


         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘குன்மிங் பிரகடனம்’ என்பதுடன் 

ச ொடர்புடடய நொடு எது? 

அ) சீனா  

ஆ) ஜப்பான் 

இ) அமெரிக்கா 

ஈ) மென் மகாரியா 

✓ அண்மெயில் சீனா குன்மிங் பிரகடனத்தின் ‘சுழிய வமரமவ’ ஐநா 

அமவயில் செர்ப்பித்ெது. இந்ெ பிரகடனத்தில், “சுற்றுச்சூழல் நாகரிகம்” 

குறித்ெ முென்மெ சீனப் மபாதுவுமடமெக் கட்சியின் கருத்து அடங்கும். 

மகாள்மக வகுக்கும்பபாது பல்லுயிர் பாதுகாப்பில் கவனம் மசலுத்ெவும், 

ெனிெ நலத்மெப் பாதுகாப்பென் முக்கியத்துவத்மெ அங்கீகரிக்கவும் 

இந்ெ ஆவணம் அமழப்பு விடுக்கிறது. COP 15 பல்லுயிர் பபச்சுவார்த்மெ 

ஆனது 2021 அக்படாபரில் நமடமபறவுள்ளது. 

 

2. அண்டைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘BH வரிடச’ என்பதுடன் 

ச ொடர்புடடய துடற எது? 

அ) ஜவுளி 

ஆ) ஆட்படாமொமபல்  

இ) மசயற்மக நுண்ணறிவு 

ஈ) நிதி பசர்க்மக 

✓ வாகன உரிமெயாளர், ொநிலம்விட்டு ொநிலம் ொறும்பபாது மீண்டும் 

வாகனப்பதிவு மசய்வமெத் ெவிர்க்க, புதிய வாகனப்பதிவில் ‘BH’ எனத் 

மொடங்கும் பதிவு வரிமசமய நடுவண் சாமலப் பபாக்குவரத்து ெற்றும் 

மநடுஞ்சாமலத் துமற அமெச்சகம் அறிமுகம் மசய்துள்ளது. 

✓ இந்ெ அறிவிப்பின்படி BH-BHarat Series வாகன பதிவு வசதி, ென்னார்வ 

அடிப்பமடயில் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள், நடுவண், ொநில அரசு 

ஊழியர்கள், ெத்திய, ொநில மபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் ெற்றும் 

ெனியார் துமற நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கு மபாருந்தும். இந்ெப் 

பதிவின்கீழ் பொட்டார் வாகன வரி கூடுெலாக இருக்கும். 

 

3. எச்சங்கத் ொல் முன்சைொழியப்பட்ட கரிை எல்டை வரிடய (Carbon 

Border Tax) BRICS நொடுகள் அண்டையில் எதிர்த் ன? 

அ) EU  

ஆ) NATO 

இ) OPEC 

ஈ) G20 

✓ BRICS நாடுகள் அொவது பிபரசில், ரஷ்யா, சீனா & மென்னாப்பிரிக்கா 

ஆகியமவ ஐபராப்பிய ஒன்றியத்ொல் (EU) முன்மொழியப்பட்ட கரிெ 

எல்மல வரிக்கு எதிராக இந்தியாவுடன் ஒன்றிமணந்துள்ளன. 27 

உறுப்பினர்கள்மகாண்ட EU, சமீபத்தில் கரிெமசறிவுமடய மபாருட்களின் 

இறக்குெதிக்கு, 2026 முெல் எல்மலவரி விதிக்க முடிவுமசய்ெது. BRICS 

நாடுகள் ஒன்றிணைந்து, புதுதில்லியில், இெற்கு எதிர்ப்பு மெரிவித்ென. 

 

4. இந்தியொவின்  டைடையின் கீழ், கீழ்கொணும் எந்  ஆண்டு 

பன்னொட்டு திடன ஆண்டொக சகொண்டொடப்படவுள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2023  

இ) 2024 

ஈ) 2025 

✓ ெத்திய உழவு ெற்றும் உழவர்கள் நலத்துமற அமெச்சர் நபரந்திர சிங் 

பொெர், உழவர்களுக்கான பெசிய உணவு ெற்றும் ஊட்டச்சத்து 

பிரச்சாரத்மெத் மொடங்கினார். இந்திய பவளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் 

(ICAR) இப்பிரச்சாரத்மெ ஏற்பாடுமசய்துள்ளது. இவ்வாண்டு உழவிற்கான 

பட்மஜட் `1.23 இலட்சம் பகாடியாக உயர்த்ெப்பட்டுள்ளது. 

✓ 2023ஆம் ஆண்டு, இந்தியாவின் ெமலமெயின்கீழ், பன்னாட்டு திமன 

ஆண்டாக மகாண்டாடப்படவுள்ளது. 

 

 

5. சிறந்  புலிகள் பொதுகொப்பு நடடமுடறகளுக்கொன உைகளொவிய 

உயரடுக்கு குறியீட்டடப் சபற்றுள்ள முதுைடை & ஆடனைடை 

புலிகள் கொப்பகம் அடைந்துள்ள ைொவட்டங்கள் எடவ? 

அ) நீலகிரி & பகாயம்புத்தூர்  

ஆ) நீலகிரி & திருப்பூர் 

இ) திருப்பூர் & ஈபராடு 

ஈ) மென்காசி & பெனி 

✓ பகாயம்புத்தூர் அருபக மபாள்ளாச்சியில் பாலக்காட்டு கணவாயின் 

மெற்பகயுள்ள 4000 சகிமீ பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியான ஆமனெமல 

புலிகள் காப்பகமும் நீலகிரியில் உள்ள முதுெமல புலிகள் காப்பகமும், 

பெற்குத்மொடர்ச்சி ெமலயின் உயிரிபன்முகத்ென்மெமகாண்ட இடங்க 

-ளாக உள்ளன. இமவயிரண்டும் புலிகள் பாதுகாப்பில் உலகளாவிய 

உயரடுக்கு குறியீட்மடப் மபற்றுள்ளன. 

✓ இது CATS’இன், புலிகமள நிர்வகிப்பெற்கான சிறந்ெ நமடமுமறகள் 

ெற்றும் ெரங்களுக்கான பாதுகாப்புக் கருவியாகும். பகரளத்தின் பரம்பிக் 

குளம், கர்நாடகாவின் பந்திப்பூர் ெற்றும் அஸ்ஸாமின் ொனஸ், கசிரங்கா 

ெற்றும் ஒராங் உள்ளிட்ட 14 இருப்புக்கள் ெட்டுபெ CATS’இன்கீழ் பெசிய 

புலிகள் பாதுகாப்பு ஆமணயத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக இறுதி 

மசய்யப்பட்டன. கார்மபட், ராந்ெம்பபார் ெற்றும் பந்ெவ்கர் பபான்ற 

புகழ்மபற்ற காப்பகங்களுக்கு இந்ெத் ெகுதி கிமடக்கப்மபறவில்மல. 

 

6. செர்ைனிக்கொன இந்தியொவின் அடுத்  தூ ரொக நியைனம் 

சசய்யப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 

அ) ென்பிரீத் பவாரா 

ஆ) அஜய் பிசாரியா 

இ) ஹரிஷ் பர்வெபனனி  

ஈ) ஜாபவத் அஷ்ரப் 

✓ கடந்ெ 1990ஆம் ஆண்டுப் பிரிணைச் சார்ந்த இந்திய மவளியுறவு பசமவ 

அதிகாரியான ஹரிஷ் பர்வெபனனி, மஜர்ெனிக்கான இந்தியாவின் 

அடுத்ெ தூெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் ெற்பபாது தில்லியிலுள்ள 

MEA ெமலமெயகத்தில் கூடுெல் மசயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். 

 

7. சபண்கள் சைத்துவ நொளொக கடடப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 26  

ஆ) ஆகஸ்ட் 27 

இ) ஆகஸ்ட் 28 

ஈ) ஆகஸ்ட் 29 

✓ 101ஆவது ஆண்டு மபண்கள் செத்துவ நாமள ஐக்கிய அமெரிக்க 

நாடுகள் மகாண்டாடுகிறது. இந்ெ நாள் (ஆகஸ்ட்.26), மபரும்பாலும் 

அமெரிக்காவில் அரசியலமெப்பு உரிமெமயப்மபறும் அமெரிக்கப் 

மபண்கமளப் பபாற்றுவெற்காக மகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ அமெரிக்க காங்கிரஸ், 1971ஆம் ஆண்டில் ஆக.26ஆம் பெதிமய “ெகளிர் 

செத்துவ நாள்” என நிறுவியது. அது கடந்ெ 1973’இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

முழு செத்துவத்மெப் மபறுவெற்கான மபண்களின் மொடர்ச்சியான 

பபாராட்டங்கள் பநாக்கிய கவனத்மெ இந்ெ நாள் ஈர்க்கிறது. 

 

8. உைக வில்வித்ட  இடளதயொர் சொம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியொ, 

எத் டன  ங்கப்ப க்கங்கடள சவன்றது? 

அ) ஒன்று 

ஆ) இரண்டு 

இ) மூன்று  

ஈ) நான்கு 

✓ வில்வித்மெ சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா மூன்று ெங்கப்பெக்கங்கமள 

மவன்றுள்ளது. உலக வில்வித்மெ இமளஞபயா சாம்பியன்ஷிப்பில் 

இந்திய அணி 15 பெக்கங்கமள மவன்றது. 2021 உலக வில்வித்மெ 

இமளபயார் சாம்பியன்ஷிப், பபாலந்தில் உள்ள வுபராக்லாவில் நடந்ெது.  

✓ 15 பெக்கங்களில், இந்தியா, ‘காம்பவுண்ட் பகடட்’ ெகளிர் & ஆடவர் & 

கலப்பு அணி நிகழ்வுகளில் மூன்று ெங்கப்பெக்கங்கமள மவன்றுள்ளது. 

இறுதிப்பபாட்டியில், இந்திய ெகளிர் அணி, துருக்கிமய 228-216 என்ற 

கணக்கில் வீழ்த்தி ெங்கப்பெக்கம் மவன்றது. 

 

 

 

 

 
 

 

 



         

    

9. நொடுகளுக்கொன உைகளொவிய சகொதரொனொ டவரஸ் 

கண்டுபிடிப்பு  ரவரிடசயில் இந்தியொவின்  ரநிடை என்ன? 

அ) 20 

ஆ) 32  

இ) 42 

ஈ) 62 

✓ மஹல்த் இன்பனாபவஷன் எக்ஸ்பசஞ்ச், UNAIDS உடன் இமணந்து 

ஸ்டார்ட்அப் பிளிங்க் ெயாரித்ெ அறிக்மகயின்படி, நாடுகளுக்கான 

உலகளாவிய மகாபரானா மவரஸ் கண்டுபிடிப்பு ெரவரிமசயில் 

இந்தியா ஆறு இடங்கள் சரிந்து 32ஆவது இடத்தில் உள்ளது.  

✓ COVID மொற்றுபநாமய எதிர்மகாள்ள உருவாக்கப்பட்ட புதுமெயான 

தீர்வுகமள அடிப்பமடயாகக் மகாண்ட உலகின் முெல் 40 நாடுகள் 

ெற்றும் 100 நகரங்கமள இந்ெ அறிக்மக தன்னகத்தத மகாண்டுள்ளது. 

 

10.‘AREAS’ என்பது எந்  ைத்திய அடைச்சகத்துடன் ச ொடர்புடடய 

ஒரு முன்சனடுப்பொகும்? 

அ) மின்துமற அமெச்சகம் 

ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அமெச்சகம்  

இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமெச்சகம் 

ஈ) உழவு & உழவர்கள் நல அமெச்சகம் 

✓ ொநிலங்களின் புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் சங்கம் (AREAS) என்பது புதிய 

ெற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அமெச்சகத்தின் முன்மனடுப்பாகும். 

இது கடந்ெ 2014ஆம் ஆண்டில் புதிய ெற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி 

அமெச்சகத்ொல் ஒரு சங்கொக உருவாக்கப்பட்டது. ொநிலங்களின் 

புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் சங்கொனது சமீபத்தில் ெனது 7ஆவது நிறுவன 

தினத்மெ மகாண்டாடியது. 

 


1. மவள்ளி மவன்றார் ொரியப்பன்: இந்தியாவுக்கு பெலும் 2 மவண்கலம் 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் ஆடவருக்கான உயரம் ொண்டுெலில் 

ெமிழக வீரர் ொரியப்பன் ெங்கபவலு (26) மவள்ளிப்பெக்கம் மவன்றார். 

அபெபிரிவில் களம்கண்ட ெற்மறாரு இந்தியரான சரத்குொர் மவண்கலம் 

மவல்ல, துப்பாக்கி சுடுெலில் சிங்ராஜ் அொனாவும் மவண்கலப்பெக்கம் 

மபற்றார். இெனால் ஒபர நாளில் இந்தியாவுக்கு மூன்று பெக்கங்கள் 

கிமடத்ென. இமெயடுத்து படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் இதுவமர 

இந்தியாவுக்கு கிமடத்ெ பெக்கங்களின் எண்ணிக்மக பத்ொக உயர்ந்து 

உள்ளது. இதில் 2 ெங்கம், 5 மவள்ளி, 3 மவண்கலம் அடக்கம். 

உயரம் ொண்டுெல்: ஆடவருக்கான உயரம் ொண்டுெல் ‘டி42’ பிரிவில் 

ொரியப்பன் 1.86 மீட்டர் உயரம் ொண்டி 2ஆம் இடம்பிடிக்க, சரத்குொர் 

1.83 மீட்டர் உயரம் ொண்டி 3ஆம் இடம்பிடித்ொர். ஏற்மகனபவ ரிபயா 

பாராலிம்பிக்கில் இபெ பிரிவில் ெங்கப்பெக்கம் மவன்ற ொரியப்பனுக்கு, 

இது மொடர்ந்து 2ஆவது பாராலிம்பிக் பெக்கொகும். சரத்குொருக்கு இது 

முெல் பாராலிம்பிக் பெக்கம். 

துப்பாக்கி சுடுெல்: ஆடவர் (பி1) 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் எஸ்மஹச்1’இல் 

இந்தியாவின் சிங்ராஜ் அொனா (39) மவண்கலப்பெக்கம் மவன்றார். 

 

2. உச்சநீதிென்றத்தில் ஒபர நாளில் 9 நீதிபதிகள் பெவிபயற்பு 

உச்சநீதிென்ற வரலாற்றில் முெல்முமறயாக ஒபர நாளில் ஒன்பது புதிய 

நீதிபதிகள் பெவிபயற்றுக்மகாண்டனர். உச்சநீதிென்றத்தின் புதிய 

நீதிபதிகளாக குடியரசுத்ெமலவரால் நியமிக்கப்பட்ட பி வி நாகரத்னா, 

ஹிொ பகாலி, மபலா எம் திரிபவதி, அபய் ஸ்ரீநிவாஸ் ஒகா, விக்ரம் நாத், 

ஜிபெந்திர குொர் ெபகஷ்வரி, சி டி இரவிகுொர், எம் எம் சுந்ெபரஷ், பி 

எஸ் நரசிம்ொ ஆகிபயார் புதுதில்லியில் பெவிபயற்றுக்மகாண்டனர். 

அவர்களுக்கு உச்சநீதிென்ற ெமலமெ நீதிபதி என் வி ரெணா பெவிப் 

பிரொணம் மசய்துமவத்ொர். உச்சநீதிென்றத்தின் வரலாற்றில் ஒபர 

நாளில் 9 புதிய நீதிபதிகள் பெவிபயற்றுக் மகாள்வது இதுபவ முெல் 

முமறயாகும். புதிய நீதிபதிகளில் ஒருவரான விக்ரம் நாத், 2027ஆம் 

ஆண்டு பிப்ரவரியில் உச்சநீதிென்ற ெமலமெ நீதிபதியாகச் மசயல்பட 

வாய்ப்புள்ளது. அபெ ஆண்டு மசப்டம்பரில் அவர் ஓய்வுமபற்றபிறகு, நீதிபதி 

பி வி நாகரத்னா ெமலமெ நீதிபதியாவார். உச்சநீதிென்றத்தின் முெல் 

மபண் ெமலமெ நீதிபதி என்ற சிறப்மபயும் அவர் மபறுவார். 

அபெ ஆண்டு அக்படாபரில் நீதிபதி பி வி நாகரத்னா ஓய்வுமபறுவார். 

அவமரத் மொடர்ந்து, நீதிபதி பி எஸ் நரசிம்ொ ெமலமெ நீதிபதியாகச் 

மசயல்படுவார். 

4 மபண் நீதிபதிகள்: 

புதிய நீதிபதிகள் பெவிபயற்புமூலொக உச்சநீதிென்ற நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்மக 33ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஒரு நீதிபதி பணியிடம் 

காலியாக உள்ளது. பணியில் உள்ள உச்சநீதிென்ற மபண் 

நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக 4ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஏற்மகனபவ 

பணியில் உள்ள நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி அடுத்ெ ஆண்டு மசப்டம்பரில் 

ஓய்வுமபறுவார். 

 

3. ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 20.1% மபாருளாொர வளர்ச்சி 

நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முெல் ஜூன் வமரயிலான 

முெலாவது காலாண்டில் நாட்டின் மபாருளாொரம் 20.1 செவீெம் வளர்ச்சி 

கண்டுள்ளது. கடந்ெ நிதியாண்டின் இபெகாலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 

ெற்பபாது வளர்ச்சி இரட்மட இலக்க ெதிப்மப அமடந்துள்ளது. கடந்ெ 

2019-20ஆம் நிதியாண்டின் முெலாவது காலாண்டில் மொத்ெ 

உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) ெதிப்பு `35.66 லட்சம் பகாடியாக இருந்ெது.  

கபரானா மொற்று பரவல் காரணொக கடந்ெ நிதியாண்டின் முெல் 

காலாண்டில் GDP ெதிப்பு 24.4 செவீெம் வீழ்ச்சி கண்டு `26.95 லட்சம் 

பகாடியாகக் குமறந்ெது. 

நடப்பு நிதியாண்டின் முெல் காலாண்டில் ஜிடிபி ெதிப்பு `32.38 லட்சம் 

பகாடியாக அதிகரித்துள்ளொக பெசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) 

மசவ்வாய்க்கிழமெ மவளியிட்ட அறிக்மகயில் மெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்ெ ெதிப்பு கடந்ெ நிதியாண்டின் முெல் காலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 

20.1% அதிகம் என்றபபாதிலும், அெற்கு முந்மெய நிதியாண்டுடன் 

ஒப்பிடுமகயில் குமறவாகும். 

இென்மூலொக, கபரானாமொற்றுபரவலால் பாதிக்கப்பட்ட மபாருளாொரம் 

இன்னும் இயல்புநிமலக்குத் திரும்பாெது உறுதியாவொக மபாருளாொர 

நிபுணர்கள் மெரிவித்துள்ளனர். கடந்ெ ஏப்ரல் ெத்தியில் கபரானா 

மொற்றின் 2ஆவது அமல பரவியொல் ொநில அரசுகள் அெல்படுத்திய 

மபாதுமுடக்கத்ொல் மபாருளாொர வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டொக NSO 

மெரிவித்துள்ளது. கபரானா பரவல் காரணொக, மபாருளாொரம் சார்ந்ெ 

ெரவுகமளச் பசகரிப்பதில் பிரச்மனகள் இருந்ெொகவும் என்எஸ்ஓ 

மெரிவித்துள்ளது.  

நிதிப்பற்றாக்குமற: ெத்திய அரசின் நிதிப் பற்றாக்குமற கடந்ெ ஜூமல 

இறுதி நிலவரப்படி, `3.21 லட்சம் பகாடியாக உள்ளொக கணக்குகள் 

கட்டுப்பாட்டு அமெப்பு மெரிவித்துள்ளது. இது நடப்பு நிதியாண்டுக்கான 

நிதிப் பற்றாக்குமற இலக்கில் 21.3 செவீெம் ஆகும். நடப்பு நிதியாண்டின் 

முெல் 4 ொெங்களில் ெத்திய அரசின் மொத்ெ வருவாய் `6.83 லட்சம் 

பகாடியாகவும், மசலவினம் `10.04 லட்சம் பகாடியாகவும் இருந்ெொகத் 

மெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. BSF, ITBP பமடப்பிரிவுகளுக்கு புதிய ெமலவர்கள் மபாறுப்பபற்பு 

எல்மலப்பாதுகாப்புப்பமட (BSF) பிரிவின் டிஜியாக பங்கஜ் குொர்சிங்கும், 

இந்பொ திமபத்திய எல்மல பபாலீஸ் (ITBP) பரிவின் டிஜியாக சஞ்சய் 

அபராராவும் மபாறுப்பபற்றுக்மகாண்டர். பங்கஜ் குொர் சிங், 1998 

இராஜஸ்ொன் பிரிமவச் பசர்ந்ெவர். இவர் நாட்டின் 63 ஆயிரம் கி.மீ. தூர 

பாகிஸ்ொன், வங்கபெச எல்மலகமள கண்காணிக்கும் எல்மலப் 

பாதுகாப்புப் பமடப் பிரிவின் புதிய ெமலவராக மபாறுப்பபற்றுள்ளார்.  

இந்ெப் பமடயில் 2.65 லட்சம் பமட வீரர்கள் உள்ளனர். 1998 ெமிழக 

பிரிமவச் பசர்ந்ெ சஞ்சய் அபராரா, நாட்டின் 3,488 கிமீ தூர சீனாவுடான 

எல்மலமயப் பாதுகாக்கும் இந்பொ திமபத்திய எல்மல பபாலீஸ் 

பமடயின் ெமலவராக மபாறுப்பபற்றுள்ளார். 

இெற்கு முன்பு ெத்திய துமண ராணுவப் பமடயின் (CRPF) சிறப்பு 

டிஜியாக அவர் பணியாற்றிவந்ொர். ெற்பபாது, 90,000 பமட வீரர்கமள 

மகாண்ட ITBP’ஐன் டிஜி மபாறுப்மப சஞ்சய் அபராரா ஏற்றுள்ளார். அவரது 

பணிக்காலம் 2025, ஜூமலயில் முடிவமடகிறது. காவல் துமறயில் 

பல்பவறு சீர்திருத்ெங்கள் பெற்மகாள்ள ஐபிஎஸ் அதிகாரி பங்கஜ் குொர் 

சிங் நீதிென்றம் மூலம் நடவடிக்மக எடுத்துள்ளார். 

1996ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிென்றத்தில் அவர் மொடுத்ெ வழக்கின்மூலம் 

ொன் உளவுத்துமற இயக்குநர், சிபிஐ இயக்குநர், மவளியுறவுத்துமற 

 

 



         

    

மசயலர், ரா ெமலவர், உள்துமற மசயலர் ஆகிபயாருக்கு குமறந்ெது 2 

ஆண்டுகள் பெவிக்காலம் வழங்கும் முமற மகாண்டுவரப்பட்டது. 

