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1. அண்மையில் வெளியான, “The boy who wrote a constitution” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
அ. ராஜேஷ் தல்வாா்  

ஆ. அருந்ததி ராய் 

இ. ர ோமிலா தாப்பா் 

ஈ. அா்ேுன் ஜதவ் 

✓ பிரபல நாடக ஆசிரியரும் எழுத்தாளருைான ராஜேஷ் தல்ொர் எழுதிய, “The Boy Who Wrote a Constitution” என்ற 

நூல் அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது. அம்ஜபத்கரின் 131ஆெது பிறந்தநாமளவயாட்டி, அம்ஜபத்கரின் குழந்மதப் 

பருெத்து நிமனவுகமள அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட இக்குழந்மதகள் நாடகம் வெளியிடப்பட்டது. ஆசிரியரின் பிற 

நூல்களுள், “The Vanishing of Subhash Bose”, “Gandhi, Ambedkar, and the Four–Legged Scorpion”, மற்றும் 

“Aurangzeb” ஆகியமெ அடங்கும். 

2. அண்மமச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘ஷிங்கு லா கணொய்” அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. உத்தரகாண்ட் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரஜதசம்  

இ. அருணாச்சல பிரஜதசம் 

ஈ. சிக்கிம் 

✓ ஹிைாச்ெல பிரஜதெத்மத லடாக்குடன் இமணக்கும் ெமகயில் 16,580 அடி உயரத்தில் ஷிங்கு லா கணொயில் 

உலகின் மிகவுயரைான சுரங்கப்பாமதமய எல்மலப்புறச் ொமலகள் அமைப்பு உருொக்கவுள்ளது. ஷிங்கு லா 

கணொயில் அமைந்துள்ள உத்திொர் முக்கியத்துெம் ொய்ந்த ஹிைாச்ெல்–ொன்ஸ்கர் ொமலமயத் 

திறந்துமெக்கும் ஜபாது BROஇன் தமலமை இயக்குநர் Lt Gen இராஜீவ் வெௌத்ரி இவ்ொறு கூறினார். இந்த 

இலட்சியத் திட்டத்மதச் வெயல்படுத்துெதற்கு BRO–இன் ‘Project Yojak’ஐ நடுெண் அரசு வதாடங்கியுள்ளது. 

3. அண்மைச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘டான்பாஸ்’ என்பது எந்த நாட்டில் உள்ள ஒரு பகுதியாகும்? 
அ. ரஷ்யா  

ஆ. ேப்பான் 

இ. உக்ரரன் 

ஈ. இஸ்ஜரல் 

✓ ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினின் பமடகள் 300 மைல்களுக்கு ஜைல் முன்ஜனாக்கிச் வென்று தாக்குதல் 

நடத்தியதுடன், அது டான்பாஸ் பிராந்தியத்தின் கட்டுப்பாட்மடக் மகப்பற்ற முன்ஜனறியது. ெரைாரியான பீரங்கி 

ைற்றும் ஏவுகமண தாக்குதலின் ஆதரவுடன் ஆயிரக்கணக்கான ரஷ்யப் பமடகள் டான்பாஸ் பிராந்தியத்தில் 

முன்ஜனறின; உக்ஜரனிய அதிகாரிகள் அமத ‘டான்பாஸ் ஜபார்’ என்று அமழத்தனர்.  

4. இந்தியாவின் முதல் மகயடக்க சூரிய மமற்கூமர அமைப்பு திறக்கப்பட்ட நகரம் எது? 
அ. மும்ரப 

ஆ. ஜேய்சால்மா் 

இ. காந்திநகா்  

ஈ. சண்டிகா் 
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✓ இந்தியாவின் முதல் மகயடக்க சூரிய மமற்கூமர அமைப்பானது காந்திநகரில் உள்ள சுொமிநாராயண் அக்ஷர்தாம் 

ஜகாவில் ெளாகத்தில் திறக்கப்பட்டது. வேர்ைன் ஜைம்பாட்டு நிறுெனைான Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit மூலம் அக்ஜகாவில் ெளாகத்தில் 10 PV ஜபார்ட் அமைப்புகள் நிறுெப்பட்டது. இந்தியா முழுெதும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி நகரங்கமள ஜைம்படுத்துதற்காக புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி அமைச்ெகத்தின் 

முன்முயற்சியின்கீழ் இந்த அமைப்புகள் நிறுெப்பட்டுள்ளன. 

