
        

    

1. சிறார் திருமணத் தடை (திருத்தம்) மச ாதாடை ஆராய 

அடமக்கப்பட்ை நாைாளுமன்றக் குழுவில் எத்தடை பபண் 

நாைாளுமன்ற உறுப்பிைர்கள் உள்ளைர்? 

அ) 01  

ஆ) 02 

இ) 03 

ஈ) 04 

✓ சிறார் திருமணத் தடை (திருத்தம்) மச ாதாடை ஆய்வு 

ச ய்ய நியமிக்கப்பட்ை 31 சபர்சகாண்ை நாைாளுமன்றக் 

குழுவில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி சுஷ்மிதா சதவ் 

மட்டுசம சபண்மணியாைார்.  

✓ சபண்களுக்கான  ட்ைப்பூர்ை திருமண ையடத 21ஆக 

உயர்த்த இம்மச ாதா எண்ணுகிறது. தற்சபாது, ஆண்க 

-ளுக்கான குடறந்தபட்  திருமண ையது 21ஆகவும், 

சபண்களுக்கு குடறந்தபட்  திருமண ையது 18ஆகவும் 

உள்ளது. சபண்களின் திருமண ையடத உயர்த்தும் 

திட்ைம் செயா செட்லி தடைடமயிைான NITI ஆசயாக் 

பணிக்குழுைால் பரிந்துடரக்கப்பட்ைது. 

 

2. எந்த நிறுைைத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ‘5ஆம் தடை 

முடற நுண்ணடை ஈர்ப்பிகடள’ உருைாக்கியுள்ளைர்? 

அ) ஐஐடி சமட்ராஸ் 

ஆ) ஐஐடி பாம்சப 

இ) சகரள பல்கடைக்கழகம்  

ஈ) IISc, சபங்களூரு 

✓ சகரள பல்கடையின் இயற்பியல் துடற சபராசிரியர்களு 

-ம் ஆராய்ச்சி அறிஞர்களும் ஐந்தாம் தடைமுடற நுண் 

அடை ஈர்ப்பிகடள உருைாக்கியுள்ளனர். இது மின்காந்த 

கதிர்வீச்சுக்கு எதிராக ஒரு பயனுள்ள கை மாக 

பயன்படுகிறது. மின்காந்த குறுக்கீடு உயிரினங்களின் 

நைத்திற்கு தீங்கானது என அறியப்படுகிறது. 

✓ இது உயர்தர மின்னணு  ாதனங்கடளயும் பாதிக்கிறது. 

அதிக அதிர்சைண் உள்ள இைத்தில் நுண்ணடைடய 

ஈர்க்க அைர்கள் ‘சமயடனட் எசைக்ட்டரடு’ என்ற புதிய 

கை ப்சபாருடளப் பயன்படுத்தினர். 

 

3. சிறப்புப் பாதுகாப்புக் குழுச்  ட்ைம், 1988 ஆைது எதற்கு/ 

யாருக்கு பாதுகாப்பு ைழங்குைதற்காக இயற்றப்பட்ைது? 

அ) அணுமின் நிடையங்கள் 

ஆ) பிரதமர் மற்றும் முன்னாள் பிரதமர்கள்  

இ) இந்தியாவின் நிை எல்டைகள் 

ஈ) இந்தியாவின் நீர் எல்டைகள் 

✓ முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் படுசகாடைக்குப் 

பிறகு சிறப்புப் பாதுகாப்புக் குழு  ட்ைம், 1988 

நாைாளுமன்றத்தில் நிடறசைற்றப்பட்ைது. இது இந்தியப் 

பிரதமர் மற்றும் இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர்கள் 

மற்றும் அைர்களது சநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களுக் 

-கு பாதுகாப்டப ைழங்குைதற்காக ஒன்றியத்தின் ஆயுதப் 

படைடய ஒழுங்குபடுத்துைடத சநாக்கமாகக் சகாண்ைது.  

✓ முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுசகாடை ச ய்யப்பட்ை 

பின்னர், அடனத்து முன்னாள் பிரதமர்கள் மற்றும் 

அைர்களது சநருங்கிய குடும்பத்தினருக்கும் இது சமலும் 

விரிவுபடுத்தப்பட்ைது. 