 

5. ‘இஸ்கான்’ நிறுவனர் சுவாமி பிரபுபாொ பிறந்ெநாள்; `125 

நாணயத்மெ மவளியிட்டார் பிரெெர் பொடி 

அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்மெ (இஸ்கான்) நிறுவிய பக்தி 

பவொந்ெ சுவாமி பிரபுபாொவின் 125ஆவது பிறந்ெநாமள முன்னிட்டு 

நிமனவு நாணயத்மெ பிரெெர் பொடி தில்லியில் மவளியிட்டார். ‘ஹபர 

கிருஷ்ணா இயக்கம்’ என்று அமழக்கப்படும் அகில உலக கிருஷ்ண 

பக்தி இயக்கத்மெ (இஸ்கான்) சுவாமி பிரபுபாொ நிறுவினார். 

உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்மெ பரப்பிவரும் இஸ்கான், 

ஸ்ரீெத் பகவத் கீமெ ெற்றும் இெர இலக்கிய நூல்கமள 89 மொழிகளில் 

அமெப்பு மொழிமபயர்த்துள்ளது. 

 

6. சிலம்மபாலி மசல்லப்பன், மொ பரெசிவன் உள்ளிட்படார் நூல்கள் 

நாட்டுமடமெ: அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு 

ெமிழறிஞர்கள் சிலம்மபாலி சு மசல்லப்பன், முமனவர் மொ பரெசிவன் 

உள்பட 6 ெமிழறிஞர்களின் நூல்கள் நாட்டுமடமெயாக்கப்படுவொக 

ெமிழ்வளர்ச்சித்துமற அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு அறிவித்ொர்.  

சட்டப்பபரமவயில் ெமிழ்த்துமற ொனியக் பகாரிக்மக மீொன 

விவாெத்துக்குப் பதிலளித்து அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு மவளியிட்ட 

அறிவிப்புகள்: ெமிழறிஞர்களான சிலம்மபாலி சு மசல்லப்பன், முமனவர் 

மொ பரெசிவன், புலவர் இளங்குெரனார், முருபகசபாகவெர், சங்கரவள்ளி 

நாயகம், புலவர் மச இராசு ஆகிபயாரின் நூல்கள் நாட்டுமடமெயாக்கப்ப 

-ட்டு, பரிவுத்மொமக வழங்கப்படும். இெற்மகன மொடராச் மசலவினொக 

`80 லட்சம் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். 

‘தீராக் காெல் திருக்கு’ என்ற மபயரில் ஊடகங்கள் வாயிலாகத் திருக்கு 

இன்மறயத் ெமலமுமறயினமரச் மசன்றமடயும் வமகயில் 

மொமலக்காட்சிகளுடன் இமணந்தும் இமணய வடிவிலும் 

அமசவூட்டும் படங்கள், விநாடி-வினா, குறும்படங்கள், நடனம் பபான்ற 

கமல வடிவங்கபளாடு நிகழ்ச்சிகள் நடத்ெப்படும். இெற்காக சிறப்பு 

நிதியாக `2 பகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். 

ெமிழ்ப்பரப்புமர கழகம்: அயல்நாடு ெற்றும் மவளிொநிலங்களில் வாழும் 

ெமிழர்களுக்குத் ெமிழ் கற்பிக்க ெமிழ்ப் பரப்புமரக் கழகம் 

உருவாக்கப்படும். 

அகரம் முெல் சிகரம் வமர எனப் பல படிநிமலகளாகப் பாடங்கள் 

கற்பிக்கப்பட்டு சான்றிெழ் பெர்வும் நடத்ெப்படும். இெற்காக `1 பகாடி 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். பள்ளி ொணவர்கள் ெங்களின் ெமிழ்மொழி 

இலக்கியத் திறமன பெம்படுத்திக் மகாள்ளும் வமகயில் திறனறித் 

பெர்வு நடத்தி ஆண்டுபொறும் 1,500 பபர் மெரிவு மசய்யப்பட்டு இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஊக்கத்மொமகயாக `1,500 வழங்கப்படும். 

சங்க இலக்கிய வாழ்வியமல எடுத்துமரக்கும் வமகயில் புகழ்மிக்க 

ஓவியர்கமளக் மகாண்டு ஓவியங்கள் வமரயப்பட்டு, எளிய விளக்க 

உமரயுடன் உயர்ெர அச்சு நூலாக மவளியிட நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். 

இெற்காக `15 லட்சம் ஒதுக்கப்படும். ெமிழறிஞர்கள், எழுத்ொளர்களின் 

பிறந்ெநாளன்று இலக்கியக்கூட்டங்கள் நடத்திட `15 லட்செளிக்கப்படும். 

புகழ்மபற்ற ெமலவர்கள், ெமிழறிஞர்களின் ஒலி, ஒளிப்மபாழிவுகள் 

ஆவணொக்கப்படும். இெற்மகன ஆண்டுபொறும் `25 லட்சம் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்படும். சங்க இலக்கியங்கள் சந்தி பிரிக்கப்பட்டு நூல்களாக அச்சிட் 

-டுக் குமறந்ெ விமலயில் மவளியிட `10 லட்சம் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். 

ெமிழில் மபயரின் முெல் எழுத்து: ெமிழில் மபயர் எழுதும்பபாது முன் 

எழுத்மெயும் ெமிழிபலபய எழுதும் நமடமுமறமயப் பள்ளி, கல்லூரி 

ெற்றும் அரசு ஆவணங்களில் மகாண்டுவர நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.  

மபாதுெக்களும் மபாது பயன்பாடுகளில் இம்முமறமயப் பின்பற்ற 

நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். வணிக நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் 

பற்றுச்சீட்டுகள் ெமிழிலும் அச்சிட்டு வழங்கப்படவும், குடியிருப்பு 

அடுக்ககங்கள் ெற்றும் வணிக வளாகங்களுக்குத் ெமிழில் மபயர்சூட்ட 

ஊக்குவிக்கப்படவும் வழிமுமறகள் உருவாக்கப்படும் என்றார் அமெச்சர் 

ெங்கம் மென்னரசு. 

 

7. அகரத்தில் 13 அடுக்கு உமற கிணறு கண்மடடுப்பு 

சிவகங்மக ொவட்டம், அகரத்தில் நமடமபற்று வரும் ஏழாம்கட்ட 

அகழாய்வில் 13 அடுக்கு உமற கிணறு கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளொக 

ெமிழக மொல்லியல் துமற அலுவலர்கள் மெரிவித்ெனர். 

கீழடி, அகரம், மகாந்ெமக, ெணலூர் ஆகிய பகுதிகளில் ஏழாம்கட்ட 

அகழாய்வுப்பணிகள் கடந்ெ பிப்ரவரி ொெம் முெல் நடந்து வருகின்றன. 

இதில், சுடுெண் முத்திமர, காெணிகள், ெந்ெத்தினாலான பகமட, 

முதுெக்கள் ொழி, உருவ மபாம்மெ, கருப்பு, சிவப்பு பாமன ஓடுகள், ெமிழி 

எழுத்துகள் மபாறிக்கப்பட்ட பாமன ஓடுகள், பழங்கால ெக்கள் 

பயன்படுத்திய புழங்குப் மபாருள்கள் உள்ளிட்ட ஏராளொன மொல் 

மபாருள்கள் கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 



         

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘இந்தியா SIZE’ ஆய்வுடன் 

ச ாடர்புமடய அமைச்ெகம் எது? 

அ) ஜவுளி அமைச்சகம்  

ஆ) வீட்டுவசதி &  நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் 

இ) உள்துமற அமைச்சகம் 

ஈ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம் 

✓ புது தில்லியில் அமைந்துள்ள தேசிய ஆமை வடிவமைப்பு தேொழில்நுட்ப 

நிறுவனைொனது (NIFT), நடுவண் ஜவுளி அமைச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு 

நிறுவனம் ஆகும். அந்நிறுவனம், “இந்தியா SIZE” என்ற ஓர் ஆய்மவ 

மைற்ககாள்கிறது. 

✓ இது, இந்திய ைக்களுக்கான ஒரு விரிவான உடலளவு விளக்கப்படத்மை 

உருவாக்கும் ஒரு விரிவான உடற்கூற்றளமவசார் ஆய்வாகும். இந்ைத் 

ைரவுகளின்மூலம் இந்திய ைக்களுக்மகற்ற பணிச்சூழலியல் ரீதியாக 

வடிவமைக்கப்பட்ட ையாரிப்புகமள உருவாக்க முடியும். 

 

2. பிசெஞ்சு மைம்ொட்டு நிறுவனைான ‘AFD’இன் ஆ ெவுடன், 

பின்வரும் எந்  இந்திய ைாநிலம், ெல்லுயிர் ொதுகாப்புத் திட்டத்ம  

மைற்சகாண்டுள்ளது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) இராஜஸ்ைான்  

இ) ஆந்திர பிரமைசம் 

ஈ) மகாவா 

✓ இராஜஸ்ைான் ைாநிலத்தின் கிழக்கு ைாவட்டங்களில் பிகரஞ்சு வளர்ச்சி 

நிறுவனைான Agence Francaise de Developpement (AFD) ஆைரவுடன் 

பல்லுயிர் பாதுகாப்புத் திட்டத்மை மைற்ககாண்டுள்ளது. இராஜஸ்ைான் 

வனவியல் ைற்றும் உயிரிமைம்பாட்டுத் திட்டைானது ஏற்கனமவ ைாநில 

அரசின் ஒப்புைமலப் கபற்றிருந்ைது. ஏறக்குமறய 1200 சுய-உைவிக் 

குழுக்களின் உைவியுடன், கிராைங்களில் சூழல்-சுற்றுலா ைற்றும் பிற 

நிமலயான வருைானம் ஈட்டும் நடவடிக்மககமள ஊக்குவிப்பமை இது 

மநாக்கைாகக்ககாண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக பரத்பூரில் 

ஒரு பல்லுயிர் பூங்காவும் உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. இந்தியாவின் மு ல் ெசுமை மைட்ெஜன் ஆமல அமைக்கப்ெட 

உள்ள இடம் எது? 

அ) மும்மப 

ஆ) கசன்மன 

இ) ைதுரா  

ஈ) டிக்பாய் 

✓ இந்திய அரசுக்கு கசாந்ைைான கபாதுத்துமற நிறுவனமும் எண்கெய் 

நிறுவனமுைான IOCL, நாட்டின் முைல் பசுமை மைட்ரஜன் ஆமலமய 

ைதுராவில் அமைக்கவுள்ளது. ைதுராவின் ைாஜ் டிரபீசியம் ைண்டலத்திற்கு 

அருகாமையில் இருப்பைால், அவ்விடம் மைர்ந்கைடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் 

திட்டம், நாட்டில் எண்கெய் & எரிவாயு துமறயில் பசுமை மகட்ரஜமன 

அறிமுகப்படுத்ைவுள்ளது. 

 

4. அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற ெத்தியன் ஞானமெகெனுடன் 

ச ாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 

அ) கடன்னிஸ் 

ஆ) மடபிள் கடன்னிஸ்  

இ) பூப்பந்து 

ஈ) குத்துச்சண்மட 

✓ ITTF கசக் சர்வமைச ஓப்பனில், ஆடவர் ஒற்மறயர் பட்டத்மை கவல்ல 

இந்திய மடபிள் கடன்னிஸ் வீரர் சத்தியன் ஞானமசகரன் 4-0 என்ற 

புள்ளிக் கெக்கில் கவற்றிகபற்றார். 28 வயைான அவர், உலக ைர 

வரிமசயில் 39ஆவது இடத்தில் உள்ளார். கடந்ை வாரம், புடாகபஸ்டில் 

நடந்ை WTT’இல், கலப்பு இரட்மடயர் பட்டத்மை கவல்வைற்காக அவர் 

ைணிகா பத்ராவுடன் இமெந்து விமளயாடினார். 

 

 

5. ைலொர்-21 கடற்ெமட ெயிற்சியில் எத் மன நாடுகள் 

ெங்மகற்கின்றன? 

அ) 2 

ஆ) 4  

இ) 6 

ஈ) 8 

✓ இந்தியா, அகைரிக்கா, ஜப்பான் & ஆஸ்திமரலியாவின் கடற்பமடகள் 

(QUAD) ைலபார்-21 என்ற கடற்பமடப் பயிற்சிகளில் பங்மகற்கின்றன. 

இந்ை நான்கு நாடுகளும் கடந்ை 2020 முைல் ைலபார் பயிற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்து வருகின்றன. இந்ை ஆண்டின் ைலபார் பயிற்சி பசிபிக் 

தீவான குவாமில் நமடகபறுகிறது. கடற்பமடகளுக்கிமடமயயான 

ஒத்துமழப்மப மைம்படுத்துவமையும், கடல்சார் பாதுகாப்பில் கபாதுவான 

புரிைமல உருவாக்குவமையும் இது மநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

6. சைாொக்மகாவுடனான தூ ெக உறமவ துண்டித்துள்ள நாடு 

எது? 

அ) அல்ஜீரியா  

ஆ) இந்தியா 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) பாகிஸ்ைான் 

✓ அல்ஜீரியாவின் கவளியுறவு அமைச்சர் ராம்மைன் லாைாம்ரா ைனது நாடு 

பமகமை நடவடிக்மககளால் கைாராக்மகாவுடனான அரசியல் ரீதியான 

உறவுகமள முறித்துக்ககாண்டைாக அறிவித்ைார். 

✓ வட ஆப்பிரிக்க மபாட்டியாளர்களிமடமய பலைாைங்களாக எழுந்ை 

பைற்றத்மைத்கைாடர்ந்து இம்முடிகவடுக்கப்பட்டுள்ளது. அல்ஜீரியாவிற்கும் 

கைாராக்மகாவிற்கும் இமடயிலான எல்மல, 1994ஆம் ஆண்டு முைல் 

மூடப்பட்டுள்ளது. கைாராக்மகா ைனது நாட்டின் ஒருபகுதியாகக் கருதும் 

மைமல சகாராவுக்கு விடுைமலக்மகாரும் கபாலிசாரிமயா இயக்கத்மை 

அல்ஜீரியா ஆைரித்து வருகிறது. 

 

7. இந்திய கடமலாெ காவல்ெமடயின் அடிப்படையில், ‘விக்ெைா’ 

என்றால் என்ன? 

அ) கடமலார மராந்துக்கப்பல்  

ஆ) குரூஸ் ஏவுகமெ 

இ) கடமலார கைலிகாப்டர் 

ஈ) கடமலார டிமரான் 

✓ கடல் மராந்துக் கப்பல்கள் வரிமசயில் ஏழாவைான இந்திய கடமலாரக் 

காவல்பமட கப்பலான ‘விக்ரைா’மவ ஆகஸ்ட்.28 அன்று இந்திய 

கடமலாரக் காவல்பமடயில் ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் 

இமெத்து மவத்ைார். 

✓ ஆந்திர பிரமைச ைாநிலத்தில் உள்ள விசாகப்பட்டிெத்மை மையைாகக் 

ககாண்டு கசயல்படவிருக்கும் இந்ைக்கப்பல், கடமலாரக்காவல் பமடயின் 

கிழக்கு கடல்பகுதியில் பணியாற்றும். லார்சன் & டூப்மரா ஷிப் பில்டிங் 

லிமிகடட் நிறுவனத்ைால் இக்கப்பல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. காலநிமல ைாற்றம் ச ாடர்ொன அெொங்கங்களுக்கிமடயிலான 

குழுவின்  மலமையிடம் உள்ள இடம் எது? 

அ) சுவிச்சர்லாந்து  

ஆ) இந்தியா 

இ) நியூயார்க் 

ஈ) கஜர்ைனி 

✓ காலநிமல ைாற்றம் குறித்ை அரசாங்கங்களுக்கிமடயிலான குழு (IPCC) 

சுவிச்சர்லாந்தின் கஜனீவாமவ ைமலமையிடைாகக் ககாண்ட ஐநா 

அமவயின் ஓர் அமைப்பாகும். பருவநிமல ைாற்றம் குறித்ை ஆறாவது 

ைதிப்பீட்டு அறிக்மக (AR6) ஐபிசிசியால் “AR6 காலநிமல ைாற்றம் 2021: 

இயற்பியல் அறிவியல் அடிப்பமட” என்ற ைமலப்பில் கவளியிடப்பட்டு 

உள்ளது. காலநிமல அமைப்புகள் ைற்றும் காலநிமல ைாற்றம் குறித்ை 

சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகமள இந்ை அறிக்மக அளிக்கிறது. உலக கவப்ப 

நிமல அடுத்ை 2 ைசாப்ைங்களில் 1.5 டிகிரிமய ைாண்டும் என இந்ை 

அறிக்மக கூறுகிறது. 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. எந்  இந்திய ைாநிலத்தின் 17ஆவது ஆளுநொக இல கமேென் 

ெ விமயற்றார்? 

அ) கைலுங்கானா 

ஆ) ைணிப்பூர்  

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) மைற்கு வங்கம் 

✓ முன்னாள் ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர் இல கமெசன், ைணிப்பூர் 

ைாநிலத்தின் 17ஆவது ஆளுநராக இம்பாலில் பைவிமயற்றார். ைணிப்பூர் 

உயர்நீதிைன்ற ைமலமைநீதிபதி பிவி சஞ்சய் குைார், இல கமெசனுக்கு 

பைவிப்பிரைாெமும் இரகசியக்காப்புப்பிரைாெமும் கசய்துமவத்ைார். 

 

10. எந்  ைாநிலத்தில் கடல்ொர் ஆய்வுகள் குறித்  புதிய திறன் 

நிறுவனத்ம  அமைக்கவுள்ள ாக நடுவண் கப்ெல் மொக்குவெத்து 

அமைச்ெகம் அறிவித்துள்ளது? 

அ) உத்ைர பிரமைசம் 

ஆ) இைாச்சல பிரமைசம் 

இ) மகரளா 

ஈ) அஸ்ஸாம்  

✓ ைத்திய துமறமுகங்கள், கப்பல் ைற்றும் நீர்வழிப் மபாக்குவரத்துத் துமற 

அமைச்சர் சர்பானந்ை மசாமனாவால், கசன்மன இந்திய கடல்சார் 

பல்கமலக்கழகத்தின்கீழ் அஸ்ஸாமில் உள்ள ககௌகாத்தியில் கடல்சார் 

ஆய்வுக்கான திறன் நிறுவனத்மை நிறுவுவைாக அறிவித்ைார்.  

✓ ககௌகாத்தியில் உள்ள பாண்டுவில் ஒரு புதிய ‘கப்பல் பழுதுபார்க்கும் 

வசதிமய’ அமைப்பைற்காக இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழிப் மபாக்குவரத்து 

ஆமெயம் ைற்றும் ைூக்லி ககாச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்துக்கு 

இமடமய ஒரு புரிந்துெர்வு ஒப்பந்ைம் மககயழுத்திடப்பட்டுள்ளது.  

✓ இைற்கான கைாழில்நுட்ப ஆைரமவ ஐஐடி கைட்ராஸ் வழங்கும். 2023 

ஆகஸ்டுக்குள் இது முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்லிப்மவ 

எனப்படும் இந்ை வசதி அஸ்ஸாம் ைாநில அரசால் வழங்கப்பட்ட 3.67 

ஏக்கர் நிலத்தில் உருவாக்கப்படவுள்ளது. 

 


1. குடிமச ைாற்று வாரியத்தின் கபயர் ைாற்றம்: 

குடிமசப்பகுதி ைாற்று வாரியைானது இனி, ைமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட 

மைம்பாட்டு வாரியைாக கபயர்ைாற்றம் கசய்யப்படும் என ைமிழ்நாடு அரசு 

அறிவித்துள்ளது. ைமிழ்நாட்டில் குடிமச ைாற்று வாரியம் 1970ஆம் 

ஆண்டு ஏற்படுத்ைப்பட்டது. 

 

2. ைமிழ்வழியில் படித்ைவர்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் முன்னுரிமை: 

வழிகாட்டுைல்களுடன் அரசாமெ கவளியீடு 

ைமிழ் வழியில் படித்ைவர்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் முன்னுரிமை 

வழங்குவைற்கான வழிகாட்டுைல்கமள அரசு கவளியிட்டுள்ளது. இது 

குறித்து ைமிழக அரசு கவளியிட்டுள்ள அரசாமெயில் கூறியிருப்பைாவது: 

பள்ளிப்படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு, பட்டப்படிப்பு, முதுநிமல பட்டப்படிப்பு என 

அமனத்மையும் முழுவதுைாக ைமிழ் வழியில் படித்திருக்க மவண்டும். 

இைர கைாழிகமள பயிற்று கைாழியாகக் ககாண்டு பயின்று, மைர்வுகமள 

ைட்டும் ைமிழில் எழுதியவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு ைற்றும் முன்னுரிமை 

கிமடயாது. 

ஒன்றாம் வகுப்பு முைல் 9ஆம் வகுப்பு வமர பள்ளிக்குச் கசல்லாைல் 

மநரடியாக பத்ைாம் வகுப்பு மைர்விமன எழுதி மைர்ச்சிகபற்ற ைனித் 

மைர்வர்கள் ைற்றும் பிற ைாநிலங்களில் ைமிழ் அல்லாைல் இைர 

கைாழியிமன பயிற்றுகைாழியாக ககாண்டு பயின்று பின்பு இந்ை 

ைாநிலத்தில் மநரடியாகச் மசரும் வகுப்பிலிருந்து பள்ளி இறுதி வகுப்புகள் 

வமர ைமிழ் வழியில் பயின்றவர்கள் இந்ை முன்னுரிமைக்கு 

ைகுதியுமடயவர்கள் அல்லர். 

சான்றிைழ்களின் உண்மைத் ைன்மைமய சரிபார்த்ை பின்னமர 20 

சைவீை இடஒதுக்கீட்டின்கீழ் பணிநியைனம் கசய்யப்படுவர். ைமிழ் வழியில் 

கல்வி பயின்ற்கான சான்றிைழ்களில், ைாெவர்களின் கபயர், பயின்ற 

பள்ளி, கல்லூரி, கல்வி நிறுவனங்களின் கபயர், முகவரி, வகுப்புகள், 

சான்றிைழ் வழங்கிய அதிகாரி ஆகிய விவரங்கள் அடங்கிய விமரவு 

ைகவல் குறியீட்டிமன (QR) இடம்கபறச்கசய்வதுடன் அச்சான்றிைழ்கமள 

இ-மசமவ மையங்கள்மூலம் வழங்குவைற்கு பள்ளிக்கல்வி ைற்றும் 

உயர்கல்வித் துமறகள் உரிய ஆமெகமள கவளியிடும். 