5. விண்வெளி வெயற்மகக்ஜகாள்களுக்கு எதிரான ஏவுகமண ஜொதமனகளுக்கு தமட விதித்த முதல் நாடு எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. அஜமாிக்கா  

இ. இஸ்ஜரல் 

ஈ. ேப்பான் 

✓ விண்வெளி வெயற்மகக்ஜகாள்களுக்கு எதிரான ஏவுகமண ஜொதமனகளுக்கு தமட விதித்த உலகின் முதல் நாடு 

என்ற வபருமைமய அவைரிக்கா வபற்றுள்ளது. ஜதசிய விண்வெளி கவுன்சிலின் தமலெரான அவைரிக்க துமண 

அதிபர் கைலா ஹாரிஸ், இதுஜபான்ற ஜொதமனகளால் உருொகும் குப்மபகள் விண்வெளி வீரர்கள் ைற்றும் 

வெயற்மகக்ஜகாள்களின் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்மத ஏற்படுத்துெதாக அறிவித்தார். அவைரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா, இந்தியா 

உள்ளிட்ட பல்ஜெறு நாடுகள் இதுஜபான்ற ஜொதமனகமள ஜைற்வகாண்டு விண்வெளி குப்மபகமள உருொக்கி 

உள்ளன. 

6. ‘லா ஜராடா பன்னாட்டு ஓப்பன் வெஸ் ஜபாட்டியில்’ வென்ற இந்திய வெஸ் வீரர் யார்? 
அ. R பிரக்ஞானந்தா 

ஆ. D குஜகஷ்  

இ. இனியன் 

ஈ. ஜகாஜனரு ஹம்பி 

✓ இளம் இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்டரான D குஜகஷ், 48ஆெது ‘லா ஜராடா ெர்ெஜதெ ஓப்பன் வெஸ் ஜபாட்டியில்’ ஒன்பது 

சுற்றுகளில் எட்டுப் புள்ளிகமளப் வபற்று வெற்றிமயப்வபற்றார். ஒன்பது சுற்றுகளில் ஆட்டமிழக்காைல் இருந்த 

தமிழ்நாட்மடச்ஜெர்ந்த 15 ெயதான D குஜகஷ், இறுதிச்சுற்றில் இஸ்ஜரலின் விக்டர் மிகவலவ்ஸ்கிமய ஜதாற்கடித்தார். 

ைற்வறாரு இளம் இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்டரான R பிரக்ஞானந்தா மூன்றாமிடத்மதப் பிடித்தார். 

7. பூடான் ைற்றும் சிங்கப்பூருக்குப் பிறகு, UPI அடிப்பமடயிலான வகாடுப்பனவு ஜெமெகமள ெழங்க, கீழ்காணும் 

எந்த நாட்டிற்கு NPCI விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது? 
அ. இலங்ரக 

ஆ. ஜநபாளம் 

இ. வங்காளஜதசம் 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

✓ NPCI–இன் ெர்ெஜதெப் பிரிொன NPCI இன்டர்ஜநஷனல் ஜபவைண்ட்ஸ் லிட் (NIPL), Mashreq ெங்கியின் வகாடுப்பனவு 

துமண நிறுெனைான ‘NeoPay’ உடன் கூட்டுஜெர்ந்து UAE ெந்மதயில் நுமழந்துள்ளது. BHIM UPI ஜெமெ ‘NeoPay’ 

முமனயங்களில் இயக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கூட்டாண்மை இந்தப் பிராந்தியங்களுக்கு பயணிக்கும் இந்தியர்களுக்கு 

ஒருங்கிமணந்த வகாடுப்பனவு இமடமுகம் அடிப்பமடயிலான வகாடுப்பனவு ஜெமெகமள ெழங்கும். பூடான் 

ைற்றும் சிங்கப்பூருக்குப் பிறகு NPCI–இன் மூன்றாெது ெர்ெஜதெ விரிொக்கைாக இது உள்ளது. 
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8. அண்மமச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘SAANS பிரச்ொரம்’ என்பதுடன் வதாடர்புமடய ஜநாய் எது? 
அ. COVID–19 

