கப்படும்" என்றார்.
ஐபிஎஃப் தணலவரும், ஓய்வு டபற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரியுமான
என்.ராமச்சந்திரன் கூறும்மபாது, "நாடு முழுவதும் 1.61 லட்சம் மபரிெம்
இந்த ஆய்ணவ நெத்திமனாம். ஆன்-ணலன் மூலமாகவும், மநரடியாகச்
டசன்றும் கெந்த 5 மாதங்களில் ஆய்வுகள் மமற்டகாள்ளப்பட்ென"
என்றார். -பிடிஐ
நாட்டில் ஒட்டுடமாத்த மபாலீஸாரின் டசயல்பாடு 69 சதவீதம் திருப்தி
அளிப்பதாக மக்கள் டதரிவித்துள்ளனர்,
3. மரொணர டசயலிழக்க டசய்யும் நவீன கருவி கெற்பணெயிெம் பிரதமர்
மமாடி ஒப்பணெப்பு:
எதிரி நாட்டு மரொர்கணள துல்லியமாக கண்காணித்து அவற்ணற
டசயலிழக்க டசய்யும் வணகயிலான ‘சக்தி’ என்ற டபயரிலான
எலக்ட்ரானிக் மபார்முணறக் கருவிணய (எலக்ட்ரானிக் வார்ஃமபர்
சிஸ்ெம்) டிஆர்டிஓ நிறுவனம் அண்ணமயில் வடிவணமத்தது. இந்தக்
கருவிகணள பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.
ரூ.1,805 மகாடி டசலவில் 12 கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வந்த சூழலில்,
சமீபத்தில்
2
கருவிகளின்
வடிவணமப்பு
முழுவதுமாக
நிணறவணெந்துள்ளது.
இணதயடுத்து, இந்தக் கருவிகணள இந்தியக் கெற்பணெயிெம் பிரதமர்
நமரந்திர மமாடி மநற்று ஒப்பணெத்தார். உத்தரபிரமதச மாநிலம்
ஜான்சியில் உள்ள கெற்பணெ தளத்தில் நணெடபற்ற நிகழ்ச்சியில், இந்தக்
கருவிணய பிரதமர் மமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.



 









4. மவளாண் சட்ெங்கள் மபாராட்ெம்: ஒரு கண்மைாட்ெம்
மத்திய அரசு டகாண்டுவந்துள்ள 3 புதிய மவளாண் சட்ெங்கணள வாபஸ்
டபற முடிவு டசய்துள்ள தாகவும், இது டதாெர்பாக வரும்நாொளுமன்ற
கூட்ெத்டதாெரில் நெவடிக்ணககள் மமற்டகாள்ளப் படும் என்றும் பிரதமர்
மமாடி மநற்று அறிவித்துள்ளார்.
மவளாண் சட்ெங்கள் மபாராட்ெம் டதாெர்பான கண்மைாட்ெம் வருமாறு:
ஜூன் 5, 2020: 3 புதிய மவளாண் சட்ெங்கணளக் டகாண்டு வருவ
தற்கான அவசரச் சட்ெங்கணள மத்திய அரசு பிறப்பித்தது.
ஜூன் 6, 2020: அவசரச் சட்ெங்கணளஎதிர்த்து பஞ்சாபில் விவசாயிகள்
ஆர்ப்பாட்ெம் டதாெக்கம்.
டசப். 14, 2020: நாொளுமன்றத்தில் 3 புதிய மவளாண் அவசரச்
சட்ெங்கள் தாக்கல்.
டசப். 17, 2020: அவசரச் சட்ெங்கள் மக்களணவயில் நிணறமவற்றம்.
டசப். 20, 2020: குரல் வாக்டகடுப்பு மூலம் மாநிலங்களணவயில் அவசரச்
சட்ெங்கள் நிணற மவற்றம்.
டசப். 23, 2020: சட்ெங்களுக்கு எதிராக ஒன்றாக இணைந்து மபாராெ
31 விவசாய அணமப்பு கள் முடிவு.
டசப். 27, 2020: 3 விவசாய மமசாதாக்களுக்கு குடியரசுத் தணலவர்
ராம்நாத் மகாவிந்த் ஒப்புதல்.
அக். 8, 2020: விவசாயிகளுென் மபச்சு நெத்த 8 உறுப்பினர்கள்
டகாண்ெ குழுணவ மத்திய அரசு அறிவித்தது.
நவ. 23, 2020: டெல்லி சமலா மபாராட்ெத்ணத அறிவித்தது விவசாயிகள்
சங்கம்.
டிச. 3, 2020: விவசாய அணமப்புகள், மத்திய அரசுென் முதல் சுற்று
மபச்சுவார்த்ணத.
டிச. 8, 2020: நாடு தழுவிய பந்த் நெத்த விவசாயிகள் அணமப்பு அணழப்பு.
டிச. 9, 2020: மத்திய உள்துணற அணமச்சர் அமித் ஷாவுென் விவசாயத்
தணலவர்கள் சந்திப்பு.
டிச. 16, 2020: பிரச்சிணனணயத் தீர்க்க குழு அணமக்கலாம் என உச்ச
நீதிமன்றம் மயாசணன.
டிச. 21, 2020: 24 மணி மநர டதாெர் உண்ைாவிரதப் மபாராட்ெத்ணத
விவசாயிகள் அறிவித்தனர்.
ஜன. 7, 2021: குடியரசு தினத்தில் டெல்லியில் டிராக்ெர் மபரணி நெத்தப்
மபாவதாக விவசாயிகள் அறிவிப்பு.
ஜன. 11, 2021: விவசாயிகள் மபாராட்ெத்ணதத் தவறாக ணகயாள்வதாக
மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கண்ெனம்.
ஜன. 12, 2021: மவளாண் சட்ெங்களுக்கு காலவணரயற்ற தணெணய
உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்தது. மமலும் 4 மபர் டகாண்ெ உச்ச நீதிமன்றக்
குழுணவ அணமப்பதாகவும் அறிவித்தது.
ஜன. 22, 2021: மதால்வியில் முடிந்தது விவசாயிகள், மத்திய அரசு
இணெயிலான 11-வது சுற்று மபச்சுவார்த்ணத.
ஜன. 26, 2021: டெல்லியில் நுணழந்த விவசாயிகள் மபாலீஸாருென்
மமாதல், டசங்மகாட்ணெயில் டகாடிமயற்றி ஆர்ப்பாட்ெம்.
ஜன. 28, 2021: காஸிப்பூர் மபாராட்ெத்தின்மபாது பாரதீயகிஸான்
யூனியன் தணலவர் ராக்மகஷ் டிணகத் உைர்ச்சி கரமான வணகயில்
மபச்சு.
ஜன. 29, 2021: முஸாபர்நகரில் நணெடபற்ற
ஆயிரக்கைக்கான விவசாயி கள் பங்மகற்பு.

மகாபஞ்சாயத்தில்

பிப். 3, 2021: விவசாயிகள் மபாராட்ெத்துக்கு பருவநிணல மாறுபாட்டு
ஆர்வலர் கிமரட்ொ தன்பர்க் ஆதரவு, டூல் கிட்ணெயும் டவளியிட்ொர்.
பிப். 13, 2021: டூல்கிட் விவகாரத்தில் டபங்களூருணவச் மசர்ந்த திஷா
ரவிணய டெல்லி மபாலீஸார் ணகது டசய்தனர்.
பிப். 18, 2021: நாடு தழுவிய ரயில் மறியல் மபாராட்ெத்ணத அறிவித்தது
சம்யுக்தா கிஸான் மமார்ச்சா (எஸ்மகஎம்).
பிப். 23, 2021: திஷா ரவிக்கு டெல்லி டசஷன்ஸ் நீதிமன்றம் ஜாமீன்.
மார்ச் 5, 2021: நிபந்தணனயற்ற முணறயில் சட்ெங்கணள மத்திய அரசு
வாபஸ் டபறமவண்டும் என பஞ்சாப் சட்ெப் மபரணவயில் தீர்மானம்.
மார்ச் 6, 2021: டெல்லி எல்ணலயில் விவசாயிகள் மபாராட்ெம் 100-வது
நாணள எட்டியது.















மம 27, 2021: மபாராட்ெம் டதாெங்கி 6 மாதங்கள் நிணற
வணெந்தணதடயாட்டி கருப்பு தினத்ணத அனுஷ்டித்த விவசாயிகள்.
ஆக. 7, 2021: டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நணெடபறும் கிஸான்சன்சத்
(விவசாயிகள் நாொளு மன்றம்) நிகழ்ச்சியில் பங்மகற்க 14 எதிர்க்கட்சித்
தணலவர்கள் முடிவு.
நவ. 19, 2021: விவசாய சட்ெங்கணள வாபஸ் டபறுவதாக பிரதமர் மமாடி
அறிவிப்பு.
5. ஆசிய வில்வித்ணத: இறுதி நாளில் இந்தியாவுக்கு 3 பதக்கம்
ஆசிய வில்வித்ணத சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியின் இறுதி நாளான
டவள்ளிக்கிழணம இந்தியா 2 டவள்ளி, 1 டவண்கலம் என 3
பதக்கங்கணள டவன்றது.
வங்கமதச தணலநகாா் ொக்காவில் ஆசிய வில்வித்ணத சாம்பியன்
மபாட்டிகள் நணெடபற்று வந்தன. இறுதி நாளான டவள்ளிக்கிழணம
மகளிாா், ஆெவாா் டரக்காா்வ் பிரிவில் பலம் வாய்ந்த டகாரிய அணிணய
எதிாா்டகாண்ெது இந்தியா.
இறுதிச் சுற்றில் இந்திய அணிகள் மதால்வி கண்ென. ஆெவாா் பிரிவில்
ஒலிம்பியன் பிரவீன் ஜாதவ், மதசிய சாம்பியன் பரத் சலுன்மக, கபில்
ஆகிமயாாா் இெங்கிய இந்திய அணி 2-6 என்ற புள்ளிக் கைக்கில்
டகாரிய ஆெவரிெம் மதால்வி கண்டு டவள்ளிணய டவன்றது.
மகளிாா் பிரிவில் அங்கிதா பகத், மதுமவத்வான், ரிதி ஆகிமயாாா் டகாண்ெ
இந்திய அணி 0-6 என்ற புள்ளிக் கைக்கில் டகாரியாவிெம் மதாற்று
டவள்ளி டவன்றனாா்.
மமலும் கலப்பு டரக்காா்வ் பிரிவில் மூன்றாம் இெத்துக்கான ஆட்ெத்தில்
உஸ்டபகிஸ்தான் அணிணய 6-0 என்ற புள்ளிக் கைக்கில் அங்கிதா
பகத்-கபில் இணை வீழ்த்தி டவண்கலம் டவன்றது.
இப்மபாட்டியில் மஜாதி சுமரகா தங்கம் டவன்றாாா். 1 தங்கம், 4 டவள்ளி, 2
டவண்கலப் பதக்கங்கணள டவன்றது இந்தியா.
6. ‘பாெப் புத்தகங்களில் பள்ளிக் குழந்ணதகள் பாதுகாப்பு விழிப்புைாா்வு’
பாெப் புத்தகங்களிலும் பள்ளிக் குழந்ணதகளின் பாதுகாப்பு குறித்த
விழிப்புைாா்வு தகவல், டதாொா்பு எண் உள்ளிட்ெணவ இெம்டபறும்
என்றாாா் பள்ளிக் கல்வித் துணற அணமச்சாா் அன்பில் மமகஷ்
டபாய்யாடமாழி.
சாா்வமதச குழந்ணதகளுக்கு எதிரான வன்முணற தடுப்பு தினத்ணத
முன்னிட்டு திருச்சி பிஷப் ஹீபாா் பள்ளியில் டவள்ளிக்கிழணம
நணெடபற்ற குழந்ணதகளின் பாதுகாப்பு விழிப்புைாா்வுப் பயிற்சி
பணிமணனணய டதாெங்கி ணவத்த அணமச்சாா் மமலும் கூறியது:
தமிழகத்தில் முதல்கட்ெமாக திருச்சியில் இந்தப் பயிற்சி 316 மபருக்கு
அளிக்கப்படுகிறது. டதாொா்ந்து டசன்ணனயில் நாடளான்றுக்கு 400 மபாா்
பயன்டபறும் வணகயில் பயிலரங்கு நணெடபறும். பின்னாா், அணனத்து
மாவட்ெங்களிலும்
பயிற்சிகள்
அளிக்கப்பட்டு
ஆசிரியாா்கள்,
தணலணமயாசிரியாா்கள்,
ஆசிரியரல்லாத
பணியாளாா்கள், பள்ளி
நிாா்வாகக் குழுவினாா் முன்மாதிரி அலுவலாா்களாகச் டசயல்பட்டு
விழிப்புைாா்வு ஏற்படுத்துவாா்.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 2.87 லட்சம் வகுப்பணறகளிலும் குழந்ணதகள்
பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புைாா்வு சுவடராட்டி இெம்டபறச் டசய்யப்படும்.
மமலும், மபாக்மசா சட்ெம் குறித்த விழிப்புைாா்வு, குழந்ணதகள் உதவி
டபற
14417
என்ற
கட்ெைமில்லா
டதாணலமபசி
குறித்தும்
பாெப்புத்தகங்களில் முதல் பக்கத்திமலமய டவளியிட்டு விழிப்புைாா்வு
ஏற்படுத்தப்படும்.
மாைவாா்கள் அளிக்கும் புகாாா்களின் உண்ணம தன்ணம ஆராய்ந்து
நெவடிக்ணக எடுக்கப்படும். நிலுணவயில் உள்ள புகாாா்கள் மீதும்
நெவடிக்ணக எடுக்கப்படும்.
பள்ளிகளில் மாைவாா்கள் புகாாா் அளிப்பது டவளிமய டதரிந்தால்
பள்ளிக்கு அவப்டபயாா் ஏற்படுகிறது எனக் கருதி அணத மூடி மணறக்க
தனியாாா்
பள்ளி
நிாா்வாகங்கள்
முயற்சிக்கின்றன.
அதற்காக
பிரச்ணனகணள விசாரிக்காமல் விட்டு விெக் கூொது. மாைவாா்களின்
நலன் கருதி கண்டிப்பாக நெவடிக்ணக எடுக்க மவண்டும்.
பைம் டசலுத்தவில்ணல என்பதற்காக தனியாாா் பள்ளி ஆன்ணலன்
வகுப்புகளில் மாைவாா்கணளப் புறக்கணிப்பமதா, பள்ளித் மதாா்வு
வினாத்தாள், விணெத்தாள் வழங்காமமலா, இதர கல்விச் மசணவ
அளிக்காமமலா புறக்கணித்தால் நெவடிக்ணக எடுக்கப்படும்.



 









அரசு பள்ளிகளுக்கு வரும் மாைவாா்களின் எண்ணிக்ணக விகிதம்
டதாொா்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் 5
லட்சம் மாைவாா்கள் புதிதாக அரசுப் பள்ளிகளில் மசாா்ந்துள்ளனாா்.
இதன்மூலம் தற்மபாது ஏறத்தாழ 71 லட்சம் மாைவாா்கள் அரசுப்
பள்ளிகளில் பயில்கின்றனாா் என்றாாா்.
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி மாநிலத் திட்ெ இயக்குநாா் ஆாா். சுதன்
மபசுணகயில், பள்ளி ஆசிரியாா்கள், தணலணமயாசிரியாா்கள், முதல்வாா்கள்,
பள்ளி
நிாா்வாகத்தினாா்,
பள்ளி
மமலாண்ணமக்
குழுவினாா்,
ஆசிரியரல்லாத பணியாளாா்கள், டபற்மறாாா் என அணனத்துத் தரப்பும்
ஒன்றிணைந்து குழந்ணதகளின் பாதுகாப்ணப உறுதி டசய்ய மவண்டும்
என்றாாா்.
7. நிதி டதாழில்நுட்ப ஆட்சிமன்றக் குழு அணமப்பு: தமிழக அரசு உத்தரவு
வாா்த்தக
மமம்பாடு,
சந்ணதப்படுத்துதல்
மபான்ற
பணிகணள
மமற்டகாள்ளக் கூடிய நிதி டதாழில்நுட்பப் பணிகளுக்டகன தனி
ஆட்சிமன்றக் குழு அணமக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தணலவராக டதாழில்
துணற
அணமச்சாா்
இருப்பாாா்
என
அரசின்
உத்தரவில்
டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, டதாழில் துணற கூடுதல் தணலணமச்
டசயலாளாா் எஸ்.கிருஷ்ைன் டவளியிட்ெ உத்தரவு:நிதிடதாழில்நுட்பத்துக்கான ஆட்சிமன்றக் குழுவின் தணலவராக டதாழில்
துணற அணமச்சரும், துணைத் தணலவராக தணலணமச் டசயலாளரும்
டசயல்படுவாா். மமலும் டதாழில் துணற கூடுதல் தணலணமச் டசயலாளாா்,
நிதித் துணற முதன்ணமச் டசயலாளாா், தகவல் டதாழில்நுட்பவியல்
முதன்ணமச் டசயலாளாா், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் டதாழில்கள் துணற
டசயலாளாா், டதாழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் நிாா்வாக இயக்குநாா்
உள்ளிட்மொாா் உறுப்பினாா்களாக இருப்பாா். அவாா்களுென் நிதி சாாா்ந்த
துணறகளில் வல்லுநாா்களான பாலாஜி நூதலபாடி, சுந்தாா் கண்ைன்,
ராம்குமாாா் ராமமூாா்த்தி ஆகிமயாரும் உறுப்பினாா்களாகச் டசயல்படுவாா்.
நிதிடதாழில்நுட்பம்
மற்றும்
அதுசாாா்ந்த
துணறகளில்
ஏற்படும்
முன்மனற்றங்கள், முன்டனடுப்புகள் ஆகியவற்ணற இந்த ஆட்சிமன்றக்
குழு
தீவிரமாக
கண்காணிக்கும்.
சந்ணதப்படுத்துதல்
மற்றும்
முத்திணரப்படுத்துதல், வணிக மமம்பாடு, கூட்ொண்ணமகள், கல்வி,
முதலீடுகள் மபான்ற துணறகளில் டகாள்ணககணள வகுக்க துணைக்
குழுக்கணள ஏற்படுத்தும் பணிகணள ஆட்சிமன்றக் குழு டசய்யும். மமலும்,
துணறகளில் நிபுைத்துவம் டபற்மறாாா்களின் ஆமலாசணனகளும்
ஆட்சிமன்றக் குழுவால் மகாரப்படும். இந்தக் குழுவானது ஆறு
மாதங்களுக்கு ஒரு முணற கூடி விவாதிக்கும் என அரசின் உத்தரவில்
டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
8. 'தமிழ்நாடு குழந்ணதகளுக்கான டகாள்ணக 2021': முதல்வர் ஸ்ொலின்
டவளியிட்ொர்
தமிழக
முதல்வர்
மு.க.
ஸ்ொலின்,
"தமிழ்நாடு
மாநில
குழந்ணதகளுக்கான டகாள்ணக 2021”-ஐ இன்று டவளியிட்ொர்.
தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின் இன்று (20.11.2021) தணலணமச்
டசயலகத்தில், சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிணமத் துணற சார்பில்
தமிழகத்தில் குழந்ணதகள் பாதுகாப்புென் வாழவும், ஒருங்கிணைந்த
வளர்ச்சி மற்றும் உரிணமகள் டபறவும் தனித்துவம் வாய்ந்த “தமிழ்நாடு
மாநில குழந்ணதகளுக்கான டகாள்ணக 2021” டவளியிட்ொர். மமலும்,
நிதி ஆதரவு திட்ெத்தின் கீழ் 1,148 குழந்ணதகளுக்கு நிதியுதவியும்,
கருணை
அடிப்பணெயில்
15
நபர்களுக்கு
பணிநியமன
ஆணைகணளயும் வழங்கினார்.