ைமிழ் இலக்கியத்தில் கல்வித் ைகுதித் ைகுதி கபற்றவர்கமள ைட்டுமை 

பள்ளி ைற்றும் கல்லூரிகளில் ைமிழ் பாடத்துக்கான ஆசிரியர்களாக 

நியமிக்க மவண்டும். ைமிழ் பாடத்திலும் ைாறுபட்ட மவறு ஒரு பாடத்திலும் 

பட்டம் கபற்றவர்கமள ைமிழ் ஆசிரியர்களாக நியைனம் கசய்யக்கூடாது 

என்பைற்கான திருத்ைங்கமள மைற்ககாள்வது கைாடர்பாக பள்ளிக்கல்வி 

ைற்றும் உயர்கல்வித் துமறகள் நடவடிக்மக மைற்ககாள்ளும்.  

மைற்கண்ட சட்டத்தில் வழிவமக கசய்யப்பட்டுள்ள 20% முன்னுரிமை 

இட ஒதுக்கீடானது மநரடி பணி நியைனத்துக்கான ஒவ்கவாரு கைரிவு 

நிமலயிலும் (முைல்நிமலத் மைர்வு, முைன்மைத் மைர்வு, மநர்முகத்மைர்வு 

ைற்றும் இைரநிமலகள்) பைவி வாரியாக பின்பற்றப்பட மவண்டும் என 

ைமலமைச்கசயலாளர் கவ இமறயன்பு கவளியிட்டுள்ள அரசாமெயில் 

கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ஓராண்டில் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள் நிறுத்ைம் 

ைமிழ்நாட்டில் ஓராண்டில் ைட்டும் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள் 

ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டுள்ளைாக சமூகநலத்துமற ககாள்மக விளக்கக் 

குறிப்பில் கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மபரமவயில் ைாக்கல் 

கசய்யப்பட்ட ககாள்மக விளக்கக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளைாவது:  

ைமிழ்நாட்டில் கடந்ை 2008ஆம் ஆண்டு முைல் 2021ஆம் ஆண்டு ஜூமல 

வமரயில் 16,281 குழந்மைத் திருைெங்கள் ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டுள்ளன. 

கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டில் ைட்டும் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள் 

ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டிருக்கின்றன. குழந்மைத் திருைெத்தில் இருந்து 

மீட்கப்பட்ட கபண் குழந்மைகளுக்கு ைறுவாழ்வு அளித்திடும் வமகயில், 

கடந்ை நிதியாண்டில் 1,021 கபண் குழந்மைகளுக்கு ைாைம் ைலா ஆயிரம் 

ரூபாய் வீைம் மூன்று ைாைங்கள் கைாழிற்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவின் ைமலமைப் கபாறுப்பு 

நிமறவு 

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவின் ைமலமைப் கபாறுப்பு 

நிமறவமடந்துள்ளது. இதில், ஆப்கானிஸ்ைான் உள்ளிட்ட சில சர்வமைச 

விவகாரங்களில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஆகஸ்ட் ைாைத்துக்கான ைமலமைப் 

கபாறுப்மப அந்ை ைாைம் 1ஆம் மைதி இந்தியா ஏற்றது. அதில், கடல்சார் 

பாதுகாப்பு, ஐநா அமைதிகாப்புப் பமட, பயங்கரவாை எதிர்ப்பு ஆகிய 

ைமலப்புகளில் முக்கியக் கூட்டங்கமள இந்தியா நடத்தியது. இந்தியா 

ைமலமையிலான கமடசிக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நமடகபற்றது. 

கவளியுறவுத் துமறச் கசயலர் ைர்ஷ்வர்ைன் ஷ்ரிங்லா ைமலமையில் 

நமடகபற்ற கூட்டத்தில், ஆப்கானிஸ்ைான் விவகாரம் கைாடர்பாக 

தீர்ைானம் நிமறமவற்றப்பட்டது. மைலும், 3 முக்கிய தீர்ைானங்களுக்கான 

நீட்டிப்புக்கும் கூட்டத்தில் ஒப்புைல் வழங்கப்பட்டது. மைலும், கலபனான், 

ைாலி, மசாைாலியா ஆகிய நாடுகளில் அமைதிமய நிமலநாட்டுவைற்கு 

ஐநா அளித்து வரும் ஆைரமவ மைலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்க ஒப்புைல் 

அளிக்கப்பட்டது. 

ஆப்கானிஸ்ைான் விவகாரம் கைாடர்பான தீர்ைானத்தில், 

ஆப்கானிஸ்ைான் பிராந்தியைானது ைற்ற நாடுகமள அச்சுறுத்துவைற்மகா, 

பயங்கரவாதிகளுக்கு அமடக்கலம் அளிக்கமவா, பயங்கரவாை 

அமைப்புகளுக்கு நிதி வழங்கமவா பயன்படுத்ைப்படக் கூடாது.  

ஆப்கானிஸ்ைான் ைக்கள் எந்மநரத்திலும் நாட்மடவிட்டு கவளிமயறலாம் 

என்றும், அவர்களது பயெம் ைடுக்கப்படைாட்டாது என்றும் ைலிபான்கள் 

ஆகஸ்ட் 27ஆம் மைதி உறுதியளித்துள்ளனர். வாக்குறுதிகள் 

அமனத்மையும் ைலிபான்கள் கைாடர்ந்து நிமறமவற்ற மவண்டும்’ என 

கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் தீர்ைானத்துக்கு இந்தியா, அகைரிக்கா, 

பிரான்ஸ், பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 13 நாடுகள் ஆைரவளித்ைன. பாதுகாப்பு 

கவுன்சிலின் நிரந்ைர உறுப்பு நாடுகளான சீனா, ரஷியா ஆகியமவ 

தீர்ைானத்தின் மீைான வாக்ககடுப்பில் பங்மகற்கவில்மல. 

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில், இந்தியா கடந்ை ஜனவரி 1ஆம் மைதிமுைல் 

ைற்காலிக உறுப்பினராக இருந்துவருகிறது. கைாத்ைம் 15 உறுப்பினர்க 

-மளக் ககாண்ட இந்ைக் கவுன்சிலில், நிரந்ைர உறுப்பினர்களான 

அகைரிக்கா, ரஷியா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், சீனா ஆகிய 5 நாடுகளுடன் 

இந்தியா உள்ளிட்ட 10 நாடுகள் ைற்காலிக உறுப்பினர்களாக உள்ளன. 

 

 



         

    

இந்தியாவின் இரண்டு ஆண்டு ைற்காலிக உறுப்பினர் பைவி, வரும் 

2022ஆம் ஆண்டில் நிமறவமடயும். 

 

5. லடாக் யூனியன் பிரமைச விலங்காக பனிச் சிறுத்மை அறிவிப்பு 

லடாக் யூனியன் பிரமைச விலங்காக பனிச்சிறுத்மை, பறமவயாக 

கருப்புக்கழுத்து ககாக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கைாடர்பான 

அறிவிப்மப அந்ை யூனியன் பிரமைச அரசு புைன்கிழமை கவளியிட்டது.  

ஜம்மு-காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்ைஸ்மை ைத்திய அரசு கடந்ை 2019ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாைம் ரத்து கசய்ைது. அந்ை ைாநிலத்மையும் ஜம்மு-

காஷ்மீர், லடாக் என இரு யூனியன் பிரமைசங்களாக ைத்திய அரசு 

பிரித்ைது. இந்ை நிமலயில், லடாக் யூனியன் பிரமைசத்துக்கான விலங்கு 

ைற்றும் பறமவ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

யூனியன் பிரமைசத்தின் வனம், சுற்றுச்சூழல் துமற ைமலமைச்கசயலர் 

பவண் மகாத்வால் இது கைாடர்பான அறிவிப்மப கவளியிட்டார். 

முன்பு ஜம்மு-காஷ்மீர் ைாநிலைாக இருந்ைமபாது ைாநில விலங்காக 

காஷ்மீர் ைான், பறமவயாக கருப்புக் கழுத்து ககாக்கு இருந்து வந்ைது 

என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது. அந்ை ைாநிலம் இப்மபாது இரு யூனியன் 

பிரமைசங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டமையடுத்து, ைனக்கான விலங்கு ைற்றும் 

பறமவமய லடாக் யூனியன் பிரமைச நிாிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது. 

இந்ை விலங்கும், பறமவயும் அரிய வமகமயச்மசர்ந்ைமவயாகும். இதில் 

காஷ்மீர் ைான், காஷ்மீர் பகுதியில் ைட்டுமை காெப்படுகிறது. கருப்புக் 

கழுத்து ககாக்கு கிழக்கு லடாக்கில் அதிகம் உள்ளது. பனிச்சிறுத்மைகள் 

லடாக் பகுதியில் 200 முைல் 300 வமரயிலான எண்ணிக்மகயில் 

இருக்கலாம் என்று கருைப்படுகிறது. 

 

6. ரஷியாவில் கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி: இந்தியா பங்மகற்பு 

ரஷியாவில் 17 நாடுகள் இமெந்து மைற்ககாள்ளவுள்ள கூட்டு ராணுவப் 

பயிற்சியில் இந்தியா பங்மகற்கவுள்ளது. ரஷியாவில் உள்ள நீஸ்நி நகரில் 

கசப்டம்பர் 3 முைல் 16ஆம் மைதி வமர ‘சபாட்’ கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி 

நமடகபறவுள்ளது. இப்பயிற்சியில் இந்தியா, ரஷியா, சீனா, பாகிஸ்ைான், 

இலங்மக, வங்கமைசம், மியான்ைர், ைமலசியா, ைங்மகாலியா, 

ஆர்மீனியா, கசர்பியா உள்ளிட்ட நாடுகள் பங்மகற்கவுள்ளன. 

இந்ைக் கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் சுைார் 200 மபர் 

பங்மகற்கவுள்ளனர். அவர்களில் கபரும்பாலாமனார் நாகா பமடப்பிரி 

-மவச் மசர்ந்ைவர்கள். இப்பயிற்சி பயங்கரவாை ைடுப்பு நடவடிக்மககளி 

-ல் கவனம் கசலுத்தும். இதில் பங்மகற்கும் நாடுகளுக்கு இமடயிலான 

பாதுகாப்பு உறமவயும், அமவ ஒன்றிமெந்து கசயல்படுவமையும் 

மைம்படுத்துவதுைான் இந்ைப் பயிற்சியின் மநாக்கம். 

 



         

    

1. NABARD’இன் முன்னெடுப்பாெ ‘மை பபட் மை மைட்’ திட்டம் 

ன ாடங்கப்பட்ட ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) திரிபுரா  

இ) குஜராத் 

ஈ) உத்தர பிரததசம் 

✓ மத்திய நிதியமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திரிபுராவில் ‘மம தேட் மம 

மரட்’ திட்டத்மத ததாடங்கிமைத்தார். இந்தத் திட்டம் நோர்டு மற்றும் 

NAB அறக்கட்டமையின் ஒரு முன்தெடுப்ோகும். 

✓ கிராமப்புறங்களில் உள்ை தேண்களுக்கு மானியங்கள், ஊதிய ஆதரவு 

மற்றும் உேகரணங்கள்மூலம் சிறந்த ைாழ்ைாதாரம் மற்றும் மாதவிடாய் 

சுகாதாரத்மத ைழங்குதல் இதன் தநாக்கமாகும். இம்முன்முயற்சியின் 

கீழ், ஒரு சானிட்டரி தேட் தயாரிக்கும் இயந்திரம், இரண்டு மாதத்திற்கு 

ததமையாெ மூலப்தோருட்கள், 50 நாட்களுக்கு ஊதியம், தேக்தகஜிங் 

தோருட்கள் மற்றும் 3 கட்டங்கைாக ஐந்து நாள் ேயிற்சி அளிக்கப்ேடுகிறது. 

கிராமப்புற தேண்களிமடதய மாதவிடாய் நலத்மத தமம்ேடுத்துைமத 

இந்தத் திட்டம் தெது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. 

 

2. ‘பைைா வ ன் பைைா சைன்’ என்பது எந்  ைத்திய அமைச்சகத் ால் 

நடத் ப்படும் ஒரு திட்டைாகும்? 

அ) ஊரக ைைர்ச்சி அமமச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம் 

இ) சிறுோன்மமயிெர் நலத்துமற அமமச்சகம்  

ஈ) தேண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் தமம்ோட்டு அமமச்சகம் 

✓ இந்திய விடுதமலயின் 75 ஆண்டுகமைக் தகாண்டாடும் ‘அம்ரித் 

மதகாத்சைத்தின்’ ஒருேகுதியாக, புது தில்லியில், ‘தமரா ைதன் தமரா 

சமன்’ முமைராமை சிறுோன்மமயிெர் நலத்துமற அமமச்சகம் 

ஏற்ோடு தசய்துள்ைது. இந்த நிகழ்ச்சியின்தோது, நாட்டின் புகழ்தேற்ற 

கவிஞர்கள் தங்கள் கவிமத மற்றும் ஈரடிச்தசய்யுள்கமை ைாசித்தெர். 

இந்நிகழ்ச்சிகளில், புகழ்தேற்ற மற்றும் ைைர்ந்துைரும் கவிஞர்கள் “ஏக் 

ோரத்- ஷ்தரஷ்தா ோரத்” குறித்த தசய்திமய ைழங்குைார்கள். 

 

3. 2021 ஆகஸ்ட் நிலவைப்படி, பிை ைர் ஜன்  ன் பயாஜொவின்கீழ் 

உள்ள னைாத்  வங்கிக்கணக்குகளின் எண்ணிக்மக என்ெ? 

அ) 32 தகாடி 

ஆ) 43 தகாடி  

இ) 56 தகாடி 

ஈ) 67 தகாடி 

✓ பிரதமர் ஜன் தன் தயாஜொவின்கீழ் உள்ை தமாத்த ைங்கிக்கணக்குக 

-ளின் எண்ணிக்மக 2021 ஆகஸ்ட் மாத நிலைரப்ேடி 43 தகாடியாக 

அதிகரித்துள்ைெ. நிதி அமமச்சக தரவுகளின்ேடி, இந்தக் கணக்குகளில் 

உள்ை தமாத்த மைப்புத்ததாமகயாெது `1.46 லட்சம் தகாடிக்கு தமல் 

உள்ைது. இத்திட்டம் தசயல்ேடுத்தப்ேட்டு 7 ஆண்டுகள் நிமறைமடந்து 

உள்ைது. 2014 ஆக.15 அன்று சுதந்திர திெ உமரயில், பிரதமர் தமாடி 

அைர்கைால் அறிவிக்கப்ேட்ட இத்திட்டம், ஆக.28 அன்று ததாடங்கப்ேட்டது. 

 

4. ‘SACRED’ என்பது முன்னைாழியப்பட்ட பவமலவாய்ப்பகத்தின் 

னபயைாகும். இது, பின்வரும் எந் ப் பிரிவு ைக்கமள குறிமவக்கிறது? 

அ) திருநங்மககள் 

ஆ) மூத்த குடிமக்கள்  

இ) மாற்றுத்திறொளி 

ஈ) மத சிறுோன்மமயிெர் 

✓ ‘SACRED’ என்ற முன்தமாழியப்ேட்ட ைமலத்தைம், ‘Senior Able Citizens 

for Re-Employment in Dignity’ என்ேதன் சுருக்கமாகும். மத்திய சமூக 

நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம், இதமெ தசயல்ேடுத்துைதற்காெ 

திட்டங்கமை ைகுக்கிறது. இந்தப்ேரிமாற்றகத்தின்மூலம், தைமலததடும் 

மூத்த குடிமக்கள், அைர்களுக்குத் ததமையாெ ேணிகமை அணுக ஒரு 

தைத்மதப்தேறுைார்கள். இதமெ அமமப்ேதற்காக உருைாக்கப்ேட்ட 

அமமச்சர்களுக்கிமடயிலாெ குழு, இதமெச் தசயல்ேடுத்த ரூோய் ேத்து 

தகாடிமய அங்கீகரித்துள்ைது. 

5. சமீபத்தில் ைத்திய கிழக்கு பிைாந்திய ைாநாட்மட நடத்திய நாடு 

எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) ஈரான் 

இ) ஈராக்  

ஈ) ேஹ்மரன் 

✓ ஈராக் சமீேத்தில் மத்திய கிழக்கு பிராந்திய மாநாட்மட நடத்தியது; இது 

பிராந்தியத்தில் ேதற்றத்மதத் தணிப்ேமத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. 

பிரான்ஸ் இமணந்து ஏற்ோடு தசய்துள்ை இக்கூட்டத்திற்கு ஈராக், தசௌதி 

அதரபியாவுக்கு அமழப்புவிடுக்கப்ேட்டுள்ைது. இந்தச் சந்திப்பின்தோது, 

பிராந்திய தண்ணீர் தநருக்கடி, தயமனில் தோர் மற்றும் தலேொனின் 

தோருைாதார நிமலமமகள் குறித்து விைாதிக்கப்ேட்டது. பிராந்தியத்தில் 

ஈராக் மத்தியஸ்தம் ைகிப்ேதால் இச்சந்திப்பு முக்கியத்துைம் தேற்றுள்ைது. 

 

6. அண்மைச் னசய்திகளில் இடம்னபற்ற S P பசதுைாைன் சார்ந்த 

விமளயாட்டு எது? 

அ) மட்மடப்ேந்து 

ஆ) ஹாக்கி 

இ) தசஸ்  

ஈ) தடன்னிஸ் 

✓ இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் S P தசதுராமன் ோர்சிதலாொ ஓப்ேன் தசஸ் 

தோட்டி ேட்டத்மத தைன்றார். அதத தநரத்தில் கார்த்திதகயன் முரளி 

மூன்றாம் இடத்மதப் பிடித்தார். 9 சுற்றுகளில் 7.5 புள்ளிகமைச் தசர்த்த 

தசதுராமன் சிறந்த மட-பிதரக் மதிப்தேண்ணின் அடிப்ேமடயில் 

தைற்றியாைராக அறிவிக்கப்ேட்டார். ரஷ்யாவின் தடனியல் யுோவும் இதத 

புள்ளிகளுடன் முடித்தார். ஒன்ேது சுற்றுகளில் ததால்வியமடயாமல், 6 

தோட்டிகளில் தைன்று மூன்று தோட்டிகளில் டிரா தசய்தார் தசதுராமன். 

 

7.நார் ன் நிலக்கரி வயல்கள் நிறுவெத்தின் (NCL)  மலமையகம் 

அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 

ஆ) மத்திய பிரததசம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ அரசுக்குச்தசாந்தமாெ மினிரத்ொ தோதுத்துமற நிறுைெமாெ நார்தன் 

நிலக்கரி ையல்கள் நிறுைெமாெது `3.5 தகாடி மதிப்பில் திறன் 

தமம்ோட்டுத் திட்டத்மத அறிவித்துள்ைது. இது இந்திய நிலக்கரி 

நிறுைெத்தின் துமணநிறுைெமாகும். 

✓ இந்த நிறுைெத்தின் தமலமமயகம் மத்திய பிரததச மாநிலத்தின் 

சிங்தரௌலியில் உள்ைது. நிறுைெத்தின் தசயல்ோட்டு ேகுதிகளிலும் 

அமதச் சுற்றியுள்ை ேகுதிகளிலும் உள்ை 500 இமைதயாருக்கு ேயிற்சி 

அளிப்ேதத இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். இதன்கீழ் இமைதயாருக்கு 

தநகிழிப் தோறியியல் ைர்த்தகத் துமறயில் ேயிற்சியளிக்கப்ேடும், 

ஒவ்தைாரு ேயிற்சியாைருக்கும் `70,000 தசலைாகும். 

 

8. அண்மைய பபார்ப்ஸ் இந்தியா அறிக்மகயின்படி, உலகிபலபய 

னபாது இடங்களில் அதிக CCTV பகைைாக்கமளக் னகாண்டுள்ள 

நகைம் எது? 

அ) லண்டன் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) தமல்தோர்ன் 

ஈ) தசன்மெ 

✓ உலகின் மிக அதிகமாக கண்காணிக்கப்ேட்ட நகரங்கள் குறித்த 

தோர்ப்ஸ் இந்தியாவின் சமீேத்திய அறிக்மகயின்ேடி, தில்லி, ஒரு சதுர 

மமலுக்கு 1,826.6 CCTV தகமராக்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ைது.  

✓ தில்லிக்கு அடுத்தேடியாக இலண்டனில் 1,138 CCTV தகமராக்கள் 

உள்ைெ. 609.9 சிசிடிவி தகமராக்களுடன் தசன்மெ மூன்றாைது 

இடத்மதப் பிடித்துள்ைது. இந்த அறிக்மகயின்ேடி, மும்மே, ஒரு சதுர 

மமலுக்கு 157.4 CCTV தகமராக்களுடன் 18ஆைது இடத்தில் உள்ைது. 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

இந்த அறிக்மகயில், முதல் 20 நகரங்களில், மூன்று இந்திய நகரங்கள் 

மட்டுதம இடம்தேற்றுள்ைெ. 

 

9. இைாஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய் பயாஜொ என்பது எந்  இந்திய 

ைாநிலத்தின் முயற்சியாகும்? 

அ) ததலுங்காொ 

ஆ) சத்தீஸ்கர்  

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) தமற்கு ைங்கம் 

✓ இராஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய் தயாஜொ (RGKNY) என்ேது சத்தீஸ்கர் 

மாநிலத்தின் ஒரு முதன்மமயாெ திட்டமாகும். RGKNY’இன்கீழ், ேயிர் 

உற்ேத்திக்கு, மாநில அரசு, அதன் உழைர்களுக்கு உள்ளீட்டு உதவிமய 

ைழங்குகிறது. தற்தோமதய கரீப் ேருைத்தில் விமதக்கப்ேட்ட ேயிர்கள், 

ைறட்சிதோன்ற சூழ்நிமலகைால் அழிவுக்குள்ைாொல், ஓர் ஏக்கருக்கு 

`9,000 நிதியுதவி ைழங்கப்ேடும்.  

 

10. அண்மையில் காலைாெ புத் ப வ் குஹா சார்ந்  துமற எது? 

அ) விமையாட்டு வீரர் 

ஆ) எழுத்தாைர்  

இ) அரசியல்ைாதி 

ஈ) ததாழிலதிேர் 

✓ மதுக்கரி உட்ேட ேல பிரேலமாெ புத்தகங்கமை எழுதிய பிரேல ைங்காை 

எழுத்தாைர் புத்தததவ் குகா அண்மமயில் காலமாொர். அைர் தெது 

85ஆம் ையதில் காலமாொர். ஆெந்த புரஸ்கர் மற்றும் ைரத் புரஸ்கர் 

உட்ேட ேல விருதுகமை அைர் தைன்றுள்ைார். ைங்காை இலக்கியத்தில் 

‘ரிவு மற்றும் ரிஜுடா’ என்ற 2 பிரேலமாெ கற்ேமெ கதாோத்திரங்கமை 

உருைாக்கியைராைார் இைர். 