ஆ. நிஜமானியா  

இ. நாள்பட்ட நுரரயரீல் அரடப்பு ஜநாய் 

ஈ. நுரரயரீல் ஃரபப்ஜராஸிஸ் 

✓ “Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully” (SAANS) என்பது நடுெண் சுகாதார 

அமைச்ெகத்தால் குழந்மதகளிமடஜய நிஜைானியா குறித்த விழிப்புணர்வு ைற்றும் நிஜைானியாமெ முன்கூட்டிஜய 

கண்டறிெமத உறுதிவெய்யும் ஜநாக்ஜகாடு வதாடங்கப்பட்டது. ெமீபத்தில், கர்நாடக சுகாதாரம் ைற்றும் ைருத்துெக் 

கல்வி அமைச்ெகம் ஐந்து ெயதுக்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்கு நிஜைானியாமெ முன்கூட்டிஜய கண்டறிெமத உறுதி 

வெய்ெதற்காக ைாநிலத்தில் ‘SAANS பிரச்ொரத்மத’த் வதாடங்கியுள்ளது. நிஜைானியா இறப்பு விகிதத்மத 1000–க்கு 

3 அல்லது அதற்கும் குமறொகக் வகாண்டு ெருதமல இது ஜநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. நிஜைானியா என்பது 

பாக்டீரியா, மெரஸ் அல்லது பூஞ்மெயால் ஏற்படும் ஒரு நுமரயீரல் வதாற்று ஆகும். 

9. நிர்ொகச் ஜெமெ அதிகாரிகளுக்கு இமடஜய யார் உமரயாற்றியமத நிமனவுகூரும் ெமகயில், இந்தியா, 

‘குடிமைப் பணிகள் நாமள’க் வகாண்டாடுகிறது? 
அ. மகாத்மா காந்தி 

ஆ. ேவஹா்லால் ஜநரு 

இ. B R அம்ஜபத்கா் 

ஈ. சா்தாா் வல்லபாய் பஜடல்  

✓ 1947ஆம் ஆண்டு விடுதமல இந்தியாவின் முதல் உள்துமற அமைச்ெரான ெர்தார் ெல்லபாய் பஜடல், தில்லியில், 

தகுதிகாண் பருெத்தில் இருந்த நிர்ொகச் ஜெமெகள் அதிகாரிகளிமடஜய உமரயாற்றிய நாமள நிமனவுகூரும் 

ெமகயில், ஆண்டுஜதாறும் ஏப்.21 அன்று, இந்திய அரசு, ‘குடிமைப் பணிகள் நாமள’க் வகாண்டாடுகிறது. புகழ்வபற்ற 

அவ்வுமரயில், அெர் நிர்ொகச் ஜெமெகள் அதிகாரிகமள, “இந்தியாவின் எஃகுச் ெட்டகம்” என்று குறிப்பிட்டார். 

இதுஜபான்ற முதல் வகாண்டாட்டம் 2006 ஏப்ரல்.21 அன்று நடந்தது. ‘வபாது நிர்ொகத்தில் சிறந்து விளங்குெதற்கான 

பிரதைர் விருதுகள்’ ஆண்டுஜதாறும் இவ்விழாவின்ஜபாது ெழங்கப்படுகிறது. 

10. சமீப வெய்திகளில் இடம்வபற்ற அர்ேுன் ஹலகுர்கி, சுனில் குைார் ைற்றும் நீரஜ் ஆகிம ோருடன் வதாடர்புமடய 

விமளயாட்டு எது? 
அ. ஹாக்கி 

ஆ. ஜடன்னிஸ் 

இ. மல்யுத்தம்  

ஈ. ஜடபிள் ஜடன்னிஸ் 

✓ ைங்ஜகாலியாவின் தமலநகர் உலன் பாட்டரில் நமடவபற்று ெரும் ஆசிய ொம்பியன்ஷிப் ஜபாட்டியில், கிஜரக்க–

ஜராைன் ைல்யுத்த வீரர்களான அர்ேுன் ஹலகுர்கி, சுனில் குைார் ைற்றும் நீரஜ் ஆகிஜயார் வெண்கலப் பதக்கங்கமள 

வென்றனர். இன்னும் ஐந்து கிஜரஜகா பிரிவுகள், பிரீஸ்மடல் ைற்றும் வபண்கள் ைல்யுத்தம் ஜபாட்டிகள் நமடவபற 