 

4. ‘அபிலிம்பிக்ஸ்’ என்பது எந்தத் துடற ார்ந்த மாற்றுத் 

திறைாளிகளுக்காக நைத்தப்படும் சபாட்டிகளாகும்? 

அ) விடளயாட்டு 

ஆ) குறியீட்டு முடற 

இ) திறன் ச யல் விளக்கம்  

ஈ) வியாபார நிர்ைாகம் 

✓ சதசிய திறன் சமம்பாட்டுக் கழகத்தின் (NSDC) மூைம் 

இந்தியத் திறன்கள்-2021’க்கான சதசிய சபாட்டி ஏற்பாடு 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது. திறன் சமம்பாடு & சதாழில்முடனவு 

அடமச் கத்தின்கீழ் பணிபுரியும் திறன் மற்றும் சதாழில் 

முடனசைார் சமம்பாட்டுக்கான டமய முகடம NSDC 

ஆகும். 

✓ இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் திறன் ச யல்விளக்கமான 

‘அபிலிம்பிக்ஸ்’ இைம்சபற்றது. இந்தியத் திறன்கள் - 2021 

ஆனது சயாகா, ஷூ தயாரித்தல் (சதால்) மற்றும் ஆடை 

தயாரித்தல் (சதால் ஆகிய மூன்று புதிய திறன்கடள 

அறிமுகப்படுத்தியது.  

 

5. அண்டமச் ப ய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘டைதராபாத் 

அறிவிப்பு’ைன் பதாைர்புடையது எது? 

அ) பருைநிடை மாற்றம் 

ஆ) மின்னாளுடக  

இ) சபண்கள் அதிகாரமளித்தல் 

ஈ) COVID-19 சநறிமுடற 

✓ நிர்ைாக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சபாது குடறகள் துடற, 

பணியாளர், சபாதுமக்கள் குடறதீர் மற்றும் ஓய்வூதிய 

அடமச் கம் மற்றும் மின்னணு & தகைல் சதாழில்நுட்ப 

அடமச் கம் ஆகியடை சதலுங்கானா அர ாங்கத்துைன் 

இடணந்து டைதராபாத்தில் 24ஆைது சதசிய மின் – 

ஆளுடக மாநாட்டை ஏற்பாடு ச ய்தன. 

✓ “India’s Techade: Digital Governance in a Post Pandemic 

World” என்பது இந்த மாநாட்டின் கருப்சபாருளாகும். 

 

6.  ஞ்ட  ஏரி என்பது எம்மாநிைம்/யூடியில் அடமந்துள்ள 

ஓர் ஈரநிைமாகும்? 

அ) கர்நாைகா 

ஆ) புது தில்லி  

இ) ஹிமாச் ை பிரசத ம் 

ஈ) ஆந்திரப் பிரசத ம் 

✓ ைஸ்தினாபூர் ைனவுயிரி  ரணாையம், கிசரட்ைர் 

சநாய்ைாவில் உள்ள தசனௌரி மற்றும் சூரஜ்பூர்  துப்பு 

நிைங்கள், தில்லி உயிரியல் பூங்கா மற்றும்  ஞ்ட  ஏரி, 

ஓக்ைா பறடைகள்  ரணாையம், நெப்கர் ஜீல் மற்றும் 

யமுனா ஆறு ஆகிய ஏழு ஈரநிைங்களில் ஆசிய நீர்ப் 

பறடைகள் கணக்சகடுப்பு சமற்சகாள்ளப்படுகிறது.  

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ இந்தக் கணக்சகடுப்பில்  ஞ்ட  ஏரியில் 13 இனங்கள் 

மட்டுசம பதிவுச ய்யப்பட்டுள்ளன. கைந்த 2019 - 2021 

ைடரயிலும் சமாத்தம் 17 இனங்கள் இருந்தன. 

 

7. ‘சீ டிராகன் 22’ ராணுைப் பயிற்சியில் எந்த நாடுகளின் 

குழுமம் பங்சகற்கிறது? 