 


1. தசன்மெ அருதக சித்தமருத்துைப்ேல்கமலக்கழகம்: அமமச்சர் மா 

சுப்பிரமணியன் 

இந்தியாவிதலதய முதன்முமறயாக சித்த மருத்துைப் ேல்கமலக்கழகம் 

தசன்மெக்கு அருகில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும் என்று மக்கள் நல்ைாழ்வுத் 

துமற அமமச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அறிவித்தார். 

தமிழக சட்டப்தேரமையில் மருத்துைம் மற்றும் மக்கள் நல்ைாழ்வுத்துமற 

மானியக் தகாரிக்மக மீதாெ விைாதத்துக்குப் ேதில் அளித்து அமமச்சர் 

மா சுப்பிரமணியன் தைளியிட்ட அறிவிப்புகள்: 

தமிழகத்தின் ேழமமயாெ மருத்துை முமறயாெ சித்த மருத்துைத்மதப் 

தோற்றும் ைமகயில் நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்ேட்ட சித்த 

மருத்துைத்துக்கு எெ தனிப்ேல்கமலக்கழகம் (இந்திய மருத்துை 

முமறகைாெ ஆயுர்தைதம், யுொனி, தஹாமிதயாேதி, தயாகா, இயற்மக 

மருத்துைம் உள்ேட) தசன்மெக்கு அருகில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும். 

டாம்ப்கால் நிறுைெம் உற்ேத்தி தசய்யும் சித்த, ஆயுர்தைத மற்றும் 

யுொனி மருந்துகள் மக்களுக்கு எளிதாகக் கிமடக்கும் ைமகயில் தமிழக 

அரசின் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்மூலமாக விற்ேமெ தசய்யப்ேடும்.  

முதிதயார் நலனுக்காக நிமறவு ைாழ்வு மமயம் `3.25 தகாடி தசலவில் 

100 சுகாதார நிமலயங்களில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும். சித்தமருத்துைத்தின் 

சிறப்பு சிகிச்மச முமறயாெ காயகல்ே மருந்துகள் ஒற்றடம், நீராவிக் 

குளியல், ததாக்கணம் நசியம் (ஆயில் மசாஜ்), திருமூலர் பிரணாயாமம், 

சித்தர் தயாகம் தோன்ற சிகிச்மசகள் இந்த முகாமில் அளிக்கப்ேடும். 120 

சித்த, ஆயுர்தைத, யுொனி, தஹாமிதயாேதி, தயாகா மற்றும் இயற்மக 

மருத்துை மருந்தகங்கள் சுகாதார நலைாழ்வு மமயங்கைாக `32 தகாடி 

தசலவில் தரமுயர்த்தப்ேடும் என்றார். 

 

2. `218 தகாடியில் நான்கு புதிய ததாழிற்தேட்மடகள் உருைாக்கப்ேடும்: 

அமமச்சர் தா தமா அன்ேரசன் 

தமிழகத்தில் 4 இடங்களில் `218 தகாடியில் புதிய ததாழிற்தேட்மடகள் 

அமமக்கப்ேடும் என்று ஊரகத் ததாழில்துமற அமமச்சர் தா தமா 

அன்ேரசன் அறிவித்தார். சட்டப்தேரமையில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் 

ததாழில் நிறுைெங்கள் துமற மானியக் தகாரிக்மக மீதாெ 

விைாதத்துக்குப் ேதில் அளித்து அமமச்சர் தா தமா அன்ேரசன் தைளியிட்ட 

அறிவிப்புகள்: சிட்தகா மூலம் தமிழகத்தின் அமெத்துப் ேகுதிகளிலும் 

சீராெ ததாழில் ைைர்ச்சி ஏற்ேடுத்திட திருச்சி மணப்ோமற, திருைள்ளூர் 

காதைரிராஜபுரம், தசங்கல்ேட்டு தகாடூர், மதுமர சக்கிமங்கலம் ஆகிய 4 

இடங்களில் தமாத்தம் 394 ஏக்கர் ேரப்ேைவில் `218 தகாடி தமாத்த திட்ட 

மதிப்பில் புதிய ததாழிற்தேட்மடகள் அமமக்கப்ேடும். இதன்மூலம் 

தமாத்தம் சுமார் 7 ஆயிரம் நேர்கள் தைமலைாய்ப்பிமெ தேறுைர். 

நீலகிரி மாைட்டத்தில் உள்ை 10 கூட்டுறவு ததயிமலத்ததாழிற்சாமலகள் 

நோர்டு ைங்கியின் ஊரக உள்கட்டமமப்பு தமம்ோட்டு நிதி திட்டத்தின் 

கடன் உதவியுடன் `50 தகாடியில் நவீெமயமாக்கப்ேடும். 

சிற்ேப்பூங்கா: சிட்தகாமூலம் தசங்கல்ேட்டு மாைட்டம் கடம்ோடியில் 19 

ஏக்கரில் `23 தகாடி திட்ட மதிப்பில் சிற்ேக்கமலஞர்களின் தமம்ோட்டுக் 

-காக சிற்ேக்கமலஞர் ததாழிற்பூங்கா சுமார் 100 சிற்ேக்கமலஞர்கள் 

மற்றும் இதர 1000 நேர்கள் ேயன்தேறும் ைமகயில் அமமக்கப்ேடும். 

தகாயம்புத்தூர் தசாலைம்ோமையம் கிராமத்தில் 42.42 ஏக்கரில் `18 

தகாடி திட்ட மதிப்பில் `9 தகாடி தமிழக அரசு மானியத்துடன் புதிய 

தனியார் ததாழிற்தேட்மட அமமக்கப்ேடும். இதன்மூலம் சுமார் 1000 

நேர்கள் தைமலைாய்ப்பிமெப் தேறுைர். மாநிலத்தில் நலிவுற்று ைரும் 

ோரம்ேரிய குறு மற்றும் சிறு ததாழில்கைாெ உப்பு உற்ேத்தி, தைள்ளிக் 

தகாலுசு, தைள்ளி விைக்கு தயாரித்தல், பித்தமைப் தோருள்கள் மற்றும் 

ோத்திரப் தோருள்கள் உற்ேத்தி, பூட்டு உற்ேத்தி மற்றும் ேட்டுசார்ந்த 

ததாழில்கள் சிறப்புத்ததாழில் ைமகயின் கீழ் தகாண்டு ைரப்ேட்டு சிறப்பு 

முதலீட்டு மானியம் ைழங்கப்ேடும். 

தசலம் கிழங்கு மாவு மற்றும் ஜவ்ைரிசி உற்ேத்தியாைர்கள் தசமை 

ததாழிற் கூட்டுறவு சங்கத்தில் தற்தோது உள்ை 4 கிடங்குகளில் ஏற்றி 

இறக்கும் ேணிகமை எளிதாகக் மகயாளுைதற்கு 1.30 லட்சம் சதுர அடி 

ேரப்ேைவில் கன்தையாா், சரக்கு மின்தூக்கி தோன்றைற்மறப் தோருத்தி 

இயந்திரமயமாக்கல் மற்றும் விரிவுேடுத்துதல் ேணிகள் `45 தகாடியில் 

தமற்தகாள்ைப்ேடும். தமலும், கிடங்குகளின் தகாள்ைைமை அதிகமாக்கிட 

சுமார் 1.07 லட்சம் சதுர அடியில் புதிய தசமிப்புக் கிடங்கு `40 தகாடி 

தசலவில் கட்டுைற்கு ேணிகள் தமற்தகாள்ைப்ேடும் என்றார். 

 

3. ேசுமமத் திட்டங்களில் முதலீடு: இந்தியா-பிரிட்டன் ஒப்ேந்தம் 

இந்தியாவின் ேசுமமத் திட்டங்களில் 120 தகாடி டாலர் (சுமார் `8,760 

தகாடி) முதலீடு தசய்ைதற்காெ ஒப்ேந்தம் இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் 

இமடதய தமற்தகாள்ைப்ேட்டது. இதுகுறித்து பிடிஐ தசய்தி நிறுைெம் 

ததரிவித்துள்ைதாைது: இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இமடயிலாெ 

11ஆைது தோருைாதார மற்றும் நிதிப்தேச்சுைார்த்மத நமடதேற்றது.  

காதணாலி முமறயில் நடந்த இந்தப் தேச்சுைார்த்மதயில், நிதியமமச்சர் 

நிர்மலா சீதாராமனும் பிரிட்டன் நிதியமமச்சர் ரிஷி சுெக்கும் 

ேங்தகற்றெர். அப்தோது, இந்தியாவில் அரசு&தனியார் நிறுைெங்களின் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்ேத்தி உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்காக 120 

தகாடி டாலர் முதலீடு தசய்ய இருநாடுகளும் ஒப்புக்தகாண்டெ. 

இதில், பிரிட்டனின் தமம்ோட்டு நிதி அமமப்ோெ சிடிசி, இந்திய ேசுமமத் 

திட்டங்களில் தமற்தகாள்ைவிருக்கும் 100 தகாடி டாலர், ேசுமமத் 

ததாழில்நுட்ேங்கமை உருைாக்கும் நிறுைெங்களில் இந்தியாவும் 

பிரிட்டனும் கூட்டாக தமற்தகாள்ளும் முதலீடுகள், இந்தியாவில் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்ேத்திக்காெ 20 தகாடி டாலர் கூட்டு 

முதலீடு ஆகியமையும் அடங்கும். இப்தேச்சுைார்த்மதயின்தோது, இரு 

நாட்டு நிதிச்சந்மதகமைப் ேலப்ேடுத்துைதற்காக இமணந்து தசயல்ேடு 

-ைது குறித்து எதிர்கால ைர்த்தகப் தேச்சுைார்த்மதகளின்தோது ஆதலா 

-சிக்க இரு அமமச்சர்களும் ஒப்புக்தகாண்டெர். 

 

4. 75,000 தஹக்தடரில் மூலிமக சாகுேடி: ஆயுஷ் அமமச்சகம் திட்டம் 

நாடு சுதந்திரமமடந்து 75 ஆண்டுகள் ஆெமத தகாண்டாடும் அம்ருத் 

மதஹாத்ஸைத்தின் ஒரு ேகுதியாக இந்தியாவில் மருத்துை தாைரங்கள் 

(மூலிமககள்) ேயிரிடுைமத ஊக்குவிப்ேதற்காக ததசிய திட்டத்மத 

ஆயுஷ் அமமச்சகத்தின் ததசிய மருத்துை தாைரங்கள் ைாரியம் 

ததாடங்கியுள்ைது. இதன்ேடி நாடு முழுைதும் அடுத்த ஓராண்டில் 75,000 

தஹக்தடர் நிலப்ேரப்பில் மூலிமககள் ேயிரிடப்ேடும். 

உத்தர பிரததசத்தின் சஹரன்பூர் மற்றும் மகாராஷ்டிரத்தின் புதெயில் 

இந்தத்திட்டம் ததாடங்கப்ேட்டுள்ைது. 

 

 

 



         

    

5. மாநில நல்லாசிரியர் விருதுக்கு 385 தேர் ததர்வு 

தமிழகத்தில் நிகழ் கல்வியாண்டில் (2021-2022) மாநில நல்லாசிரியர் 

விருதுக்கு ததர்வுதேற்றுள்ை 385 ஆசிரியர்களின் ேட்டியல் 

மாைட்டங்களுக்கு அனுப்பிமைக்கப்ேட்டுள்ைது. 

குடியரசு முன்ொள் தமலைர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்தநாைாெ 

தசப்.5ஆம் தததி ேள்ளிக்கல்வித்துமறயின் சார்பில் ஆசிரியர் திெ 

விழாைாக தகாண்டாடப்ேட்டு அந்த விழாவில் ததாடக்க, நடுநிமல, உயர் 

நிமல, தமல்நிமலப்ேள்ளிகளில் சிறப்ோகப் ேணியாற்றும் ஆசிரியர்க 

-மைத் ததர்வு தசய்து அைர்களுக்கு மாநில நல்லாசிரியர் விருதாெ 

‘டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நல்லாசிரியர் விருது’ ைழங்கப்ேட்டு ைருகிறது. 

இந்த விருதுடன் ̀ 10 ஆயிரம், தைள்ளிப்ேதக்கம் ஆகியமை ைழங்கப்ேடும். 

 

 



         

    

1. ஆண்டுத ோறும் த சிய சிறு த ோழில் நோள் த ோண்டோடப்படுகிற 

த தி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.30  

ஆ) செப்டம்பர்.1 

இ) செப்டம்பர்.3 

ஈ) செப்டம்பர்.5 

✓ தேசிய சிறுசேொழில் நொள் என்பது நமது ெமுேொயத்தில் உள்ள சிறு 

சேொழில்களின் மதிப்பப அங்கீகரிக்கும் ஒரு சகொண்டொட்டமொகும்.  

✓ ஒவ்த ொர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.30 அன்று, தேசிய சிறு சேொழில் நொள் 

சகொண்டொடுகிறது. 2000 ஆகஸ்ட்.30 அன்று, இந்தியொவில் உள்ள சிறு 

நிறு னங்களுக்கு ஆேரப   ழங்கு ேற்கொக, இந்ேத் துபறக்கொன 

ஒரு விரி ொன சகொள்பகசேொகுப்பு இந்தியொவில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 

உலகப்சபொருளொேொரத்தில் MSMEகளின் பங்களிப்புபற்றிய விழிப்புணர் 

-ப  அதிகரிப்பேற்கொக ஐநொ சபொது அப  ஜூன்.27ஆம் தேதிபய 

MSME நொளொக அறிவித்துள்ளது. 

 

2. எந்  தபோதுத்துறற வங்கியின் MD & CEOஆ  சோந்திலோல் றைன் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்? 

அ) பஞ்ெொப் தநஷனல்  ங்கி 

ஆ) இந்தியன்  ங்கி  

இ) யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியொ 

ஈ) பொரே  ங்கி 

✓ ெொந்தி லொல் பஜன், இந்தியன்  ங்கியின் நிர் ொக இயக்குநர் மற்றும் 

ேபலபமச்செயலதிகொரியொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இந்நியமனத்திற்கு 

முன் அ ர், பதரொடொ  ங்கியின் நிர் ொக இயக்குநரொக பணியொற்றினொர். 

செப்.1 அன்று அ ரது மூன்றொண்டுகொல பேவிக்கொலம் சேொடங்கும். 

 

3. “ஆட் டத் லுக்கு உள்ளோனவர் ள் குறித்  பன்னோட்டு நோள் - 

International Day of the Victims of Enforced Disappearances” 

அனுசரிக் ப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.30  

ஆ) செப்டம்பர்.1 

இ) செப்டம்பர்.3 

ஈ) செப்டம்பர்.5 

✓ ஆண்டுதேொறும் ஆக.30 அன்று உலகம் முழு தும் “ஆட்கடத்ேலுக்கு 

உள்ளொன ர்கள் குறித்ே பன்னொட்டு நொள்” அனுெரிக்கப்படுகிறது.  

✓ ஆட்கடத்ேலுக்கு உள்ளொன ர்கபள சகௌரவிப்பேற்கும் அ ர்களுக்கு 

அஞ்ெலி செலுத்து ேற்குமொக இந்நொள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 2010 டிெ.21 

அன்று, ஐநொ சபொது அப , அதிகொரப்பூர் மொக இந்ே நொபள அறிவித்ேது. 

ஆட்கடத்ேலுக்குள்ளொதனொரின் பொதுகொப்பிற்கு  ழி குக்கும் ெர் தேெ 

உடன்படிக்பகபய ஏற்றுக்சகொள் பே இந்நொள்  ரத ற்கிறது. 

 

4. வருவோய் வழக்கு றள ஒழுங்குபடுத்துவ ற் ோன த ோழில்நுட்ப 

 ளத்ற  உருவோக்கு ற் ோ  நடுவணரசு அறைத்துள்ள குழுவின் 

 றலவர் யோர்? 

அ) ஆஷிஷ் ஷிரதேொன்கர்  

ஆ) ஆதிர் ரஞ்ென் செௌத்ரி 

இ) DY ெந்திரசூட் 

ஈ) துஷொர் தமத்ேொ 

✓ ஆஷிஷ் ஷிரதேொன்கர் ேபலபமயிலொன தமல்முபறயீட்டு ேொக்கல் 

செயல்முபறபய சநறிப்படுத்தும் ஒரு சேொழில்நுட்ப ேளத்பே 

உரு ொக்கு ேற்கொக மத்திய அரசு ஒரு குழுப  அபமத்துள்ளது.  

✓ இந்ேத்ேளம் தநரடி மற்றும் மபறமுக  ரிவிதிப்பு சேொடர்பொன அபனத்து 

செயல்முபறகபளயும் உள்ளடக்கியது. ஆஷிஷ் ஷிரொதேொன்கர், தேசிய 

ேக ல் பமயத்தின் மின்னணு-நீதிமன்றத் திட்டத்திற்கும் ேபலபம 

 கிக்கிறொர். இந்ேக்குழு ேனது பணிபய மூன்று மொேகொலத்திற்குள் 

முடிக்கவுள்ளது.  ரு ொய்த்துபற, CBDT & CBIT உறுப்பினர்கபளக் 

சகொண்டிருக்கும். 

 

5. அணுவாயு  தசோ றன ளுக்கு எதிரோன பன்னோட்டு நோள் – Intl., 

Day against Nuclear Tests அனுசரிக் ப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.29  

ஆ) ஆகஸ்ட்.30 

இ) ஆகஸ்ட்.31 

ஈ) செப்டம்பர்.01 

✓ ஆண்டுத ோறும் ஆக.29 அன்று உலகம் முழு தும் அணு தெொேபனக்கு 

எதிரொன பன்னொட்டு நொள் கபடப்பிடிக்கப்படுகிறது. அணு ொயுேங்கபள 

பரிதெொதிப்பேொல் ஏற்படும் தீங்கு விபளவுகள் குறித்ே விழிப்புணர்ப  

ஏற்படுத்து பேயும், இதுதபொன்ற தெொேபனகபள முடிவுக்கு சகொண்டு 

 ரு பேயும் இந்ே நொள் தநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது. 

✓ அணு ொற்றல் தெொேபனகளுக்கு எதிரொன பன்னொட்டு நொள் 2009 டிெ.2 

அன்று ஐநொ சபொதுச்ெபபயொல் அேன் 64ஆ து அமர்வில் நிறு ப்பட்டது. 

நியூ சமக்ஸிதகொவில் உள்ள பொபல னத்ேளத்தில், ‘டிரினிட்டி’ என்று 

அபழக்கப்படும் முேல் அணுதெொேபன, அசமரிக்கொவின் ரொணு த்ேொல் 

1945 ஜூபல.16 அன்று நடத்ேப்பட்டது. 

 

6. ஒலிம்பிக்/போரோலிம்பிக் துப்போக்கிச்சுடு லில் இந்தியோவின் மு ல் 

 ங் ப்ப க் த்ற  தவன்ற வீரோங் றன யோர்? 

அ) அ னி தலகொரொ  

ஆ) இளத னில்  ொலறி ன் 

இ) அபூர்வி ெந்தேலொ 

ஈ) அஞ்சும் முத்கில் 

✓ இந்திய பொரொலிம்பிக் துப்பொக்கிச் சுடுேல் வீரொங்கபன அ னி தலகொரொ, 

தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக்கில் சபண்களுக்கொன 10 மீட்டர் ஏர்-பரபிள் 

துப்பொக்கிச்சுடுேலில் நொட்டின் முேல் ேங்கப்பேக்கத்பே ச ன்றொர்.  

✓ நொட்டின்  ரலொற்றில் பொரொலிம்பிக் அல்லது ஒலிம்பிக்கில் ேங்கப்பேக்கம் 

ச ன்ற முேல் இந்தியப் சபண் என்ற சபருபமபயப் சபற்றொர் இ ர். 

இந்திய  ட்சடறிேல் வீரர் தயொதகஷ் கத்துனியொ ச ள்ளிப்பேக்கத்பே 

ச ன்றொர். ஈட்டி எறிேல் தபொட்டியில் தேத ந்திர ஜஜொரியொ மற்றும் சுந்ேர் 

சிங் ஆகிதயொர் ச ள்ளி மற்றும் ச ண்கலப்பேக்கங்கபள ச ன்றனர். 

 

7. தைற்கு றநல் றவரஸ்த ோற்று அதி ரிக் லாம் என எச்சரிக்ற  

விடுத்துள்ள நோடு எது? 

அ) அசமரிக்கொ 

ஆ) ரஷ்யொ  

இ) சீனொ 

ஈ) இங்கிலொந்து 

✓ மிேச ப்பநிபலயும் அதிக மபழப்சபொழிவும் சகொசுக்களுக்கு ெொேகமொன 

நிபலபமகபள உரு ொக்கு ேொல், தமற்கு பநல் ப ரஸ் (WNV) தநொய்த் 

சேொற்றுகள் அதிகரிக்கலொம் என ரஷ்யொ எச்ெரிக்பக விடுத்துள்ளது.  

✓ இது சகொசுக்களொல் பரவும் ஒரு சேொற்றுதநொயொகும். இது பறப களிடம் 

இருந்து மனிேர்களுக்கு தநொய்த்சேொற்றுள்ள கியூசலக்ஸ் சகொசு ொல் 

பரவுகிறது. இது, மனிேர்களில் அபொயகரமொன நரம்பியல் தநொயிபன 

உண்டொக்குகிறது. இது ஜிகொ, சடங்கு மற்றும் மஞ்ெள் கொய்ச்ெல் ஆகிய 

ப ரஸ்களுடன் சேொடர்புபடயது. 

 

8. தீதபோர் பீல் வனவுயிரி சரணோலயம் அறைந்துள்ள ைோநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸொம்  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) மத்திய பிரதேெம் 

ஈ) இமொச்ெல பிரதேெம் 

✓ தீதபொர் பீல் என்பது அஸ்ஸொமின் சகௌவுகொத்தியில் அபமந்துள்ள ஒரு 

மிகப்சபரிய நன்னீரொகும். இது அம்மொநிலத்தின் ஒதர ரொம்ெொர் ேளமும் 

முக்கியமொன பறப கள்  ொழிடமும் ஆகும். சுற்றுச்சூழல்,  னம் & கொல 

நிபல மொற்ற அபமச்ெகமொனது சகௌகொத்தியின் சேன்தமற்கு விளிம்பில் 

உள்ள தீதபொர் பீல்  னவுயிரி ெரணொலயத்தின் சூழல்-உணர்திறன் 

மண்டலத்பே அறிவித்துள்ளது. இந்ே ஈரநிலம், தகொபடயில் 30 ெகிமீ 

 பர விரி படகிறது; தமலும் குளிர்கொலத்தில் சுமொர் 10 ெகிமீ  பர 

சுருங்குகிறது. 

 
 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.  ோலோண்டு வீட்டு விறலக்குறியீட்றட தவளியிடுகிற நிறுவனம் 

எது? 