குழந்ணதகளுக்கு பல்மவறு உதவி திட்ெங்கணளயும் நிவாரை நிதி
உதவிகணளயும் வழங்குவதற்கு 29.05.2021 அன்று பல்மவறு
அறிவிப்புகணள டவளியிட்ொர்கள்.
அவ்வறிப்பிணன டதாெர்ந்து, இத்திட்ெத்தின் கீழ் இதுநாள்வணரயில்
மகாவிட்-19 மநாய் டபருந்டதாற்றால் பாதிக்கப்பட்டு டபற்மறார்கணள
இழந்த 256 குழந்ணதகளுக்கு ரூ.12.80 மகாடி மற்றும் ஒரு டபற்மறாணர
இழந்த 6,493 குழந்ணதகளுக்கு ரூ.194.79 மகாடி, என டமாத்தம் 6,749
குழந்ணதகளுக்கு ரூ.207.59 மகாடி தமிழ்நாடு அரசால் இதுவணர
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிணமத் துணறயின் 2021-22ஆம் ஆண்டு
மானியக் மகாரிக்ணகயில், டபற்மறார் இருந்தும் வறுணம நிணல
காரைமாக, பராமரிக்க இயலாது குழந்ணதகணள நிறுவனங்களில்
ணவத்து பராமரிப்பதற்கு மாற்றாக குடும்பங்களில் ணவத்து பராமரிப்பணத
ஊக்குவிக்கும் வண்ைம், மாவட்ெ குழந்ணதகள் பாதுகாப்பு அலகுகள்
மூலம் டசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிதி ஆதரவுத் திட்ெத்தின் காத்திருப்பு
பட்டியலில் உள்ள 1,148 குழந்ணதகளுக்கு மாதந்மதாறும் ரூ.2,000 வீதம்
3 ஆண்டுகளுக்கு மாநில அரசின் முழு பங்களிப்புென் நிதியுதவி
வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ெது.
அதன்படி, இத்திட்ெத்திற்காக நெப்பு நிதி ஆண்டில் ரூ.1,37,76,000/- நிதி
ஒப்பளிப்பு டசய்யப்பட்டு, நிதி ஆதரவு திட்ெத்தின் கீழ் 10 குழந்ணதகளுக்கு
தமிழக முதல்வர் ஸ்ொலின், நிதியுதவிக்கான காமசாணலகணள
வழங்கினார்.
சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிணமத்துணற சார்பில் சமூகநல
இயக்குநரக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்து
பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த 15 பணியாளர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு
இளநிணல உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர், இரவுக் காவலர் ஆகிய
பணியிெங்களுக்கு
கருணை
அடிப்பணெயில்
பணிநியமன
ஆணைகணள
வழங்கிடும்
அணெயாளமாக
ஸ்ொலின்,
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வாரிசுதாரர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகணள வழங்கினார்.
8. தூய்ணம நகரங்கள் பட்டியலில் டசன்ணன மாநகராட்சிக்கு 43-வது
இெம்
தூய்ணம நகரங்கள் பட்டியலில் இந்த ஆண்டு டசன்ணன மாநகராட்சிக்கு
43-வது இெம் கிணெத்துள்ளது. மாைவர்களுக்கு ‘சுகாதார தூதர்’
அட்ணெ வழங்கியணத பாராட்டி, மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகாரங்கள் அணமச்சகம் விருது வழங்கி கவுரவித்துள்ளது.
மத்திய அரசின் வீட்டுவசதி மற்றும்நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அணமச்சகம்
சார்பில், தூய்ணம இந்தியா இயக்கம்கெந்த 2014-ம் ஆண்டு
டதாெங்கப்பட்ெது. இதன்கீழ் கெந்த 2016-ம் ஆண்டுமுதல் மதசிய
அளவில் தூய்ணம நகர கைக்டகடுப்பு நெத்தி, தரவரிணசப் பட்டியல்
டவளியிெப்படுகிறது. தூய்ணமப் பணியில் சிறந்து விளங்கும் நகர்ப்புற
உள்ளாட்சிக்கு விருதுகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
2021-ம் ஆண்டுக்கான விருதுகள் வழங்கும் விழா டெல்லியில் மநற்று
நணெடபற்றது. குடியரசுத் தணலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் பங்மகற்று
தரவரிணசப் பட்டியணல டவளியிட்டு, நாட்டிமலமய தூய்ணமயான
நகரங்கள் பட்டியலில் முதலிெம் பிடித்த இந்தூர், 2-ம் இெம் பிடித்த சூரத்,
3-ம் இெம் பிடித்த விஜயவாொ ஆகிய நகரங்களுக்கு விருதுகணள
வழங்கினார்.

தமிழகத்தில் குழந்ணதகள் பாதுகாப்புென் வாழவும், அவர்களின்
அடிப்பணெத் மதணவகணள நிணறமவற்றி ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சிணய
டபறவும், குழந்ணதகளின் உரிணமகள் எவ்வித தணெயுமின்றி கிணெக்கப்
டபறுவணத உறுதி டசய்யவும் மாநில அளவில் குழந்ணதகளுக்கான
டகாள்ணகணய வடிவணமத்தல் இன்றியணமயாதது ஆகும்.

தூய்ணம நகரங்கள் பட்டியலில் டசன்ணன மாநகராட்சி 43-வது
இெத்ணதப் பிடித்துள்ளது. கெந்த ஆண்டில், டசன்ணன 45-வது இெத்தில்
இருந்தது குறிப்பிெத்தக்கது. இப்மபாட்டியில், 10 லட்சத்துக்கும் மமற்பட்ெ
மக்கள்டதாணக டகாண்ெ 48 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அணமப்புகள்
பங்மகற்றிருந்தன. இதில் டசன்ணன மாநகராட்சிக்கு 43-வது இெம்
கிணெத்துள்ளது. இத்தரவரிணசயில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பங்கு டபற்ற
டசன்ணன, மதுணர, மகாணவ ஆகிய நகரங்களில், டசன்ணன
முதலிெத்தில் உள்ளது.

இதணனக்
கருத்தில்
டகாண்டு
அவர்களின்
வளர்ச்சிப்
படிநிணலகளுக்கான இலக்கிணன அணெந்திெவும், குழந்ணதகளின்
ஊட்ெச்சத்து, கல்வி, மருத்துவம், பாலியல் பாகுபாடின்ணம, பாதுகாப்பு
இணவ அணனத்திற்குமான தனித்துவம் வாய்ந்த டகாள்ணகயாக
“தமிழ்நாடு
மாநில
குழந்ணதகளுக்கான
டகாள்ணக
2021”
வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டுக்கான ‘திெக்கழிவு மமலாண்ணமயில் புதுணம பணெத்தல்
மற்றும் சிறந்த நணெமுணறகணள பின்பற்றுதல்' என்ற பிரிவின்கீழ்
டசன்ணனமாநகராட்சிக்கு விருது கிணெத்துள்ளது. இந்த விருணத மத்திய
வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துணற டசயலர் துர்கா சங்கர்
மிஸ்ரா வழங்க, டசன்ணன மாநகராட்சி துணை ஆணையர் (சுகாதாரம்)
எஸ்.மனீஷ் டபற்றுக்டகாண்ொர்.

குழந்ணதகளின் மமல் மாறாத அன்பும் அவர்களின் நலனில் மிகுந்த
அக்கணறயும் டகாண்டுள்ள தமிழக முதல்வர், மகாவிட்-19 மநாய்
டபருந்டதாற்றால்
பாதிக்கப்பட்டு,
டபற்மறார்கணள
இழந்த

டசன்ணன
மாநகராட்சியின்
சுகாதாரக்
கல்வித்துணற
சார்பில்
திெக்கழிவுமமலாண்ணம, மக்கும் குப்ணபகள் மூலம் வீட்டிமலமய
இயற்ணக உரம் தயாரித்தல் உள்ளிட்ெணவ குறித்து பள்ளி மாைவ,











 











மாைவியர்களுக்கு
விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது.
ஒவ்டவாரு மாைவ, மாைவியும் மாநகராட்சியின் சுகாதாரத் தூதராக
டசயல்பட்டு, மாநகர தூய்ணமணய உறுதிப்படுத்த மவண்டும் என்று
மவண்டுமகாள் விடுத்து, உறுதிடமாழி எடுத்தல் மற்றும் “சுகாதார தூதர்”
அணெயாள அட்ணெகணள மாைவ, மாைவிகளுக்கு வழங்கி
கவுரவிக்கும் பணிகணளயும் மாநகராட்சி சுகாதாரக் கல்வித்துணற
மமற்டகாண்டு வருகிறது.
இப்பணிணய பாராட்டிமய இந்த ஆண்டு, மத்திய அரசு சார்பில் திெக்கழிவு
மமலாண்ணமயில் “புதுணம பணெத்தல் மற்றும் சிறந்த நணெமுணறகணள
பின்பற்றுதல்”
என்ற
விருது
டசன்ணன
மாநகராட்சிக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது.





குற்றச்
டசயல்களில்
ஈடுபடுமவாணர
கண்ெறிதல்,
இயற்ணக
மபரிெர்களால் உயிரிழந்தவர்கணள கண்ெறிதல் மபான்ற பணிகணள
எளிதாகவும், துரிதமாகவும் மமற்டகாள்ள முடியும்.
11. தமிழகத்தில் முதல்முணறயாக கரூரில் - கருத்தணெ டசய்யும்
ஆண்களுக்கு ‘தங்கத் தந்ணத’ விருது : மாவட்ெ ஆட்சியர் டதாெங்கி
ணவத்தார்
தமிழகத்திமலமய முதல்முணறயாக, கரூர் மாவட்ெத்தில் கருத்தணெ
டசய்துடகாள்ளும் ஆண்களுக்கு ரூ.5,000 ஊக்கத் டதாணகயுென்
‘தங்கத் தந்ணத’ விருது அல்லது இலவச வீட்டுமணனப் பட்ொ மபான்ற
ஏமதனும் ஒருஅரசுத் திட்ெங்களில் முன்னுரிணம வழங்கப்படும் என
மாவட்ெ ஆட்சியர் த.பிரபுசங்கர் டதரிவித்தார்.

9. இந்திய டதாழில் கூட்ெணமப்பின் ‘கடனக்ட் 2021' மாநாடு- நவ.26-ல்
முதல்வர் டதாெங்கி ணவக்கிறார்

கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்து டகாள்ளும் ஆண்களுக்கு அரசு
சார்பில் ரூ.1,100 ஊக்கத் டதாணக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழக அரசுென் இணைந்து இந்திய டதாழில் கூட்ெணமப்பு
(சிஐஐ)நெத்தும், தகவல் டதாெர்புத் துணற குறித்த ‘கடனக்ட் 2021’
சர்வமதச மாநாடு மற்றும் கண்காட்சிணய வரும் நவம்பர் 26-ம் மததி
முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின் டதாெங்கி ணவக்கிறார். இம்மாநாடு, ஒரு
நிணலயான ஆழமான டதாழில்நுட்ப சுற்றுச்சூழல் அணமப்ணப
உருவாக்குவணத கருப்டபாருளாக டகாண்டு நெத்தப்படுகிறது.

இந்நிணலயில், தமிழகத்திமலமய முதன்முணறயாக, கரூர் மாவட்ெத்தில்
கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்து டகாள்ள முன்வரும் ஆண்கணள
ஊக்குவித்து கவுரவிக்கும் வணகயில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள்
நல்வாழ்வுத்துணற சார்பில் ரூ.5,000 ஊக்கத் டதாணகயுென் தங்கத்
தந்ணத விருது வழங்கும் திட்ெ டதாெக்க விழா அரசு மருத்துவக் கல்லூரி
மருத்துவமணனயில் மநற்று நணெடபற்றது.

மாநாட்ணெ டதாெங்கிணவக்கும் முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின், கடனக்ட்2021
விருதுகணள வழங்கி, தமிழகஅரசின் தகவல் டதாழில்நுட்பத்துணறயின்
பல்மவறு டகாள்ணககணள அறிமுகப்படுத்துகிறார். இந்த மாநாடு
டதாெர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின் காடைாலி வாயிலாக மபசும்மபாது,
“தமிழக அரசும்இந்திய டதாழில் கூட்ெணமப்பும் இணைந்து கெந்த
2000-ம் ஆண்டுமுதல் நெத்தும் கடனக்ட் மாநாடு மூலம் தகவல்
டதாழில்நுட்பத் துணறயில் தமிழகம் முன்னணி மாநிலமாக மாறி
வருகிறது. இந்தமாநாடு மூலம் தகவல் டதாழில்நுட்பத்துணறயில் புதிய
முதலீடுகள் தமிழகத்துக்கு வரமவண்டும். 2030-க்குள் தமிழகம் ஒரு
ட்ரில்லியன் ொலர் அளவில் டபாருளாதார உற்பத்திணய அணெவதற்கு
இந்தமாநாடு உதவுவதாக அணமயமவண்டும்’’ என்றார்.
சிஐஐ தமிழ்நாடு தணலவர் ொக்ெர் எஸ். சந்திரகுமார் கூறும்மபாது, “கெந்த
20 ஆண்டுகளில் கடனக்ட் மாநாடு டதாழில்நுட்ப தளங்கள் உருவாக்கம்,
ஐசிடி அகாெமி, சிறப்பு டதாழில்நுட்ப பூங்காக்கள், விண்டவளி டதாழில்
பூங்காவில் புதிய மமம்பாடுகள், திறன் மமம்பாட்டிற்கான தகவல்
டதாழில்நுட்ப கூட்ெணமப்பு உள்ளிட்ெவற்றில் பல்மவறு சாதணன
முயற்சிகணள உருவாக்கி உள்ளது’’ என்றார்.
சிஐஐ கடனக்ட் 2021 தணலவர் மஜாஷ் பவுல்கர் மபசும்மபாது, ‘‘இந்த
மாநாடு
தற்மபாது
அணனத்துடதாழில்நுட்ப
வழங்குநர்கணளயும்
டதாழில்நுட்ப நுகர்வு டதாழில்கணளயும் இணைத்து, எலக்ட்ரானிக்ஸ்
உற்பத்தி மற்றும் ஒட்டுடமாத்த மசணவகள் துணறயில் சிறப்பு கவனம்
டசலுத்தும் விதமாக மாறி உள்ளது’’ என்றார்.

மாவட்ெ ஆட்சியர் த.பிரபு சங்கர் திட்ெத்ணத டதாெங்கி ணவத்து,
கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்துடகாண்ெ ஆண்களுக்கு தங்கத்
தந்ணத விருது வழங்கினார்.
பின்னர் ஆட்சியர் த.பிரபுசங்கர் மபசியது: ஆண்கள் கருத்தணெ டசய்து
டகாள்வணத ஊக்குவிக்கும் வணகயில் ரூ.5,000 ஊக்கத் டதாணகயுென்
தங்கத் தந்ணத விருது வழங்கப்படும். அல்லது இலவச வீட்டு
மணனப்பட்ொ, வீட்டில் உள்ள முதியவர் ஒருவருக்கு மாதாந்திர உதவித்
டதாணக, விணலயில்லா கறணவ மாடு, சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர டதாழில்
டதாெங்கரூ.10 லட்சம் வணர பிணையில்லா வங்கிக் கெனுதவி, சிறு, குறு
விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீத மானியத்தில் நுண்ணீர் பாசனம்
அணமத்து தருதல், மதாட்ெக்கணலத் துணறமூலமாக டதன்ணனயில் பல
அடுக்கு பயிர் திட்ெத்தின் மூலம்ஒரு டெக்மெருக்கு ரூ.40,000
வணரமானியம் வழங்குதல் மபான்ற ஏமதனும் ஒரு அரசுத் திட்ெத்தில்
முன்னுரிணம அளித்து நலத்திட்ெ உதவிகள் வழங்கப்படும் என்றார்.
முதல்நாளில் 21 மபர்
மநற்று நெந்த முகாமில் 21க்கும் மமற்பட்ெ ஆண்கள் பங்மகற்று
கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்துடகாண்ெனர். அவர்களுக்கு ஊக்கத்
டதாணகயுென், தங்கத் தந்ணத விருது வழங்கப்பட்ெது.
12. கமரானா அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கான ஆயுஷ்-64 மாத்திணர
தயாரிப்பு 46 நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி: மத்திய ஆயுஷ் அணமச்சகம்
ஒப்புதல்

10. ரூ.44.30 மகாடியில் காவல்துணற கட்டிெம் திறப்பு - தெய அறிவியல்
துணறக்காக ‘மரபணு மதெல் டமன்டபாருள்’ : முதல்வர் ஸ்ொலின்
டவளியிட்ொர்

கமரானா அறிகுறி உள்ளவர்கணள குைப்படுத்த உதவும் ஆயுஷ்-64
மாத்திணர தயாரிப்புக்கான டதாழில்நுட்பத்ணத 46 நிறுவனங்களுக்கு
அளிக்க மத்திய ஆயுஷ்அணமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு தெய அறிவியல் துணறயால் நாட்டில் முதல் முணறயாக
உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘தெய மரபணு மதெல் டமன்டபாருணள’ முதல்வர்
ஸ்ொலின்
டவளியிட்டு,
காவல்துணற
கட்டிெங்கணளயும்
திறந்துணவத்தார்.
தெய

கமரானா ணவரஸ் தடுப்பில் அதாவது ஏ சிம்ெம் மற்றும் குணறந்த அளவு
மநாய் டதாற்றுஅறிகுறி உள்ளவர்கணள குைப்படுத்துவதற்கு ஆயுஷ்-64
மாத்திணர மிகவும் உதவியாக உள்ளது. இதுவணர 7 நிறுவனங்கள்
மட்டுமம இந்த மாத்திணரணயத் தயாரிப்பதற்கான உரிமத்ணதப்
டபற்றிருந்தன. தற்மபாதுஇந்த மாத்திணரயின் மதணவணயக் கருத்தில்
டகாண்டு அதிகஅளவிலான நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்க முடிவு
டசய்யப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம் இத்டதாழில்நுட்பத்ணத நாட்டில் அறிமுகப்படுத்துவதில்
முதல் மாநிலமாக தமிழகம்திகழ்கிறது. இந்த மதெல் டமன்டபாருணள
முதல்வர்
மு.க.ஸ்ொலின்
மநற்று
தணலணமச்
டசயலகத்தில்
பயன்பாட்டுக்கு டகாண்டு வந்தார்.

டதாெக்கத்தில் மமலரியா மநாய்க்கான மாத்திணரயாக ஆயுஷ்-64
பரிந்துணரக்கப்பட்டு வந்தது. நாட்டில் கமரானா ணவரஸ்பரவியமபாது
குணறந்த அளவிலான பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு இது மிகச் சிறந்த
தீர்வாக இருந்தது. கமரானா ணவரஸ் டதாற்றில் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில்
சிகிச்ணச டபற்றுவந்த 63 ஆயிரம் மபர் இந்த மாத்திணரணய சாப்பிட்டு
விணரவாக குைமணெந் துள்ளனர்.

இதுகுறித்து தமிழக அரசு மநற்று டவளியிட்ெ டசய்திக்குறிப்பு:
தமிழ்நாடு தெய அறிவியல் துணறயின் டிஎன்ஏ
மரபணுமதெல் டமன்டபாருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவில்

நாட்டிமலமய முதல் மாநிலம்

இப்புதிய தெய மரபணு மதெல் டமன்டபாருள் மூலமாக, கெத்தப்பட்ெ
குழந்ணதகள் மற்றும் காைாமல் மபான குழந்ணதகணள மரபணு ஒப்பீடு
ஆய்வு மூலம் உரிய டபற்மறாருென் ஒப்பணெத்தல், மாநிலங்களுக்கு
இணெயில் டசயல்படும் குற்றவாளிகளின் டதாெர்ணப கண்ெறிதல்,
கணரமயாரம் ஒதுங்கும் அணெயாளம் டதரியாத உெல்கள் மற்றும் மனித
எலும்புகணள மரபணு ஆய்வு மூலம் அணெயாளம் காணுதல், டதாெர்









இணதத் டதாெர்ந்து ஆயுஷ்-64 மாத்திணரக்கான மதணவ அதிகரித்தது.
இது உெலில் மநாய் எதிர்ப்புத் திறணன அதிகரிக்க உதவியமதாடு,
காய்ச்சலின் தீவிரத்ணத குணறக்க உதவியது. கமரானா முதல் அணல
தீவிரமணெந்தமபாது பலருக்கும் இது மிகவும் உதவியாக இருந்தது.
இந்த மாத்திணரயின் டசயல் பாடு குறித்து 8 தனித்தனி மருத்துவ
மசாதணனகள் நெத்தப்பட்ென. இது மிகச் சிறந்த பலணன அளித்துள்ளது.



 









மமலும்
எவ்வித
பக்க
விணளவுகணளயும்
இந்த
மாத்திணர
ஏற்படுத்தவில்ணல என்பதும் இதன் தனிச் சிறப்பாகும். - பிடிஐ
13. உள்நாட்டில் தயாரான மபார்க்கப்பல் - ஐஎன்எஸ் விசாகப்பட்டினம்
இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு:
உள்நாட்டிமலமய
தயாரிக்கப்பட்ெ
மபார்க்கப்பலான
ஐஎன்எஸ்விசாகப்பட்டினம், இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது.
இந்திய கெற்பணெயில் மபார்க்கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிகள், மராந்துகப்பல்கள்
என 130 கப்பல்கள் உள்ளன. வரும் 2027-ம் ஆண்டுக்குள் கெற்பணெ
கப்பல்களின் எண்ணிக்ணகணய 170 ஆக உயர்த்ததிட்ெமிெப்பட்டுள்ளது.







15. நாட்டின் தூய்ணமயான நகரமாக 5-வது முணறயாக இந்தூர் மதர்வு :
மத்திய அரசின் வருொந்திர தூய்ணமயான நகரங்கள் கைக்டகடுப்பில்
5-வது முணறயாக மத்தியபிரமதசத்ணதச் மசர்ந்த இந்தூர் முதலிெம்
பிடித்துள்ளது.
நாட்டில் தூய்ணமணய பராமரிக்கும் மநாக்கத்தில் தூய்ணம இந்தியா
திட்ெத்ணத மத்திய அரசு தீவிரமாக டசயல்படுத்தி வருகிறது. தூய்ணமப்
பணிணய சிறப்பாக மமற்டகாள்ளும் நகரங்களுக்கு மத்திய வீட்டு வசதி
மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துணற சார்பில் ஆண்டுமதாறும்
விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வணகயில் இந்த ஆண்டு
விருதுக்கான நகரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுஉள்ளன.

இந்த வரிணசயில் ஐஎன்எஸ்விசாகப்பட்டினம் மபார்க்கப்பல் இன்று
நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப் படுகிறது. மும்ணபயில் நணெடபறும் விழாவில்
இந்த மபார்க்கப்பல் கெற்பணெயில் மசர்க்கப்படுகிறது. மத்திய பாதுகாப்புத்
துணற அணமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் விழாவுக்கு தணலணம வகிக்கிறார்.

இதில் நாட்டில் மிகவும் தூய்ணமயான நகரமாக மத்தியபிரமதசத்ணத
மசர்ந்த இந்தூர், டதாெர்ந்து 5-வது முணறயாக மதர்வு டசய்யப்பட்டுள்ளது.
குஜராத் மாநிலத்தின் சூரத், ஆந்திர மாநிலத்தின் விஜயவாொ
ஆகியணவ முணறமய இரண்ொவது மற்றும் மூன்றாவது இெத்ணத
பிடித்துள்ளன.