அ) இந்சதா-பசிபிக் நாடுகள்  

ஆ) QUAD குழுமம் 

இ) இந்தியப் சபருங்கைல் நாடுகள் 

ஈ) பால்கன் நாடுகள் 

✓ இந்தியா, ஆஸ்திசரலியா, கனைா, ெப்பான் மற்றும் சதன் 

சகாரிய கைற்படைகளுைன் இடணந்து ‘சீ டிராகன் 22’ 

பயிற்சி சதாைங்கியதாக அசமரிக்க கைற்படை அறிவித்து 

உள்ளது. இது ஆறு இந்சதா-பசிபிக் நாடுகள் பங்சகற்கும் 

பசிபிக் சபருங்கைலில் நைக்கும் ஒரு பைதரப்பட்ை நீர்மூழ்கி 

எதிர்ப்பு சபார்ப்பயிற்சியாகும். 

✓ இந்தியா, ெப்பான், ஆஸ்திசரலியா மற்றும் அசமரிக்கா 

ஆகிய நாடுகள் ‘QUAD’ குழுவில் அங்கம் ைகிக்கின்றன. 

அடை மைபார் பயிற்சியில் பங்சகற்கின்றன. 

 

8. எந்த மாநிைம்/யூனியன் பிரசத த்தின் பபௌத்த  மூகம் 

சைா ர் பண்டிடகடய பாரம்பரிய புத்தாண்டு நாளாகக் 

பகாண்ைாடுகிறது? 

அ) ைைாக்  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) உத்தரகாண்ட் 

ஈ) அருணாச் ை பிரசத ம் 

✓ ைைாக், பாரம்பரிய புத்தாண்ைான சைா டரக் 

சகாண்ைாடுகிறது. சைா ர் பண்டிடகடய இப்பகுதியில் 

உள்ள சபௌத்த  மூகத்தினர் சகாண்ைாடி ைருகின்றனர்.  

✓ செ ச ாங்காபாவின் பிறப்பு மற்றும் முக்தி ஆண்டுவிழா 

ஆகியைற்றுைன் இந்தத்திருவிழா சதாைங்கியது. மைங்கள், 

தூபிகள் மற்றும் பிற இைங்களில் மக்கள் திருவிழாடைக் 

சகாண்ைாடினர். திசபத்திய சபௌத்தத்தில் பிப்ரைரி / மார்ச் 

மாதத்தில் திருவிழா சகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 

9.ைரைாற்றுரீதியாக இந்தியாவின் ஒருபகுதியாக இருந்த 

குர்ைாக் சகாட்டை, தற்சபாது எந்நாட்டின் கட்டுப்பாட்டில் 

உள்ளது? 

அ) பாகிஸ்தான் 

ஆ) சீனா  

இ) பங்களாசதஷ் 

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ ைரைாற்று ரீதியாக இந்தியாவின் ஒருபகுதியாக இருந்த 

குர்னாக் சகாட்டை, 1958 முதல் சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் 

உள்ளது. சகாட்டைக்கு அருகில், சீனா புதிய பாைத்டத 

கட்டிைருகிறது. கிழக்கு ைைாக்கில் உள்ள சமய்யான 

கட்டுப்பாட்டுக் சகாட்டுக்கு அருசக பாங்சகாங் டிச ாவில் 

இப்பாைம் கட்ைப்பட்டு ைருகிறது. 

 

10. அணுைாயுதப் சபாடரத் தவிர்க்கும் சநாக்கில் 

 மீபத்தில் அறிக்டகபயான்டற பைளியிட்ை உைகளாவிய 

 ங்கம் / அடமப்பு எது? 

அ) UNSC  

ஆ) BRICS 

இ) G20 

ஈ) G7 

✓ ஐநா பாதுகாப்பு அடையின் நிரந்தர உறுப்புநாடுகளான 

ரஷ்யா, பிரிட்ைன், சீனா, அசமரிக்கா மற்றும் பிரான்ஸ் 

ஆகிய நாடுகள்  மீபத்தில் ஓரறிக்டகடய சைளியிட்ைன.  