அ) தேசிய வீட்டு  ெதி  ங்கி 

ஆ) இந்திய ரிெர்வ்  ங்கி  

இ) NITI ஆதயொக் 

ஈ) தேசிய புள்ளியியல் அலு லகம் 

✓ பத்து முக்கிய நகரங்களின் வீட்டு பதிவு அதிகொரிகளிடமிருந்து சபறப்பட்ட 

பரி ர்த்ேபன-நிபல ேரவுகளின் அடிப்பபடயில் கொலொண்டு வீட்டு 

விபலக் குறியீட்பட இந்திய ரிெர்வ்  ங்கி ச ளியிடுகிறது. அகமேொபொத், 

சபங்களூரு, சென்பன, தில்லி, சஜய்ப்பூர், கொன்பூர், சகொச்சி, சகொல்கத்ேொ, 

லக்தனொ மற்றும் மும்பப ஆகியப  அந்ேப் பத்து நகரங்களொகும். RBI 

ேரவுகளின்படி, அகில இந்திய வீட்டுவிபல குறியீட்டின்  ளர்ச்சியோனது 

இந்ே நிதியொண்டின் முேல் கொலொண்டில் 2 ெேவீேமொக குபறந்துள்ளது. 

இேன்  ளர்ச்சி 8.8% (அகமேொபொத்) முேல் (-) 5.1 ெேவிகிேம் (சென்பன) 

 பர இருந்ேது. 

 

10.அண்றைச்தசய்தி ளில் இடம்தபற்ற சூப்பர்தடக் இரட்றடத ோபுர 

வழக்குடன் த ோடர்புறடய ைோநிலம் எது? 

அ) தகரளொ 

ஆ) உத்ேர பிரதேெம்  

இ) கர்நொடகொ 

ஈ) மகொரொஷ்டிரொ 

✓ சநொய்டொவில் சூப்பர்சடக்கின் எமரொல்ட் தகொர்ட் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட 

40 மொடிகபள சகொண்ட இரட்பட தகொபுரங்கபள இடித்துத்ேள்ள உச்ெ 

நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்டுள்ளது. 

✓ மொ ட்ட அதிகொரிகளுடனொன ஒப்பந்ேத்துடன் கட்டட விதிமுபறகபள 

மீறியேற்கொக மூன்றுமொேங்களுக்குள் தகொபுரங்கபள இடிக்கத ண்டும் 

என்றும் நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்டது. உத்ேரபிரதேெ முேலபமச்ெர் தயொகி 

ஆதித்யநொத், இது ெம்பந்ேப்பட்ட குற்ற ொளிகள்மீது விெொரபண மற்றும் 

கடுபமயொன நட டிக்பக எடுக்குமொறு அதிகொரிகளுக்கு உத்ேரவிட்டொர். 

 


1.  .உ.சி. 150-ஆ து பிறந்ே தினம்: சென்பன, தகொப யில் சிபல 

சுேந்திரப் தபொரொட்டத்தில் தீரத்துடன் ஈடுபட்டு ‘செக்கிழுத்ே செம்மல்’ 

என மக்களொல் புகழப்படும்  .உ.சிேம்பரனொரின் 150-ஆ து பிறந்ே 

தினத்பே ஒட்டி 14 புதிய அறிவிப்புகபள முேல் ொா் மு.க.ஸ்டொலின் 

ச ளியிட்டொொா். இந்ே அறிவிப்பின்படி,  .உ.சி.க்கு சென்பன, தகொப  

என இரண்டு இடங்களில் புதிேொக சிபல ப க்கப்பட உள்ளது. 

இதுகுறித்து, ெட்டப்தபரப  விதி 110-ன் கீழ் முேல் ொா் மு.க.ஸ்டொலின் 

ச ளியிட்ட 14 அறிவிப்புகள்: 

 .உ.சி.,யின் 150-ஆ து பிறந்ே தினம்  ரும் 5-ஆம் தேதி 

சகொண்டொடப்பட உள்ளது. இபேசயொட்டி, அரசு விழொ ொக, அ பரப் 

சபருபமப்படுத்தும்  பகயில் செயலொற்ற த ண்டுசமன ெட்டப் 

தபரப  உறுப்பினொா் ஈஸ் ரன் தகொரிக்பக விடுத்ேொொா்.  .உ.சி.,யின் 

150-ஆ து பிறந்ே தினம் அரசு விழொ ொகக் சகொண்டொடப்படும் என 

எனது சுேந்திர தின உபரயிதலதய கூறப்பட்டுள்ளது. இந்ே ஆண்டு 

அ ரது 150-ஆ து ஆண்டு பிறந்ே தினம்  ரு ேொல், 14 புதிய 

அறிவிப்புகள் ச ளியிடப்படுகின்றன. சென்பன கொந்தி மண்டபத்தில் 

 .உ.சிேம்பரனொொா், சிபறயில் இழுத்ே செக்கு ப க்கப்பட்டுள்ள 

மண்டபம் சபொலிவூட்டப்பட்டு அ ரது மொொா்பளவு சிபல திறந்து 

ப க்கப்படும். தூத்துக்குடி மொநகரில் முேன்பமச் ெொபலயொன 

தமலசபரிய கொட்டன் ெொபல இனி  .உ.சிேம்பரனொொா் ெொபல என 

அபழக்கப்படும். 

தகொப   .உ.சி. பூங்கொ: ேனது  ொழ்நொளின் முக்கிய நொள்கபளக் 

தகொப ச் சிபறயிதலதய கழித்ே  .உ.சிேம்பரனொரின் முழு உரு ச் 

சிபலயொனது, தகொப   .உ.சி. பூங்கொவில் அபமக்கப்படும். செய்தித் 

துபறயின் பரொமரிப்பிலுள்ள ஓட்டப்பிடொரம்  .உ.சிேம்பரனொொா்  ொழ்ந்ே 

நிபனவு இல்லமும், திருசநல்த லியில் உள்ள அ ரது 

மணிமண்டபமும் புனரபமக்கப்பட்டு அவ்விடங்களில் அ ரது  ொழ்க்பக 

 ரலொற்பற அபன ரும் அறிந்து பயன் சபறும்  பகயில் ஒலி-ஒளி 

கொட்சி அபமக்கப்படும்.  .உ.சிேம்பரனொொா்  ொழ்க்பக  ரலொற்பறச் 

சித்ேரிக்கும் திபரப்படத்பே இபளய ேபலமுபறயினொா் அறிந்து 

சகொள்ளும்  பகயில், நவீன டிஜிட்டல் முபறயில் ச ளியிடப்படும். 

சநல்பல மதனொன்மணியம் சுந்ேரனொொா் பல்கபலக்கழகத்தில் 

 .உ.சிேம்பரனொொா் சபயரில் புதிய ஆய்விருக்பக அபமக்கப்படும். 

 .உ.சி. எழுதியுள்ள அபனத்துப் புத்ேகங்களும் புதுப்சபொலிவுடன் 

புதுப்பிக்கப்பட்டு, ேமிழ்நொடு பொடநூல் கழகத்தின் மூலம் குபறந்ே 

விபலயில் மக்களுக்குக் கிபடக்க ஏற்பொடு செய்யப்படும். 

திருசநல்த லியில்  .உ.சிேம்பரனொொா், மகொகவி பொரதியொொா் படித்ே 

பள்ளிகளுக்குத் தேப யொன கூடுேல்  குப்பபறகள், கபல அரங்கம் 

மற்றும் நிபனவு நுபழவு  ொயில் ரூ.1.05 தகொடி மதிப்பில் 

அபமக்கப்படும். 

கப்பதலொட்டிய ேமிழன்  .உ.சி. விருது 

கப்பல் கட்டுமொனம், சேொழில்நுட்பம், தபொக்கு ரத்து ஆகிய கப்பல் 

சேொடொா்பொன துபறகளில் ஈடுபட்டு, சிறந்ே பங்கொற்றி  ரும் ேமிழொா் 

ஒரு ருக்கு ‘கப்பதலொட்டிய ேமிழன்  .உ.சி. விருது’ ஆண்டுதேொறும் 

அளிக்கப்படும். இந்ே விருது ரூ.5 லட்ெமும், பொரொட்டுச் ெொன்றும் 

உள்ளடக்கியது.  .உ.சிேம்பரனொொா் ந ம்பொா் 18-இல் மபறந்ேொொா். இந்ேத் 

தினம் தியொகத் திருநொளொக கபடப்பிடிக்கப்படும். 

அரசு கட்டடங்களுக்கு சபயொா்: 

இந்ே ஆண்டு செப்டம்பொா் 5-ஆம் தேதி முேல் அடுத்ே ஆண்டு செப்டம்பொா் 

5-ஆம் தேதி  பர ஓரொண்டில் தூத்துக்குடி, திருசநல்த லியில் 

உரு ொகும் அரசுக் கட்டடங்களுக்கு கப்பதலொட்டிய ேமிழொா் 

 .உ.சிேம்பரனொொா் சபயொா் சூட்டப்படும். அ ரது தியொகத்பே பள்ளி, 

கல்லூரி மொண ொா்கள் பயபனபடயும்  பகயில், தபொக்கு ரத்துத் 

துபற ெொொா்பில் தபருந்து ஒன்றில் கப்பதலொட்டிய ேமிழன் 

 .உ.சிேம்பரனொரின்  ொழ்க்பகயில் நடந்ே ெம்ப ங்கள் குறித்து 

புபகப்படக் கண்கொட்சி ஏற்பொடு செய்யப்படும். 

நடமொடும்  .உ.சி.  ொழ்க்பக  ரலொற்று கண்கொட்சி கூடமொனது, 

மொண -மொணவிகளின் பொொா்ப க்கொக பயணிக்கும். ேமிழ்ப் 

பல்கபலக்கழகத்தின்  ொயிலொக  .உ.சிேம்பரனொொா் குறித்ே இபணய 

 ழிக் கருத்ேரங்கு நபடசபறும். ேமிழ் நிகொா்நிபலக் கல்வி கழகத்தின் 

 ொயிலொகக் கப்பதலொட்டிய ேமிழன்  .உ.சிேம்பரனொொா் எழுதிய நூல்கள் 

மற்றும் பகசயழுத்துப் பிரதிகள் ஆகியன இபணயத்தில் 

மின்மயப்படுத்தி ச ளியிடப்படும் என்று ேனது அறிவிப்பில் முேல் ொா் 

மு.க.ஸ்டொலின் சேரிவித்துள்ளொொா். 

 

2. சயஸ்.பொலபொரதியின் நூலுக்கு பொல ெொகித்திய புரஸ்கொொா் விருது 

சயஸ்.பொலபொரதியின் “மரப்பொச்சி செொன்ன ரகசியம்’  என்ற 

குழந்பேகள்” நூலுக்கு 2020-ஆம் ஆண்டுக்கொன ‘பொல ெொகித்திய 

புரஸ்கொொா்‘  விருது  ழங்கப்பட்டுள்ளது. ெொகித்திய அகொசேமியின் 

ேபல ொா் டொக்டொா் ெந்திரதெகர கம்பொொா் ஒப்புேலுடன் அகொசேமியின் 

செயலொளொா் தக.ஸ்ரீனி ொெரொவ் ச ள்ளிக்கிழபம இபே 

அறிவித்துள்ளொொா். இந்ே விருதுக்கொக அபமக்கப்பட்ட மூன்று தபொா் 

சகொண்ட நடு ொா் குழு ‘மரப்பொச்சி செொன்ன ரகசியம்’  நூபல 

ஒருமனேொகத் தேொா்வு செய்துள்ளேொக அகொசேமியின் அறிக்பகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. இந்ேக் குழுவில் எம்.கமலத லன், டொக்டொா் ருத்ர 

துளசிேொஸ், யூமொ  ொசுகி ஆகிதயொொா் இடம்சபற்றிருந்ேனொா். 

‘இபே குழந்பேகளுக்கொன நூல் என்று மட்டும் கருே முடியொது. 

சபற்தறொரும் ஆசிரியொா்களும் படிக்க த ண்டிய நூலொகக்கூட கருேலொம். 

குழந்பேகளின் ச குளித்ேனம், ஆொா் ம், சிந்ேபனபயத் 

தூண்டக்கூடிய நூல்’  என இந்நூல் குறித்ே விமொா்ெனங்களும் 

ச ளியொகியிருந்ேன. ‘பொல ெொகித்திய புரஸ்கொொா்‘  விருதுக்கு தேொா்வு 

செய்யப்பட்டுள்ள இந்ே நூல் ஆசிரியருக்கு தகடயமும், ரூ 50,000 

சரொக்கப் பரிசும் அளிக்கப்படும். 

 

3. பொரொலிம்பிக்கில் இந்தியொ பேக்க த ட்பட : ஒதர நொளில் 2 ேங்கம், 

ஒரு ச ள்ளி, 1 ச ண்கலம் 

தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக் தபொட்டியில் ெனிக்கிழபம ஒதர நொளில் 

இந்தியொவுக்கு 2 ேங்கம், 1 ச ள்ளி, 1 ச ண்கலம் என 4 பேக்கங்கள் 

கிபடத்துள்ளன. இபேயடுத்து இந்ே பொரொலிம்பிக்கில் இந்தியொவின் 

பேக்க எண்ணிக்பக 17-ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதில் 4 ேங்கம், 7 

ச ள்ளி, 6 ச ண்கலம் ஆகியப  அடங்கும். இந்திய 

தபொட்டியொளொா்களுக்கு ெனிக்கிழபம, துப்பொக்கி சுடுேலில் ஒரு ேங்கம், 

ஒரு ச ள்ளியும், பொட்மிண்டனில் ஒரு ேங்கம், ஒரு ச ண்கலமும் 

கிபடத்துள்ளது. 

 

 



         

    

துப்பொக்கி சுடுேல்: துப்பொக்கி சுடுேலில் பி4 கலப்பு 50 மீட்டொா் பிஸ்டல் 

எஸ்செச்1 பிரிவில் இந்தியொவின் மணீஷ் நொா் ொல் (19) முேலிடம் 

பிடித்து ேங்கம் ச ன்றொொா். அதே பிரிவில் களம் கண்ட மற்சறொரு 

இந்தியரொன சிங்ரொஜ் அேொனொ (39) இரண்டொம் இடம் பிடித்து ச ள்ளி 

ச ன்றொொா். இதில் நொா் ொல் ேனது முேல் பொரொலிம்பிக்கிதலதய ேங்கம் 

ச ன்றுள்ளொொா். அேொனொ, இதே பொரொலிம்பிக்கில் ஏற்சகனத  10 மீட்டொா் 

ஏொா் பிஸ்டொா் எஸ்செச்1-இல் ச ண்கலம் ச ன்றுள்ளது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 

பொட்மிண்டன்: பொட்மிண்டன் விபளயொட்டில் ஆட ொா் ஒற்பறயொா் 

எஸ்எல்3 பிரிவில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத் (33) ேங்கமும், மதனொஜ் 

ெொா்கொொா் (31) ச ண்கலமும் ச ன்றனொா். இரு ருக்குதம இது முேல் 

பொரொலிம்பிக் பேக்கமொகும். அதிலும், தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக்கில் ேொன் 

பொட்மிண்டன் தபொட்டி முேல் முபறயொக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

அதில் ெொம்பியனொகி  ரலொறு பபடத்திருக்கிறொொா் பிரதமொத். 

பொட்மிண்டனில் தமலும் இரு இந்தியொா்கள் இறுதிச்சுற்றுக்கு 

முன்தனறியுள்ளேொல், அதில் இந்தியொவுக்கு இன்னும் இரு பேக்கங்கள் 

உறுதியொகியுள்ளன. 

 

4. ஃதபம் திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்துகள்: சகொள்முேபல பகவிட 

ேமிழக அரசு முடிவு 

மத்திய அரசின் ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்து சகொள்முேல் 

செய் பேக் பகவிட முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பேொக ேமிழக 

தபொக்கு ரத்துத் துபற  ட்டொரங்கள் சேரிவிக்கின்றன. சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் சபொருளொேொரத்தில் சபரும் பொதிப்புகபள ஏற்படுத்தும் சபட்தரொல், 

டீெல்  ொகனங்களுக்கு மொற்றொக மின்ெொர  ொகனங்கள் 

பயன்படுத்து தின் முக்கியத்து த்பே பல நொடுகள் உணொா்ந்துள்ளன. 

இந்தியொவிலும் மின்ெொர  ொகனங்கபள ஊக்குவிக்க த ண்டும் என 

நீதி ஆதயொக் அழுத்ேமொக செொல்லி  ருகிறது. 

செொல் து மட்டுமின்றி அபேச் செயல்படுத்து திலும் முபனப்பு கொட்டும் 

விேமொக கடந்ே ஆண்டு ேமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களொன தகொப , 

தெலம், திருப்பூொா், ஈதரொடு, த லூொா், திருச்சி, விழுப்புரம், ேஞ்ெொவூொா் ஆகிய 

நகரங்களில் ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்துகபள 

 ழங்கு ேொக மத்திய அரசு சேரிவித்ேது. இேன்படி, தபருந்துகளின் நீளம் 

மற்றும் மின்தனற்ற கட்டபமப்பபப் சபொருத்து ரூ.35 முேல் 55 லட்ெம் 

 பர மொனியம்  ழங்கப்படும் என கூறப்பட்டிருந்ேது. திட்டத்துக்கொன 

ஒப்பந்ேப்புள்ளிகள் தகொரப்பட்டு  ந்ே நிபலயில், திட்டத்பேக் பகவிட 

முடிவு செய்திருப்பேொக ேமிழக தபொக்கு ரத்துத் துபற அதிகொரிகள் 

சேரிவித்ேனொா். 

கொரணம் என்ன? இேற்கொன கொரணம் குறித்து அ ொா்கள் விளக்கிக் 

கூறுபகயில், ‘மத்திய அரசு  ழங்கும் மொனியத் சேொபகக்கும் 

தபருந்தின் விபலக்கும் சபரியளவில் வித்தியொெம் உள்ளது. குறிப்பொக 

மின்கலன்கபள மொற்றித் ேரு ேற்கொன சேளி ொன விளக்கங்களும் 

திட்டத்தில் ேரப்படவில்பல. எனத , ஒப்பந்ேப்புள்ளி தகொரி ச ளியிட்ட 

அறிவிப்பப ரத்து செய் பேத் ேவிர த று  ழியில்பல. தமலும், 

ேனியொொா் மின்ெொர தபருந்து இயக்கும் நிறு னத்தின் ஊழியொா்கபள 

ப த்து தபருந்துகபள இயக்கும் நிபல இருப்பேொல் தபொக்கு ரத்துக் 

கழக சேொழிற்ெங்கங்களும் கடும் எதிொா்ப்பு சேரிவித்ேன. இபேயடுத்து 

அந்ே திட்டம் பகவிடப்பட்டேொக அ ொா்கள் சேரிவித்ேனொா். 

விபரவில் மின்ெொர தபருந்துகள்: ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொரப் 

தபருந்துகபள சகொள்முேல் செய் தில் இருக்கும் சிக்கல்கபளக் 

கருத்தில் சகொண்டு முடிப  ேமிழகம் பகவிட்டிருக்கும் நிபலயில் 

தகரளம், கொா்நொடகம், சேலங்கொனொ ஆகிய மொநிலங்களும் இருப்பேொக 

ேக ல்கள் சேரிவிக்கின்றன. ேற்தபொது, தகஎஃப்டபிள்யூ  ங்கியுடன் 

இபணந்து ேமிழகம் சகொள்முேல் செய்ய உள்ள 500 தபருந்துகளும் 

எப்தபொது  ொங்கப்படும் என்பதே அபன ரது எதிொா்பொொா்ப்பொக உள்ளது. 

இேன்படி, 80:20 என்னும் அடிப்பபடயில் தகஎஃப்டபிள்யூ மற்றும் 

ேமிழகம் தபருந்தின் விபலபய பகிொா்ந்து சகொள்ளும். 

கடந்ே மொேம் ேமிழக நிதியபமச்ெொா் ச ளியிட்ட ச ள்பள அறிக்பகயில், 

தபொக்கு ரத்துத் துபற மற்றும் மின்ெொரத்துபறயில் கடன் மற்றும் 

நஷ்டம் அதிகளவு இருப்பேொக கூறப்பட்டுள்ள நிபலயில், ேமிழகத்தின் 

சுற்றுச்சூழல் நலன் கருதி விபரவில் மின்ெொர தபருந்துகள்  ொங்கப்படும் 

எனவும், நிதிசநருக்கடி கருதி ெரியொன திட்டத்தில் ேரமொன மின்ெொரப் 

தபருந்துகள்  ொங்கப்படும் எனவும் தபொக்கு ரத்துத் துபற 

உயரதிகொரிகள் சேரிவிக்கின்றனொா். அட்ட பணக்கொக.... (குறிப்பு தடப் 

பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.) ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் ேமிழக 

நகரங்களுக்கு  ழங்கப்பட இருந்ே தபருந்துகளின் எண்ணிக்பக 

நகரம் தபருந்துகளின் எண்ணிக்பக தகொப  100 மதுபர 100 திருச்சி 

100 தெலம் 50 திருப்பூொா் 50 ஈதரொடு 50 த லூொா் 50 ேஞ்ெொவூொா் 25 

சபட்டிச் செய்தி: மொறி ரும் கொலநிபலயில் மின்ெொர தபருந்தின் 

முக்கியத்து ம்: மின்ெொர தபருந்துகளின் முக்கியத்து ம் குறித்து 

சுற்றுச்சூழல் ஆொா் லொா்கள் கூறியேொ து: கொற்றில் நுண்துகள் 

அதிகரிப்பேற்கு முக்கிய கொரணமொக இருப்பது அனல் மின் நிபலயங்கள் 

மற்றும்  ொகன புபக. இ ற்பறக் கட்டுக்குள் சகொண்டு  ந்ேொல் இந்திய 

மக்களின் ஆயுள்கொலமும் 5 ஆண்டுகள் அதிகரிக்கக் கூடும். எனத , 

தபருந்துகளில் ச ளிதயறும் புபகபய முற்றிலுமொக ஒழிக்க மின்ெொர 

தபருந்து அ சியம் என்றனொா். 

கொற்றில் இருக்க த ண்டிய நுண்துகளின் அளவு: இந்திய ேர நிொா்ணய 

அளவீட்டின்படி 60 பமக்தரொகிரொம் உலக சுகொேொர நிறு னத்தின் 

கொற்று ேர நிொா்ணய அளவீட்டின்படி 25 பமக்தரொ கிரொம் சென்பனயின் 

பல பகுதிகளில்...: 60 முேல் 128 பமக்தரொ கிரொம்  பரயும், 176 முேல் 

228 பமக்தரொ கிரொம்  பரயும் கொற்றில் நுண்துகள்கள் உள்ளன. 