மத்திய பாதுகாப்புத் துணறயின் 15 பி திட்ெத்தின் கீழ் 4 அதிநவீன
மபார்க்கப்பல்கள் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இதில் முதல்
மபார்க்கப்பலான ஐஎன்எஸ்விசாகப்பட்டினம் மும்ணப கட்டுமான
தளத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு அணனத்து மசாதணனகணளயும் டவற்றிகரமாக
நிணறவு டசய்துள்ளது.

கங்ணகக் கணரயில் அணமந்துள்ள மிகவும் தூய்ணமயான நகரமாக
(தூய்ணமயான கங்ணக நகர்) வாரைாசி மதர்வு டசய்யப்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் மிகவும் தூய்ணமயான மாநிலமாக சத்தீஸ்கர் மதர்வு
டசய்யப்பட்டுள்ளது.

7,400 ென் எணெ டகாண்ெது
இணதத் டதாெர்ந்மத அந்த மபார்க்கப்பல் கெற்பணெயில் இணைகிறது.
இது 7,400 ென் எணெ டகாண்ெது. நிர்பய், பிரம்மமாஸ், பாரக் உள்ளிட்ெ
அதிநவீனஏவுகணைகள், அதிநவீன மரொர்கள் கப்பலில் டபாருத்தப்பட்
டுள்ளன. இதில் 2 டெலிகாப் ெர்கணள நிறுத்தி ணவக்கும் வசதியும்
உள்ளது. 50 அதிகாரி களும் 250 வீரர்களும் கப்பலில் பணியாற்ற
உள்ளனர்.
உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ெ ஐஎன்எஸ் மவலா நீர்மூழ்கி கப்பல் வரும்
28-ம் மததி நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. இதுபிரான்ஸ்
டதாழில்நுட்பத்தில் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டுள் ளது. 1,775 ென் எணெ
டகாண்ெஇந்த நீர்மூழ்கியில், மபார்க்கப் பல்கணள தாக்கி அழிக்கும்
அதிநவீன ஏவுகணைகள் டபாருத்தப்பட்டுள்ளன.
14. உலகின் முதல் மின்சார தானியங்கி கார்மகா கப்பல்: நார்மவயின்
யாரா இன்ெர்மநஷனல் அறிமுகம்
நார்மவயின்
பிரபல
உரத்
தயாரிப்பு
நிறுவனமான
யாரா
இன்ெர்மநஷனல் உலகின் முதல் மின்சார தானியங்கி சரக்கு கப்பணல
அறிமுகம் டசய்துள்ளது.
யாரா பிர்க்மலண்ட் என்று டபயரிெப்பட்டுள்ள 80 மீட்ெர் நீளமுள்ள இந்த
எடலக்ட்ரிக் தானியங்கி சரக்கு கப்பல் டதற்கு நார்மவயின்
மபார்ஸ்கிரன்னில் உள்ள உற்பத்தி ஆணலயிலிருந்து 14 கிமீ
டதாணலவில் பிடரவிக்கில் உள்ள ஏற்றுமதி துணறமுக முணனயம்
வணரயிலான சரக்கு மபாக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்பெ உள்ளது.
முழுணமயாக மின்சாரத்தில் இயங்கும் இந்தக் கப்பல் இந்நிறுவனத்தின்
40,000 டீசல் லாரி மபாக்குவரத்துக்கு மாற்றாக விளங்கும். இதனால்
ஆண்டுக்கு 1000 ென் கார்பன் டவளிமயற்றம் குணறயும். இதன்மூலம்
நாட்டின் கரியமில வாயு டவளிமயற்றத்ணதக் குணறக்கும் முயற்சியில்
யாரா நிறுவனத்தின் இக்கப்பல் டபரும்பங்கு வகிக்கும் என்று
அந்நிறுவனத்தின் தணலணம நிர்வாக அதிகாரி ஸ்டவய்ன் மதார்
மொல்ஸ்தர் டதரிவித்துள்ளார்.

இது டதாெர்பான அறிவிப்புகணள மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகாரங்கள் துணற மநற்று அறிவித்தது. விருதுகணள குடியரசுத்
தணலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் இன்று (நவ. 21) வழங்குகிறார்.
16. நாட்டின் சிறந்த காவல் நிணலயங்களில் டதாட்டியம் காவல் நிணலயம்
8 ஆம் இெம்
இந்தியாவின் சிறந்த 10 காவல் நிணலயங்களில் டதாட்டியம் காவல்
நிணலயம் 8 ஆம் இெத்ணதப் டபற்றுள்ளது.
நாட்டிலுள்ள காவல் நிணலயங்களில் தரவுப் பகுப்பாய்வு, மநரடிக்
கண்காணிப்பு, டபாதுமக்களின் பின்மனாட்ெத்ணதக் கருத்தில் டகாண்டு
ஆண்டுமதாறும் இந்தியாவிலுள்ள காவல் நிணலயங்களில் 10 சிறந்த
காவல் நிணலயங்கள் மதாா்ந்டதடுக்கப்படுகின்றன.
அதன்படி உள்துணற அணமச்சகம் டவளியிட்டுள்ள இந்திய அளவிலான
10 சிறந்த காவல் நிணலயங்களின் பட்டியலில் தமிழகத்தில் உள்ள
டதாட்டியம் காவல் நிணலயம் 8 ஆம் இெத்ணதப் டபற்றுள்ளது.
இந்தக் காவல் நிணலயத்தில் காவல் ஆய்வாளாா் மமாகன்ராஜ், 2 காவல்
உதவி ஆய்வாளாா்கள், ஒரு சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளாா், 3
தணலணமக் காவலாா்கள், 7 டபண் காவலாா்கள் உள்ளிட்ெ 30 மபாா்
பணிபுரிகின்றனாா்.
மாவட்ெ எஸ்பி ஆய்வு: இந்நிணலயில், திருச்சி மாவட்ெக் காவல்
கண்காணிப்பாளராகப் டபாறுப்மபற்ற சுஜித்குமாாா், காட்டுப்புத்தூாா்,
டதாட்டியம் காவல் நிணலயங்கணள ஆய்வு டசய்து டதாட்டியம் காவல்
நிணலயம் டபற்ற சிறப்ணபத் தக்க ணவக்க அறிவுறுத்தி, வாழ்த்தினாாா்.
டதாட்டியம் காவல் நிணலயமானது மாவட்ெக் காவல் கண்காணிப்பாளாா்
தணலணமயில் முசிறி மகாட்ெக் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளாா்
மமற்பாாா்ணவயில் டசயல்படுகிறது.

அவர் மமலும் கூறும்மபாது, "மின்சார மற்றும் தானியங்கி டதாழில்நுட்பம்
மூலம் இயங்கும் கப்பணல உலகிமலமய முதன்முணறயாக அறிமுகம்
டசய்வதன்மூலம் மிகப்டபரிய மாற்றத்தின் முதல் அடிணய எடுத்து
ணவத்துள்மளாம்.
இங்கு
மட்டுமல்லாமல்
உலகின்
பல
நீர்வழித்தெங்களில்
இந்த
டதாழில்நுட்பத்ணதப்
பயன்படுத்தும்
சாத்தியங்கள் உள்ளன. அவற்ணற முழுணமயாக பயன்படுத்தினால்
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் மிகப்டபரிய தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தலாம்"
என்றார்.
இந்த கப்பல் முழுணமயாகமின்சாரத்தில் இயங்குவது மட்டுமல்லாமல்
கண்டெய்னர்கணள ஏற்றுவது இறக்குவது, ரிசார்ஜ் டசய்வது, சரியான
வழித்தெத்தில் பாதுகாப்பாக கப்பணல டசலுத்து வது என அணனத்ணதயும்
தானி யங்கி டதாழில்நுட்பம் மூலம் டசயல்படுத்தக்கூடிய வணகயில்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.











 











1. அண்மையில் காலைான ைன்னு பண்டாரியுடன் த ாடர்புமடய


✓

துமை எது?
அ) விளையாட்டு
ஆ) இலக்கியம் 

உடன் த ாடர்புமடய துமை எது?

ஈ) வணிகம்

அ) நிலக்கரிச்சுரங்கம்

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.

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.

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

✓

✓

இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதிகளுக்கான சாளல
இளைப்புத் திட்டத்ளத 2023 மார்ச் வளர பதாடரவும் பொருைாதார
விவகாரங்களுக்கான அளமச்சரளவக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.

5. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை Universal Service Obligation Fund

இ) அரசியல்

✓



6. எந் ைத்திய அமைச்சகத்தின்கீழ் கால்நமட வளர்ப்பு ைற்றும் பால்

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?

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.

அ) புது தில்லி

✓

✓

ஆ) டாக்கா 

7. உலக அளவில் காலணி ைற்றும் ய ால் ஆமடகள் உற்பத்தியில்

இ) பகாழும்பு

இந்தியாவின் ரநிமல என்ன?

ஈ) மாபல

அ) முதலாவது

இந்தியப்பெருங்கடல் விளிம்பில் உள்ை நாடுகளின் சங்கத்தின் (IORA)
21ஆவது வருடாந்திர அளமச்சர்கள் கூட்டம் டாக்காவில் நளடபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் இந்தியா பமய்நிகராக ெங்பகற்றது. இக்கூட்டத்தின்
முடிவில் டாக்கா அறிக்ளக ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்டது.

ஆ) இரண்டாவது 

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.

இ) நான்காவது
ஈ) ெத்தாவது

✓

4. பிர ைர் கிராம் ச க் யயாஜனா திட்டத்ம ச் தசயல்படுத்துகிை
ைத்திய அமைச்சகம் எது?

8. ஐநா தபாதுச்சமபயானது 2021ஆம் ஆண்மட எந் ஆண்டாக

அ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம்

அறிவித்துள்ளது?

ஆ) ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம் 

அ) ெயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சர்வபதச ஆண்டு

இ) பவைாண்ளம & விவசாயிகள் நல அளமச்சகம்

ஆ) சர்வபதச சுகாதார ஆண்டு

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.







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.



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?





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.

அ) 9 நவம்ெர் 
ஆ) 11 நவம்ெர்

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

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.









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, 1621 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

அண்லமயில் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் உயர்நீதிமன்ைம், புகலிட
தேண்டுதோர்க்கு ஆதரேளிப்பலதக் குற்ைமாக்கும் ெங்தகரியின்
சட்டம் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் சட்டத்லத மீறுேதாக தீர்ப்பளித்தது.

5. மாணவர்களின் கல்வித்திறடன ரமம்படுத்துவதற்காக, ‘Mother

இ) மகாராஷ்டிரா 

✓



on Campus’ என்ற முன்கனடுப்டபத் கதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது?

ஈ) மத்திய பிரததசம்

அ) அஸ்ஸாம்

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.

ஆ) திரிபுரா 
இ) குஜராத்
ஈ) ஒடிஸா
✓

2. இந்தியாவின் முதல் மீன்வள வணிக காப்பகமான - ‘LINACNCDC மீன்வள வணிக அடடவு டமயம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம்
எது?
அ) விசாகப்பட்டினம்

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.

ஆ) மகாச்சின்

6. மத்திய ப்ளீஸ்ரடாசீன் காலத்தில் ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த மனித

இ) குருகிராம் 

மூதாடதய இனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புதிய கபயகரன்ன?

ஈ) காந்திநகர்

✓

✓

அ) தொதமா தபாதடாமயன்சிஸ் 

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.

ஆ) தொதமா ஆப்பிரிக்கன்
இ) தொதமா சிபானியன்
ஈ) தொதமா நியாண்டர்தால்கள்

✓

3. 2021 - உலக ஆண்டிடமக்ரராபியல் விழிப்புணர்வு வாரத்தின்
ரபாது ரமற்ககாள்ளப்பட்ட பிரச்சாரத்தின் கருப்கபாருள் என்ன?

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) Infection control

அ) பிதபக் மடப்ராய் 

ஆ) Go Blue 

ஆ) ராதகஷ் தமாகன்

இ) Overusing antimicrobials

இ) பூனம் குப்தா

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.

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.

4. அண்டமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற “Stop Soros” சட்டத்டத
நிடறரவற்றிய நாடு எது?

8. அண்டமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற வில்வாத்ரி கால்நடடகள்,

அ) இத்தாலி
ஆ) ெங்தகரி 

எந்த மாநிலத்தில், ‘மரபணு ரீதியாக ரவறுபட்டடவ - Genetically
Divergent’ என அறிவிக்கப்பட்டன?

இ) ஆஸ்திதரலியா

அ) தமிழ்நாடு

ஈ) அமமரிக்கா

ஆ) தகரளா 

✓

“ஸ்டாப் மசாதராஸ்” சட்டமானது கடந்த 2018 ஜூனில் ெங்தகரிய
நாடாளுமன்ைத்தால் நிலைதேற்ைப்பட்ட ஒரு சட்டமாகும்.

இ) ஆந்திர பிரததசம்

✓

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.









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?





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.

அ) அமமரிக்கா
ஆ) UK 

2. பிஎம்சி ேங்கிலய லகயகப்படுத்துேதற்கான ேலரவு திட்டம்: ரிசாா்வ்
ேங்கி மேளியீடு

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?
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 51ேது பலடப்பிரிலே பாராட்டி குழு விருது ேழங்கப்பட்டது.



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.

அ) ஆஸ்திதரலியா

✓

பஞ்சாப் & மகராஷ்டிரா கூட்டுைவு (பிஎம்சி) ேங்கிலய தில்லிலயச்
தசாா்ந்த யுனிட்டி ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் ேங்கி (யுஎஸ்எஃப்பி)
லகயகப்படுத்துேதற்கான ேலரவு திட்டத்லத ரிசாா்வ் ேங்கி
திங்கள்கிழலம அறிவித்தது.







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.





நலடமபறும் இம் மாநாட்டில், 40 முதல் 45 மேளிநாடு மற்றும்
உள்நாட்டின் முன்னணி நிறுேனங்கள் முதலீட்டுக்கான புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தங்களில் லகமயழுத்திட உள்ளன.

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 3ேது 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











 











5. 2021 – உலக கழிப்பனற நாளுக்காைக் கருப்சபாருள் என்ை?

ஆறு அம்ச சசயல் திட்டத்னத தில்லி அரசு அறிவித்துள்ளது?

அ) Valuing Toilets 

அ) 2022

ஆ) Importance of Sanitation

ஆ) 2025 

இ) Global Sanitation Crisis

இ) 2030

ஈ) Collective Action
✓

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.

6. டிஜிட்டல் வர்த்தகத்திற்காக முன்சைாழியப்பட்ட திறந்த வமலஅமைப்பு திட்டத்னதச் சசயல்படுத்துவதற்காக ஒரு நிபுணர் குழுனவ
அனைத்த நிறுவைம் எது?

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

அ) இந்திய தர ெவுன்சில் 

அ) 5

ஆ) இந்திய வதசிய கொடுப்பைவு ெழெம்

ஆ) 8

இ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

இ) 12 

ஈ) ாஸ்ொம்

ை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.

✓

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.

3.இந்திய காவல் அறக்கட்டனளயின் ஸ்ைார்ட் சபாலிசிங் குறியீட்டில்

7. COVID-19 தடுப்பூசிகனள வாங்குவதற்காக $2 பில்லியன் கடன்

முதல் இடத்னதப் பிடித்துள்ள இந்திய ைாநிலம் எது?

சவண்டி, இந்தியா, எந்த நிறுவைத்திடம் விண்ணப்பித்துள்ளது?

அ) தமிழ் ாடு

அ) உலெ வங்கி

ஆ) கதலுங்ொைா

✓

✓

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.

2. 2022 ஜைவரி முதல் துணிகள், ஆனடகள் ைற்றும் பாதணிகள்

ஈ) 18

✓



1. எந்த ஆண்டுக்குள் யமுனைனய முழுனையாக தூய்மைப்படுத்த

ஈ) 2035

✓



இ) ஆந்திர பிரவதசம் 

ஆ) ADB-AIIB 

ஈ) குஜராத்

இ) BRICS வங்கி

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.

ஈ) IMF

✓

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.

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)
4. COVID சதாற்னற னகயாள்வதற்காக சமீபத்தில் $490 பில்லியன்

குறித்த முன்முயற்சினயத் சதாடங்கிய நாடு எது?

ைதிப்பிலான ஊக்கப்சபாதிக்கு ஒப்புதல் அளித்த ஆசிய நாடு எது?

அ) UK

அ) சீைா

ஆ) அகைரிக்ொ

ஆ) ஜப்பான் 

இ) இந்தியா 

இ) இந்தியா

ஈ) ஆஸ்திவரலியா

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.









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?





3. ெவராைா ஊரடங்கு ொலத்தில் புத்தெம் எழுதி கவளியிட்ட 11 வயது
ொஷ்மீர் சிறுமி
ெவராைா ஊரடங்கு ொலத்தில் புத்தெம் எழுதி இளம் எழுத்தாளராெ
உருகவடுத்துள்ளார் 11 வயது ொஷ்மீர் சிறுமி.

அ) தமிழ் ாடு
ஆ) ைொராஷ்டிரா

ெவராைா மவரஸ் பரவமல ெட்டுப்படுத்துவதற்ொெ ெடந்தஆண்டு ைார்ச்
ைாதம் ாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அைல்படுத்தப்பட்டது. இதைால் ெல்வி
நிறுவைங்ெள் மூடப்பட்டை. இமணயவழியில் பாடங்ெள் டத்தப்பட்டை.

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

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.

-டிக்கப்பட்ட எவ்வனக உயிரிைைாகும்?
அ) பறமவ 

4. தனியார் கிரிப்வடாெரன்சிக்கு தமட விதிக்கும் ைவசாதா வரும்
ாடாளுைன்றக் கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் கசய்யப்பட உள்ளதாெ தெவல்

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.









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.





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:

இதுகுறித்து ைக்ெளமவ கசய்திக்குறிப்பில் இம்ைவசாதா தாக்ெலாெலாம்
என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவதவபால ைாநிலங்ெளமவயின் அலுவல்
வ ரத்திலும் இது இடம்கபற்றுள்ளது.

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
ைவசாதா குறித்த விவரம் எதுவும் கபாது தளத்தில்
கவளியிடப்படவில்மல. அத்துடன் இது கதாடர்பாெ கபாது ைக்ெளிடம்
ெருத்துெளும் வெட்ெப்படவில்மல.

இந்த மையம் அமைப்பதற்குத் வதமவயாை தமடயற்ற மின்சாரத்மத
தமிழெ அரசு வழங்கும். அத்துடன் மையம் அமைப்பதற்குத் வதமவயாை
ெட்டமைப்பு வசதிெமளயும் கசய்து தரும்.

கிரிப்வடா ெரன்சி முதலீடு குறித்து விரிவாை விளம்பரங்ெள்
கவளியாகின்றை. இதில் பலரும் முதலீடு கசய்து அதிெ ஷ்டத்மத
எதிர்கொண்டுள்ளைர். இதற்கு யாமர கபாறுப்பாக்குவது என்ற
வெள்விக்கு இதுவமர பதில் கிமடக்ெவில்மல.

13. தில்லி அரசின் சுற்றுலாத் திட்டத்தில் விமரவில் ‘வவளாங்ெண்ணி
வதவாலயம்’ வெஜரிவால் அறிவிப்பு

அவத சையம் கிரிப்வடா ெரன்சி வர்த்தெம் ைற்றும் அதன்
கதாழில்நுட்பத்தின்
அடிப்பமடயில்
சில
நிபந்தமைெளுடன்
குறிப்பிட்டவர்த்தெத்துக்கு
அனுைதிப்பதுஎன்றும்
முடிவு
கசய்யப்பட்டுள்ளதாெக் கூறப்படுகிறது.

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









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
குழந்மதெளுக்கு ஊட்டச்சத்தில் சற்று முன்வைற்றம்
ஊட்டச்சத்து விகித குமறபாடு 38-இலிருந்து 36
உணமவ வீணாக்குவது 21-சதவீதத்திலிருந்து 19









ஒப்பிடுமெயில்
ஏற்பட்டுள்ளது.
சதவீதைாெவும்,
சதவீதைாெவும்





குமறந்துள்ளது. குமறந்த எமட கொண்ட குழந்மதெளின் விகிதம் 36இலிருந்து 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,

5. 2021 – உைை ைழிப்பகற நாளுக்ைாைக் ைருப்தபாருள் என்ை?

ைாடழிப்பு, ஓோண்டில் எத்தகை சதவீதத்திற்கு அதிைரித்துள்ளது?

அ) Valuing Toilets 

அ) 2

ஆ) Importance of Sanitation

ஆ) 22 

இ) Global Sanitation Crisis

இ) 42

ஈ) Collective Action

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.

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.

✓

கிளாஸ்ரகாவில் நடந்த ஐநா காலநிகல உச்சிோநாட்டின்ரபாது பிரேசில்
அேசு 2028’க்குள் சட்டவிரோத காடழிப்கபத்தடுப்பதாக அறிவித்தது.

6. CAATSA என்பது எந்த நாட்டுடன் ததாடர்புகடய தசயைாகும்?

✓

அ) அவேரிக்கா 

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

ஆ) ேஷ்யா

பயிற்சி ததாடங்கிய இடம் எது?

இ) சீனா

அ) அந்தோன் & நிக்ரகாபார் தீவுகள்
ஆ) டிஃவபன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அட்ொன்ஸ்டு வடக்னாலஜி, புரன
இ) டிோகுய்னனின் இோணுெப் பள்ளி, பிோன்ஸ் 

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.

ஈ) விசாகப்பட்டினம்

✓

இந்ரதா-பிோன்ஸ் கூட்டு இோணுெப் பயிற்சியின் ஆறாெது பதிப்பு “Exசக்தி-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?