✓ அணுைாயுதங்கள் சமலும் பரவுைடதயும், அணுைாயுதப் 

சபாடரயும் தவிர்க்க சைண்டும் என நாடுகள் கருதுகின் 

-றன. அணு க்தி நாடுகளுக்கு இடையிைான சபாடரத் 

தவிர்க்கவும் உத்தி ார் இைர்கடளக் குடறக்கவும் இந்த 

அறிக்டக எண்ணுகிறது. அணுைாயுதங்கடள “முதலில் 

பயன்படுத்தக்கூைாது” என்ற சகாள்டகடய சீன நாடு 

சகாண்டுள்ளது. 

 

 

1. இஸ்சராவின் புதிய தடைைராக ச ாமநாத் நியமனம் 

இந்திய விண்சைளி ஆராய்ச்சி டமயமான இஸ்சராவின் 

புதிய தடைைராக ச ாமநாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இஸ்சராவின் தற்சபாடதய தடைைராக இருக்கும் K 

சிைனின் பதவிக்காைம் முடிைடைைடதத் சதாைர்ந்து 

புதிய தடைைருக்கான ஆசைா டன நடைசபற்று ைந்த 

நிடையில் ச ாமநாத் சதர்ந்சதடுக்கப்படுைதாகவும் அடுத்த 

3 ஆண்டுகள் இப்பதவியில் நீடிப்பார் என்றும் மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

சகரளத்டதச் ச ர்ந்த ச ாமநாத் விக்ரம்  ாராபாய் 

விண்சைளி டமய இயக்குநராக இருந்தைர் என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

2. தமிழக மருத்துைக் கட்ைடமப்புக்கு `3,000 சகாடி 

தமிழகத்தின் மருத்துைக் கட்ைடமப்டப சமம்படுத்த 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் `3,000 சகாடி நிதியுதவி 

ைழங்க உள்ளதாக பிரதமர் நசரந்திர சமாடி அறிவித்தார். 

விருதுநகர், கள்ளக்குறிச்சி, நீைகிரி, ரமநாதபுரம், நாமக்கல், 

திருப்பூர், திருைள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி, திண்டுக்கல், 

அரியலூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய 11 

மாைட்ைங்களில் `4,080 சகாடி ச ைவில் புதிதாக 

அடமக்கப்பட்டுள்ள அரசு மருத்துைக் கல்லூரிகடள 

தில்லியிலிருந்து காசணாலி முடறயில் பிரதமர் சமாடி 

சதாைக்கிடைத்தார். 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகத்துக்கு ரூ.3 ஆயிரம் 

சகாடி நிதியுதவிடய மத்திய அரசு ைழங்கவிருக்கிறது. 

நகர்ப்புற மருத்துைக் கட்ைடமப்பு, மாைட்ை சபாது சுகாதார 

ஆய்ைகங்கள், தீவிர சிகிச்ட ப் பிரிவுகள் சபான்றைற்டற 

அடமப்பதற்கு இது சபருதவியாக அடமயும் என பிரதமர் 

அப்சபாது சதரிவித்தார். 

 

 

 

 



        

    

3. ககன்யான் திட்ைம்: மசகந்திரகிரியில் 

கிடரசயாசெனிக் எஞ்சின் பரிச ாதடன சைற்றி 

மனிதர்கடள விண்சைளிக்கு அனுப்பும் ககன்யான் 

திட்ைத்துக்கான கிடரசயாசெனிக் எஞ்சிடன இந்திய 

விண்சைளி ஆராய்ச்சி அடமப்பு (இஸ்சரா) சைற்றிகரமாக 

பரிச ாதித்துள்ளது. 

இதுசதாைர்பாக இஸ்சரா சைளியிட்ை ச ய்திக்குறிப்பு: 

தமிழ்நாட்டின் திருசநல்சைலி மாைட்ைம் மசகந்திரகிரியில் 

உள்ள இஸ்சரா ைளாகத்தில் ககன்யான் திட்ைத்துக்கான 

கிடரசயாசெனிக் எஞ்சின் பரிச ாதிக்கப்பட்ைது. இந்தப் 

பரிச ாதடனயில் அடனத்து அம் ங்கடளயும் எஞ்சினின் 

ச யல்திறன் பூர்த்தி ச ய்தது. 