 

5. பொட்மிண்டன்:  ரலொற்று ேங்கம் ச ன்றொொா் பிரதமொத் 

பகத் :மதனொஜுக்கு ச ண்கம்; தமலும் இரு பேக்கங்கள் உறுதி 

பொரொலிம்பிக் பொட்மிண்டன் விபளயொட்டில் ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்எல்3 

பிரிவில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத் (33) ேங்கமும், மதனொஜ் ெொா்கொொா் 

(31) ச ண்கலமும் ச ன்றனொா். பொரொலிம்பிக் தபொட்டியில் முேல் 

முபறயொக தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக்கில் தெொா்க்கப்பட்டுள்ள 

பொட்மிண்டன் தபொட்டியில் ேங்கம் ச ன்ற முேல் இந்தியொா் என்ற 

சபருபமபய பிரதமொத் சபற்றுள்ளொொா். அ தரொடு மதனொஜும் பேக்கம் 

ச ன்றுள்ள நிபலயில், அ ொா்கள் ேவிர சுெொஸ் யதிரொஜ், கிருஷ்ணொ 

நொகொா் ஆகிய தமலும் இரு இந்தியொா்களும் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறி 

பேக்கத்பே உறுதி செய்துள்ளனொா். 

எஸ்எல்3 பிரிவு: ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்எல்3 பிரிவின் 

அபரயிறுதிகளில் நடப்பு உலக ெொம்பியனொன பிரதமொத் பகத்தும், 

மதனொஜ் ெொா்கொரும் களம் கண்டனொா். இதில் பிரதமொத் ேனது ஆட்டத்தில் 

ஜப்பொனின் டொய்சுதக ஃபுஜிெொரொப  21-11, 21-16 என்ற செட்களில் 

ச ன்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறினொொா். ஆனொல் மதனொஜ் ெொா்கொொா், 

இங்கிலொந்தின் தடனியல் சபத்ேலிடம் 8-21, 10-21 என்ற செட்களில் 

வீழ்ந்ேொொா். இறுதிச்சுற்றில் அந்ே தடனியபல எதிொா்சகொண்ட பிரதமொத் 

21-14, 21-17 என்ற தநொா் செட்களில் 45 நிமிஷத்தில் ச ன்று ெொம்பியன் 

ஆனொொா். 

ச ற்றிக்குப் பிறகு தபசிய பிரதமொத், ‘இந்ேப் பேக்கம் எனக்கு மிகச் 

சிறப்பொனேொகும். பொரொலிம்பிக் பத்ேக்கக் கனவு நன ொகியுள்ளது. சபத்ேல் 

எனக்கு மிகவும் சநருக்கடி அளித்ேொொா். ஆனொல் நொன் 

ேன்நிபலயிழக்கொமல் நிேொனமொக எனது பலம் சகொண்டு 

விபளயொடிதனன். இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அ ருடன் 

விபளயொடியதபொது தேொல்வி கண்தடன். அதிலிருந்து நுட்பங்கபளக் 

கற்று ேற்தபொது ச ன்றுள்தளன். இந்ேப் பேக்கத்பே எனது 

சபற்தறொருக்கும், எனக்கு ஆேரவு அளித்ே அபன ருக்கும் 

ெமொா்ப்பிக்கிதறன். இந்தியொப  சபருபமயபடயச் செய்ேேற்கொக 

மகிழ்ச்சி அபடகிதறன்’  என்றொொா். மறுபுறம், அபரயிறுதியில் வீழ்ந்ே 

மதனொஜ் ெொா்கொொா், ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’ சுற்றில், 

டொய்சுதக ஃபுஜிெொரொப  22-20, 21-13 என்ற செட்களில் ச ன்று 

பேக்கத்பே பகப்பற்றினொொா். 

பிரதமொத் பகத்: 4  யேொக இருக்கும்தபொது தபொலிதயொ பொதிப்பு 

ஏற்பட்டேொல் மொற்றுத்திறனொளி ஆனொொா். அண்பட வீட்டொொா் பொட்மிண்டன் 

விபளயொடு பேப் பொொா்த்து அதில் க னம் செலுத்ேத் சேொடங்கிய பகத், 

2006 முேல் தபொட்டிகளில் பங்தகற்கத் சேொடங்கினொொா். ெொா் தேெ 

அளவில் இது பர 45 பேக்கங்கள் ச ன்றுள்ளொொா். இதில் ஆசிய பொரொ 

விபளயொட்டுப் தபொட்டியில் ச ன்ற ஒரு ேங்கம், ஒரு ச ண்கலம், 4 

உலக ெொம்பியன்ஷிப் பேக்கங்கள் ஆகியப யும் அடங்கும். மதனொஜ் 

ெொா்கொொா்: 1  யேொக இருக்கும்தபொது தபொலியொ ொல் பொதிக்கப்பட்டொொா். 5 

 யதிலிருந்து பொட்மிண்டன் விபளயொட்பட சேொடங்கிய மதனொஜ், 

பின்னொா் அபேதய தீவிரமொக விபளயொடத் சேொடங்கினொொா். 2011 முேல் 

பொரொ பொட்மிண்டன் தபொட்டிகளில் விபளயொட ஆரம்பித்ேொொா். 2016 ஆசிய 

ெொம்பியன்ஷிப்பில் ேங்கம் ச ன்றுள்ளொொா் மதனொஜ். 

எஸ்எல்4 பிரிவு: ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்எல்4 அபரயிறுதியில் 

இந்தியொவின் ேருண் தில்லொன், சுெொஸ் யதிரொஜ் ஆகிதயொொா் 

தபொட்டியிட்டனொா். இதில் சுெொஸ் ேனது ஆட்டத்தில் 21-9, 21-15 என்ற 

செட்களில் இந்தேொதனசியொவின் ஃபிசரடி தெதியொ பன வீழ்த்தி 

இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறி பேக்கத்பே உறுதி செய்ேொொா். அதில் அ ொா் 

பிரொன்ஸின் லுகொஸ் மொஸுபர ஞொயிற்றுக்கிழபம ெந்திக்கிறொொா். ேருண் 



         

    

தில்லொன் ேனது அபரயிறுதியில் 16-21, 21-16, 18-21 என்ற செட்களில் 

அந்ே லூகொஸ் மொஸுரிடம் ேொன் தேொல்வி கண்டொொா். அடுத்ேேொக, 

ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’  சுற்றில் அ ொா் 

இந்தேொதனசியொவின் தெதியொ பன ெந்திக்கிறொொா். எஸ்செச்6 பிரிவு: 

ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்செச்6 பிரிவில் களம் கண்டுள்ள இந்தியரொன 

கிருஷ்ணொ நொகொா் ேனது அபரயிறுதியில் 21-10, 21-11 என்ற செட்களில் 

இங்கிலொந்தின் கிறிஸ்டன் கூம்ப்பஸ தேொற்கடித்ேொொா். இறுதிச்சுற்றில் 

அ ொா் ெொங்கொங்கின் சு மொன் கொபய ஞொயிற்றுக்கிழபம 

எதிொா்சகொள்கிறொொா். 

கலப்பு இரட்படயொா்: கலப்பு இரட்படயரில் எஸ்எல்3-எஸ்யு5 பிரிவு 

அபரயிறுதியில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத்/பொலக் தகொலி இபண 3-

21, 15-21 என்ற செட்களில் இந்தேொதனசியொவின் தெரி 

சுெொன்தடொ/லினி ரொட்ரி ஆக்டிலொ இபணயிடம் வீழ்ந்ேது. இபேயடுத்து, 

பகத்/ தகொலி கூட்டணி, ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’ 

சுற்றில் ஜப்பொனின் டொய்சுதக ஃபுஜிெொரொ/அகிதகொ சுகிதனொ 

இபணபய ஞொயிற்றுக்கிழபம எதிொா்சகொள்கிறது 

 

 



         

    

1. ட ோக்கிட ோ போரோலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற மோரி ப்பன் தங்க 

டெலு & சரத் ஆகிய ோருடன் வதோ ர்புட   விடை ோட்டு எது? 

அ) பளு தூக்குதல் 

ஆ) துப்பாக்கிச் சுடுதல் 

இ) உயரந்தாண்டுதல்  

ஈ) ஈட்டி எறிதல் 

✓ ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக்கில் உயரந்தாண் ல் டபாட்டியில் மாரியப்பன் 

தங்கடேலு மற்றும் ஷரத் குமார் முறைடய வேள்ளி மற்றும் வேண்கலப் 

பதக்கங்கறை வேன்ைனர். மாரியப்பன் தங்கடேலு 2016 ரிடயா 

பாராலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வேன்றிருந்தார். 1968 பாராலிம்பிக் 

பதிப்பிலிருந்து 2016 பாராலிம்பிக் ேறர வமாத்தம் 12 பதக்கங்கறை 

இந்தியா வேன்றுள்ைது. 

 

2. வதோழில்நுட்ப நிறுெனங்கள் மோற்று கட் ண முடறடமகடை 

ெழங்குமோறு நிர்பந்திக்கும் உலகின் முதல் சட் த்டத இ ற்றி  

நோடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) இத்தாலி 

இ) வதன் வகாரியா  

ஈ) இந்தியா 

✓ கூகுள் மற்றும் ஆப்பிள் டபான்ை வதாழில்நுட்ப நிறுேனங்கறை தங்கள் 

வெயலிக்கூ ங்களில் மாற்று கட் ண முறைறமகறை ேழங்குமாறு 

நிர்பந்திக்கும் உலகின் முதல் ெட் த்றத வதன்வகாரியா நிறைடேற்றி 

உள்ைது. இதற்கான அந்த நாட்டின் முதன்றம வதாறலத்வதா ர்பு 

ெட் மான ‘வதாறலத்வதா ர்பு ேணிகச்ெட் ம்’ திருத்தப்ப வுள்ைது. 

 

3. பன்னோட்டு கிரிக்வகட்டிலிருந்து ஓய்வுவபறுெதோக அறிவித்த ட ல் 

ஸ்வ ய்ன் சோர்ந்த நோடு எது? 

அ) ஆஸ்திடரலியா 

ஆ) வதன்னாப்பிரிக்கா  

இ) நியூசிலாந்து 

ஈ) டமற்கிந்திய தீவுகள் 

✓ புகழ்வபற்ை வதன்னாப்பிரிக்க டேகப்பந்து வீச்ொைர் ட ல் ஸ்வ ய்ன் 

சுமார் 16 ஆண்டுகளுக்குப்பிைகு கிரிக்வகட்டிலிருந்து ஓய்வுவபறுேதாக 

அறிவித்தார். ஸ்வ யின், க ந்த ஆண்டு வ ஸ்ட் கிரிக்வகட்டில் இருந்து 

ஓய்வுவபற்ைடபாது 439 விக்வகட்டுகறை வீழ்த்தி வதன்னாப்பிரிக்காவின் 

அதிக விக்வகட்டுகறை வீழ்த்தியேர் ஆனார். ஸ்வ ய்ன், 2004 டிெ.17 

அன்று புடராட்டீஸ் அணிக்காக அறிமுகமானதிலிருந்து, வதன்னாப்பிரிக் 

-காவுக்காக 93 வ ஸ்ட், 125 ஒருநாள் மற்றும் 47 T20 பன்னாட்டு 

டபாட்டிகளில் விறையாடியுள்ைார். 

 

4. இந்தி  உச்சநீதிமன்றத்தில், அனுமதிக்கப்பட்  நீதி ரசர்களின் 

எண்ணிக்டக என்ன? 

அ) 18 

ஆ) 25 

இ) 34  

ஈ) 45 

✓ மூன்று வபண்கள் உட்ப  ஒன்பது புதிய நீதிபதிகள் உச்ெநீதிமன்ை 

நீதிபதிகைாக பதவிடயற்றுக்வெய்துவகாண் னர். இந்த நியமனத்தின் 

மூலம், இந்திய தறலறம நீதிபதி உட்ப , உச்ெநீதிமன்ை நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்றக 33 டபராக உயர்ந்துள்ைது. உச்ெநீதிமன்ை ேரலாற்றில், 

ஒன்பது நீதிபதிகள் ஒடர டநரத்தில் பதவிடயற்ைது இதுடே முதல்முறை. 

ஒன்பது நீதிபதிகளில் ஒருேரான நீதிபதி நாகரத்னா, 2027 வெப் ம்பரில் 

இந்தியாவின் முதல் வபண் தறலறம நீதிபதியாக ஆகவுள்ைார். 

 

5. சோகர் திட் த்தின் ஒருபகுதி ோக, 2021 ஆகஸ்ட்டில் INS ஐரோெத் 

வசன்றட ந்த நோடு எது? 

அ) இலங்றக ஆ) ஆப்கானிஸ்தான் 

இ) வியட்நாம்  ஈ) மடலசியா 

✓ இந்திய க ற்பற  கப்பல் – INS ஐராேத் ெமீபத்தில் மிஷன் ொகரின் ஒரு 

பகுதியாக வியட்நாமில் உள்ை ட ா சி மின் துறைமுகத்றத அற ந்தது. 

இந்தக் கப்பல், COVID 19 வதாற்றுடநாறய எதிர்த்துப் டபாராடுேதற்காக 

100 வமட்ரிக்  ன் திரே மருத்துே ஆக்ஸிஜன் மற்றும் 300 ஆக்ஸிஜன் 

வெறிவூட்டிகறை வகாண்டு வென்ைது. “Security and Growth for All in the 

Region” என்பதன் சுருக்கந்தான் SAGAR. இதன்கீழ், துயர காலங்களில், 

இந்தியா தனது அண்ற  நாடுகளுக்கு உதவிேருகிைது. 

 

6. அண்டமயில் உணவு அெசரநிடலட  அறிவித்த இந்தி ோவின் 

அண்ட நோடு எது? 

அ) பாகிஸ்தான் 

ஆ) இலங்றக  

இ) மியான்மர் 

ஈ) பூட் ான் 

✓ தீவு நா ான இலங்றக, உணவு அேெரநிறல மற்றும் வபாருைாதார 

அேெரநிறல ஆகியேற்றை ஓர் அரொறணயின்கீழ் அறிவித்துள்ைது. 

இந்த அறிவிப்பு, உணவுப் வபாருட்களின் இருப்பு மற்றும் விறல 

நிர்ணயத்தில் கட்டுப்பாடுகறை விதிக்க அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் 

அளிக்கிைது. அந்நிய வெலாேணி வநருக்கடியால் இலங்றக பாதிக்கப்பட் 

-டுள்ைது, இதன்காரணமாக அதன் நாணயம் மதிப்பிழப்றப டநாக்கிச் 

வென்றுள்ைது; இதன் விறைோக, பணவீக்கம் ஏற்பட்டுள்ைது. 

 

7. “இ-டசோர்ஸ்” என்றவ ோரு இடண தைத்டத உருெோக்கியுள்ை 

நிறுெனம் எது? 

அ) பிட்ஸ் 

ஆ) ஐஐஎம்-ஏ 

இ) ஐஐடி-எம்  

ஈ) இஸ்டரா 

✓ இந்திய வதாழில்நுட்ப நிறுேனம் வமட்ராஸ் (IIT-M) “இ-டொர்ஸ்” என்ை 

இறணயதைத்றத உருோக்கிேருகிைது. இத்தைம் முறையான மற்றும் 

முறைொரா துறையில் பங்டகற்பாைர்கறை இறணப்பதன்மூலம் மின் -

அணுக் கழிவுகறை றகயாள்ேறத டநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது. மின் 

மற்றும் மின்னணு உபகரணங்கள் பிரிவில், மின்னணுக் கழிவுகறை 

ோங்குபேர்களுக்கும் உற்பத்தியாைர்களுக்கும் இற யில் இது ஒரு 

ெந்றதத்தைமாக வெயற்படும். இது மின்னணுக் கழிவுகறை மறுசுழற்சி 

வெய்யவும் மறுபயன்பாட்டுக்கு உகந்தோறு மாற்ைவும் ஒரு சிைந்த 

ேழிறய ேகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

8. ட மன் அருடக ஏ ன் ெடைகு ோவில் பின் ரும் எந்த நோட்டு ன் 

இடணந்து, இந்தி  க ற்பட , கூட்டுப்பயிற்சிட  டமற்வகோண்டு 

ெருகிறது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) வஜர்மனி  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) இத்தாலி 

✓ டயமன் அருடக ஏ ன் ேறைகு ாவில், இந்தியா மற்றும் வஜர்மனியின் 

க ற்பற யினர் கூட்டுப் பயிற்சிறய டமற்வகாண் னர். இப்பயிற்சியில் 

உலங்கூர்தி தறரயிைக்கம் மற்றும் டத ல் & பறிமுதல் ந ேடிக்றககள் 

டமற்வகாள்ைப்பட் ன. இந்திய க ற்பற யின் டபார்க்கப்பலான “INS 

திரிகண்ட்” ஏ ன் ேறைகு ாவில் வஜர்மானிய கப்பலான “டபயர்ன்” 

உ ன் பயிற்சிவபற்ைது. INS திரிகண்ட், தற்டபாது ஏ ன் ேறைகு ாவில் 

க ற்வகாள்றை தடுப்பு டராந்துப்பணிக்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ைது. 

 

9. சமீப வசய்திகளில் இ ம்வபற்ற Dr பிர்வதௌசி கோத்ரி மற்றும் முகமது 

அம்ஜத் சோகிப் ஆகிட ோர் பின்ெரும் எந்த விருது வபற்றெர்கள்? 

அ) புக்கர் பரிசு 

ஆ) இராமன் மகடெடெ விருது  

இ) புலிட்ெர் விருது 

ஈ) ஆவபல் பரிசு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ேங்கடதெத்றதச் ொர்ந்த தடுப்பூசி ஆராய்ச்சியாைர் Dr பிர்வதௌஸி காத்ரி 

மற்றும் பாகிஸ்தாறனச் ொர்ந்த முகமது அம்ஜத் ொகிப் ஆகிடயார் இந்த 

ஆண்டுக்கான (2021) இராமன் மகடெடெ விருது வபற்ை ஐந்து டபருள் 

உள்ைனர். க ந்த 1957இல் நிறுேப்பட்  இந்த விருது ஆசியாவின் மிக 

உயரிய வகௌரேம் மற்றும் ஆசியாவின் டநாபல் பரிொக கருதப்படுகிைது.  

✓ பிலிப்றபன்ஸ் மீனேர் மற்றும் ெமூக சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேலர் ராபர்ட ா 

பாலன், மனிதாபிமானப் பணிக்காக அவமரிக்காவின் ஸ்டீேன் மன்சி & 

புலனாய்வு இதழியல் பணிக்காக இந்டதாடனசியாவின் ோட்ச் ாக் 

ஆகிடயார் இவ்விருறதப் வபற்ை பிை வேற்றியாைர்கைாேர். ெமூகத்திற்கு 

குறிப்பி த்தக்க டெறேறய ேழங்கும் ஆசியாவில் உள்ை தனிநபர்கள் 

அல்லது அறமப்புகளுக்கு இவ்விருது ஆண்டுடதாறும் ேழங்கப்படுகிைது.  

 

10. மோநிலங்கைடெயின் புதி  வபோதுச்வச லோைரோக நி மனம் 

வசய் ப்பட்டுள்ைெர்  ோர்? 

அ) M வேங்றகயா 

ஆ) Dr ராமச்ொர்யுலு  

இ) உத்பல் குமார் சிங் 

ஈ) டதஷ் தீபக் ேர்மா 

✓ மாநிலங்கைறேத்தறலேரான M வேங்றகயா,  ாக் ர் பரெராம் பட் ாபி 

டகெே ராமச்ொர்யுலுறே மாநிலங்கைறேயின் புதிய வபாதுச்வெயலராக 

நியமித்தார். Dr ராமச்ொர்யுலு, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் ராஜ்யெபா 

வெயலகத்தில் வெயலராக பணிபுரிந்துேருகிைார். அேர், நான்காண்டுகள் 

பதவியிலிருந்த பிைகு பதவி விலகிய டதஷ் தீபக் ேர்மாறே வதா ர்ந்து 

பதவிடயற்றுள்ைார். மாநிலங்கைறே வெயலகத்தின்படி, வபாதுச்வெயலர் 

பதவிறய அற ந்த முதல் டமலறே ஊழியர் ராமச்ொர்யுலு ஆோர். 

 


1. கற்பித்தலில் புதுறம 

டதசிய நல்லாசிரியர் விருது வபற்ை தமிழகம், புதுறேறயச் டெர்ந்த 

ஆசிரியர்கள் நவீன வதாழில்நுட்பங்கள்மூலம் கற்பித்தலில் புதுறமறயப் 

புகுத்தியேர்கள் ஆேர். திருச்சி மாேட் ம், பிராட்டியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிறலப் பள்ளித் தறலறம ஆசிரிறய டக ஆஷா டதவி 

மாணேர்களுக்கு 10க்கும் டமற்பட்  தனித்திைன் பயிற்சிகள் ேழங்குேது, 

மாணேர்கள் எண்ணிக்றகறய அதிகரித்தது டபான்ை பல்டேறு 

வெயல்பாடுகளில் சிைந்து விைங்கியுள்ைார். 

ஈடராடு மாேட் ம், வமா க்குறிச்சி அரசு வபண்கள் டமல்நிறலப் பள்ளித் 

தறலறம ஆசிரிறய டி லலிதா ஆராய்ச்சி ொர்ந்த கல்விறய, வதாழில்நுட் 

-பங்கறைப் பயன்படுத்தி கற்றுக்வகாடுக்கும் வெயல்முறைகறை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைார். புதுச்டெரி மணப்பட்டு அரசு நடுநிறலப் 

பள்ளிறயச் டெர்ந்த அறிவியல் ஆசிரியர் வி வஜயசுந்தர் கிராமப்புை 

மாணேர்களுக்குப் புதுறமயான முறையில் கல்வி கற்பித்து ேருகிைார். 

 

2. ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக் டபாட்டிகள் நிறைவு; முதல்முறையாக 19 

பதக்கங்களு ன் ேரலாற்று ொதறன பற த்த இந்தியா 

ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக் டபாட்டிகள் டநற்று ன் நிறைேற ந்தன. இப் 

டபாட்டியில் 5 தங்கம், 8 வேள்ளி, 6 வேண்கலத்து ன் முதல்முறையாக 

19 பதக்கங்கறைப்வபற்று இந்தியக்குழுவினர் ொதறன பற த்துள்ைனர். 

ஜப்பான் தறலநகரம் ட ாக்கிடயாவில் பாராலிம்பிக் விறையாட்டுப் 

டபாட்டிகள் க ந்த ஆக.24ஆம்டததி வதா ங்கின. இதில் 162 நாடுகறைச் 

டெர்ந்த வீரர், வீராங்கறனகள் கலந்துவகாண் னர். இந்தியா ொர்பில் 

54 வீரர், வீராங்கறனகள் 9 விறையாட்டுகளில் பங்டகற்ைனர். சுமார் 2 

ோரகாலம் ந ந்த பாராலிம்பிக், டநற்று நிறைேற ந்தது. நிறைவு விழா 

அணிேகுப்பில் இந்திய டதசியக்வகாடிறய துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம் 

வேன்ை வீராங்கறன அேனி டலகாரா ஏந்திச்வென்ைார். அேரு ன் 

இந்தியாொர்பில் 11 டபர் அணிேகுப்பில் பங்டகற்ைனர். 