7. ரதசிய நிறுவை சட்ட ரேல்முகறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT)

அ) பஹ்கேன் 

✓

✓

புதிய தகைவோை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளவர் யார்?

ஆ) ஐக்கிய அேபு அமீரகம்

அ) அரசாக் பூஷன் 

இ) ேஷ்யா

ஆ) A K சிக்ரி

ஈ) UK

இ) ேஞ்சன் ரகாரகாய்

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.

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.

2002ஆம் ஆண்டு முதல் இந்நிறுெனம் சிங்கப்பூரில் ஆண்டுரதாறும்
IISS ஷாங்ரி-லா உகேயாடகல நடத்துகிறது. IISS ‘தி மிலிட்டரி
ரபலன்ஸை’ வெளியிடுகிறது. இது நாடுகளின் இோணுெ திறன்களின்
ெருடாந்திே ேதிப்பீடாகும்.

8. சமீப தசய்திைளில் இடம்தபற்ற ரைண்ட்சாட் 9’ஐ ஏவிய அகேப்பு
4. எந்த நாட்டின் ரதசிய இகளரயார் ேற்றும் குைந்கதைள் இகசக்

எது?

குழுவாை “El Sistema”, உைகின் மிைப்தபரிய இகசக்குழுவிற்ைாை
கின்ைஸ் சாதகைகய பகடத்துள்ளது?

அ) இஸ்ரோ

அ) ேஷ்யா

இ) ஸ்ரபஸ் X

ஆ) வெனிசுலா 

ஈ) புளூ ஆர்ஜின்

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.



ஆ) NASA 







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.



 











3. யுவனஸ்ரகா உலக பாேம்பரிய குழுவின் உறுப்பினோனது இந்தியா

எது?

யுவனஸ்ரகா உலக பாேம்பரிய குழுவின் உறுப்பினோக
ஆண்டுகளுக்கு இந்தியா ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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

✓

✓



9. பந்தி ரசார் திவாஸுடன் (விடுதகை நாள்) ததாடர்புகடய ேதம்
அ) இந்து ேதம்

✓



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.









நான்கு

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

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 .

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.

6. அதைரிக்கொ & இங்கிலொந்துடனொன அணுெக்தி நீர்மூழ்கிக்கப்பல்
கூட்டணியில், முக்கிய ஒப்பந் த்தில் லகதயழுத்திட்டுள்ள நொடு எது?
அ) பிரான்ஸ்

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

ஆ) ஆஸ்திதரலிைா 

‘DEAFinitely Leading the Way’ என்பது எவ்வூடகத்தின் திட்டைொகும்?

இ) இத் ாலி

அ) தூர் ர்ஷன் 

ஈ) இஸ்தரல்

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.

7. ‘கர்நொடகொ ரொஜ்தயொத்ெெொ’ ைற்றும் ‘தகரள பிறவி நொள்’ ஆகியன
ஒவ்தெொர் ஆண்டும் எந் நொளில் தகொண்டொடப்படுகின்றன?
அ) அக்தடாபர் 3
ஆ) நவம்பர் 1 

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

இ) நவம்பர் 3

துலறயுடன் த ொடர்புலடய ொகும்?

ஈ) நவம்பர் 5

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.

கூட்டுக்குழுவின் லலெர் யொர்?

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?

4. னிநபர் ரவுப்பொதுகொப்பு ைதெொ ொ-2019’க்கொன நொடொளுைன்றக்
✓

அ) V முரளீ ரன்
ஆ) N இரவி
இ) P P தசௌத்ரி 
ஈ) S தெய்சங்கர்
✓

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.

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.

அ) பன்

ாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணி 

ஆ) பன்

ாட்டு ஆற்றல் நிறுவ

இ) பன்

ாட்டு அணுசக்தி நிறுவ

ஈ) பன்

ாட்டு புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் நிறுவ

ம்
ம்
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 

5. கனக ொெொ என்பெர் எந் ைொநிலத்ல ச் ெொர்ந் பதிலனந் ொம்

ஆ) Bharat Tele-Law

நூற்றொண்டின் கவி, துறவி ைற்றும் ெமூக சீர்திருத் ெொதியொெொர்?

இ) Atmanirbhar Nyayalay

அ) மிழ்நாடு

ஈ) Nyay For All

ஆ) கர்நாடகா 

✓

இ) ஆந்திர பிரத சம்









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 தடலிலாலவ விரிவுபடுத் வுள்ள ாகவும் கிரண் ரிஜிெு அறிவித்துள்ளார்.

10. இந்தியொவின் மு ல் உணவு அருங்கொட்சியகம் த ொடங்கப்பட்ட
இடம் எது?
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:

அ) வாரணாசி

✓









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
அந் ஸ்து:

த்தின் - 2 சுரங்கங்களுக்கு 5 நட்சத்திர

ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ த்தின் இரண்டு சுண்ணாம்புக்கல்
சுரங்கங்களுக்கு மத்திை அரசின் 5 நட்சத்திர அந் ஸ்து கிலடத்துள்ளது.
இதுகுறித்து ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ
குறிப்பு:

ம் தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்

நாடு முழுவதுமுள்ள 1,029 சுரங்கங்கள் ஆன்லலனில் சுைமதிப்பீட்லட
ாக்கல் தசய்
. பின் ர் அலவ இந்திை சுரங்க பணிைகத் ால் 201920-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:

முைற்சியில் இந்திைா தமலும் தீவிர பங்காற்றும் என்று தவளியுறவு
அதிகாரிகள் த ரிவித்
ர்.

சர்வத ச பருவநிலல கவுன்சில் கூட்டத்தில் காதணாலி வாயிலாக
நடத்திை ஆதலாசல யின் தபாது மத்திை சுற்றுச்சூழல் துலற
அலமச்சர் பூதபந் ர் ைா வ் தபசிை ாவது:

6. அவசர அவசிைம்! | இலளஞர்களுக்கு
உருவாக்குவது குறித்
லலைங்கம்

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









தவலலவாய்ப்லப

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
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தவலலவாய்ப்பு



குறித்து

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 எஸ்400 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.











 













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.

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

நோடு முதன்முகையோை “பின்சறுக்கும்” மக்ை ோட்சி நோடுைளின்
பட்டியலில் ளசர்க்ைப்பட்டுள் து?
அ) இந்தியா
ஆ) அமெரிக்கா 

5. 12 மணி ளநரத்திற்குள் பதவிகய ரோஜினோமோ டசய்த “மக்ேளலனோ

இ) பிரேசில்

✓

✓



ஆண்ேர்சன்”, எந்த நோட்டின் முதல் டபண் பிரதமரோெோர்?

ஈ) UK

அ) மேன்ொர்க்

ெ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.

ஆ) ஆஸ்திரேலியா
இ) சுவீேன் 
ஈ) அயர்ைாந்து

2021ஆம் ஆண்டு நிைவேப்படி, உைகில் 98 ெக்களாட்சிக் குடியேசுகள்
உள்ளன. இந்தியா, பிலிப்கபன்ஸ் ெற்றும் அமெரிக்கா ரபான்ற சிை
நாடுகள் ெக்களாட்சிக்கு எதிோன வன்முகறகளுக்கு எதிோக பல்ரவறு
நேவடிக்ககககள விதித்ேன.

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.

2. சமீப டசய்திைளில் இேம்டபற்ை ‘மளேோசின்ளைோஸ் ளமனிடபஸ்ளேோ’,

6.அகனத்து NFSA பயனோளிைளுக்கும் நபர் ஒன்றுக்கு மோதம் 5 கிகி

✓

எந்த விண்டெளி நிறுெனத்தோல் அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள் து?

தோனியத்கத இலெசமோை ெழங்கும் திட்ேத்தின் டபயடரன்ன?

அ) ISRO

அ) PM – KVY

ஆ) NASA

ஆ) PM – JDY

இ) ESA 

இ) PM – FBY

ஈ) JAXA

ஈ) PM – GKAY 

✓

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.

✓

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), 20192021’இல் நோட்டில் 1000 ஆண்ைளுக்கு எத்தகன டபண்ைள்
உள் னர்?

3. ைங்கை-பிரம்மபுத்ரோ-ளமக்னோ ஆற்றுப்படுகைைள் குறித்த WMO

அ) 1000

கூட்ேம் நகேடபறுகிை இடம் எது?

ஆ) 941

அ) வாேணாசி

இ) 1020 

ஆ) புது தில்லி 

ஈ) 916

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.

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

4. சமீப டசய்திைளில் இேம்டபற்ை தோந்தியோ மோமோ, எந்த மோநிலத்தின்
பழங்குடியினத் தகலெரோெோர்?

ஈ) INS ரவைா 

அ) கர்நாேகா

✓

ஆ) ெகாோஷ்டிோ
இ) ெத்திய பிேரேசம் 
ஈ) ஜார்கண்ட்
✓

ெத்திய பிேரேச ொநிை முேைகெச்சர் சிவோஜ் சிங் மசௌகான், இந்தூரில்
உள்ள பேல்பானி ேயில் நிகையம், ‘ோந்தியா ொொ இேயில் நிகையம்’









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
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.

ஆ) வளரும் நாடு 

✓







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

5. எந்தத் தமலவரின் நிமனவு நாள், ‘ைகாபரிநிர்வான் திவாஸ்’

அ) கிரிப்ட ோ-கரன்ஸி

என அனு ரிக்கப்படுகிைது?

ஆ) பிட்கோயின்

அ) Dr B R அம்டைத்கர் 

இ) NFT 

ஆ) ர்தோர் வல்ைைோய் ைட ல்

ஈ) டி-ஃபை

இ) டெோதிரோவ் பூடை

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.

ஈ) தயோனந்த ரஸ்வதி
✓

2. வாகனங்களுக்கு பசுமை வரி விதிப்பதற்காக, ‘மைாட்டார் வாகன
வரி (திருத்த) ைம ாதா-2021’ஐ நிமைமவற்றியுள்ள ைாநிலம் எது?

ஒரு கூட்டுத் திட்டைாகும். இதில் எந்த இரு நாடுகள் உள்ளன?

ஆ) ஆந்திர பிரடத ம் 

அ) இந்தியோ-இஸ்டரல்

இ) சதலுங்கோனோ

ஆ) இந்தியோ-பிரோன்ஸ்

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.

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.

3. காலநிமல ைாற்ைத்திற்கு எதிரான இந்தியாவின் நடவடிக்மகக
-ளுக்கு உதவுவதற்காக
உள்ள நாடு எது?

ைோைோ ோ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

அ) தமிழ்நோடு

✓



€1.2

பில்லியன் நிதியுதவிமய அறிவித்து

அ) பிரோன்ஸ்

✓

ஆ) செர்மனி 

7. நகர்ப்புை விவகார அமைச் கத்தின் ‘சிைந்த சபாது மபாக்குவரத்து

இ) இத்தோலி

அமைப்புசகாண்ட நகரத்திற்கான’ விருமத சவன்ை நகரம் எது?

ஈ) UK

அ) மும்பை

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.

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.

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

8. மீப ச ய்திகளில் இடம்சபற்ை ங்கப் குப்தாவுடன் சதாடர்புமடய

இ) சுரக்ஷித் CISO’க்கள்

விமளயாட்டு எது?

ஈ) ைோதுகோப்ைோன CISOகள்

அ) துரங்கம் 

‘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.

ஆ) கோல்ைந்து

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.









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?

நடுவண் நுகர்டவோர் விவகோரங்கள் அபமச் கமோனது ட் அளவியல்
(அப க்கப்ைட் சைோருட்கள்) விதிகள் – 2011’இல் திருத்தம் ச ய்துள்ளது.
இத்திருத்தங்கள் 2022 ஏப்ரல்.1 முதல் நப முபறக்கு வரும்.

2. உைக ைோரோ ைவர் லிஃப்டிங் ோம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய வீரர் ைரம்ஜீத்
குமோருக்கு சவண்கைம்

இ) உைவு மற்றும் உைவர்கள் நை அபமச் கம்

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

✓

ஒத்துபைப்பை டமம்ைடுத்தவும் இந்த முத்தரப்பு டைோோோா் ையிற்சி உதவும்’
என்று சதரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

ஈ) உணவு ைதப்ைடுத்தும் சதோழிைகங்கள் அபமச் கம்

ஆ) நுகர்டவோர் விவகோரங்கள் அபமச் கம் 

✓



இந்த டைோோோா் ையிற்சி இந்தியோ - மோைத்தீவுகள் இப டயயோன இரு தரப்பு
டைோோோா் ையிற்சியோகடவ முதலில் அறிமுகப்ைடுத்தப்ைட் து. அதன்ைடி, இந்த
கூட்டு டைோோோா் ையிற்சி சதோ ங்கப்ைட்டு 30-ஆம் ஆண்டில் அடிசயடுத்து
பவத்துள்ளது.
க ந்த
2012-ஆம்
ஆண்டில்
இைங்பகயும்
இபணந்ததோல், இது முத்தரப்பு டைோோோா் ையிற்சியோக மோறியது.

அ) உள்துபற அபமச் கம்

✓



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. இந்தியோ-இைங்பக-மோைத்தீவுகள் கூட்டு டைோோோா் ையிற்சி
இந்தியோ - இைங்பக - மோைத்தீவுகள் ஆகிய மூன்று நோடுகளும்
இரண்டு நோள் கூட்டு க ற்ைப டைோோோா் ையிற்சிபய மோைத்தீவுகள் க ல்
ைகுதியில் ஞோயிற்றுக்கிைபம சதோ ங்கியதோக இந்திய தூதரகம் ோோோா்பில்
சதரிவிக்கப்ைட் து.
இந்திய சைருங்க ல் ைகுதியில் ைோதுகோப்பை வலுப்ைடுத்துவது மற்றும்
ைரஸ்ைர
ச யல்ைோட்டுத்
திறன்
டமம்ைடுத்துவது
உள்ளிட்
டநோக்கங்களின் அடிப்ைப யில் இந்த 15-ஆவது முத்தரப்பு டைோோோா்
ையிற்சிபய ‘டதோஸ்தி’
என்ற சையரில் மூன்று நோடுகளும்
டமற்சகோண்டு வருகின்றன.
இதுகுறித்து சகோழும்புவில் உள்ள
அறிக்பகயில் கூறியிருப்ைதோவது:

இந்திய

தூதரகம்

சவளியிட்

சகோழும்பு ைோதுகோப்பு மோநோடு (சிஎஸ்சி) தபைபமயின் கீழ் நப சைறும்
இந்த இரண்டு நோள் டைோோோா் ையிற்சி, க ல் ோோோா் ைோதுகோப்புக்கு
ஒருங்கிபணந்த முயற்சிபய உறுதிப்ைடுத்தவும், 3 நோடுகளின்
க ற்ைப களின் ச யல்திறபன டமம்ைடுத்துதல் மற்றும் நிபையோன
வழிகோட்டு நப முபறபய (எஸ்ஓபி) பின்ைற்றுவபத உறுதிப்ை த்தும்
டநோக்கத்தில் டமற்சகோள்ளப்ைடுகிறது.
இந்திய க ற்ைப
ோோோா்பில் க டைோர டரோந்து கப்ைைோன ஐஎன்எஸ்
சுைத்ரோ, க ல் ைகுதியில் நீண் தூரம் ைறந்து ச ன்று டரோந்துப் ைணியில்
ஈடுைடுத்தப்ைடும் பி8ஐ டைோோோா் விமோனம் ஆகியபவ இந்த கூட்டு
ையிற்சியில்
ைங்டகற்றுள்ளன.
இைங்பக
க ற்ைப
ோோோா்பில்
எஸ்எல்என்எஸ் சுமுதுரோ, எம்என்டிஎஃப் டிடரோனியோோா் டைோோோா் விமோனம்
ஆகியபவ ைங்டகற்றுள்ளன. அதுடைோை மோைத்தீவுகளின் டைோோோா் கப்ைலும்
இந்தப்
ையிற்சியில்
ஈடுைட்டுள்ளன
என்று
சதரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.இதுகுறித்து மோைத்தீவுகளில் உள்ள இந்திய
தூதரகம் சவளியிட் ச ய்தியில், ‘மூன்று நோடுகளிப டயயோன நட்புறவு,
க ல் ைோதுகோப்பில் ைரஸ்ைர ச யல்ைோட்டுத் திறபன டமம்ைடுத்தவும்,
மூன்று
நோடுகளின்
க டைோர கோவல்ைப கள் இப யிைோன









ெோர்ஜியோவில்
நப சைறும்
உைக
ைோரோ
ைவர்
லிஃப்டிங்
ோம்பியன்ஷிப்பில் ஆ வருக்கோன 49 கிடைோ பிரிவில் இந்திய வீரர்
ைரம்ஜீத் குமோர் சவண்கைம் சவன்றோர். இதன்மூைம், உைக
ோம்பியன்ஷிப்பில் ைதக்கம் சவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற சைருபமபய
அவர் சைற்றுள்ளோர்.

3. ஒகைக்ரான் பெயர் ைாரணம்
சகோடரோனோ பவரசின் மரைணு மோறிய வபககளுக்கு, கிடரக்க
எழுத்துகளின் வரிப யில் சையர்கள் சூட் ப்ைட்டு வருகின்றன. இதன்
அடிப்ைப யில், 'ஆல்ைோ, பீட் ோ, கோமோ, ச ல் ோ' என சையரி ப்ைட் து.
இந்நிபையில் தற்டைோது உருவோகி உள்ள புதிய வபக பவரசுக்கு,
கிடரக்க எழுத்து வரிப யில் உள்ள, 'நு மற்றும் ஷீ' என சையரி
டவண்டும். ஆனோல், இந்த எழுத்துகபள விட்டுவிட்டு, அதற்கு அடுத்த
ஒபமக்ரோன் என்ற எழுத்பத பவத்து சையர் சூட் ப்ைட்டுள்ளது.
அதற்கோன கோரணம் தற்டைோது சதரிய வந்துள்ளது.
நு என்ற எழுத்து, ஆங்கிை எழுத்தோன 'நியூ'பவப் டைோல் இருக்கும்
என்ைதோல், அந்த எழுத்து புறக்கணிக்கப்ைட்டுள்ளது. இடதடைோல், ஷீ
எழுத்பத பவரசுக்கு சையரோக சூட்டினோல், அது, சீன அதிைர் ஷீ
ஜிங்பிங்பக தவறோக குறிப்பிடுவதுடைோல் இருக்கும் என கருதி, அந்த
எழுத்பதயும் உைக சுகோதோர அபமப்பு தவிர்த்துள்ளது சதரிய வந்துள்ளது.