உள்ளன. எந்த கிஜரக்க–ஜராைன் ைல்யுத்த வீரரும் ஜடாக்கிஜயாவிற்குத் தகுதி வபறாததால், கிஜரக்க–ஜராைன் பிரிவு 

இந்திய ைல்யுத்தத்தில் ஜதமெயற்ற இமணப்பாகக் கருதப்படுகிறது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ெங்கக்கடலில் உருொனது ‘அொனி’ புயல் 

ெங்கக்கடலில் ‘அொனி’ என்ற புயல் உருொகியுள்ளதாக ொனிமல ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. வதன்கிழக்கு 

ெங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்தத்தாழ்வு ைண்டலம் அடுத்தடுத்து ெலுெமடந்து புயலாக ைாறியுள்ளது. இந்தப் 

புயலுக்கு இலங்மக நாடு ‘அொனி’ என்று வபயர் ெழங்கியுள்ளது. இந்தப் புயல் ஜைலும் தீவிரைாகி ஒடிஸா கடற்கமர 

ஜநாக்கி நகரவுள்ளது. 

 

2. நூல் வெளியீடு 

முன்னாள் இகாப அதிகாரி பிரகாஷ் சிங் எழுதிய, “இந்தியாவில் காெல்துமற சீர்திருத்தங்களுக்கான ஜபாராட்டம்” 

என்ற நூமல தில்லியில் மெத்து இந்திய துமணக் குடியரசுத் தமலெர் வெங்மகயா வெளியிட்டார். 

 

3. புயல்களின் வபயர்களும் பின்னணியும்... 

ெங்கக்கடலில் புதிதாக உருொகியுள்ள புயலுக்கு, ‘அொனி’ எனப் வபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் வபயர் இலங்மகயால் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டின் சிங்கள வைாழியில் ‘அொனி’ என்பதற்கு ‘வபருஞ்சினம்’ என்று வபாருள். 

ஏன் வபயர் சூட்டப்படுகிறது? 

அதற்கு பதிலளிக்கும் விதைாக உலக ொனிமல அமைப்பு விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட 

புவியியல் இடத்தில் அல்லது பூமியின் எந்தவொரு பகுதியிலும் ஒஜர ஜநரத்தில் ஒன்றுக்கும் ஜைற்பட்ட புயல்கள் 

உருொகக்கூடும். அந்தப் புயல்கமள ஜெறுபடுத்திக் காண்பித்து குழப்பத்மதத் தவிர்க்கவும், ஜபரிடர் அபாய 

விழிப்புணர்மெ ஏற்படுத்தவும், பாதிப்பின் தீவிரத்மதக் குமறக்கவும் ஒவ்வொரு புயலுக்கும் வபயர்சூட்டப்படுகிறது. 

புயல்களுக்கு சிறிய ைற்றும் அமழப்பதற்கு எளிமையாக உள்ள வபயர்கள் சூட்டப்படுகின்றன. இதுஜபால் வபயர் 

சூட்டுெது நூற்றுக்கணக்கான நிமலயங்கள், கடஜலார தளங்கள் ைற்றும் கப்பல்களுக்கு விமரந்தும், திறம்படவும் 

புயல் குறித்த தகெல்கமள அனுப்ப உதவுகிறது. 

வபண் வபயர் மெக்கும் ெழக்கம்: 

வதாடக்கத்தில் புயல்களுக்குத் தன்னிச்மெயாகப் வபயரிடப்பட்டன. 1900-ஆம் ஆண்டுகளின் ைத்தியில் இருந்து 

புயல்களுக்கு வபண் வபயர் மெக்கும் ெழக்கம் வதாடங்கியது. பின்னர் வபயர் மெப்பதில் ஜைலும் ஒழுங்கான, 

ஆற்றல்மிக்க நமடமுமறமயக் வகாண்டிருப்பதற்குப் வபயர் பட்டியல் தயாரிக்க ொனிமல ஆய்ொளர்கள் 

தீர்ைானித்தனர். 

வபயர்சூட்டலில் ருசிகரம்: 

ொனிமல விஞ்ஞானிகள் புயல்களுக்குத் தன்னிச்மெயாகப் வபயர்சூட்டி ெந்த காலத்தில், தங்களுக்குப் பிடிக்காத 

வபண்கள், அரசியல்ொதிகள் வபயர்கமளச் சூட்டி ெந்தார்கள்! 