கற சி நாைான டநற்று இந்தியா இரு பதக்கங்கறை றகப்பற்றியது. 

ஆ ேருக்கான பாட்மிண் ன் SH 6 ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

இந்தியாவின் கிருஷ்ணா நாகர் 21-17, 16-21, 21-17 என்ை வெட் 

கணக்கில்  ாங்காங்கின் மான் ற  சூறே வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் 

வேன்ைார். அடதடேறையில் SL 4 பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் 

சு ாஸ் யதிராஜ் 21-15, 17-21, 15-21 என்ை வெட் கணக்கில் டபாராடி 

பிரான்ஸின் லூகாஸ் மசூரி ம் டதால்வியற ந்து வேள்ளிப்பதக்கம் 

வபற்ைார். சு ாஸ் யதிராஜ், உ பி மாநிலம் வநாய் ா மாேட்  நீதிபதி 

என்பது குறிப்பி த்தக்கது. 

இதன்மூலம் பாராலிம்பிக் வதா ரில் இந்தியா ஒட்டுவமாத்தமாக 5 தங்கம், 

8 வேள்ளி, 6 வேண்கலத்து ன் 19 பதக்கங்கள் வபற்று பதக்கப் 

பட்டியலில் 24ஆேது இ ம்பிடித்தது. பாராலிம்பிக் ேரலாற்றில் 1968 

முதல் இந்தியா பங்டகற்று ேருகிைது. க ந்த 2016ஆம் ஆண்டு 

பாராலிம்பிக் ேறர வமாத்தமாக 12 பதக்கங்கள் மட்டுடம வபற்றிருந்தது. 

ஆனால், முதல்முறையாக ட ாக்கிடயாவில் இம்முறை 19 பதக்கங்கள் 

குவித்து ேரலாற்று ொதறன பற த்துள்ைது. 

இதற்கு முன்பு அதிகபட்ெமாக 1984ஆம் ஆண்டு நியூயார்க் பாராலிம்பிக் 

மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு ரிடயா பாராலிம்பிக்கில் தலா 4 பதக்கங்கள் 

வபற்றிருந்தடத ொதறனயாக இருந்தது. இறத முறியடித்து தற்டபாது 

முதல்முறையாக இரட்ற  இலக்கத்தில் பதக்கங்கறை வபற்று ொதறன 

பற த்துள்ைனர் இந்தியக்குழுவினர். 

இந்தியா ொர்பில் துப்பாக்கி சுடுதலில் அேனி டலகாரா, பாட்மிண் னில் 

பிரடமாத் பகத், கிருஷ்ணா நாகர், ஈட்டி எறிதலில் சுமித் அண்டில், 

துப்பாக்கி சுடுதலில்மணீஷ் நார்ோல் ஆகிடயார் தங்கப்பதக்கம் 

வேன்ைனர். ட பிள் வ ன்னிஸில் பவினாவபன் பட ல், துப்பாக்கிச் 

சுடுதலில் சிங்ராஜ் அதனா, ேட்டு எறிதலில் டயாடகஷ் கதுனியா, உயரம் 

தாண்டுதலில் நிஷாத் குமார், மாரியப்பன் தங்கடேலு, பிரவீன் குமார், 

ஈட்டி எறிதலில் டதடேந்திர ஜஜாரியா, பாட்மிண் னில் சு ாஸ் யதிராஜ் 

ஆகிடயார் வேள்ளிப் பதக்கம் றகப்பற்றியுள்ைனர். 

டமலும், துப்பாக்கிச் சுடுதலில் அேனி டலகாரா, வில்வித்றதயில் 

 ர்விந்தர் சிங், உயரம் தாண்டுதலில் ெரத் குமார், ஈட்டி எறிதலில் சுந்தர் 

சிங் குர்ஜார், பாட்மிண் னில் மடனாஜ் ெர்கார், துப்பாக்கிச் சுடுதலில் 

சிங்ராஜ் அதனா ஆகிடயார் வேண்கலப் பதக்கம் வபற்ைனர். 

பதக்கப்பட்டியலில் 96 தங்கம், 60 வேள்ளி, 51 வேண்கலம் என வமாத்தம் 

207 பதக்கங்கள் குவித்து சீனா முதலி ம் பிடித்தது. 41 தங்கம், 38 

வேள்ளி, 45 வேண்கலம் என 124 பதக்கங்களு ன் இங்கிலாந்து 2ஆம் 

இ மும், 37 தங்கம், 36 வேள்ளி, 31 வேண்கலம் என 104 

பதக்கங்களு ன் அவமரிக்கா 3ஆம் இ மும் பிடித்தன. 

 

3. பயணம்தான், பந்தயமல்ல 

ெமீபகாலமாக நாடுமுழுேதிலும் உள்ை டதசிய - மாநில வநடுஞ்ொறலக 

-ளில்தான் அதிக அைவில் விபத்துகள் அரங்டகறுகின்ைன.  

மத்திய அரசின் ொறலப்டபாக்குேரத்து - வநடுஞ்ொறல அறமச்ெகம் 

வேளியிட்டுள்ை 2019ஆம் ஆண்டுக்கான புள்ளிவிேரம் இதறன உறுதி 

வெய்கிைது. நாடு முழுேதிலுமுள்ை அறனத்துச் ொறலகளின் நீைத்தில் 

2.03 ெதவீதம் டதசிய வநடுஞ்ொறலகள் உள்ைன. ஆனால் நம் நாட்டில் 

ஏற்படும் ொறல விபத்து உயிரழப்புகளில் 35.7% டதசிய வநடுஞ்ொறலக 

-ளில்தான் நிகழ்கின்ைன. 

நாட்டின் வமாத்த ொறலகளில் 3.01 ெதவீதமாக இருக்கும் மாநில வநடுஞ் 

-ொறலகளில் ஏற்படும் விபத்துகளில் 24.8% மரணங்கள் நிகழ்கின்ைன. 

ஆனால், உள்ளூர், கிராமப்புை ொறலகளில் டநரிடும் உயிரழப்புகள் 

வேறும் 39 ெதவீதம்தான் என்று கூறுகின்ைது புள்ளிவிேரம். 

ொறல விபத்துகளில் 69 ெதவீத விபத்துகள், ோகனங்கறை மிதமிஞ்சிய 

டேகத்தில் ஓட்டுேதாடலடய நிகழ்கின்ைன. சுமார் 6 ெதவீத விபத்துகள் 

டபாக்குேரத்து விதிகறை மீறுேதால் நிகழ்கின்ைன. 

 

 

 



         

    

1. ‘ZAPAD 2021’ என்ற பெயரில் ென்னாட்டு இராணுவப்ெயிற்சி 

நடைபெறுகிற நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) சீனா 

இ) இலங்கை 

ஈ) இந்தியா 

✓ செப்.3-16 வகர ரஷ்யாவின் நிஷ்னியில் நகைசெறும் ‘ZAPAD-2021’ 

என்ற பன்னாட்டு பயிற்சியில் இந்திய இராணுவம் ெங்கைற்கிறது. 

ெயங்ைரவாத எதிர்ப்பு ஒத்துகைப்கெ அதிைரிப்ெகத கநாக்ைமாைக் 

சைாண்டுள்ளது இந்த இரண்டு வாரைால இராணுவப்ெயிற்சி. யூகரசியா 

மற்றும் சதற்ைாசியாவிலிருந்து 10க்கும் கமற்ெட்ை நாடுைள் இப்ெயிற்சியில் 

ெங்கைற்கின்றன. இப்ெயிற்சியில் சீனாவும் ொகிஸ்தானும் ொர்கவயாளர் 

-ைளாை ெங்கைற்கும் என எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது. இந்திய ராணுவத்தின் 

சார்பாக 200 கெர்சைாண்ை ஒரு குழு இப்ெயிற்சியில் ெங்கைற்கிறது. 

 

2. மத்திய நநரடி வரிகள் வாரியத்தின் தடைவராக நியமிக்கப்ெட்டு 

உள்ளவர் யார்? 

அ) J B கமாைெத்ரா  

ஆ) இராகேஷ் தாகமார் 

இ) பிரகமாத் Y கதவிைர் 

ஈ) தீொ ரெல் 

✓ மூத்த அதிைாரியான J B கமாைெத்ரா மத்திய கநரடி வரிைள் வாரியத்தின் 

தகலவராை நியமிக்ைப்ெட்டுள்ளார். 1985-சதாகுதி இந்திய வருவாய் 

கெகவ அதிைாரியான கமாைெத்ரா, தற்கொது வருமான வரித்துகறயின் 

சைாள்கைகய உருவாக்கும் குழுவில் உறுப்பினராை உள்ளார். 

அகமச்ெரகவ நியமனக்குழுவானது CBDT’இன் தகலவராை கமாைெத்ரா 

அவர்ைகள நியமிக்ை ஒப்புதலளித்துள்ளது. 

 

3.துளிர்நிறுவனங்கள் துடறடய ஊக்குவிப்ெதற்காக பொதுத்துடற 

-தனியார்துடற கூட்ைாண்டமயின் கீழ், ‘புத்தாக்க திட்ைம்’ ஒன்டற 

பதாைங்கியுள்ள மாநிைம் எது? 

அ) சதலுங்ைானா 

ஆ) ெஞ்ொப்  

இ) ஆந்திர பிரகதெம் 

ஈ) கைரளா 

✓ துளிர் நிறுவனங்ைள் துகறகய கமம்ெடுத்துவதற்ைாை முதலகமச்ெர் 

அமரீந்தர் சிங், சொதுத்துகற - தனியார்துகற கூட்ைாண்கமயின் கீழ், 

‘புத்தாக்ை திட்ைம்’ (Innovation Mission-IMPunjab) ஒன்கற சதாைங்கினார். 

துளிர் நிறுவனங்ைளை ஊக்குவிப்ெதற்கு உலை முதலீட்ைாளர்ைகளயும் 

நிபுணர்ைகளயும் சைாண்டுவருவகத இது தனது கநாக்ைமாைக் சைாண் 

-டுள்ளது. வலுவான அரொங்ை ஆதரவுைன் தனியார் துகறயால் இந்தப் 

ெணி விகரவுெடுத்தப்ெடும். 

 

4. நிதி அடமச்சகத்தின் சமீெ தரவுகளின்ெடி, ஆகஸ்ட் மாதத்தில், 

எவ்வளவு GST வரி வருவாய் வசூலிக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) `88,000 கைாடி 

ஆ) `98,000 கைாடி 

இ) `1,12,000 கைாடி  

ஈ) `1,34,000 கைாடி 

✓ 2021 ஆைஸ்ட் மாதம் வசூலிக்ைப்ெட்ை சமாத்த GST வருவாய் `1,12,020 

கைாடியாகும். 2021 ஆைஸ்ட் மாத GST வருவாய், ைைந்தாண்டின் இகத 

ைால GST வருவாகயவிை 30% அதிைம். இந்த மாதத்தில், உள்நாட்டு 

ெரிவர்த்தகன வருவாய், ைைந்த ஆண்டின் இகத மாதத்கதவிை, 27% 

அதிைம். ைைந்த ேூகல மற்றும் ஆைஸ்ட் மாத GST வசூல் `1 இலட்ெம் 

கைாடி இலக்கை ைைந்துள்ளது. 

 

5. “Ubreathe Life” என்ற உைகின் முதல் ‘தாவர அடிப்ெடையிைான’ 

ஸ்மார்ட் வளிதூய்டமயாக்கிடய, கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்தின் 

துளிர் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது? 

அ) ஐஐடி-சமட்ராஸ் 

ஆ) ஐஐடி-கராெர்  

இ) ஐஐஎஸ்சி 

ஈ) என்ஐவி 

✓ உலகின் முதல் ‘தாவர அடிப்ெகையிலான’ ஸ்மார்ட் வளிதூய்கமயாக்கி 

ஒன்கற உருவாக்கியுள்ளதாை IIT கராெரின் ஒரு துளிர் நிறுவனம் 

கூறியுள்ளது. “Ubreathe Life” என்று செயரிைப்ெட்ை இதகன, அர்ென் ஏர் 

ஆய்வைம் உருவாக்கியுள்ளது. இது, ைட்ைைங்ைளின் உட்புறங்ைளில், வளி 

சுத்திைரிப்பு செயல்முகறகய கமம்ெடுத்துகிறது. ‘நைர்ப்புற மூணாறு 

விகளவு’ என்றசவாரு சதாழில்நுட்ெம் இதில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

‘கெட்கைாசரமிகைஷன்’ என்ெது தாவரங்ைள் ைாற்றிலிருந்து மாசுக்ைகள 

திறம்ெை அைற்றும் ஒரு செயல்முகறயாகும். 

 

6. 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் (முதல் நைாஸ்) தடுப்பூசி 

பசலுத்திய முதல் இந்திய மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) இமாச்ெல பிரகதெம்  

இ) இராேஸ்தான் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ ெதிசனட்டு வயதுக்கு கமற்ெட்ை அகனவருக்கும் முதல் தவளை COVID 

தடுப்பூசிகய செலுத்திய நாட்டின் முதல் மாநிலமாை இமாச்ெல பிரகதெம் 

மாறியுள்ளது. ஆைஸ்ட்.31 நிலவரப்ெடி, இந்தியா 50 கைாடி ‘முதல் கைாஸ்’ 

மற்றும் 15 கைாடி ‘இரண்ைாவது கைாஸ்’ என்ற இலக்கை எட்டியுள்ளது. 

சமாத்த செலுத்தப்ெட்ை தடுப்பூசிைளின் எண்ணிக்கை 65 கைாடிகய 

தாண்டியுள்ளது. ஆைஸ்ட் மாதத்தின் இரு நாட்ைளில், தலா ஒவ்சவாரு 

நாளிலும் 1 கைாடிக்கும் அதிைமான தடுப்பூசிைகள வைங்கி இந்தியா 

ொதகன ெகைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

7. UNEP’இன்ெடி, எந்த வடக பெட்நரால், உைகத்திலிருந்து முற்றாக 

ஒழிக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) ஈயஞ்கெர் செட்கரால்  

ஆ) சமழுகு செட்கரால் 

இ) உயர் ஆக்கைன்சைாண்ை செட்கரால் 

ஈ) உயர் செகைன்சைாண்ை செட்கரால் 

✓ ஐநா சுற்றுச்சூைல் திட்ைம் (UNEP) அண்கமயில் ஈயஞ்சசர் செட்கராலின் 

ெயன்ொடு உலகிலிருந்து ஒழிக்ைப்ெட்டுள்ளதாை அறிவித்துள்ளது. இது 

மனித உயிர்ைகளயும் சுற்றுச்சூைகலயும் ொதுைாப்ெதில் ஒரு முக்கிய 

கமல்ைல்லாை ொர்க்ைப்ெடுகிறது; இது உலைளவில் 1.2 மில்லியன் 

முன்கூட்டிய மரணங்ைகளத் தடுக்கும் என்று எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது.  

✓ குகறந்த தரமுகைய செட்கராலின் ஆக்கைன் எண்ணிக்கைகய 

அதிைரிப்ெதற்ைாை அதில் ஈயம் கெர்க்ைப்ெடுகிறது. அந்த ஈயமானது எந்திர 

செயல்திறகன அதிைரிக்ைவும் உதவுகிறது. 

 

8. ‘ஹரா ெரா’ என்ற பெயரில் டிநரான் அடிப்ெடையிைான காடு 

வளர்ப்புத் திட்ைத்டதத் பதாைங்கியுள்ள மாநிைம் எது? 

அ) குேராத் 

ஆ) ெஞ்ொப் 

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) சதலுங்ைானா  

✓ சதலுங்ைானா மாநில அரசு அண்கமயில் ‘ஹரா ெரா’ என்ற செயரிலான 

டிகரான் அடிப்ெகையிலான ைாடு வளர்ப்புத்திட்ைத்கத அறிமுைப்ெடுத்தி 

உள்ளது. இந்தத் திட்ைத்கதத் சதாைங்ை, ஐதராொத்கதச் ொர்ந்த டிகரான் 

சதாழில்நுட்ெ துளிர் நிறுவனமான மருத் டிகரான்ஸுைன் சதலுங்ைானா 

மாநில அரசு கூட்டுகெர்ந்துள்ளது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், சதலுங்ைானாவின் 

33 மாவட்ைங்ைளிலும் உள்ள ைாடுைளில் 12,000 சஹக்கைர் ெரப்பில் 50 

இலட்ெம் மரங்ைகள நடும். 

✓ ‘Seedcopter’ எனப்செயரிைப்ெட்ை இது, உள்ளூர் செண்ைள் மற்றும் நலச் 

ெமூைங்ைளால் விகதெந்துைகளத் தயாரிப்ெகத உள்ளைக்கியது; அகவ, 

இலக்குகவக்ைப்ெட்ை ெகுதிைளில் டிகரான்ைள் வழியாை விகதக்ைப்ெடும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.சமீெத்தில் ‘நாநைாடி விழாடவ’ நைத்திய இந்திய மாநிைம் அல்ைது 

யூனியன் பிரநதசம் எது? 

அ) லைாக்  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அந்தமான் & நிக்கைாொர் தீவுைள் 

ஈ) கைரளா 

✓ லைாக்கின் துகணநிகல ஆளுநர் R K மாத்தூர், ெமீெத்தில் கிைக்கு 

லைாக்கின் ொங்தாங் ெகுதியில் உள்ள கைார்கொக் புவில் இரண்டு நாள் 

நளடபபறும் லைாக் நாகைாடி விைாகவ சதாைங்கிகவத்தார். இந்த விைா, 

லைாக் ைலாச்ொர அைாதமியால் லைாக் சுற்றுலாத்துகறயுைன் இகணந்து 

ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டுள்ளது. 

✓ இது ொங்தாங் பிராந்தியத்தின் தனித்துவமான ைலாச்ொரத்கத முன்னி 

-கலப்ெடுத்துவகத கநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது. ொங்தாங்கி என்ெது 

லைாக்கை பூர்வீைமாைக்சைாண்ை ஒரு ைாஷ்மீர் ஆட்டினமாகும். இதகன 

இப்ெகுதியில் வாழும் நாகைாடி இனக்குழுக்ைள், அதிலிருந்து செறப்ெடும் 

சிறந்த தரமான ‘ெஷ்மினா ைம்ெளி’க்ைாை வளர்க்கின்றனர். 

 

10. ‘Eat Right Station’ சான்றிதழ் என்ெது கீழ்காணும் எந்த 

அடமப்பின் முன்பனடுப்ொகும்? 

அ) FAO 

ஆ) FSSAI  

இ) NABARD 

ஈ) FCI 

✓ இந்திய உணவுப் ொதுைாப்பு மற்றும் தர ஆகணயமானது (FSSAI), ரயில் 

நிகலயங்ைளுக்கு ‘Eat Right Station’ என்ற ொன்றிதகை வைங்குகிறது. 

FSSAI உைன் இகணந்த ஒரு மூன்றாந்தரப்பு தணிக்கை நிறுவனம் 1 

முதல் 5 வகரயுள்ள மதிப்பீடுைளுைன் ொன்றிதகை வைங்குகிறது. 

✓ ெயணிைளுக்கு உயர்தரமான, ெத்தான உணவுைகள வைங்கி 

வருவதற்ைாை, இந்திய இரயில்கவயின் ெண்டிைர் ரயில் நிகலயத்துக்கு 

‘Eat Right Station’ என்ற 5☆ தரச்ொன்றிதகை FSSAI வைங்கியுள்ளது. 

உணவு மற்றும் சுைாதார நைவடிக்கைைளில் தரமான நகைமுகறைகள 

பின்ெற்றும் ரயில் நிகலயங்ைளுக்கு FSSAI இச்ொன்றிதகை வைங்குகிறது. 

ெயணிைளுக்கு ொதுைாப்ொன மற்றும் நலமான உணவு கிகைப்ெகத 

உறுதிசெய்ய, ரயில்கவ நிகலயங்ைளில் முன்மாதிரியான முயற்சிைகள 

இந்த 5☆ தரமதிப்பீடு குறிக்கிறது. 

✓ ெண்டிைர் ரயில் நிகலயம், ெயணிைளுக்கு உயர்தர, ெத்தான உணகவ 

வைங்கியதற்ைாை 5☆ ‘Eat Right Station’ ொன்றிதழ் வைங்ைப்ெட்ைது. இந்த 

ொன்றிதழ் FSSAI’இன் ‘Eat Right India’ இயக்ைத்தின் ஒருெகுதியாகும். 

 


1. மின்னுற்ெத்தி திட்ைத்துக்கு ஆகலாெகனசெற நடுவணரசு நிறுவனத் 

-துைன் முதல்வர் முன்னிகலயில் ஒப்ெந்தம் 

சென்கன தகலகமச்செயலைத்தில் தமிழ்நாடு மின்னுற்ெத்தி, ெகிர்மான 

ைைைத்துக்கும், இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி கமம்ொட்டு நிறுவனத்துக்கும் 

இகைகய, தமிழ்நாட்டில் மின் உற்ெத்தித் திறகன கமம்ெடுத்த புதிய 

திட்ைங்ைள், நவீன சதாழில்நுட்ெ முகறைகள கையாளுதல் குறித்த 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் முதலகமச்ெர் மு ை ஸ்ைாலின் முன்னிகலயில் 

கைசயழுத்தானது. 

`1,32,500 கைாடி நிதி கதகவ 

இத்திட்ைங்ைகள செயல்ெடுத்த ̀ 1,32,500 கைாடி நிதி கதகவப்ெடும் என 

மதிப்பீடு செய்யப்ெட்டுள்ளது. இதுசதாைர்ொை இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி 

கமம்ொட்டு நிறுவனம், மரபுொரா எரிெக்தி துகறயில் திறன் ெகைத்த 

நிறுவனங்ைள் கையாளும் உத்திைகள ஆய்வுசெய்து ஆகலாெகனைள் 

வைங்கும். கமலும், இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி கமம்ொட்டு நிறுவனம், 

ெந்கத ஆய்வு, திட்ைகமம்ெடுத்துதல், ஒப்ெந்தப் புள்ளிைள் கமலாண்கம, 

அமலாக்ைம் ஆகியகவ சதாைர்ொை தனது கமம்ெட்ை ஆகலாெகனைகள 

தமிழ்நாடு மின்னுற்ெத்தி, ெகிர்மானக் ைைைத்துக்கு வைங்கும். 