4. ஸ் ோோோா்ட்-அப் துபறயில் முன்னணியில் இந்தியோ: பிரதமோோா் டமோடி
‘ஸ் ோோோா்ட்-அப் நிறுவனங்கள் சதோ ங்குவதில் உைக அளவில் இந்தியோ
முன்னணியில் உள்ளது; நோடு முழுவதும் தைோ ரூ.7,500 டகோடி
மதிப்புள்ள 70-க்கும் டமற்ைட் ஸ் ோோோா்ட்-அப் நிறுவனங்கள் உள்ளன’
என்று பிரதமோோா் நடரந்திர டமோடி சதரிவித்தோோோா்.
‘மனதின் குரல்’ மோதோந்திர வோசனோலி உபரயில் ஞோயிற்றுக்கிைபம
அவோோா் டைசியதோவது:
நோன் ஆட்சி அதிகோரத்பத விரும்ைவில்பை; எதிோோா்கோைத்திலும் அபத
விரும்ைவில்பை; மக்களுக்கு ட பவ ச ய்வபதடய விரும்புகிடறன்.
பிரதமோோா் ைதவி உள்ளிட் அபனத்துப் சைோறுப்புகபளயும் மக்களுக்கு
ட பவ ச ய்வதற்கோகடவ ஏற்றுக்சகோண்டுள்டளன்.
அரசின் ைல்டவறு திட் ப் ைணிகள், ைை வளோோா்ச்சித் திட் ங்கள்
மனிதோோா்களின் உணோோா்வு ோோோா்ந்ததோக உள்ளது. அது, சவவ்டவறு
அனுைவத்பதயும் மகிழ்ச்சிபயயும் சகோடுக்கிறது. அதுடைோைடவ, மத்திய
அரசின் ஆயுஷ்மோன் ைோரத் சுகோதோரக் கோப்பீட்டுத் திட் த்தின் கீழ் ைைோோா்
மருத்துவ சிகிச்ப சைற்று ையனப ந்தனோோா். அவோோா்களில் இருவரு ன்
உபரயோடிடனன். மருத்துவ சிகிச்ப க்குப் பிறகு அவோோா்களின்
வோழ்க்பக முபறடய மோறிவிட் து.
இபளய முதோயத்தினபர அதிகம் சகோண்டிருக்கும் எந்தசவோரு நோடும்
புதிய
சிந்தபன,
புத்தோக்கம்,
எபதயும்
ோதிக்கும்
ஆற்றல்,
இ ோோா்ப்ைோடுகபள எதிோோா்சகோள்ளும் திறன் ஆகியவற்பற இயல்ைோகடவ
சகோண்டிருக்கும்.
இந்த
அபனத்து
அம் ங்களும்
ஓரி த்தில்
ஒருங்கிபணயும்டைோது எதிோோா்ைோரோத அளவில் சவற்றிகள் கிப க்கும். ைை
அற்புதங்கள் நிகழும்.
இது, ஸ் ோோோா்ட்-அப் நிறுவனங்களுக்கோன யுகம். ஸ் ோோோா்ட்-அப் நிறுவன
வளோோா்ச்சியில் உைக அளவில் இந்தியோ முன்னணியில் உள்ளது. க ந்த
2015-ஆம் ஆண்டு வபர தைோ ரூ.7,500 டகோடி மதிப்புள்ள (யுனிகோோோா்ன்
வபக) ஸ் ோோோா்ட்-அப் நிறுவனங்கள் 10 மட்டுடம இருந்தன. ஆனோல்,
தற்டைோது 70-க்கும் டமற்ைட்
யுனிகோோோா்ன் வபக ஸ் ோோோா்ட்-அப்
நிறுவனங்கள் உள்ளன.
கடரோனோ சைருந்சதோற்றுக்கு மத்தியிலும் இந்திய இபளஞோோா்கள்
ோதித்துள்ளனோோா்.
அவோோா்களுக்கு
நோட்டின்
ைை
ைகுதிகளில்



 











முதலீட் ோளோோா்களி ம் இருந்து ஆதரவு கிப க்கிறது. சவளிநோடுகளில்
இருந்துகூ ஆதரவு கிப க்கிறது. இந்திய இபளஞோோா்கள் ோோா்வடத
பிரச்பனகளுக்குகூ
ஸ் ோோோா்ட்-அப்
நிறுவனம்
மூைம்
தீோோா்வுகண்டுள்ளனோோா்.
இபளஞோோா் ஒருவோோா் நவீன சதோழில்நுட்ைத்பதப் ையன்ைடுத்தி கோற்று
மோப க் கட்டுப்ைடுத்த முயன்றோோோா். டைருந்துகளில் 40 தவீத கரியமிை
வோயு சவளிடயற்றத்பதக் கட்டுப்ைடுத்தி அவோோா் சவற்றியும் கண்டுள்ளோோோா்.
டி ம்ைோோா் மோதத்தில் க ற்ைப தினம், ரோணுவப் ைப களின் சகோடி
நோபள டத ம் சகோண் ோடுகிறது. 1971-ஆம் ஆண்டு டி ம்ைோோா் மோதம்
ைோகிஸ்தோனு ன் ந ந்த டைோரில் இந்தியோ சவற்றி சைற்ன் சைோன்
விைோபவ இந்த ஆண்டு டத ம் சகோண் ோடுகிறது. இந்த அபனத்து
ந்தோோா்ப்ைங்களிலும்
நோன்
டத த்தின்
ைோதுகோப்புப்
ைப கபள
நிபனவுகூோோா்கிடறன். அவோோா்கபளப் சைற்சறடுத்த அன்பனயபர
நிபனவுகூோோா்கிடறன் என்றோோோா் பிரதமோோா் டமோடி.
தூத்துக்குடி மக்களுக்குப் ைோரோட்டு
‘நோம் இயற்பகபயப் ைோதுகோக்கும்டைோது, அதற்குப் ைதிைோக
இயற்பகயும் நம்பமப் ைோதுகோக்கிறது. தமிழ்நோட்டின் தூத்துக்குடி
மோவட் த்தில் க ற்கபரடயோரப் ைகுதிகள், ைை டவபளகளில் நீரில்
மூழ்கும் அைோயம் ஏற்ைடுகின்றன. தூத்துக்குடியில் ைை சிறிய தீவுகளும்
திட்டுக்களும் இருக்கின்றன.
அபவ க லில் மூழ்கும் அைோயம் வலுத்து வருகிறது. அங்குள்ள மக்களும்
வல்லுநோோா்களும் இந்த இயற்பக அைோயத்திலிருந்து ைோதுகோக்க மணல்
திட்டுக்களில் ைபனமரங்கபள நட்டுக் சகோண்டிருக்கிறோோோா்கள். அந்த
மரங்கள் புயல்கள் மற்றும் சூறோவளியில் நிமிோோா்ந்து நிற்ைபவ.
நிைத்துக்குப் ைோதுகோப்பு அளிப்ைபவ. இவற்றோல் இந்தப் ைகுதிபயப்
ைோதுகோக்க ஒரு புதிய நம்பிக்பகக் கீற்று உதயமோகி இருக்கிறது.
நதிபய மீட்ச டுத்த மக்கள்: உத்தர பிரடத மோநிைம், ெோசைளனில்
ைோரம்ைரியமோகடவ
சைருகிடயோடிய
நூன்
நதி,
அங்குள்ள
விவ ோயிகளுக்கு முக்கிய நீரோதோரமோக இருந்து வந்துள்ளது. ஆனோல்,
அந்த நதி சமல்ை சமல்ை வடு இறுதியில் ஓப யோக மோறிவிட் து.
இதனோல் விவ ோயிகளுக்கு சைரும் பிரச் பன ஏற்ைட் து.
இபதயடுத்து,
ெோசைௌபன
ட ோோா்ந்த
ஆயிரக்கணக்கோன
கிரோமவோசிகளும், அந்தப் ைகுதி மக்களும் தோங்களோகடவ முன்வந்து,
ஊரோட்சி அபமப்புகளு ன் இபணந்து நதியில் ைரோமரிப்புப் ைணிகபள
டமற்சகோண் னோோா். மிகக் குபறவோன கோைத்திடைடய மிகக் குபறந்த
ச ைவிடைடய அந்த நதி மீண்டும் உயிோோா்த்துள்ளது. இதனோல்
எத்தபனடயோ விவ ோயிகளுக்குப் ையன் கிப த்து வருகிறது.
இயற்பகயின்
சீோோா்தன்பமபயச்
சீோோா்குபைக்கும்டைோதும்,
அதன்
தூய்பமத்தன்பமபய அழிக்கும்டைோதும்தோன் அது, நமக்கு அைோயத்பத
ஏற்ைடுத்தும். டமகோையோவில் ஒரு ை கு கோற்றில் மிதப்ைது டைோன்ற ை ம்
மூக ஊ கங்களில் டவகமோகப் ைரவி வருகிறது. நதி நீரின்
தூய்பமயோல் அதன் அடிப்ைகுதி வபர ைளிங்கு டைோைத் சதரிகிறது.
நம் நோட்டில் ைை மோநிைங்களில் உள்ள ைை ைகுதிகபளச் ட ோோா்ந்த மக்கள்,
இயற்பகயின் ைோரம்ைரியங்கபளச் சிறப்ைோகப் ைோதுகோத்து வருகிறோோோா்கள்.
அவோோா்களி ம் இயற்பகடயோடு இபயந்த வோழ்க்பக முபற இன்னும்
உயிோோா்ப்பு ன் இருக்கிறது. இபவ நமக்சகல்ைோம் உத்டவகம் அளிக்கக்
கூடியபவ.
மறந்துவி ோதீோோா்கள்,
கடரோனோ
இன்னும்
முற்றிலுமோக
அகன்றுவி வில்பை.
எச் ரிக்பகபயக்
கப ப்பிடிப்ைது
நம்
அபனவரின் க பம’ என்றோோோா் பிரதமோோா் டமோடி.
5. சுற்றுைோபவ டமம்ைடுத்த எடுத்த ந வடிக்பகயோல் பிரதமருக்கு
இப யோல் நன்றி கூறிய டமகோையோ ‘விசில் கிரோம’ மக்கள்
டமகோையோவில் உள்ள ஒரு கிரோமத்பத சுற்றுைோத் தைமோக டமம்ைடுத்தும்
முயற்சிக்கோக பிரதமர் டமோடிபய வோழ்த்தியும் நன்றி சதரிவித்தும்
இயற்றப்ைட் ைோ லுக்கு டமோடி நன்றி சதரிவித்துள்ளோர்.
டமகோையோவில் இயற்பக எழில் சூழ்ந்த கோங்தோங் என்ற கிரோமத்பத
ஐ.நோ. பையின் உைகசுற்றுைோ அபமப்பின் டைோட்டிக்கோக மத்திய அரசு
மீைத்தில் முன்சமோழிந்தது. தங்கள் கிரோமத்பத சுற்றுைோத் தைமோக
டமம்ைடுத்தும் முயற்சிக்கோக கோங்தோங் கிரோமமக்கள் வித்தியோ மோன
முபறயில்பிரதமர் டமோடிக்கு நன்றி சதரிவித் துள்ளனர். அந்த
கிரோமத்தில் மரபுப்ைடி ைோரம்ைரியமோக கிரோமத் தில் பிறக்கும் குைந்பதக்கு
அக் குைந்பதயின் தோய் சையடரோடு ஒரு தனி இப க் டகோர்பவபயயும்
சூட்டுவோர். இந்த இப க் குறிப்டை அந்தக் குைந்பதயின் வோழ்க்பக













முழுவதும் அப யோளமோகக் கருதப்ைடுகிறது. அந்தக் குறிப்பிட்
டகோர்பவ டவறு எவருக்கும் சையரோக சூட் ப்ைடுவதில்பை.

இப க்

இந்த இப தூரத்தில் இருந்து டகட்கும்டைோதும் விசில் ஒலி டைோன்று
டகட்ைதோல் கோங்தோங் கிரோமம் விசில் கிரோமம் என்று அபைக்கப்ைடுகிறது.
தங்கள் கிரோமத்பத சுற்றுைோத் தைமோக டமம்ைடுத்தும் ந வடிக் பகக்கோக
பிரதமர் டமோடியின் சையரோல் கோங்தோங் கிரோமத்பதச் ட ர்ந்த சைண்
ஒருவர் டமோடிபய ைோரோட்டி நன்றி சதரிவிக்கும் வபகயில்
இப க்டகோர்பவபய ைோடி உள்ளோர். அந்தப் சைண் ைோடும் வீடிடயோ
கோட்சிபய டமகோையோ முதல்வர் கோன்ரோட் ங்மோ ட்விட் ரில் ைதிவிட்டு
வோழ்த்துகபள ஏற்குமோறு டமோடிபய டகட்டுக் சகோண்டுள்ளோர்.
அந்த வீடிடயோபவ தனது ட்விோா்ட் ர் ைக்கத்தில் பிரதமர் டமோடி
ைகிர்ந்துள்ளோர். ‘‘இந்த அன்ைோன ச யலுக்கோக கோங்தோங் கிரோம
மக்களுக்கு நன்றி. டமகோையோவின் சுற்றுைோ வளத்பத டமம்ைடுத்தும்
முயற்சியில் மத்திய அரசு முழுபமயோக ஈடுைட்டுள்ளது’ ’ என்று
ட்விட் ரில் டமோடி சதரிவித்துள்ளோர்.
6. இந்டதோடனஷிய ஓைன்
ஆக் ல்ச ன் ‘ ோம்பியன்’

டைட்மிண் னில்

ச ன்மோர்க்

வீரர்

இந்டதோடனஷிய ஓைன் சூப்ைர் சீரிஸ் டைட்மிண் ன் டைோட்டி ைோலி நகரில்
ந ந்தது. இதில் டநற்று ந ந்த ஆண்கள் ஒற்பறயர் பிரிவின் இறுதி
ஆட் த்தில் ஒலிம்பிக் ோம்பியனும், 2-ம் நிபை வீரருமோன விக் ர்
ஆக் ல்ச ன் (ச ன்மோர்க்) 21-13, 9-21, 21-13 என்ற ச ட் கணக்கில்
டைோ கியோன் டயபவ (சிங்கப்பூர்) டதோற்கடித்து மகு ம் சூடினோர்.
அவருக்கு ரூ.45 ைட் ம் ைரிசுத்சதோபகயோக கிப த்தது.
இதன் சைண்கள் பிரிவில் சதன்சகோரியோவின் அன் ச யங் 21-17, 2220 என்ற டநர் ச ட் கணக்கில் முன்னோள் உைக ோம்பியனோன
ரோட் டனோக் இன் ோடனோனுக்கு (தோய்ைோந்து) அதிர்ச்சி அளித்து ைட் த்பத
தட்டிச் ச ன்றோர். 19 வயதோன அன் ச
யங் க ந்த வோரம்
இந்டதோடனஷிய
மோஸ் ர்ஸ்
டைோட்டியிலும்
டகோப்பைபய
சவன்றிருந்தோர். இந்த சதோ ரில், இந்தியர்கள் யோரும் அபரஇறுதிபய
தோண் வில்பை என்ைது குறிப்பி த்தக்கது.
அடுத்து இடத இ த்தில் உைக டூர் இறுதிசுற்று டைட்மிண் ன் டைோட்டி
வருகிற 1-ந்டததி முதல் 5-ந்டததி வபர ந க்கிறது. இதில் ோப்-8 வீரர்,
வீரோங்கபனகள் ைங்டகற்க உள்ளனர். இந்தியோவின் பி.வி.சிந்து,
ஸ்ரீகோந்த், ைக்ஷயோ ச ன் ஆகிடயோர் கவுரவமிக்க இந்த டைோட்டியில் களம்
கோண உள்ளனர்.

7. ‘ைைோசி’ தபைவரோக வயிரவன் டதர்வு நிர்வோகிகள் சைோறுப்டைற்பு
சதன்னிந்திய புத்தக விற்ைபனயோளர் மற்றும் ைதிப்ைோளர் ங்கத்தின்
(ைைோசி) தபைவரோக எஸ்.வயிரவன் டதர்வு ச ய்யப்ைட்டுள்ளோர். ‘ைைோசி’
என்று அபைக்கப்ைடும் சதன்னிந்திய புத்தக விற்ைபனயோளர் மற்றும்
ைதிப்ைோளர் ங்கத்தின் டதர்தல் க ந்த 26-ம் டததி நப சைற்றது.
இதில்
‘குமரன்
ைதிப்ைகம்’
எஸ்.வயிரவன்
தபைவரோகத்
டதர்ந்சதடுக்கப்ைட் ோர். ‘நோதம் கீதம்’ எஸ்.டக.முருகன் மீண்டும்
ச யைோளரோகவும், ‘லிடயோ புக்ஸ்’ ஏ.குமரன் சைோருளோளரோகவும்,
‘வனிதோ ைதிப்ைகம்’ சை.மயிை டவைன் துபணத் தபைவரோகவும்
(தமிழ்), ‘மதுபர, ர்டவோதய இைக்கியப்ைண்பண’ வி.புருடஷோத்தமன்
துபணத் தபைவரோகவும் (ஆங்கிைம்), ‘முல்பை ைதிப்ைகம்’ மு.ைைநி
இபணச் ச யைோளரோகவும், ‘உணவு உைகம் ைப்ளிடகஷன்ஸ்’
இரோம.சமய்யப்ைன் துபண இபணச் ச யைோளரோகவும் (தமிழ்), ‘ப கர்
புக்ஸ்’ எஸ்.சுப்பிரமணியன் துபண இபணச் ச யைோளரோகவும்
(ஆங்கிைம்) டதர்ந்சதடுக்கப்ைட்டுள்ளனர்.
அடதடைோல், நிர்வோகக் குழு (தமிழ்) உறுப்பினர்களோக ‘நக்கீரன்’
ஆர்.தனுஷ், ‘ஐஎஃப்டி’ ஐ.ெைோலுதீன், ‘புைம்’ டைோகநோதன், ‘தமிழ்ச்
ட ோபை ைதிப்ைகம்’ எஸ்.பிரைோகரன் டதர்ந்சதடுக்கப்ைட்டுள்ளனர்.
டமலும், நிர்வோகக் குழு (ஆங்கிைம்) உறுப்பினர்களோக ‘மயூரோ புக்ஸ்’
ஏ.டகளியப்ைன், ‘ஸ்பை ர் புக்ஸ்’ ஐ.முைோரக், ‘ச க்டனோ புக்ஸ்’ நந்த்
கிடஷோர், ‘செய்டகோ’ டக.ஸ்ரீரோம் டதர்ந்சதடுக்கப்ைட்டுள்ளனர். நிரந்தரப்
புத்தகக் கோட்சி உறுப்பினர்களோக டெ.ஹரி பிர ோத், ஏ.எஸ்.மடகந்திரன்,
எஸ்.ரோம்குமோர்,
ஆர். ங்கர்
ஆகிடயோர்
டதர்வோகியுள்ளனர்.
டதர்ந்சதடுக்கப்ைட் நிர்வோகிகள் அபனவரும் டநற்று சைோறுப் டைற்றுக்
சகோண் னர். இவர்கள் 2023-ம் ஆண்டு வபர இப்ைதவிகபள
வகிப்ைோர்கள்.



 











8. கபதப்டைோமோ அறிவியல் 11: சிறுடகோடள இடதோ வர்டறோம்!
உைக சைரும் ைணக்கோரர்களோன எைோன் மஸ்க், செஃப் டைட ோஸ்
பூமியில் தோங்கள் உருவோக்கிய நிறுவனங்களில் இருந்து ஈட்டிய
ைணத்பத விண்சவளி சதோழில்நுட்ை முயற்சிகளுக்கு ச ைவிடுவது
ஒருபுறம்
டைோற்றப்ைடுகிறது.
மறுபுறம்
தூற்றப்ைடுவபதயும்
ைோர்க்கமுடிகிறது.
டைோற்றுைவர்கள்
சைோதுவோகத்
சதோழில்நுட்ை
வளர்ச்சிபய எதுவோக இருந்தோலும் அபத கண்மூடி வரடவற்ைவர்கள்.
‘ Early adopter’ என்றபைக்கப்ைடும் இவர்கபள புத்தோக்கப் ையணத்தில்
(Innovation Lifecycle) முதல் இ த்தில் பவக்கைோம். தூற்றுைவர்களின்
முக்கிய குற்றச் ோட்டு - நோம் வோழும் பூமியில் ைசிப்பிணியில் இருந்து
ைருவநிபை மோற்றங்கள் வபர தீர்க்கப்ை டவண்டிய பிரச்சிபனகள்
அதிகம். அவற்பற விட்டுவிட்டு ரோக்சகட்டில் ஏறி விண்சவளிக்கு
ச ல்லும் ஆரோய்ச்சிகளுக்கோகப் ைணத்பத ச ைவிடுவது முபறயல்ை.
டமடைோட் மோகப் ைோர்த்தோல், அந்தக் குற்றச் ோட்டில் உண்பம
இருப்ைதோகடவ சதரியைோம். கோரணம், மீடியோக்களில்
மீைத்தில்
சவளிவந்தைடி இருக்கும் விண்சவளி நிகழ்வுகள் டகளிக்பக ோர்ந்ததோக
இருப்ைதோல் சவளியில் இருந்து ைோர்க்பகயில் அப்ைடி டதோன்றக் கூடும்.
உதோரணத்திற்கு, செஃப் டைட ோஸின் ப்ளூ ஆரிஜின் நிறுவனம்
தங்களது ரோக்சகட்டுகளில் ஆட்கபள ஏற்றிக் சகோண்டு நூறு
கிடைோமீட் ருக்கு ற்று அதிகம் ையணித்து திரும்பி வரும் டநரம் - ைத்து
நிமி ங்கள். மூன்று நிமி ங்கள் மட்டுடம புவியீர்ப்பு விப யில்
எல்பைபயத்தோண்டிய அனுைவம் கிப க்கும் அந்தப் ையணத்திற்கு
டகோடிக்கணக்கில் டிக்சகட் வசூலிக்கப்ைடுகிறது. ரிச் ர்ட் பிரோன் னின்
விர்ஜின் நிறுவனமும் இதுடைோைடவ விண்சவளி ையணத்திற்கு
ஒத்திபககள் ைோர்த்துக் சகோண்டிருப்ைதோகடவ சதரிகிறது. எைோன்
மஸ்க்கின் ஸ்டைஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் இபணய இபணப்புகபள
பூமியில் சகோடுக்க உதவும் துபணக்டகோள் உைகரணங்கபள
விண்ணில் தூவிவிடும் ரோக்சகட்டுகபளயும், நோனூறு கிடைோமீட் ர்
தூரத்தில்
மிதந்து
சகோண்டிருக்கும்
ர்வடத
விண்சவளி
நிபையத்திற்கு (International Space Station) ஆரோய்ச்சியோளர்கபள
சகோண்டு ச ன்று விட்டு விட்டு, ைணி முடித்தவர்கபள மீண்டும் பூமிக்கு
திருப்பி சகோண்டு வரும் ரோக்சகட்டுகபளயும் இயக்குகிறது.
நிற்க!
விண்சவளி ஆரோய்ச்சிகளோல் ைல்டவறு நீண் கோை ையன்கள் உண்டு
என்ற அணியின் ஆதரவோளன் நோன். அதற்கு ைை கோரணங்கள் உண்டு.
அதில் ஒன்பற இந்த வோர கட்டுபரயில் கபதக்கைோம். கபதபயப்
புரிந்துசகோள்வதற்குத் டதபவயோன அடிப்ைப கபள ைோர்த்துவி ைோம்.
சூரியபனச் சுற்றி வரும் மூன்றோம் கல்ைோக இருக்கும் பூமிபய டகோள்
என அபைக்கிடறோம். பூமியு ன் ட ர்த்து எட்டு டகோள்கள் சூரியபனச்
சுற்றிவருகின்றன (2006-இல் டகோள் அந்தஸ்பத இைந்த ப்ளூட்ட ோ
ைற்றி மற்சறோரு வோரத்தில் ைோர்க்கைோம்). டகோள்களுக்கு அப்ைோல்,
இன்னும் இரண்டு வபகயோன விண் சைோருட்கள் சூரியபனச் சுற்றி
வருகின்றன. ஒன்று Asteroids எனப்ைடும் சிறுடகோள்கள். மற்றது Comets
எனப்ைடும்
வோல்
நட் த்திரங்கள்.
சிறுடகோள்கள்
சைோதுவோக
உடைோகங்கள் நிபறந்த வறட்டுப் ைோபறகளோல் ஆனபவ; வோல்
நட் த்திரங்கள்
ைனியோல்
மூ ப்ைட்
ைோபறகள்.
அவற்றிற்குப்
பின்னிருக்கும் தூசுை ைடம ‘வோல்" என அறியப்ைடுகிறது.
துபணக்டகோள்களில் இருந்து வரும் சிறு துண்டுகள் பூமியின்
வளிமண் ைத்திற்குக்குள் நுபைபகயில் அங்கிருக்கும் ஆக்சிென்
கோரணமோக எரிந்து டைோய்விடுவதுண்டு. நம் கண்ணுக்கு ைோர்க்க
முடிகிற சதோபைவில் ந க்கிற இந்த நிகழ்பவ எரிகல் சைோழிவு (Meteor
Shower) என அபைக்கிறோர்கள். முழுபமயோக எரியோமல், சிை
தருணங்களில் பூமிபய வந்தப கிற விண்கற்கள் சைோதுவோக சைரிய
ைோதிப்பை ஏற்ைடுத்துவதில்பை. மீைத்திய வரைோற்றில் ச ோல்ைக்கூடிய
அளவிற்கு ைோதிப்பை ஏற்ைடுத்திய விண்கல் நிகழ்வு ச ன்ற
நூற்றோண்டின் சதோ க்கத்தில் ரஷ்யோவின் ன்ஸ்க்கோ நதிக்கபரயில்
ந ந்தது. டநரடியோக இறப்பு என்ைது மிகக்குபறவு என்றோலும், விண்கல்
பூமியின் டமோதிய டவகத்தில் நூறு கிடைோமீட் ருக்கும் அதிகமோன தூரம்
வபர ஏற்ைட் அதிர்வுகளோல் ைைத்த ட தம் ஏற்ைட் து.
இதுவபர
எண்ணப்ைட்டிருக்கும்
கிட் த்தட்
நோன்கோயிரம்
வோல்நட் த்திரங்களின்
சுற்றளவு
ைத்து
கிடைோமீட் ர்கள்.
சிறுடகோள்களின் அளவுகளில் சைருத்த வித்தியோ ம் உண்டு.ைத்து
மீட் ரில் இருந்து ஐநூறு கிடைோமீட் ருக்கும் அதிகமோக சுற்றளவு
சகோண் சிறுடகோள்கள் எண்ணிக்பகயில் மிக அதிகம். இதுவபர
ைதிடனோறு
ைட் த்திற்கும்
டமைோன
சிறுடகோள்கள்
கண் றியப்ைட்டுள்ளன.
டகோள்கள்
டைோைல்ைோமல்
வோல்நட் த்திரங்களும்,
சிறுடகோள்களும்
சூரியபன
சீரோக