இப்பரிச ாதடன சைற்றிசபற்றது ககன்யான் திட்ைத்தில் 

முக்கிய டமல்கல்ைாகும். அத்திட்ைத்தின்படி, மனிதடர 

விண்சைளிக்கு சுமந்து ச ல்லும் விண்கைத்தில் இந்த 

எஞ்சிடன இடணப்பதற்கான நம்பகத்தன்டம 

பரிச ாதடனமூைம் உறுதியாகியுள்ளது. 

இந்த எஞ்சின் சமலும் நான்கு பரிச ாதடனகளுக்கு 

உள்படுத்தப்பைவுள்ளது என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2023-ஆம் ஆண்டு ககன்யான் திட்ைம் 

ச யல்படுத்தப்படும் என்று கைந்த ஆண்டு மத்திய அரசு 

சதரிவித்தது. அசமரிக்கா, ரஷியா, சீனாடைத் சதாைர்ந்து 

4ஆைது நாைாக இத்திட்ைத்டத இந்தியா ச யல்படுத்த 

உள்ளது. 

 

4. பிரதமர் சமாடியின் பாதுகாப்புக்கு குடறபாடு ஏற்பட்ை 

விைகாரம்: ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி இந்து மல்சகாத்ரா 

தடைடமயிைான குழு வி ாரடண:  உச் நீதிமன்றம் 

பஞ் ாப் மாநிைம் சபசராஸ்பூரில் பிரதமர் நசரந்திர 

சமாடியின் பாதுகாப்புக்கு குடறபாடு ஏற்பட்ை 

விைகாரத்தில் ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி இந்து மல்சகாத்ரா 

தடைடமயிைான குழு வி ாரிக்கும் என உச்  நீதிமன்றம் 

சதரிவித்துள்ளது. 

பஞ் ாப் மாநிைத்தில் பல்சைறு நைத்திட்ைங்கடள 

சதாைங்கி டைப்பதற்காக கைந்த ஐந்தாம் சததி பிரதமர் 

சமாடி விமானம் மூைம் பஞ் ாப் ச ன்றார். சமா மான 

ைானிடை காரணமாக நிகழ்ச்சி நடைசபறும் இைத்துக்கு 

காரில் ச ல்ை முடிவு ச ய்யப்பட்ைது. ஆனால், விை ாயிகள் 

சபாராட்ைம் காரணமாக அைரது ைாகன அணி ைகுப்பு 

சமம்பாைத்தில் 15 நிமிைத்துக்கும் சமைாக நின்றது. 

சபாதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் ச ய்யப்பைாததால் 

தனது பயணத்டத பிரதமர் சமாடி ரத்து ச ய்து பிரதமர் 

பாதி ைழியிசைசய சைல்லி திரும்பினார். பிரதமரின் 

பாதுகாப்பில் மாநிை அரசு அைட்சியமாக 

ச யல்பட்ைதாகவும், பிரதமர் சமாடியின் உயிருக்கு 

அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகவும் பாெகவினர் புகார் சதரிவித்து 

ைருகின்றனர். 

இந்த விைகாரத்தில் மத்திய மற்றும் பஞ் ாப் அரசுகள் 

தனித்தனியாக வி ாரடணக் குழு அடமத்தன. 

அசதசநரம் என்ஜிஓ ைழக்கறிஞர் இந்த விைகாரத்டத 

உச்  நீதிமன்றம் சகாண்டுச் ச ல்ை கைந்த 

சைள்ளிக்கிழடம உச்  நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், 

ஹிமா சகாலி ஆகிசயார் அமர்வு வி ாரித்தது. 

மத்திய மற்றும் மாநிை அரசுகளின் வி ாரடணக் 

குழுக்கள் இந்த ைழக்கில் வி ாரடண ச ய்ய உச்  

நீதிமன்றம் இடைக்காை தடை விதித்தது. உச்  நீதிமன்ற 

முன்னாள் நீதிபதி தடைடமயில் நாங்கசள ஒரு 

வி ாரடண குழுடை அடமக்கிசறாம் என சதரிவித்து 

இருந்தது. 