புயல்களுக்குப் வபயர்சூட்டும் ெழக்கத்மதத் வதாடங்கியெர் பிரிட்டமனச்ஜெர்ந்த ொனியல் விஞ்ஞானி கிவளவைன்ட் 

ராக் (1852-1922) என்பெர். இெர் முதலில் பிரிட்டனிலும் பின்னர் ஆஸ்திஜரலியாவிலும் ொனிமலமய 

அளவிடுெதற்கான கருவிகமள தனிப்பட்ட முமறயில் அமைத்து ஆய்வு வெய்துெந்தார். முதலில் கிஜரக்க 

எழுத்துகமளக் வகாண்ட வபயர்கமளயும் கிஜரக்க புராணங்களில் காணப்படும் வபயர்கமளயும் புயல்களுக்குச்சூட்ட 

அெர் முடிவுவெய்தார். பின்னர் புயல்களின் வபயர்கள் ெரிமெயில் அெருக்குப் பிடிக்காத ஆஸ்திஜரலிய பிரதைர்களின் 

வபயர்களும் இடம்பிடித்தன! 
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ஒருமுமற ைட்டுஜை பயன்படுத்தப்படும்: 

ஒருமுமற சூட்டப்படும் வபயர் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படாது. புயல்களுக்கான வபயர்கள் அதிகபட்ெம் 8 

எழுத்துகமளக் வகாண்டிருக்கலாம். அந்தப் வபயர் எந்தவொரு நாட்டுக்கு எதிராகவும், எந்தவொரு இனத்மதச் 

ஜெர்ந்தெர்களின் உணர்வுகமளக் காயப்படுத்தும் விதைாகவும் இருக்கக்கூடாது. 

கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு புயல்களுக்குச்சூட்ட 13 நாடுகள் ெழங்கிய 169 வபயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் 

வெளியிடப்பட்டது. ஒவ்வொரு நாடும் தலா 13 வபயர்கமள அளித்தன. அெற்றில் இந்தியா ொர்பில் அளிக்கப்பட்ட 

வபயர்களில் கதி, ஜைக், ஆகாஷ் ஆகிய வபயர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இந்திய பங்களிப்பு: 

உலக அளவில் 6 சிறப்பு பிராந்திய ொனிமல மையங்கள் உள்ளன. அெற்றில் இந்திய ொனிமல ஆய்வு மையமும் 

ஒன்று. ெடக்கு இந்தியப் வபருங்கடல் பகுதியில் உருொகும் புயல் ைணிக்கு 62 கிமீ அல்லது அதற்கும் அதிகைான 

ஜெகத்மத எட்டும்ஜபாது, அதற்குப் வபயர் சூட்டும் வபாறுப்பு இந்திய ொனிமல ஆய்வு மையத்திடம் ெழங்கப்பட்டு 

உள்ளது. ெடக்கு இந்தியப் வபருங்கடல் பகுதிமயவயாட்டியுள்ள 13 நாடுகளுக்கு புயல் குறித்த ஆஜலாெமனகமள 

இந்திய ொனிமல ஆய்வு மையம் ெழங்குகிறது. 

ெங்கக்கடல் ைற்றும் அரபிக்கடலில் புயல்களுக்குப் வபயரிடும் ெழக்கம் 2004ஆம் ஆண்டு வெப் ைாதம் வதாடங்கியது. 

அகெரிமெப்படி உள்ள நாடுகள் அளிக்கும் வபயர்களுக்கு ஏற்ப பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிறது. அமெ பாலினம், 

அரசியல், ைத நம்பிக்மககள், பண்பாடுகள் ஆகியெற்றுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கும். 

தமிழ்ப்வபயர்... 

தற்ஜபாது உருொகியுள்ள ‘அொனி’ புயமலத் வதாடர்ந்து அடுத்து உருொகும் புதிய புயலுக்கு ‘சித்ரங்’ எனப் 

வபயரிடப்படவுள்ளது. அதமனத் வதாடர்ந்து இந்தியா அளித்துள்ள ‘குர்மி’, ‘பிரொஜஹா’, ‘ோர்’, ‘முரசு’ ஜபான்ற 

வபயர்களும் எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன. 
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