சுற்றுவதில்பை. இதன் கோரணமோக, இவற்றில் ஏதோவது ஒன்று
டநரடியோக ைோபத மோறி பூமியின் மீது வந்து இடித்துவிடுடமோ என்ற
அச் ம் விண் ஆரோய்ச்சியோளர்களுக்கு உண்டு. எண்ணிக்பகயில்
அதிகம் என்ைதோல், சிறுடகோள் ஒன்றினோல் நிகழும் இடிப்பின் ோத்தியடம
அதிகம் என்ைதோல், ஆரோய்ச்சி முயற்சிகள் அதன் மீது அதிக அளவு
இருப்ைதில் ஆச் ரியமில்பை.
2021 டம மோதத்தில் சிறுடகோள் ஆரோய்ச்சியில் ஒரு பமல்கல் நிகழ்வு
ந ந்தது. இருைத்திசயட்டு டகோடி கிடைோமீட் ர்கள் சதோபைவில் இருக்கும்
சைன்னு (Bennu) என்ற துபணக்டகோளில் டமற்ைரப்பில் இருக்கும்
மண்/கல் மோதிரிகபள எடுத்துக் சகோண்டு புறப்ைட்டிருக்கிறது நோ ோவின்
விண்கைம். ‘Osiris-Rex’ எனப் சையரி ப்ைட் இந்த விண்கைம் பூமிக்கு
வந்து ட ர இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு டமைோகும். தோன் ட கரித்திருக்கும்
மணல் இத்யோதிபயக் சகோண் சைோட் ைத்பத பூமிக்கருகில் வந்து
டைோட்டுவி , அந்தப் சைோட் ைம் 2023 ச ப் ம்ைர் 23 அன்று பூமியில்
வந்துவிழும் என எதிர்ைோர்க்கப்ைடுகிறது. அந்தப் சைோட் ைத்தில் இருக்கும்
சைோருட்கள் சிறுடகோள்கபளப் ைற்றி சதரிந்து சகோள்ள சைரிதும் உதவும்
என்ைதோல், உற் ோக எதிர்ப்ைோர்ப்பில் இருக்கிறோர்கள் நோ ோவின் விண்
ஆரோய்ச்சியோளர்கள்.
சிறுடகோள்கபளப் ைற்றி இவ்வளவு சமசனக்கி டவண்டுமோ என்ற
டகள்வி மனதில் டதோன்றைோம். ைதில் - ஆம். டமற்கண் சைன்னு,
பூமிக்கருகில் இருக்கும் சிறுடகோள்கள் (Near-Earth Asteroids-NEA) என
வபரயறுக்கப்ைடும் சிறுடகோள் பிரிபவச் ோர்ந்தது. சைன்னு இடை ோக
தனது சுற்றுப்ைோபதயில் இருந்து விைகினோல், 2175ல் இருந்து 2199
வரு த்திற்குள் அது பூமியில் வந்து இடிக்கும் டைரோைத்து இருக்கிறது
எனக் கணக்கிடுகிறோர்கள். இதன் ோத்தியக்கூறு மூன்றோயிரத்தில்
ஒன்று என்று இருப்ைதோல், இது டைோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு இப்டைோதிருந்டத
திட் மிடுவது அவசியம்.
ரி, தனது சுற்றுப்ைோபதயில் இருந்து சிறுடகோள் விைகி பூமியின் சுற்றுப்
ைோபதயில் வந்து இடிக்கப்டைோகிறது என சதளிவோகிவிட் ோல் என்ன
ச ய்வது? நம் விதி அவ்வளவுதோன் என அபமதியோக இருந்துவி
டவண்டுமோ? இந்தக் டகள்விகளுக்கோன நம்பிக்பக ஊட்டும் ைதில்களில்
விண் ஆரோய்ச்சியோளர்கள் ஈடுைட்டு வருகின்றனர். அந்த முயற்சிகளில்
ஒன்று ச ன்ற வோரம் ந ந்திருக்கிறது.
“டிடமோர்டைோஸ் சிறுடகோடள - இடதோ நோங்கள் வருகிடறோம்" (Asteroid
Dimorphos: we’re coming for you!) என ச ன்ற வோரத்தில் நோ ோ
நிறுவனம் இட்டிருந்த ட்வீட் கவனத்பத ஈர்த்தது. என்ன ந க்கிறது
என்ைபத துருவிப் ைோர்த்டதன். தனது சுற்றுப்ைோபதயில் இருக்கும்
சிறுடகோள் ஒன்றின்மீது டவகமோக ரோக்சகட் சகோண்டு இடித்து அதன்
ைோபதபய ற்டற மோற்றிவி முடியுமோ என்ைபத கண் றியும் “சிறுடகோள்
திப திருப்பும் சதோழில்நுட்ைம்" (Asteroid Deflecting Technology) தியரி
என்ற அளவில் மட்டுடம இதுவபர இருந்து வந்தது. அபத டநரடியோக
முயற்சித்து ச யல்வடிவம் சகோடுக்கப் டைோகிறோர்கள்.
‘ DART’ எனப் சையரி ப்ைட் விண்கைம் ஒரு டகோடி கிடைோமீட் ர்
தூரத்தில் இருக்கும் டிடமோர்டைோஸ் சிறுடகோபள டநோக்கிச் ச லுத்தப்ைடும்.
160 மீட் ர் மட்டுடம சுற்றளவு சகோண் இந்தச் சிறுடகோளுக்கு 35
கிடைோமீட் ர் தூரத்தில் இருக்கும் டைோது, இரண்டு ோட்டிபைட்டுகபள
ஏவி விட்டு விண்கைம் ைைமோக சிறுடகோபள இடித்து அதன்
சுற்றுப்ைோபதபய மோற்ற முயற்சிக்கும். ஏவப்ைட்
ோட்டிபைட்டுகள்
விண்கைத்தின் முயற்சிபய ை சமடுத்து பூமிக்கு அனுப்பிவிடும்.
இந்த முயற்சி சவற்றியப ந்தோல், சிறுடகோள்கள் பூமிபயத் தோக்கும்
முயற்சி என்ைது ஹோலிவுட் ை ங்களில் மட்டுமல்ை, நிெ வோழ்விலும்
ோத்தியமோகும். இந்த முயற்சிபய ைற்றிய அதிக விைரங்கபள
DARTMission டஹஷ்ட க் மூைம் டிவிட் ரில் சதோ ர்ந்து ைோருங்கள்.
9. சேதி பெரியுைா?
நவ.20:
அண்ணோமபை
ைல்கபைக்
கைகத்தின்
புதிய
துபணடவந்தரோக ஆர்.எம்.கதிடர ன் நியமிக்கப்ைட் ோர். அடுத்த மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு இப்சைோறுப்பில் அவர் இருப்ைோர்.
நவ.21: இந்தியோவில் ைத்து ைட் த்துக்கும் டமற்ைட் மக்கள் சதோபக
உள்ள தூய்பம நகரங்களின் ைட்டியலில் ஐந்தோவது முபறயோக இந்தூர்
முதலி ம் பிடித்தது.
நவ.22: ச ல்லியில் நப சைற்ற ப யது முஷ் ோக் அலி டிரோபி இறுதிப்
டைோட்டியில் கர்நோ கத்பதத் டதோற்கடித்து தமிழ்நோடு ோம்பியன் ஆனது.
சதோ ர்ச்சியோக இரு முபற இந்தக் டகோப்பைபய தமிழ்நோடு
சவன்றுள்ளது.



 











நவ.23: கூட்டுறவுச் ங்கங்கள் தங்கள் சையரில் ‘வங்கி’ என்கிற
ச ோல்பைப் ையன்ைடுத்தக் கூ ோது என்று இந்திய ரி ர்வ் வங்கி
அறிவித்துள்ளது. திருத்தப்ைட் வங்கி ஒழுங்குமுபறச் ட் ம்-2020
ச யல்ைோட்டுக்கு வந்தபதயடுத்து இந்த அறிவிப்பு சவளியோனது.
நவ.24: டவற்றுருவம் அப ந்த பி.1.1.529 என்கிற கடரோனோ பவரஸ்
சதோற்று சதன் ஆப்பிரிகோவில் முதன்முபறயோகக் கண் றியப்ைட்டுள்ளது.
நவ.25: யுசனஸ்டகோ உைகப் ைோரம்ைரியக் குழுவின் உறுப்பினரோக
ஆசியோ-ைசிபிக்
பிரோந்தியத்திலிருந்து
இந்தியோ
டதர்வோனது.
இப்சைோறுப்பில் நோன்கு ஆண்டுகளுக்கு இந்தியோ இருக்கும்.
நவ.26: ர்வடத க் கோவல் அபமப்ைோன ‘இன் ர்டைோலி’ல் ஆசிய
நோடுகளின் பிரதிநிதியோக இந்தியோவின் ோர்பில் சிபிஐ சிறப்பு இயக்குநர்
பிரவீண் சின்ஹோ டதர்வோனோர்.
நவ.26: கடரோனோ பவரஸ் தடுப்புக்கு மூக்கு வழியோக மருந்பதச்
ச லுத்தும் ஸ்பிடரபய இந்தியோவின் ஐ.டி.சி. நிறுவனம் தயோரித்துள்ளது.
நவ.27: நிதி ஆடயோக் சவளியிட்டுள்ள டதசிய ைைைரிமோண குறியீட்டு
அறிக்பகயில், 51.91 தவீத ஏபை மக்களு ன் பிஹோர் மோநிைம்
முதலி த்பதப் பிடித்துள்ளது.
10. சிறுவர்களிப டய அதிகரிக்கும் உ ல் ைருமன் பிரச்சிபன: டதசிய
குடும்ை நை ஆய்வில் தகவல்
ைல்டவறு மோநிைங்கள், யூனியன்பிரடத ங்களில் டதசிய குடும்ைநை
ஆய்வு-5 (என்எஃப்எச்எஸ்) ந த்தப்ைட் து. சிறோர், சைரியவர்களிப டய
உ ல் ைருமன் பிரச்சிபன அதிகரித்துள்ளதோக அந்தஆய்வு முடிவுகள்
சதரிவிக்கின்றன.
க ந்த முபற நப சைற்ற என்எஃப்எச்எஸ்-4 ஆய்வில் 2.1% சிறுவர்கள்
உ ல் ைருமனோக இருந்தனர். தற்டைோது நப சைற்ற ஆய்வில் அது 3.4%
ஆக
அதிகரித்துள்ளது.
சிறுவர்கள்
மட்டுமல்ைோமல்
சைரியவர்களி த்திலும் இந்த உ ல் ைருமன் பிரச்சிபன உள்ளது. க ந்த
ஆய்வில் 20.6%ஆக இருந்த உ ல் ைருமனோன சைண்களின்
எண்ணிக்பக தற்டைோது 24% ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதுடைோை
ஆண்களின் எண்ணிக்பக 18.9 தவீதத்தில் இருந்து 22.9% ஆக
அதிகரித்துள்ளது.
மகோரோஷ்டிரோ, குெரோத், மிட ோரம், திரிபுரோ, ைட் த்தீவுகள், ெம்மு-கோஷ்மீர்,
உத்தரபிரடத ம், ச ல்லி, டமற்கு வங்கம், ஆந்திரோ, ை ோக் ஆகிய
மோநிங்கள், யூனியன் பிரடத ங்களில் 5 வயதுக்குக் குபறவோன
சிறுவர்களில் உ ல்ைருமன் எண்ணிக்பக அதிகரித்துள்ளது.
டகோவோ, தமிழ்நோடு, தோத்ரோ அன்ட் நோகர் ஹடவலி, ோமன் அன்ட் ப யூ
ஆகிய
மோநிைங்கள், யூனியன் பிரடத ங்களில் மட்டுடம 5
வயதுக்குள்ைட்
உ ல் ைருமன் பிரச்சிபனயுள்ள குைந்பதகள்
குபறவோக உள்ளனர்.





புதிய முக அங்கீகோர சதோழில்நுட்ைத்பத மத்திய அரசு அறிமுகம்
ச ய்துள்ளது.
இதுகுறித்து மத்திய ைணியோளோோா், சைோதுமக்கள் குபறதீோோா்ப்பு மற்றும்
ஓய்வூதியதோரோோா்கள் துபற அபமச் கம் திங்கள்கிைபம சவளியிட்
அறிக்பகயில் கூறியிருப்ைதோவது:
ஓய்வூதியதோரோோா்களுக்கு புதிய முக அங்கீகோர சதோழில்நுட்ைத்பத மத்திய
அபமச் ோோா் அறிமுகம் ச ய்துபவத்து டைசும்டைோது, ‘ஓய்வூதியதோரோோா்களின்
டதபவகபளப்
பூோோா்த்தி
ச ய்வதிலும்,
அவோோா்களின்
வோழ்பவ
எளிபமப்ைடுத்துதிலும் மத்திய அரசு மிகுந்த அக்கபற சகோண்டுள்ளது.
க ந்த 2014-ஆம் ஆண்டு ைோெக அரசு ஆட்சிக்கு வந்த உ டனடய,
ஓய்வூதியதோரோோா்களுக்கு
எண்ம
(டிஜிட் ல்)
ஆயுள்
ோன்றிதழ்
நப முபறபய அறிமுகம் ச ய்ய தீோோா்மோனித்தது. தற்டைோது, பிரத்டயக
முக
அங்கீகோர
சதோழில்நுட்ைம்
அறிமுகம்
ச ய்திருப்ைது,
ஓய்வூதியதோரோோா்களுக்கு டமலும் உதவியோக இருக்கும்.
இந்தப் புதிய சதோழில்நுட்ைத்தின் முைமோக மத்திய அரசுத் துபறகபளச்
ட ோோா்ந்த 68 ைட் ம் ஓய்வூதியதோரோோா்கள் மட்டுமின்றி, சதோழிைோளோோா்
வருங்கோை பவப்புநிதி (இபிஎஃப்ஓ) ந்தோதோரோோா்கள் மற்றும் மோநிை அரசு
துபறகபளச் ட ோோா்ந்த ஓய்வூதியதோரோோா்களும் ைைனப ய முடியும்.
டமலும், ஓய்வூதியதோரோோா்களிப டய விழிப்புணோோா்பவ ஏற்ைடுத்த எண்ம
(டிஜிட் ல்) பகடயடுகபள (இ-புக்சைட்) அறிமுகப்ைடுத்தவும், ட்விட் ோோா்,
முகநூல் மற்றும் யு-டியூப் உள்ளிட்
மூக ஊ கங்கள் மூைமோக
விழிப்புணோோா்பவ ஏற்ைடுத்துவதற்கும் மத்திய ஓய்வூதியத் துபற
ந வடிக்பக எடுத்து வருகிறது’ என்று மத்திய அபமச் ோோா் டைசியதோக
அந்த அறிக்பகயில் சதரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.
12. புலி டவட்ப குபறவு; யோபன டவட்ப அதிகரிப்பு: மக்களபவயில்
அரசு தகவல்
க ந்த 3 ஆண்டுகளில் புலிகள் டவட்ப யோ ப்ைடுவது சவகுவோகக்
குபறந்துவிட் து;
அடத
கோைகட் த்தில்
யோபனகள்
டவட்ப யோ ப்ைடுவது அதிகரித்துவிட் து என்று மக்களபவயில் அரசுத்
தரப்பில் திங்கள்கிைபம சதரிவிக்கப்ைட் து.
இது
சதோ ோோா்ைோன
டகள்விக்கு
மத்திய
சுகோதோரத்
துபற
இபணயபமச் ோோா் அஸ்வின் குமோோோா் ச ௌடை எழுத்து மூைம் அளித்த
ைதிலில் டமலும் கூறியதோவது:
க ந்த 3 ஆண்டுகளில் 58 புலிகள் டவட்ப யோ ப்ைட்டுள்ளன. இதில் 7
புலிகள் 2020-ஆம் ஆண்டிலும், 17 புலிகள் 2019-ஆம் ஆண்டிலும், 34
புலிகள் 2018-ஆம் ஆண்டிலும் சகோல்ைப்ைட் ன. அடத டநரத்தில் 201819-இல் 9 யோபனகளும், 2019-20-இல் 6 யோபனகளும், 2020-21இல்
14
யோபனகளும்
டவட்ப யோ ப்ைட்டுள்ளன.
எனினும்,
ஒட்டுசமோத்தத்தில் ட் விடரோதமோக விைங்குகள் டவட்ப யோ ப்ைடுவது
தீவிர ந வடிக்பககள் மூைம் குபறக்கப்ைட்டுள்ளன.

30 மோநிைங்களில் சைண்களுக்கும், 33 மோநிைங்களில் ஆண்களுக்கும்
உ ல் ைருமன் பிரச்சிபன உள்ளது. டமலும் அங்கு உ ல்
ைருமன்பிரச்சிபனயோல் ைோதிக்கப்ைட் வர் களின் எண்ணிக்பகயும்
அதிகரித்துள்ளது என ஆய்வில் சதரியவந்துள்ளது. சுகோதோரமற்ற
உணபவத் டதர்ந்சதடுத்தல், டைோதுமோனஉ ல் உபைப்பு இல்ைோததோல்
இந்த பிரச்சிபன ஏற்ைடுவதோக இந்திய மக்கள் சதோபக ைவுண்ட ஷன்
ச யல் இயக்குநர் பூனம் முட்டரெோ சதரிவித்துள்ளோர்.

2018-இல் ட் விடரோத டவட்ப கள் சதோ ோோா்ைோக 648 வைக்குகளும்,
2019-இல் 805 வைக்குகளும், 2020-இல் 601 வைக்குகளும் ைதிவு
ச ய்யப்ைட்டுள்ளன. இது சதோ ோோா்ைோக 2018-இல் 1,099 டைரும், 2019இல் 1,505 டைரும், 2020-இல் 1,231 டைரும் பகது ச ய்யப்ைட் னோோா்.

11. ஓய்வூதியதோரோோா்களுக்கு பிரத்டயக முக அங்கீகோர சதோழில்நுட்ைம்
அறிமுகம்

க ந்த 3 ஆண்டுகளில் 222 யோபனகள் மின் ோரம் ைோய்ந்து
உயிரிைந்தன. 45 யோபனகள் ரயிலில் அடிைட்டு இறந்தன. 2 யோபனகள்
விஷம் பவத்து சகோல்ைப்ைட் ன.

ஓய்வூதியதோரோோா்கள் ‘ஆயுள் ோன்றிதழ்’ அளிக்கும் நப முபறபய
டமலும் எளிதோக்கும் வபகயில், அவோோா்களுக்கோன பிரத்டயக முக
அங்கீகோர
சதோழில்நுட்ைத்பத
மத்திய
ைணியோளோோா்
துபற
இபணயபமச் ோோா்
ஜிடதந்திர
சிங்
திங்கள்கிைபம
அறிமுகம்
ச ய்துபவத்தோோோா்.
அதன்ைடி, அவோோா்களின் முக அங்கீகோரடம அவோோா்களின்
ோன்றுக்கோன ஆதோரமோக இனி எடுத்துக்சகோள்ளப்ைடும்.