இந்நிடையில் பிரதமரின் பாதுகாப்பு குடறபாடு குறித்து 

வி ாரிக்க உச் நீதிமன்றம் அடமத்துள்ள குழுவின் 

தடைைராக ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி இந்து மல்சகாத்ரா 

ச யல்படுைார் என்றும், குழுவின் உறுப்பினர்களாக 

பஞ் ாப் காைல்துடற தடைைர் (பாதுகாப்பு), சதசிய 

புைனாய்வு முகடம இயக்குநர், பஞ் ாப் மற்றும் 

ைரியானா உயர்நீதிமன்ற பதிைாளர் ஆகிசயார் இைம் 

சபறுைர்கள் எனவும் உச் நீதிமன்றம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

5. நாட்டின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 8.3%-ஆக இருக்கும்: 

உைக ைங்கி கணிப்பு 

சபாருளாதார நைைடிக்டககள் முழுடமயாக மீட்சி 

சபறாததால், ஏற்கனசை கணித்தபடி, நைப்பு நிதியாண்டில் 

(2021-22) இந்தியாவின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 8.3 

 தவீதமாக இருக்கும் என்று உைக ைங்கி கூறியுள்ளது. 

சதசிய புள்ளியியல் அலுைகம், சதசிய ைருைாய் கிடைத்த 

விைரங்கடள  மீபத்தில் சைளியிட்ைது. அதில், உற்பத்தி, 

சுரங்கம், சைளாண்டம ஆகிய துடறகள் கசரானாவுக்குப் 

பிறகு மீண்டுள்ளதால், நாட்டின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 9.2 

 தவீதமாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது. 

இந்நிடையில்,  மீபத்திய  ர்ைசத  சபாருளாதார 

ைாய்ப்புகள் குறித்த அறிக்டகடய உைக ைங்கி 

சைளியிட்டுள்ளது. அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாைது: 

நைப்பு நிதியாண்டில் நாட்டின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 8.3 

 தவீதமாக இருக்கும் என்று உைக ைங்கி கைந்த ெூன் 

மாதம் கணித்திருந்தது. அதன் பிறகு சபாருளாதார 

நைைடிக்டககள் முழுடமயாக மீட்சி சபறவில்டை 

என்பதால் சபாருளாதார ைளர்ச்சி குறித்த கணிப்பில் எந்த 

வித மாற்றமிருக்காது. அது, 8.3  தவீதமாகசை இருக்கும். 

பல்சைறு துடறகளுக்கு ைங்கிகள் கைனுதவி அளிப்பதன் 

மூைம் நாட்டின் சபாருளாதாரம் ைலுப்பை சைண்டும். 

நிதியுதவிடயக் குடறக்கக் கூைாது. 

சமலும், நாட்டின் சபாருளாதார ைளாா்ச்சி 2022-23’இல் 

8.7  தவீதமாகவும் 2023-24’இல் 6.8  தவீதமாகவும் 

இருக்கும். தனியாரின் ஒத்துடழப்புைன் முதலீடுகள் 

அதிகரித்திருப்பதாலும், உற்பத்தி ார் ஊக்குவிப்புத் 

திட்ைங்களாலும் சபாருளாதார ைளர்ச்சி பற்றிய கணிப்பு 

மாற்றி அடமக்கப்பட்டுள்ளது என்று அந்த அறிக்டகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. சில்ைடற பணவீக்கம் 5.59%-ஆக அதிகரிப்பு 

கைந்த டி ம்பர் மாதத்தில் சில்ைடற பணவீக்கம் 5.59 

 தவீதமாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய அரசின் புள்ளி 

விைரத்தில் சதரியைந்துள்ளது. 



        

    

நுகர்சைார் விடைக் குறியீட்டை அடிப்படையாகக் 

சகாண்டு சில்ைடற பணவீக்கம் கணக்கிைப்படுகிறது. 

இந்நிடையில் சதசிய புள்ளியியல் அலுைைகம் 

சைளியிட்டுள்ள புள்ளிவிைரத்தின்படி, கைந்த நைம்பர் 

மாதம் சில்ைடற பணவீக்கம் 4.91  தவீதமாக இருந்தது. 