ஆயுள்

அபனத்து
ஓய்வூதியதோரோோா்களும்
சதோ ோோா்ச்சியோக
ஓய்வூதியம்
சைறுவதற்கு, ஒவ்டவோோோா் ஆண்டும் ‘ஆயுள் ோன்றிதழ்’ (உயிரு ன்
இருப்ைதற்கோன அத்தோட்சி) மோோா்ப்பிப்ைது கட் ோயமோகும். ஆனோல், முதிய
வயதில் இந்தச் ோன்றிதபைப் சைறுவது மற்றும் மோோா்ப்பிப்ைதில் நீண்
வரிப யில்
கோத்திருப்ைது
உள்ளிட்
ைல்டவறு
சிரமங்கபள
ஓய்வூதியதோரோோா்கள் ந்தித்து வந்தனோோா். இதபன எளிதோக்கும் வபகயில்









2020-21-இல் டவட்ப , மின் ோரம் ைோய்வது, விஷம் பவத்து
சகோல்ைப்ைடுவது, ரயிலில் அடிைட்டு உயிரிைப்ைது என 93 யோபனகள்
உயிரிைந்துவிட் ன. இந்த எண்ணிக்பக 2019-20-இல் 99 ஆகவும்,
2018-19-இல் 115 ஆகவும் இருந்தது.

இறுதியோக ந த்தப்ைட் கணக்சகடுப்புகளின்ைடி இந்தியோவில் சுமோோோா்
27,000 யோபனகளும், 2,967 புலிகளும் உள்ளன.
13. ட்விட் ர் புதிய சிஇஓவின் வயது 37: உைகின் ோப் 500 நிறுவன
தபைபமச் ச யல் அதிகோரிகளில் மிகவும் இளபமயோனவர்
ட்விட் ர் நிறுவனத்தின் புதிய சிஇஓவோக அறிவிக்கப்ைட்டுள்ள இந்திய
வம் ோவளிபயச் ட ர்ந்த ைரோக் அகர்வோலுக்கு 37 வயதுதோன் ஆகிறது.
இதனோல், உைகளவில் ோப் 500 நிறுவனங்களின் சிஇஓக்களிடைடய
மிகவும் இபளபமயோனவர் என்ற அந்தஸ்பதப் ைரோக் அகர்வோல்
சைற்றுள்ளோர்.



 











மூக வபைதளங்களில் ஒன்றோன ட்விட் பர பிரைைங்கள் ைைரும்
உைகளவில் ையன்ைடுத்தி வருகின்றனர். முக்கிய தகவல் ைரிமோற்ற
தளமோகவும் ட்விட் ர் ச யல்ைட்டு வருகிறது. இந்நிபையில் ட்விட் ர்
சிஇஓ ைதவிபய டெக் ோர்ஸி டநற்று ரோஜினோமோ ச ய்தோர்.
இதபனத் சதோ ர்ந்து ட்விட் ர் நிறுவனத்தில் தபைபம சதோழில்நுட்ை
அதிகோரியோக (சிடிஓ) இருந்த ைரோக் அகர்வோல் ட்விட் ரின் புதிய
சிஇஓவோக அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளோர்.
ைரோக் அகர்வோல் 1984ல் பிறந்துள்ளோர். ைோதுகோப்பு கோரணங்களுக்கோக
ட்விட் ர் நிறுவனம் ைரோக் அகர்வோலின் பிறந்த டததிபய சவளியி
மறுத்துள்ளது. ஆனோல் அவர் 1984ல் பிறந்தோர் என்று மட்டும்
உறுதிப்ைடுத்தியுள்ளது. 1984 டம 14 ஆம் டததி, சமட் ோ இன்க் நிறுவனர்
மோர்க் ெூக்கர்ைர்க் பிறந்தோர். இப்டைோது, ைரோக் அகர்வோலும் 1984ல்
பிறந்துள்ளதோல். உைகின் ோப் 500 நிறுவனங்களின் சிஇஓக்களில்
ைரோக் அகர்வோலும், மோர்க் ெூக்கர்ைர்கும் மிகவும் இளபமயோனவர்கள்.
வோல் மோர்ட் சிஇஓ வோரன் ைஃப்ைட் தோன் வயது அதிகமோன சிஇஓ என
அறியப்ைடுகிறோர். அவருக்கு வயது 91.
யோர் இந்த ைரோக் அகர்வோல்?
இந்தியோவில் பிறந்த ைரோக் அக்ரவோல், மும்பை ஐஐடியில் ையின்றோர்.
பின்னர் ஸ் ோன்ஃடைோர்டு ைல்கபைக்கைகத்தில் ையின்றோர். க ந்த
2011ஆம் ஆண்டு ட்விட் ர் நிறுவனத்தில் சமன்சைோறியோளரோக
டவபையில் இபணந்தோர். அந்நிறுவனத்தின் தபைபம சதோழில்நுட்ைத்
தபைவர் ஆக இருந்த ஆ ம் அப்ைதவியில் இருந்து விைகியபத அடுத்து
மோர்ச் 8, 2018ல் ைரோக் அக்ரவோல் ட்விட் ரின் தபைபம சதோழில்நுட்ை
அதிகோரியோக (CTO) சைோறுப்டைற்றோர். இப்டைோது 2021 நவம்ைரில் ைரோக்
அகர்வோல், ட்விட் ரின் சிஇஓவோக ைதவி ஏற்றுள்ளோர்.
14. சமோத்த உள்நோட்டு உற்ைத்தியில் மத்திய அரசின் சுகோதோர ச ைவினம்
அதிகரிப்பு: டதசிய சுகோதோர கணக்கீட்டு அறிக்பகயில் தகவல்
இந்தியோவின் சமோத்த உள்நோட்டு உற்ைத்தியில் மத்திய அரசு
சுகோதோரத்துக்கோக ச ைவிட்டுள்ளதன் ைங்கு 1.15 தவீதத்திலிருந்து 1.35
தவீதமோக அதிகரித்துள்ளது.
இதுசதோ ோோா்ைோக 2017-18-ஆம் ஆண்டுக்கோன டதசிய
கணக்கீட்டு அறிக்பகயில் சதரிவிக்கப்ைட்டுள்ளதோவது:

சுகோதோர





என்ற
ச ட்களில்
ரஷியோவின்
ஈவ்ஜினி
கோோோா்டைோவ்ஸ்கிபய
வீழ்த்தினோோோா். இந்த ஆட் ம் 1 மணி டநரம் 8 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு
வந்தது.
இந்த ஆட் த்தில் ஆரம்ைத்திலிருந்டத ரோமநோதன் அைோரம் கோட் ,
ஈவ்ஜினியின் டைக்டஹண்ட் ஷோட் ஒன்று டைஸ் பைபன தோண்டிச்
ச ன்ற தருணத்தில் முதல் ச ட் ரோம்குமோோோா் வ மோனது. அதற்கு
முன்புதோன் ஒரு பிடரக் ைோய்ண்ட்ப ட வ் ச ய்திருந்தோோோா் ரோம்குமோோோா்.
சமோத்த ஆட் த்திலுடம அந்த ஒரு முபற தோன் அவோோா் பிடரக் ைோய்ண்ட்ப
ந்தித்திருந்தோோோா். இந்த ஆட் த்தில் அவரது ோோா்வ்களும் அைோரமோக
இருந்தன.
கோோா்மோன் ரன்னோோா் அப்: இதனிப டய, இத்தோலியில் நப சைற்ற ஐடிஎஃப்
பிள்யூ 25 மகளிோோா் ச ன்னிஸ் டைோட்டியில் இந்தியோவின் கோோா்மோன்
தண்டி இறுதிச் சுற்றில் டதோற்று ரன்னோோா் அப்-ஆக வந்தோோோா். அதில் அவோோா்
ஸ்விட் ோோா்ைோந்தின் சூ ன் சைண்ச ச்சியி ம் 4-6, 4-6 என்ற ச ட்களில்
வீழ்ந்தோோோா்.
ைோம்ப்ரி/பமடனனி டெோடிக்கு டகோப்பை: ஹரியோணோவில் நப சைற்ற
ஐடிஎஃப் எம்15 ஆ வோோா் ச ன்னிஸ் டைோட்டியில் இரட்ப யோோா் பிரிவில்
இந்தியோவின் யூகி ைோம்ப்ரி/ ோடகத் பமடனனி டெோடி 6-4 , 7-6 (7/4)
என்ற ச ட்களில் க இந்திய டெோடியோன பிரஜ்வோய் டதவ்/ரிஷி
சரட்டிபய வீழ்த்தி ோம்பியன் ஆகினோோா்.
தரவரிப யில் முன்டனற்றம்: ோம்பியனோகி 80 டரங்கிங் புள்ளிகள்
சைற்ற ரோம்குமோோோா்,
ோோா்வடத
தரவரிப யில் மீண்டும் 200
இ ங்களுக்குள்ளோக வந்து 186-ஆவது இ த்பதப் பிடித்து ஏடிபி
தரவரிப யில் இந்தியோோா்களில் முதல் வீரரோக இருக்கிறோோோா். பிரெடனஷ்
குடணஸ்வரன் (215), சுமித் நோகல் (218), முகுந்த் சிகுமோோோா் (417), ோடகத்
பமடனனி (559) ஆகிடயோோோா் இதர இந்தியோோா்களோவோோா்.
இரட்ப யோோா்கள் பிரிவிலும் 6 இ ங்கள் ஏற்றம் கண்டிருக்கும் ரோம்குமோோோா்,
146-ஆவது இ த்தில் இருக்கிறோோோா். அந்தப் ைட்டியலில் இந்தியோோா்களில்
முதல் வீரரோக டரோஹன் டைோைண்ணோ (46-ஆவது இ ம்) இருக்க, திவிஜ்
ரண் (120), பூரவ் ரோெோ (150), ஸ்ரீரோம் ைோைோஜி (170) ஆகிடயோோோா் பின்
சதோ ோோா்கின்றனோோா். மகளிோோா் ஒற்பறயோோா் பிரிவில் இந்தியோோா்களில் அங்கிதோ
சரய்னோ (188) முதலி த்தில் இருக்க, ரியோ ைோட்டியோ (426), ருதுெோ
டைோ டை (534), கோோா்மோன் தண்டி (578), ஜீல் டத ோய் (586) ஆகிடயோரும்
உள்ளனோோா்.

இந்தியோவின் சமோத்த உள்நோட்டு உற்ைத்தியில் மத்திய அரசு
சுகோதோரத்துக்கோக ச ைவிட் தன் ைங்கு க ந்த 2013-14-ஆம் ஆண்டில்
1.15 தவீதமோக இருந்தது. இது க ந்த 2017-18-ஆம் ஆண்டில் 1.35
தவீதமோக அதிகரித்தது.

இரட்ப யோோா் பிரிவில் ோனியோ மிோோா்ஸோ (63) முதலி த்தில் இருக்கிறோோோா்.
அங்கிதோ சரய்னோ (101), ருதுெோ டைோ டை (266), பிரோோோா்த்தனோ டதோம்ப்டர
(414), ரியோ ைோட்டியோ (434) ஆகிடயோோோா் உள்ளனோோா்.

க ந்த 2013-14-ஆம் ஆண்டில் சுகோதோரத்துக்கோன தனிநைரின்
ச ைவினம் ரூ.2,336-ஆக இருந்தது. இது 2017-18-ஆம் ஆண்டில்
ரூ.2,097-ஆக குபறந்துள்ளது.

16. 2015-ம் ஆண்டு மபை அளபவ ச ன்பன முந்தியதோ?

தனிநைோோா் ஒருவருக்கோன அரசின் சுகோதோர ச ைவினம் 2013-14-இல்
ரூ.1,042-ஆக இருந்தது. இது 2017-18-ஆம் ஆண்டுகளில் ரூ.1,753ஆக உயோோா்ந்துள்ளது.
2017-18-ஆம் ஆண்டு சுகோதோரத்துக்கோன சமோத்த ச ைவினத்தில்
மத்திய அரசின் ைங்கு 40.8 தவீதமோக அதிகரித்துள்ளது. இது 2013-14ஆம் ஆண்டு 28.6 தவீதமோக இருந்தது.
அரசின்
தற்டைோபதய
சுகோதோர
ச ைவினத்தில்
ஆரம்ைகட்
சிகிச்ப களுக்கோன ைங்கு 2013-14-ஆம் ஆண்டில் 51.1 தவீதமோக
இருந்தது. அந்தச் சிகிச்ப களுக்கோன ச ைவினம் 2017-18-ஆம்
ஆண்டில் 54.7 தவீதமோக அதிகரித்துள்ளது.

வ கிைக்கு ைருவமபை கோைத்தில் தமிைகம் மற்றும் புதுச்ட ரியில்
அக்ட ோைர் 1-ந்டததி முதல் நவம்ைர் 29-ந்டததி (டநற்று) வபரயிைோன
கோைக்கட் த்தில் இயல்ைோன மபை அளவு 353.7 மி.மீ. ஆகும். தற்டைோது
வ கிைக்கு ைருவமபை தனது தோரோளத்பத கோட்டியதோல் இந்த ஆண்டு
இந்த கோைக்கட் த்தில் 634.9 மி.மீ. மபை ைதிவோகி உள்ளது. இது
இயல்ைோன அளபவ கோட்டிலும் 80 தவீதம் அதிகம் ஆகும்.
இடத கோைக்கட் த்தில் ச ன்பனயில் 615.5 மி.மீ. மபை சைய்திருக்க
டவண்டும். ஆனோல் ச ன்பனவோசிகள் டைோதும்.., டைோதும்.., என்று
ச ோல்லும் அளவுக்கு 1,125.9 மி.மீ. மபை ைதிவோகியுள்ளது. இது இயல்ைோன
அளபவ வி வும் 83 தவீதம் அதிகம் ஆகும். எனடவ ச ன்பனயில்
வரைோறு கோணோத வபகயில் இந்த ஆண்டு மபைப்சைோழிவு இருப்ைதோக
அபனவரும் டைசிக்சகோள்கின்றனர்.

அரசின் தற்டைோபதய சுகோதோர ச ைவினத்தில் ஆரம்ை மற்றும்
உயோோா்நிபை
சிகிச்ப களுக்கோன
ச ைவினத்தின்
ைங்கு
80
தவீதத்துக்கும் அதிகமோக உள்ளது என்று சதரிவிக்கப்ைட் து.

வோனிபை ஆய்வு பமயம்

இதுகுறித்து மத்திய சுகோதோரச் ச யைோோா் ரோடெஷ் பூஷண் கூறுபகயில்,
‘‘நோட்டின் சமோத்த உள்நோட்டு உற்ைத்தியில் சுகோதோரத்துக்கோன அரசு
ச ைவினத்தின் ைங்கு சதோ ோோா்ந்து அதிகரித்து வருவபத டதசிய சுகோதோர
கணக்கீட்டு அறிக்பக எடுத்துபரக்கிறது’’ என்று சதரிவித்தோோோா்.

இந்த ஆண்டு நவம்ைர் மோதத்தில் வ கிைக்கு ைருவமபை அதிகைட் மோக
புதுச்ட ரியில் 104 ச .மீ. ைதிவோகி உள்ளது. அடுத்து கோபரக்கோலில் 102
ச .மீ. மபை சைய்து இருக்கிறது. ச ன்பனயில் 91 ச .மீ., ச ங்கல்ைட்டு
மோவட் த்தில் 86 ச .மீ., க லூர் மோவட் த்தில் 84 ச .மீ. மபை ைதிவோகி
இருக்கிறது.

15. ரோம்குமோருக்கு முதல் ட ைஞ்ெோோா் ைட் ம்

க ந்த 2015-ம் ஆண்டு ன் ஒப்பிடுபகயில், அப்டைோது வ கிைக்கு
ைருவமபை கோைத்தில் ச ன்பனயில் 161 ச .மீ. மபை சைய்திருந்தது.
நவம்ைர் மோதத்தில் மட்டும் 102 ச .மீ. மபை ைதிவோகி இருந்தது. எனடவ
2015-ம் ஆண்டுதோன் மபைப்சைோழிவு அதிகம். அப்டைோது கோஞ்சிபுரம்

ைஹ்பரனில் நப சைற்ற ஏடிபி ட ைஞ்ெோோா் டூோோா் ச ன்னிஸ் டைோட்டியில்
இந்தியோவின் ரோம்குமோோோா் ரோமநோதன் ைட் ம் சவன்றோோோா்.
தமிைக வீரரோன அவோோா், ட ைஞ்ெோோா் டைோட்டியில் ஒற்பறயோோா் ைட் ம்
சவன்றது இது முதல் முபறயோகும். இறுதிச் சுற்றில் ரோம்குமோோோா் 6-1, 6-4









இதுசதோ ர்ைோக ச ன்பன வோனிபை ஆய்வு பமயத்தின் இயக்குனர்
நோ.புவியர ன் விளக்கம் அளித்துள்ளோர். அவர் கூறியதோவது:-



 











மோவட் த்தில் 106 ச .மீ. மபையும், க லூர் மோவட் த்தில் 72 ச .மீ.,
புதுச்ட ரியில் 81 ச .மீ. அளவு மபைப்சைோழிவு இருந்தது.
இவ்வோறு அவர் கூறினோர்.
17. தமிழ்நோடு சுற்றுைோத் துபறக்கு இந்தியோ டுட வைங்கிய மூன்று
விருதுகபள முதல்வர் மு.க.ஸ் ோலினி ம் கோண்பித்து வோழ்த்து சைற்றோர்
அபமச் ர் மதிடவந்தன்
தமிழ்நோடு முதைபமச் ர் மு.க.ஸ் ோலிபன இன்று (29.11.2021)
தபைபமச் ச யைகத்தில், சுற்றுைோத் துபற அபமச் ர் ோக் ர் மோ.
மதிடவந்தன் ந்தித்து, ச ல்லியில் 12.11.2021 அன்று நப சைற்ற
இந்தியோ டுட சுற்றுைோ மோநோடு மற்றும் விருது வைங்கும் விைோவில்,
தமிழ்நோடு சுற்றுைோத் துபறக்கு சிறந்த மபைகளுக்கோன வபகப்ைோடு
பிரிவில் குன்னூருக்கு வைங்கப்ைட் முதலி த்திற்கோன விருது, சிறந்த
விைோவிற்கோக தமிழ்நோட்டின் சைோங்கல் ைண்டிபகக்கு வைங்கப்ைட்
முதலி த்திற்கோன விருது, இயற்பக எழில்சகோஞ்சும் கோட்சிகள்
அபமயப்சைற்ற
ோபைக்கோக
சகோல்லிமபைக்கு
வைங்கப்ைட்
இரண் ோம் இ த்திற்கோன விருது, ஆகிய மூன்று விருதுகபள
கோண்பித்து வோழ்த்து சைற்றோர்.
இந்தியோ டுட சுற்றுைோ கருத்துக்கணிப்பு மற்றும் விருதுகள் 2021க்கோக இந்தியோவின் பிரைை சுற்றுைோத்தைங்கபள டதர்வு ச ய்ய
இந்தியோ டுட குழுமம் நோடு தழுவிய வோக்சகடுப்பை ந த்தியது.
ைல்டவறு மோநிைங்கள் ைல்டவறு சுற்றுைோத் தைங்கள் இதற்குப்
ைரிந்துபரத்தன. பின்னர் அபவ ைல் ஊ கம் (Multi Media) வோயிைோக
சவளியி ப்ைட் ன. இறுதி முடிவுகள் கணக்சகடுப்பின் அடிப்ைப யில்
முடிவுகள் சவளியி ப்ைட் ன.
அதன் அடிப்ைப யில், ச ல்லியில் 12.11.2021 அன்று நப சைற்ற இந்தியோ
டுட சுற்றுைோ மோநோடு மற்றும் விருது வைங்கும் விைோவில், ஒன்றிய
ைண்ைோடு, சுற்றுைோ மற்றும் வ கிைக்கு மோநிைங்கள் டமம்ைோட்டுத் துபற
அபமச் ர் ஜி. கிஷன் சரட்டி அவர்கள், தமிழ்நோடு சுற்றுைோத்துபறக்கு
சிறந்த மபைகளுக்கோன வபகப்ைோடு பிரிவில், நீைகிரி மோவட் த்தின்
குன்னூருக்கு முதலி த்திற்கோன விருதிபனயும், விைோப் பிரிவில், சிறந்த
விைோவோக தமிழ்நோட்டின் சைோங்கல் ைண்டிபகக்கு முதலி த்திற்கோன
விருதிபனயும், இயற்பக எழில்சகோஞ்சும் கோட்சிகள் அபமயப்சைற்ற
ோபைக்கோக, நோமக்கல் மோவட் த்தில் உள்ள சகோல்லிமபைக்கு
இரண் ோம் இ த்திற்கோன விருதிபனயும் வைங்கினோர்.
இந்த நிகழ்வின்டைோது, சுற்றுைோ, ைண்ைோடு மற்றும் அறநிபையங்கள்
துபற முதன்பமச் ச யைோளர் ோக் ர் பி. ந்தர டமோகன், சுற்றுைோத்துபற
இயக்குநர் ந்தீப் நந்தூரி, ஆகிடயோர் உ னிருந்தனர்.