இது கைந்த டி ம்பரில் 5.59  தவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. 

கைந்த நைம்பரில் உணவுப் சபாருள்களின் பணவீக்கம் 

1.87  தவீதமாக இருந்தது. இது கைந்த டி ம்பரில் 4.05 

 தவீதமாக அதிகரித்தது. 

உணவுப் சபாருள்களின் விடைைாசி உயர்ைால், கைந்த 

டி ம்பர் மாதம் சில்ைடற பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது. 

ரி ர்வ் ைங்கி மதிப்பீட்டின்படி நைப்பு நிதியாண்டின் 

நான்காைது காைாண்டில் சமாத்த பணவீக்கம் உச் த்டத 

எட்டி, பின்னர் படிப்படியாக குடறயும் என எதிர்பார்க்கப்ப 

-டுகிறது. 

 

7. க. திருநாவுக்கரசுக்கு சபரியார் விருது, சக  ந்துருவுக்கு 

அம்சபத்கர் விருது 

தமிழக அரசின் 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான சபரியார் விருது 

திராவிை இயக்க ஆய்ைாளர் க திருநாவுக்கரசுக்கும், 

அம்சபத்கர் விருது ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி சக  ந்துருவுக்கும் 

ைழங்க முதல்ைர் மு க ஸ்ைாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

இது சதாைர்பாக தமிழக அரசு சைளியிட்ை ச ய்திக்குறிப்பில் 

கூறியிருப்பது: 

தமிழக அரசு ஒவ்சைார் ஆண்டும்,  மூகநீதிக்காகப் 

பாடுபடுபைர்கடளச் சிறப்பு ச ய்யும் ைடகயில்,  மூக 

நீதிக்கான சபரியார் விருதிடன ைழங்கி சகௌரவித்து 

ைருகிறது. 

அவ்ைடகயில், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான சபரியார் விருது 

திராவிை இயக்க ஆய்ைாளரும், எழுத்தாளருமான க 

திருநாவுக்கரசுக்கு ைழங்க தமிழக அரசு முடிவு 

ச ய்துள்ளது. 

ஆதிதிராவிைர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் 

முன்சனற்றத்துக்காக பாடுபட்டுைரும் தமிழகத்டதச் 

ச ர்ந்தைர்கடள ஊக்குவிக்கும் ைடகயில் 

ஆண்டுசதாறும் ைாக்ைர் அம்சபத்கர் விருது ைழங்கப்பட்டு 

ைருகிறது. அந்தைடகயில், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான Dr 

அம்சபத்கர் விருது ச ன்டன உயர்நீதிமன்றத்தின் 

ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி சக  ந்துருவுக்கு ைழங்க தமிழக அரசு 

முடிவு ச ய்துள்ளது. 

விருது சதாடக உயர்வு: விருது சபற்சறாருக்கு விருது 

சதாடகயாக தற்சபாது ைழங்கப்பட்டு ைரும் `1 இைட் ம் 

என்படத `5 இைட் மாக உயர்த்தி ைழங்க முதல்ைர் 

ஆடணயிட்டுள்ளார். விருதுத் சதாடகயுைன், தங்கப் 

பதக்கமும் தகுதி உடரயும் ைழங்கப்படும். 

சபரியார் விருது சபறத் சதர்வு ச ய்யப்பட்டுள்ள க 

திருநாவுக்கரசு திராவிை இயக்கத்தின் நைமாடும் கடைக் 

களஞ்சியம் என தமிழ்ச்  மூகத்தால் சபாற்றப்படுபைர். 

திராவிை இயக்க ைரைாறான நீதிக்கட்சி ைரைாறு என்னும் 

நூடை, அந்த இயக்கம் 1916-இல் சதாைங்கப்பட்ைது முதல் 

1944-இல் திராவிைர் கழகம் எனப் சபயர் மாற்றம் சபற்றது 

ைடர இரண்டு சதாகுதிகளாகப் படைத்துள்ளார். 