18. ஏ.ஆர்.ரகுமோனுக்கு ர்வடத விருது
மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் சவளியோன டரோெோ ை த்தின் மூைம்
அறிமுகமோன ஏ.ஆர்.ரகுமோன் சதோ ர்ந்து சைரிய நடிகர்கள் ை ங்களுக்கு
இப யபமத்து
முன்னணி
இப யபமப்ைோளரோக
உயர்ந்தோர்.
ரஜினியின்
முத்து,
சிவோஜி,
எந்திரன்,
2.0
ை ங்களுக்கு
இப யபமத்துள்ளோர். இந்தி, சதலுங்கு, ஆங்கிைம் உள்ளிட் ைல்டவறு
சமோழித் திபரப்ை ங்களுக்கும் இப யபமத்து இருக்கிறோர். டதசிய
விருது, டகோல் ன் குடளோப் விருது, ைோப் ோ விருது உள்ளிட் ைை
விருதுகள் சைற்றுள்ள அவர் "ஸ்ைம் ோக் மில்லியனியர்" என்ற ஆங்கிைத்
திபரப்ை த்திற்கு இப யபமத்து உைக சினிமோ துபறயின் உயரிய
விருதோன ஆஸ்கோர் விருபத சவன்றோர்.
2010-ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசின் "ைத்ம பூஷன்" விருது சைற்றோர்.
இந்த நிபையில் இன்சனோரு
ர்வடத
அங்கீகோரமோக எகிப்தில்
நப சைற்று வரும் 43-வது சகய்டரோ ர்வடத திபரப்ை விைோவில்
ஏ.ஆர்.ரகுமோனுக்கு
ர்வடத
அளவில் புகழ் சைற்ற இந்திய
இப யபமப்ைோளர் என்ற விருது வைங்கப்ைட்டு உள்ளது. இபதயடுத்து
திபரயுைகினரும் ரசிகர்களும் அவருக்கு வோழ்த்து சதரிவித்து
வருகிறோர்கள்.
19. இந்தியோவில் உள்ள அபனத்து மோநிைங்களின் ஒட்டுசமோத்த
ச யல்திறனு ன் சிறந்து விளங்கும் சைரிய மோநிைமோக தமிழ்நோடு டதர்வு:
முதல்வர் மு.க.ஸ் ோலினுக்கு விருது வைங்கப்ைட் து
இந்தியோவில் உள்ள அபனத்து மோநிைங்களின் ஒட்டுசமோத்த
ச யல்திறனு ன் சிறந்து விளங்கும் சைரிய மோநிைமோக தமிழ்நோடு டதர்வு
ச ய்யப்ைட்டு, முதல்வர் மு.க.ஸ் ோலினுக்கு விருது வைங்கப்ைட் து.













ஒட்டுசமோத்த ச யல்திறனில் சிறந்து விளங்கும் சைரிய மோநிைமோக
தமிழ்நோடு டதர்வு ச ய்யப்ைட்டு இந்தியோ டுட நிறுவனத்தோல் முதல்வர்
மு.க.ஸ் ோலினுக்கு
விருது
வைங்கப்ைட்டுள்ளது.
விருபத
சைற்றுக்சகோண் முதல்வர் மு.க.ஸ் ோலின் டைசியதோவது: இந்தியோவின்
மூக, அரசியல், சைோருளோதோர, கபை மற்றும் ைண்ைோட்டு தட்ை
சவப்ைங்கபள ச ோல்கின்ற தபைசிறந்த இதைோன இந்தியோ டுட வின்
ோர்பில் வைங்கப்ைடும் விருதிபன சைறுவதில் மகிழ்ச்சி அப கிடறன்.
ஆசிரியர் குழுவுக்கு எனது சநஞ் ோர்ந்த நன்றிபய சதரிவித்துக்
சகோள்கிடறன்.
இந்தியோ டுட இதழின் இயக்குநர் எனக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பி
இருந்தோர். அந்த கடிதத்தில் இந்தியோ முழுவதும் உள்ள அபனத்து
மோநிைங்களின் ச யல்ைோட்ப கணித்ததோகவும், அதில் ஒட்டுசமோத்த
ச யல்திறனிலும் சிறந்து விளங்கும் சைரிய மோநிைமோக தமிழ்நோடு டதர்வு
ச ய்யப்ைட்டுள்ளது என்ைபதயும் சதரிவித்து இருந்தோர். இபத
ைடித்தடைோது நோன் அப ந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளடவ இல்பை. இது
தனிப்ைட்
எனக்கு கிப த்த சைருபம அல்ை, ஒட்டுசமோத்தமோக
தமிழ்நோட்டு மக்களுக்கு கிப த்த சைருபம ஆகும். தமிழ்நோட்டுக்கு
கிப த்த சிறப்பு ஆகும். இந்த விருபத, தமிழ்நோட்டு மக்கள்
அபனவருக்கும் ச ோந்தமோக்க விரும்புகிடறன்.
நோன்
முதைபமச் ரோக
சைோறுப்டைற்றடைோது
சகோடரோனோ
சைருந்சதோற்றின் கோரணமோன மோசைரும் சநருக்கடி கோைமோக அது
இருந்தது. நிதி சநருக்கடியும், மருத்துவ சநருக்கடியும் ட ர்ந்து
வபதத்தது. 5 ைட் ம் டகோடி ரூைோய் க னில் இருக்கும் நிர்வோகமோகவும்
இருந்தது. அத்தபகய சூைலில் அரசின் துரிதமோன ந வடிக்பகயோலும்,
மக்களின் தியோக உணர்வோலும் சகோடரோனோபவ சவன்டறோம்.
ஊர ங்கு மூைமோக வோழ்வோதோரம் இைந்த மத்தியதர வர்க்கத்தினருக்கும்
உதவிகள்
ச ய்துசகோண்ட
சகோடரோனோவுக்கும்
முற்றுப்புள்ளி
பவத்டதோம்.
அப்டைோது, இந்தியோவின் முன்னணி ஊ க நிறுவனங்கள் என்பன
ைோரோட்டி எழுதினோர்கள். இந்தியோவின் தபைசிறந்த முதைபமச் ர் நம்ைர் 1 முதைபமச் ர் என்றும் கருத்துக்கணிப்புகபள சவளியிட் ோர்கள்.
அது சதோ ர்ைோக என்பன ஊ கத்தினர் டகட் டைோது, நோன் நம்ைர் 1
என்று ச ோல்வபத வி , தமிழ்நோடு நம்ைர் 1 ஆக டவண்டும், அதுதோன்
என்னுப ய விருப்ைம் என்று நோன் ச ோன்டனன். அந்த அடிப்ைப யில்
ைோர்த்தோல் இந்தியோ டுட இதைோனது தமிழ்நோடு நம்ைர் ஒன் என்று
அறிவித்துள்ளது மிகமிக மகிழ்ச்சிக்குரியதோக அபமந்துள்ளது. நம்ைர் 1
என்று ச ோன்னபிறகு தோன் எனக்கு ையடம வருகிறது. இதபன தக்க
பவப்ைதற்கோக முன்பை வி கூடுதைோக நோன் உபைத்தோக டவண்டும்
என்று நோன் உறுதி எடுத்துக் சகோள்கிடறன்.
ைத்து ஆண்டுகளோக மிகமிக டமோ மோன நிபையில், அபனத்து
துபறகளிலும் ைோழ்ைட்டு கி ந்த தமிழ்நோட்ப மீட்ச டுப்ைது என்ைது
ோதோரணமோனது அல்ை. நோபளக்டக ந ந்து விடும் என்று நம்பும்
கற்ைபனவோதி அல்ை நோன். ரியோன இைக்பக பவத்து, சதோ ர்ச்சியோக
உபைத்தோல், தமிழ்நோடு இைந்த சைருபமபய மீண்டும் அப யும் என்ற
நம்பிக்பக எனக்கு உண்டு. அதபன டநோக்கித்தோன் உபைத்துக்
சகோண்டு இருக்கிடறோம்; ஓடிக் சகோண்டு இருக்கிடறோம். மூகம் - கல்வி
- சைோருளோதோரம் - சதோழில் வளர்ச்சி - சதோழில்நுட்ை வளர்ச்சி ஆகிய
அபனத்திலும் ஒருட ர வளர டவண்டும் என்ைதுதோன் எங்களது
ஆட்சியின் இைக்கணம் ஆகும். அபனத்து துபறயும் வளர டவண்டும்.
அபனத்து
மூகமும் டமம்ைோடு அப ய டவண்டும். அபனத்து
சதோழில்களும் சிறக்க டவண்டும். அபனத்து மோவட் ங்களும் ச ழிக்க
டவண்டும் என்ைதுதோன் எங்களது இைக்கு.
இந்த இைக்பக அப வதற்கோக எங்கபள நோங்கடள ஒப்ைப த்துக்
சகோண்டுள்டளோம்.
இந்த
இைக்கு
என்ைது
தனிப்ைட்
ஒரு
முதைபமச் ரின் இைக்கோக இல்ைோமல், ஒரு அபமச் ரபவயின்
இைக்கோக மட்டும் இல்ைோமல், அபனத்து அரசு அதிகோரிகளின் இைக்கோக
மோறி உள்ளது. இத்தபகய சிந்தபனபய மக்கள் மனதிலும்
விபதத்துள்டளோம். முதைபமச் ரோன என்னில் சதோ ங்கி கப க்டகோடி
மனிதர் வபரக்கும் தபைசிறந்த தமிழ்நோட்ப
உருவோக்குவதற்கு
உறுதி
பூண்டுள்டளோம்.
சதோழில்
துபறயிலும்,
கல்வியிலும்,
டவபைவோய்ப்பிலும், சைோருளோதோர வளர்ச்சி குறியீடுகளிலும், மூக
குறியீடுகளிலும், இந்தியோவில் தபைசிறந்த முதன்பம மோநிைமோக
தமிழ்நோடு விபரவில் முன்சனடுக்கப்ைடும்.
அதற்கோன
ஊக்க
க்தியோக
இந்த
விருது
அபமந்துள்ளது.
மோநிைங்களின் நிபை குறித்து நோங்கள் எந்த மோதிரியோன ஆய்பவ
ச ய்கிடறோம் என்ைபத நீங்கள் விளக்கி உள்ளீர்கள். அத்தபகய
அபனத்து ஆய்வுகளிலும் தமிழ்நோடு முந்திச் ச ல்வபத நீங்கள்



 











கணித்துள்ளீர்கள். இத்தபகய கணிப்புகளின்டைோது உங்களுக்கு
ைல்டவறு தகவல்கள் கிப த்திருக்கும். அதில் நோங்கள் திருத்திக்
சகோள்ள டவண்டியபவகளும் இருந்திருக்கும். அவற்பறயும் தமிழ்நோடு
அரசுக்கு நீங்கள் வைங்க டவண்டும் என்று டகட்டுக் சகோள்கிடறன்.
எத்தபகய ஆடைோ பனகபளயும் - திறந்த மனத்து ன் ைரிசீலிக்க
தமிழ்நோடு அரசு தயோரோக இருக்கிறது. இவ்வோறு அவர் கூறினோர்.

20. ‘பிரிக்ஸ்’ திபரப்ை விைோவில் தனுஷுக்குக் கிப த்த கவுரவம்
டதசிய விருபதத் சதோ ர்ந்து ‘பிரிக்ஸ்’
திபரப்ை
விைோவில்
தனுஷுக்குச் சிறந்த நடிகருக்கோன விருது வைங்கப்ைட்டுள்ளது.
சவற்றிமோறன் இயக்கத்தில் தனுஷ், மஞ்சு வோரியர், பிரகோஷ்ரோஜ், ைசுைதி,
சகன் கருணோஸ் உள்ளிட் ைைர் நடிப்பில் சவளியோன ை ம் 'அசுரன்'.
விமர் ன ரீதியோகவும், வசூல் ரீதியோகவும் இந்தப் ை த்துக்கு மோசைரும்
வரடவற்பு கிப த்தது.





இதற்கு, டவளோண்பம மற்றும் விவ ோயிகள் நைத்துபற அபமச் கம்
ோர்பில் எழுத்துப்பூர்வமோக ைதிைளிக்கப்ைட்டுள்ளது. அதில், க ந்த 2018ம்
ஆண்டு முதல் 2020ம் ஆண்டு வபரயிைோன கோைகட் த்தில்
தற்சகோபை
ச ய்துசகோண்
விவ ோயிகளின்
எண்ணிக்பக
குறிப்பி ப்ைட்டுள்ளது.
அதன்ைடி, 2018ம் ஆண்டு நோடு முழுவதும் 5,763 விவ ோயிகள்
தற்சகோபை ச ய்துசகோண்டுள்ளனர். 2019ம் ஆண்டு 5,957 டைரும்,
2020ம் ஆண்டு 5579 டைரும் தற்சகோபை ச ய்துசகோண்டுள்ளனர்.
இந்த 3 ஆண்டுகளிலும் மகோரோஷ்டிரோவில் தோன் விவ ோயிகள்
தற்சகோபை அதிகமோக கோணப்ைடுகிறது.
2018ம் ஆண்டு 2239 டைரும், 2019ம் ஆண்டு 2680 டைரும், 2020ம்
ஆண்டு 2567 டைரும் தற்சகோபை ச ய்துசகோண்டுள்ளனர். தமிைகத்பத
சைோறுத்தவபர 2018ம் ஆண்டு 6 டைரும், 2019ம் ஆண்டு 6 டைரும்,
2020ம் 79 டைரும் தற்சகோபை ச ய்துசகோண்டுள்ளனர்.

மீைத்தில் ச ல்லியில் ந ந்த 67-வது டதசிய திபரப்ை
விருது
வைங்கும் விைோவில் 'அசுரன்' ை த்துக்கோகச் சிறந்த நடிகருக்கோன டதசிய
விருபதப் சைற்றோர் தனுஷ். இப்ை ம் சதலுங்கில் ‘நோரப்ைோ’ என்ற
சையரில் ரீடமக் ச ய்யப்ைட்டு அங்கும் நல்ை வரடவற்பைப் சைற்றது.

ைருவமபை ரியோன டநரத்தில் சைய்யோதது, ையிர்கள் வீணோகி நஷ் ம்
விபளவிப்ைது, உறுதியோன நீர் ஆதோரங்கள் இல்ைோதது, ையிர்கள் மீதோன
பூச்சி மற்றும் டநோய்களின் தோக்குதல் ஆகியபவடய விவ ோயிகளின்
தற்சகோபைக்கு கோரணங்களோக மத்திய அரசு நோ ோளுமன்றத்தில்
கூறியுள்ள ைதிலில் சதரிவித்துள்ளது.

இந்நிபையில் டகோவோவில் நப சைற்று வரும் ர்வடத த் திபரப்ை
விைோவில் நிபறவு நிகழ்ச்சி டநற்று நப சைற்றது. டகோவோ ர்வடத த்
திபரப்ை விைோவு ன் முதன்முபறயோக ‘பிரிக்ஸ்’ 6-வது திபரப்ை
விைோவும் நப சைற்றது. இதில் பிடரசில், ரஷ்யோ, இந்தியோ, சீனோ, சதன்
ஆப்பிரிக்கோ உள்ளிட் நோடுகளின் ை ங்கள் திபரயி ப்ைட் ன.

23. அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் ைணியிலிருந்து ஓய்வு சைற்றோர்: க ற்ைப
புதிய தளைதி ஹரி குமோர் சைோறுப்டைற்பு

இந்த விைோவில் இந்தியோ ோர்பில் டைோட்டியிட் ‘அசுரன்’ ை த்துக்கோக
தனுஷுக்குச் சிறந்த நடிகருக்கோன விருது வைங்கப்ைட் து. இதபன
தனுஷ் தனது ட்விட் ர் ைக்கத்தில் ைகிர்ந்துள்ளோர்.
21. ச ன்பனயில் 1,000 மி.மீ. டமல் மபை சைோழிவு: 206 ஆண்டுகளில்
3-ஆவது முபற
ச ன்பனயில் 1815-ஆம் ஆண்டு முதல் 2021-ஆம் ஆண்டு
வபரயிைோன 206 ஆண்டுகளில் நவம்ைோோா் மோதத்தில் மட்டும் 3-ஆம்
முபறயோக 1,000 மில்லி மீட் ருக்கு டமல் மபை ைதிவோகி உள்ளது.
வ கிைக்குப்
ைருவமபைபயப்
சைோறுத்தவபர
ஆண்டுடதோறும்
அக்ட ோைரில் சதோ ங்கி டி ம்ைோோா் வபர தமிைகத்தின் சைரும்ைோைோன
ைகுதிகளில் மபை சைய்யும். குறிப்ைோக ச ன்பன உள்ளிட் க டைோர
மோவட் ங்களில் அதிக மபை சைோழிவு இருக்கும். சிை ஆண்டுகள்
வ கிைக்குப் ைருவமபை ரிவர சைய்யோமல் டைோனோலும், சைரும்ைோைோன
ஆண்டுகளில் வ கிைக்குப் ைருவமபை கோைகட் த்தில் ைைத்த மபை
சைய்துள்ளது. இதில், குறிப்ைோக க ந்த 1918, 2015 மற்றும் 2021-ஆம்
ஆண்டுகளில் நவம்ைோோா் மோதத்தில் மட்டும் 1,000 மில்லி மீட் ருக்கு டமல்
மபை சைோழிந்துள்ளது.
206
ஆண்டுகளில்...:
வ கிைக்குப்
ைருவமபை
தற்டைோது
தீவிரமப ந்துள்ளதோல் ச ன்பன, திருவள்ளூோோா், கோஞ்சிபுரம், க லூோோா்,
டவலூோோா்
உள்ளிட்
வ
மோவட் ங்களிலும்,
திருசநல்டவலி,
கன்னியோகுமரி உள்ளிட் பிற மோவட் ங்களிலும் மிக ைைத்த மபை
சைய்து வருகிறது.

இந்திய க ற்ைப யின் புதிய தளைதியோக அட்மிரல் ஆர். ஹரி குமோர்
டநற்று சைோறுப்டைற்றுக் சகோண் ோர்.
க ற்ைப தளைதியோக இருந்த அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் ைதவிக்கோைம்
முடிவுறுவபத அடுத்து துபண அட்மிரல் ஹரிகுமோர் புதிய தளைதியோக
நியமனம் ச ய்யப்ைட் ோர்.
41 வரு ங்களோக க ற்ைப ட பவயில் இருந்த அட்மிரல் கரம்பீர் சிங்
டநற்று ைணியிலிருந்து ஓய்வு சைற்றோர். இபதயடுத்து அவரி மிருந்து
புதிய சைோறுப்பை ஹரி குமோர் ஏற்றுக் சகோண் ோர். ச ல்லியில் உள்ள
சதற்கு பிளோக்கில் நப சைற்ற எளிய விைோவில் நோட்டின் க ற்ைப புதிய
தளைதியோக ஹரிகுமோர் சைோறுப்டைற்றுக் சகோண் ோர். அப்டைோது அவபர
க ற்ைப யின் மூத்த அதிகோரிகள் வரடவற்றனர். சதோ ர்ந்து வீரர்கள்
நிபனவி த்தில் அவர் மரியோபத ச லுத்தினோர்.
க ற்ைப தளைதியோக சைோறுப்டைற்கும் முன்பு டமற்கு க ற்ைப ப்
பிரோந்திய தளைதியோக ஹரி குமோர் ைணியோற்றி வந்தோர்.
1962-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12-ம் டததி பிறந்த ஹரி குமோர், 1983-ம் ஆண்டு
ெனவரி 1-ம் டததி இந்திய க ற்ைப ைணியில் ட ர்ந்தோர். தனது 39
வரு அனுைவத்தில் இந்திய க டைோர கோவல் ைப யின் சி-01 கப்ைல்,
இந்திய க ற்ைப க்கு ச ோந்தமோன நிஷோங்க், டகோரோ, ரன்வீர், விமோனம்
தோங்கி டைோர்க் கப்ைைோன ஐஎன்எஸ் விரோட் ஆகியவற்றில் கமோண் ரோக
ைதவி வகித்துள்ளோர்.
இவர் இந்திய க ற்ைப யின் 25-வது தளைதி ஆவோர். அசமரிக்கோவில்
உள்ள டநவல் வோர் கல்லூரி, மத்தியபிரடத த்தில் உள்ள ஆர்மி வோர்
கல்லூரி, பிரிட் னில் உள்ள ரோயல் கோடைஜ் ஆஃப் டிைன்ஸ் ஸ் டீஸ்
ஆகியவற்றில் ைல்டவறு ைடிப்புகபள முடித்துள்ளோர் ஹரி குமோர்.

இந்த ஆண்டு ச ன்பனயில் நவம்ைோோா் 1-ஆம் டததி முதல் நவம்ைோோா் 30ஆம் டததி வபரயிைோன 30 நோள்களில் மட்டும் 1,076 மில்லி மீட் ோோா்
மபை சைய்துள்ளது. ச ன்பனயில் 1815-ஆம் ஆண்டு முதல் சைய்த
மபை அளவு குறித்த தகவல்களின் அடிப்ைப யில், 1815-ஆம் ஆண்டு
நவம்ைோோா் மோதத்தில் 842 மி.மீட் ோோா் மபை சைோழிந்துள்ளது. இபதயடுத்து,
1918-ஆம் ஆண்டு நவம்ைோோா் மோதத்தில் 1,088 மில்லி மீட் ரும், 2015-ஆம்
ஆண்டு நவம்ைோோா் மோதத்தில் 1,049 மில்லி மீட் ரும், 2021-ஆம் ஆண்டில்
நவம்ைோோா் 30-ஆம் டததி வபர 1,055 மில்லி மீட் ோோா் மபை சைோழிந்துள்ளது.
குபறவோக 1896-ஆம் ஆண்டும், 1997-ஆம் ஆண்டும் நவம்ைோோா்
மோதத்தில் 831 மில்லி மீட் ோோா் மபை சைோழிந்துள்ளது.
22. இந்தியோவில் க ந்த 3 ஆண்டுகளில் 17,299 விவ ோயிகள்
தற்சகோபை..!
தபைநகர் டில்லியில் நோ ோளுமன்ற குளிர்கோை கூட் த்சதோ ர்
நப சைற்று வருகிறது. அதன் ஒருைகுதியோக, க ந்த 3 ஆண்டுகளில்
ந ந்த விவ ோயிகள் தற்சகோபை குறித்தும், அதற்கோன கோரணங்கள்
குறித்தும் உறுப்பினர்கள் ோர்பில் டகள்வி டகட்கப்ைட் து.