திராவிை இயக்க சைர்கள், திராவிை இயக்கத் தூண்கள் 

சபான்ற பல்சைறு ைரைாற்று நூல்கடளயும் எழுதி தமிழ்ச் 

 ான்சறார்களின் பாராட்டுகடளப் சபற்றைர். 

ைாக்ைர் அம்சபத்கர் விருது சபறத் சதர்வு ச ய்யப்பட்டுள்ள 

ச ன்டன உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சக  ந்துரு 

தன்னுடைய பணிக்காைத்தில் 96,000 ைழக்குகளுக்குத் 

தீர்வுகண்டு  ாதடன படைத்தைர். 

‘அம்சபத்கர் ஒளியில் எனது தீர்ப்புகள்’, ‘என் ைழக்டக 

கைனி!’, ‘தமிழ்நாட்டில் ஒரு சபண் நீதிமன்றத்டத 

அணுகும்சபாது’ ஆகிய நூல்கடள இைர் எழுதியுள்ளார். 

 

8. 2 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் ைனப்பரப்பு 2,261  துர 

கிமீ அதிகரிப்பு: ஆய்ைறிக்டக தகைல் 

இந்தியாவில் கைந்த 2 ஆண்டுகளில் 2261  கிமீ அளவுக்கு 

ைனப்பரப்பு அதிகரித்துள்ளதாக, ஆய்ைறிக்டகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைனப்பரப்பு பற்றி ஆய்டை 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற 

இந்திய ைனப்பரப்பு ஆய்வு அடமப்பு நைத்தி ைருகிறது.  

அந்த ைடகயில் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்டகடய 

மத்திய சுற்றுச்சூழல் துடற அடமச் ர் பூசபந்தர் யாதவ் 

சைளியிட்ைார். அப்சபாது அைர் கூறியதாைது: 

கைந்த 2019ஆம் ஆண்டுைன் ஒப்பிடுடகயில், கைந்த இரு 

ஆண்டுகளில் 1540  துர கிமீ அளவுக்கு ைனப்பரப்பும், 721 

 கிமீ அளவுக்கு மரங்கள் அைந்த பகுதியும் அதிகரித்துள்ளது. 

இந்தியாவில் ைனப்பரப்பு அதிகரித்திருப்பது 

திருப்திகரமாக உள்ளது. 

நாட்டில் ைனப்பரப்டப அதிகரிக்கச் ச ய்ைதற்காக 

பல்சைறு முடிவுகடள மத்திய ைனம், சுற்றுச்சூழல் துடற 

அடமச் கம் எடுத்துள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ைனப் 

பரப்டப அதிகரிக்க பசுடமத் திட்ைம், நகர் ைன சயாெனா 

ஆகிய திட்ைங்கடள அரசு முன்சனடுத்துள்ளது. 

நாட்டின சமாத்த பரப்பில் தற்சபாது 8.09 சகாடி சைக்சைர் 

அளவுக்கு ைனப்பகுதியாக உள்ளது. 

கைந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 2,261  துர கிமீ அளவுக்கு 

அதிகரித்துள்ளது. அதில், ஆந்திரம் (647  துர கிமீ), 

சதைங்கானா (632  துர கிமீ), ஒடிஸா (537  துர கிமீ), 

கர்நாைகம் (155  துர கிமீ), ொர்கண்ட் (110  துர கிமீ) 

ஆகிய மாநிைங்கள் முன்னணியில் உள்ளன. 

இருப்பினும் அருணா ை பிரசத ம், மணிப்பூர் உள்ளிட்ை 

ைைகிழக்கு மாநிைங்களில் ைனப்பரப்பு 1,020  துர கிமீ 

அளவுக்கு குடறந்துள்ளது. 

ைனப்பகுதிகளில் கைந்த 2019 நைம்பர் முதல் 2020 ெூன் 

ைடரயிைான காைகட்ைத்தில் 1,46,920 தீ விபத்துகள் 

நைந்துள்ளன. இசதசபால், கைந்த 2020 நைம்பர் முதல் 

2021 ெூன் ைடரயிைான காைகட்ைத்தில் 3,98,774 தீ 

விபத்துகள் நைந்துள்ளன என்று ைனப்பரப்பு பற்றிய அந்த 

ஆய்ைறிக்டகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 