 

 

2. ஸ்ரீ ொய்ராம் சொறியியல் ைல்லூரிக்கு அகில இந்திய விருது 

சென்கன கமற்கு தாம்ெரம் ஸ்ரீ ொய்ராம் சொறியியல் ைல்லூரிக்கு அகில 

இந்திய அளவில் 2ஆவது இைத்திற்ைான தூய்கம மற்றும் கநர்த்தி 

விருது வைங்ைப்ெட்டுள்ளது. ைைந்த 5 ஆண்டுைளாை இந்தியாவில் உள்ள 

ெல்ைகலக்ைைைங்ைள், சொறியியல் ைல்லூரிைள் மற்றும் ொலிசைக்னிக் 

ைல்லூரிைள் தங்ைள் ைல்வி வளாைங்ைகள தூய்கம, ெசுகம 

வளாைங்ைளாை கமம்ெடுத்த கவண்டும் என்ெகத வலியுறுத்தி 

விழிப்புணர்கவ ஏற்ெடுத்தும் வகையில் அகில இந்திய சதாழில்நுட்ெக் 

ைைைம் விருதுைள் வைங்கி ஊக்குவித்து வருகின்றது. 

நாடு முழுவதும் 326 ைல்வி நிறுவனங்ைளில் ொய்ராம் சொறியியல் 

ைல்லூரி 2ஆம் இைத்திற்ைான விருகதப் செற்றுள்ளது. 

 

3. செரியார் பிறந்த செப்.17ஆம் கததி ெமூைநீதி நாளாை அறிவிப்பு 

‘செரியார்’ ஈ சவ இராமொமியின் பிறந்தநாள் (செப்.17) ஆண்டுகதாறும் 

ெமூைநீதி நாளாைக் ைகைப்பிடிக்ைப்ெடும் என முதல்வர் மு ை ஸ்ைாலின் 

அறிவித்தார். 

 

4. ைாகரக்குடி CECRI ஆராய்ச்சியாளருக்கு இளம் விஞ்ஞானி விருது 

சிவைங்கை மாவட்ைம் ைாகரக்குடியில் உள்ள மத்திய மின்கவதியியல் 

ஆய்வை (CECRI) ஆராய்ச்சியாளர் கிரிொவுக்கு, மத்திய அறிவியல் மற்றும் 

சதாழில்நுட்ெ ஆராய்ச்சிக் ைைைம் (CSIR) 2021ஆம் ஆண்டுக்ைான இளம் 

விஞ்ஞானி விருகத அறிவித்துள்ளது. இரொயன அறிவியல் துகறயில் 

இவராற்றிய ெங்ைளிப்பிற்ைாை இவ்விருது அளிக்ைப்ெடுகிறது. இவ்விருது 

வரும் செப்.26 அன்று CSIR நிறுவன நாள் விைாவில் வைங்ைப்ெடும். 

உணவுப் சொருள்ைள் சைடுவதற்குமுன் அறிந்துசைாள்ளவும், மனித 

உைலில் ஏற்ெடும் கநாய்ைகள ைண்ைறிந்து சைாள்ளும் வகையில் 

இரொயனத்கதக்சைாண்டு ‘திரவ-திரவ இகைமுைம்’ என்ற ைண்டுபிடிப் 

-புக்ைாைவும் இவ்விருகத செற்றுள்ளார். 

 

5. நிலகவ 9,000 முகற சுற்றிவந்துள்ள ‘ெந்திரயான்-2’ 

நிலகவ ஆய்வுசெய்வதற்ைாை இந்தியா ொர்பில் அனுப்ெப்ெட்ை 

‘ெந்திரயான்-2’ விண்ைலம், நிலகவ 9,000’க்கும் அதிைமான முகற 

சுற்றிவந்துள்ளது என்று இந்திய விண்சவளி ஆய்வு கமய (ISRO) 

தகலவர் கை சிவன் கூறினார். சதாைர்ந்து சிறப்ொை செயல்ெட்டுவரும் 

விண்ைலத்தின் ெைம்பிடிக்கும் ைருவியும் அறிவியல் உெைரணங்ைளும் 

நிலவுகுறித்த அரிய தைவல்ைகள அளித்து வருவதாை அதிைாரிைள் 

சதரிவித்தனர். நிலகவ சுற்றிவந்து ஆய்வு செய்துவரும் ‘ெந்திரயான்-2’ 

சவற்றிைரமாை இரண்டு ஆண்டுைகள நிகறவு செய்வகத குறிக்கும் 

வகையில் ‘நிலவு அறிவியல் ெயிலரங்ைம் 2021’ என்ற தகலப்பிலான 

இரண்டு நாள் ெயிலரங்கு ISRO ொர்பில் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டுள்ளது. 

 

6. இந்தியா-ஆஸ்திகரலியா இகணந்து ‘ஆஸ்இண்சைக்ஸ்’ என்னும் 

கூட்டு இராணுவப்ெயிற்சி 

ஆஸ்திகரலியாவின், ‘ராயல் ஆஸ்திகரலியன்’ ைைற்ெகை, இந்தியாவின் 

ைைற்ெகையுைன் இகணந்து AUSINDEX என்னும் கூட்டு இராணுவப் 

ெயிற்சியில் ஈடுெைவுள்ளன. இந்தப் ெயிற்சி ஆஸ்திகரலியாவின் வைக்கு 

பிராந்திய ைைற்ெகுதியில் நகைசெறுகிறது. AUSINDEX கூட்டு இராணுவப் 

ெயிற்சி 2015 முதல் நைந்து வருகிறது. ைைந்த 2019’இல் நீர்மூழ்கி ைப்ெல் 

முறியடிப்பு ெயிற்சிகய இந்தியா இந்த ஒத்திகையின்கொது செற்றது 

குறிப்பிைத்தக்ைது. அண்கமயில் குவாமில் நைந்த மலொர்-21 ெயிற்சியின் 

நீட்சியாை இந்தப் ெயிற்சி மீண்டும் நைக்கிறது. 

 

7. இந்தியாவில் ஈயத்தால் ஏற்ெடும் மாகெக் ைட்டுப்ெடுத்த ஐஐடி 

சமட்ராஸ் மற்றும் ஐஐடி ைான்பூர் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ஆய்வு 

சென்கன ஐஐடி மற்றும் ைான்பூர் ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ஈய 

மாசுொட்கைக் குகறக்ை உதவும் சைாள்கைைகளயும் ைருவிைகளயும் 

ைண்ைறிய ஓர் ஆய்வு நைத்துகின்றனர். ஈய மாசுொடு மக்ைளின் மன 

மற்றும் உைல்நலத்திற்குத் தீங்கு விகளவிப்ெதுைன் சுற்றுச்சூைகலயும் 

மாசுெடுத்தும் என்ெதால் ஈயத்கத மறுசுைற்சி செய்வது குறித்த ஆய்கவ 

இரு ைல்விநிறுவனங்ைளின் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் கமற்சைாண்டுள்ளனர். 

இந்தியாவில் 27.5 கைாடி சிறார்ைள் உள்ெை, உலகில் மூன்றில் ஒருெங்கு 

சிறார்ைள் ஈயத்தால் ொதிக்ைப்ெடுவதாை UNICEF அறிக்கை சதரிவிக்கிறது. 

 

 



         

    

ஈயமாசுொட்ைாஸ் ொதிக்ைப்ெடுவர் ரத்தத்தில் ஈயத்தின் அளவு அதிைமாகி, 

புத்திக்கூர்கம, ைவனம் ஆகியவற்கறப் ொதிப்ெதுைன், இரத்த கொகை, 

சிறுநீரைம் மற்றும் ைல்லீரல் கநாய்ைளும் ஏற்ெடுகின்றன. 

ஈயத்கத மறுசுைற்சி செய்யும் சதாழிலாளர்ைள், முகறயான வழியில் மறு 

சுைற்சி செய்ய ெயிற்சியில்லாமல், ஈயம்-அமில கெட்ைரிைகள உகைத்து, 

நிலத்திலும் சுற்றுப்புறங்ைளிலும் அமிலம் மற்றும் ஈயமாகெ உருவாக்குகி 

-ன்றனர். கமலும், திறந்த உகலைளில் ஈயத்கத உருக்குவதால் விஷ 

வாயுக்ைள் சவளிகயறி ைாற்றில் ைலக்கின்றன. இது, ெல்கவறு தீங்ைான 

விகளவுைகள ஏற்ெடுத்துகிறது. 

செலவு குகறவான வழிமுகறைகளப் பின்ெற்றும் முகறொராச் 

செயல்முகறைளும் அதனால் ஏற்ெைக் கூடிய ொதைமான விகளவுைளும் 

வளரும் நாடுைளில் அதிைம் ைாணப்ெடுகின்றன. 

இகதத்தடுக்ை ைடுகமயான ெட்ை விதிமுகறைள் இல்லாகமயும், மாற்று 

முகறைள் அதிை செலவு உள்ளதும் தவறான வழிமுகறைள் சதாைர்வதற் 

-கு ைாரணங்ைளாைக் கூறப்ெடுகின்றன. முகறொர்ந்த மறுசுைற்சித் 

துகறயில் வரிகயக் குகறத்தல் மற்றும் மறுசுைற்சி - மறு உற்ெத்தித் 

துகறைளுக்கு மானியம் வைங்குதல்கொன்ற சைாள்கைைள் ஈய 

மாசுொட்கைக் குகறக்ை உதவும் என்று இந்த ஆய்வு ெரிந்துகரத்தது. 

அகத ெமயத்தில், முகற ொர்ந்த ஈய மறு உற்ெத்தித் துகறக்கு அதிை 

மானியம் வைங்ைப்ெடுவது, முகறொரா மறுசுைற்சித்துகற முைங்ை வழி 

வகுக்கும் என்றும் அந்த அறிக்கை எச்ெரிக்கிறது. 

 

8. ஓவல் சைஸ்ட்: இந்தியா 157 ரன்ைள் வித்தியாெத்தில் சவற்றி 

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான நான்ைாவது சைஸ்டில் இந்தியா 157 ரன்ைள் 

வித்தியாெத்தில் அொர சவற்றி செற்றது. ஐந்து ஆட்ைங்ைள்சைாண்ை 

சதாைரில் இந்தியா தற்கொது 2-1 என்ற ைணக்கில் முன்னிகலயில் 

இருக்கிறது. 

பும்ரா ‘100’ விக்சைட் 

இந்த ஆட்ைத்தின்மூலம் ெர்வகதெ சைஸ்ட் கிரிக்சைட்டில் அதிகவைமாை 

100 விக்சைட்டுைள் வீழ்த்திய இந்திய கவைப்ெந்துவீச்ொளர் என்ற 

செருகமகய பும்ரா செற்றார். அவர் தனது 24ஆவது ஆட்ைத்தில் இந்த 

கமல்ைல்கல எட்டியுள்ளார். முன்னதாை ைைந்த 1980’இல் இந்திய 

முன்னாள் கைப்ைன் ைபில் கதவ் 25 சைஸ்டுைளில் 100 விக்சைட்டுைள் 

எட்டியகத விகரவானதாை இருந்தது. 

50 ஆண்டுைளில் முதல் சவற்றி 

ஓவல் கமதானத்தில் நகைசெறும் சைஸ்டில் இங்கிலாந்கத இந்தியா 

வீழ்த்தியது, ைைந்த 1971ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இதுகவ முதல்முகற 

ஆகும். அந்த ஆண்டில் அஜித் வகைைர் தகலகமயிலான இந்திய அணி 

4 விக்சைட்டுைள் வித்தியாெத்தில் சவன்றிருந்தது. அதன்பிறகு ஓவலில் 

விகளயாடிய எட்டு ஆட்ைங்ைளில் இந்தியா சவன்றதில்கல. அதில் ஐந்து 

ஆட்ைங்ைள் டிரா ஆை, மூன்று ஆட்ைங்ைளில் இங்கிலாந்து சவன்றிருந்தது. 

தற்கொது 50 ஆண்டுைளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஓவலில் இங்கிலாந்கத 

வீழ்த்தியுள்ளது இந்தியா. 

 

 



         

    

1. பத்திரிகையாளர் நலத்திட்டத்தின் தற்பபாகதய வழிைாட்டுதல்ை 

-கள ஆய்வுசெய்ய அகைக்ைப்பட்ட குழுவின் தகலவர் யார்? 

அ) அச ோக் டோண்டன்  

ஆ)  சி ச கர் சேம்படி 

இ) நீரஜோ ச கர் 

ஈ) அச ோக் அகர்ேோல் 

✓ பத்திரிககயோளர் ந த்திட்டத்தின் தற்சபோகதய ேழிகோட்டுதல்ககள 

மதிப்போய்வு ச ய்ேதற்கோக பன்னிருேர்சகோண்ட குழுகே அர ோங்கம் 

அகமத்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு பிர ோர் போரதி ேோரிய உறுப்பினர் அச ோக் 

டோண்டன் தக கமதோங்குகிறோர். இக்குழு, மரணத்தின்சபோது ேழங்கப் 

-படும் கருகணத்சதோகக மற்றும் பத்திரிககயோளர் ந த்திட்டத்தின்கீழ் 

உள்ள பிற ேழக்குகளின் திருத்தத்தின் அேசியத்கத ஆரோயும். 

 

2. முதல் BRICS திரைப்பட த ொழில்நுட்ப ைருத்தரங்ைத்கத ஏற்பாடு 

செய்த நாடு எது? 

அ) ரஷ்யோ 

ஆ) பிசரசில் 

இ) சீனோ 

ஈ) இந்தியோ  

✓ இந்தியோவின் மத்திய தகேல் & ஒலிபரப்பு அகமச் கமும் சேளியுறவு 

அகமச் கமும் இகணந்து BRICS திகரப்பட சதோழில்நுட்ப கருத்தரங்கத் 

-கத ச ப்.1-2 அன்று ஏற்போடு ச ய்தது. சமய்நிகர் ேடிேத்தில் FICCI 

உடன் இகணந்து இந்தக் கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட்டது. BRICS உச்சி 

மோநோட்டிற்கு முன்னதாக திட்டமிடப்பட்ட சிறப்பு நிகழ்வின் ஒருபகுதியோக 

இந்தியோ முதல் பிரிக்ஸ் திகரப்பட சதோழில்நுட்ப கருத்தரங்கக ஏற்போடு 

ச ய்தது. இதன் கேனம் ச கேத்துகற மற்றும் திகரப்படத்துகறயில் 

பணியோற்றும் சதோழில்நுட்ப ேல்லுநர்ககள அங்கீகரிப்பதில் உள்ளது. 

 

3.சைாபரானா கவரஸின் C.1.2 திரிபானது, பின்வரும் எந்த நாட்டில் 

முதன்முதலில் பதிவுசெய்யப்பட்டது? 

அ) சீனோ 

ஆ) சதன்னோப்பிரிக்கோ  

இ) இந்தியோ 

ஈ) அசமரிக்கோ 

✓ சகோசரோனோ கேரஸின் C.1.2 திரிபோனது, சதன்னோப்பிரிக்கோவிலிருந்து 

முதன்முதலில் பதிவுச ய்யப்பட்டது. உ க ந ேோழ்வு அகமப்பின்படி, 

இந்தத் திரிபு, தற்சபோதுேகர குகறந்தது ஆறுநோடுகளுக்கு பரவியுள்ளது. 

இந்திய அரசின் கூற்றுப்படி, இந்தியோவில் இதுேகர இந்தப் புதிய C.1.2 

திரிபின் போதிப்பு எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்க . ஐநோ அகேயின் 

சபோதுந  அகமப்பு, இப்புதிய C.1.2 கேரஸ் திரிகப கண்கோணிப்பதோக 

அறிவித்துள்ளது. 

 

4. ‘நிஞ்ொ’ சவடிகுண்டு என்றகைக்ைப்படுகிற R9X செல்கபயர் 

ஏவுைகையுடன் சதாடர்புகடய நாடு எது? 

அ) அசமரிக்கோ  

ஆ) சீனோ 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) இந்தியோ 

✓ ஆப்கோனிஸ்தோனில் நிகழ்த்தப்பட்ட டிசரோன் தோக்குதலில் அசமரிக்கோ ஒரு 

சிறப்புேகக ஏவுககணகயப் பயன்படுத்தியது. சேடித்துச் சிதறுேதற்கு 

பதி ோக கூர்கமயோன கத்திககள அது ஏவுகிறது. 

✓ செல்கபயர் ஏவுககணகயப் பயன்படுத்தி அசமரிக்கோ தனது டிசரோன் 

தோக்குதல்ககள நடத்தியது. செல்கபயர் ஏவுககணயில் பல்சேறு 

ேகககள் உள்ளன. R9X (‘நிஞ் ோ’ சேடிகுண்டு) என அகழக்கப்படும் 

இது, சுமோர் 45 கிச ோ கிரோம் எகடசகோண்டதோகும். உ ங்கூர்திகள், 

ேோனூர்திகள் ஆகியேற்றிலிருந்து இந்த ஏவுககணகய ஏேமுடியும். 

இந்த ஏவுககணகளின் தோக்கு தூரம் 500 மீட்டர் முதல் 11 கிமீ ேகர 

உள்ளது. அசமரிக்கப் பகடகள் சதோடர்ச்சியோக இரண்டு டிசரோன் 

தோக்குதல்ககள நடத்தின. 

 

5. ெமீபத்தில், எந்த நாட்டின் பிரதைராை இஸ்ைாயில் ெப்ரி யாபைாப் 

நியமிக்ைப்பட்டார்? 

அ) மச சியோ  

ஆ) ஆஸ்திசரலியோ 

இ) மியோன்மர் 

ஈ) இந்சதோசனசியோ 

✓ மச சிய அர ரோனேர் இஸ்மோயில்  ப்ரி யோசகோப்கப மச சிய நோட்டின் 

பிரதமரோக நியமித்துள்ளோர். முககதீன் யோசினுக்குப் பதி ோக இஸ்மோயில் 

 ப்ரி யோசகோப் பிரதமரோக நியமிக்கப்பட்டோர். சபோது சுகோதோர அகமப்கப 

திறம்பட நிர்ேகிக்க தேறியதோல் நோடோளுமன்றத்தில் சபரும்போன்கம 

-கய இழந்தகத அசுத்து யோசின் பதவி வி கினோர்.  

✓ பிரதமரோக நியமிப்பதற்கு முன் துகண பிரதமரோக இருந்தோர் இஸ்மோயில். 

இஸ்மோயில், 222’க்கு 114 என்ற சபரும்போன்கம ஆதரகேப் சபற்றோர். 

 

6. ெமீபத்தில், ஸ்ரீநைரின் தால் ஏரியில் உள்ள ஒரு படகு இல்லத்தில், 

ATM வசதிரைத் திறந்த வங்கி எது? 

அ) போரத ஸ்சடட் ேங்கி  

ஆ) HDFC ேங்கி 

இ) ஐசிஐசிஐ ேங்கி 

ஈ) இந்தியன் ேங்கி 

✓ போரத ஸ்சடட் ேங்கியானது (SBI) உள்ளூர்ேோசிகள் மற்றும் சுற்று ோ 

பயணிகளின் ே திக்கோக ஸ்ரீநகரின் தோல் ஏரியில் ஒரு படகு இல் த்தில் 

ATM’ஐ திறந்துள்ளது. இம்மிதக்கும் ATM’ஐ SBI தக ேர் திசனஷ் கசர 

திறந்துகேத்தோர். SBI, 2004’இல் சகரளோவில் தனது முதல் மிதக்கும் 

ATM’ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. SBI’இன் இந்த மிதக்கும் ATM சகரள கப்பல் 

மற்றும் உள்நோட்டு நீர்ேழி கழகத்திற்கு ச ோந்தமோன ஜோங்கர் படகில் 

நிறுேப்பட்டது. 

 

7. “பிகரட் ஸ்டார்” என்றசவாரு பன்னாட்டு இராணுவப் பயிற்சிகய 

நடத்துகிற நாடு எது? 

அ) இந்தியோ 

ஆ) ஜப்போன் 

இ) அசமரிக்கோ 

ஈ) எகிப்து  

✓ “பிகரட் ஸ்டோர்” என்பது எகிப்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற 

நடத்தப்படும் ஒரு பன்னோட்டு இரோணுேப் பயிற்சியோகும். இந்த ஆண்டு 

பயிற்சி, அசமரிக்கோ உட்பட 21 நோடுகள் பங்சகற்கின்றன. எகிப்துக்கும் 

இஸ்சரலுக்கும் இகடயி ோன அகமதி ஒப்பந்தத்தில் ககசயழுத்திட்ட 

பிறகு, இதுசபோன்ற பயிற்சி 1980’இலிருந்து நடத்தப்பட்டு ேருகின்றது. 

ககடசியோக 2018’இல் இது நடத்தப்பட்டது. அதில் 16 நோடுகள் பங்சகற்றன. 

 

8. ‘பத்திரைார் ைல்யாண் பைாஷ்’ என்பது பின்வரும் எம்ைாநிலத்தில் 

செயல்படுத்தப்படுகிற பத்திரிகையாளர்ைளுக்ைான திட்டைாகும்? 

அ) உத்தர பிரசத ம் 

ஆ) மகோரோஷ்டிரோ 

இ) ெரியோனோ 

ஈ)  த்தீஸ்கர்  

✓  த்தீஸ்கர் மோநி  அரசு ‘பத்திரகோர் கல்யோண் சகோஷ்’ என்ற திட்டத்கத 

ச யல்படுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின் கீழ், COVID’ஆல் உயிரிழந்த 

பத்திரிககயோளர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி ேழங்கப்படும்.  

✓ சமலும், இத்திட்டத்தின்கீழ், COVID ததாற்றுசநோய்க்கோன சிகிச்க க்கோக 

பத்திரிககயோளர்களுக்கு `2 இ ட் ம் ேழங்கப்படுகிறது. மூத்த பத்திரி 

-ககயோளர்  ம்மன் நிதி திட்டத்தின்கீழ், மூத்த பத்திரிககயோளருக்கோன 

மோதோந்திர ஓய்வூதியத்கத `5000’லிருந்து `10,000 ஆக உயர்த்த அரசு 

முடிவுச ய்துள்ளது. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



         

    

9. ‘சுைாதார அறிவியல் பல்ைகலக்ைைை ைபொதா’ நிகறபவற்றப்பட்டு 

உள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) சகரளோ 

இ) ஒடிஸோ  

ஈ) கர்நோடகோ 

✓ ஒடிஸோவின்  ட்டமன்றம்  மீபத்தில் சுகோதோர அறிவியல் மச ோதோ-2021ஐ 

நிகறசேற்றியது. இந்த மச ோதோ, மோநி த்தின் அகனத்து மருத்துே 

மற்றும் துகண மருத்துே நிறுேனங்ககளயும் ஒசர சுகோதோர அறிவியல் 

பல்கக க்கழகத்தின்கீழ் சகோண்டுேர எண்ணுகிறது. தற்சபோது, அந்த 

மோநி த்தின் பல்சேறு மருத்துே & துகண மருத்துே நிறுேனங்கள் 

பல்சேறு பல்கக க்கழகங்களுடன் இகணக்கப்பட்டுள்ளன. 

✓ இந்த மச ோதோ, பல்சேறு தரப்பினரின் கடுகமயோன எதிர்ப்புகளுக்கு 

மத்தியில் நிகறசேற்றப்பட்டுள்ளது. 

 

10. உலை அஞ்ெல்தகல ைண்ைாட்சியான ‘Philanippon 2021’ எங்கு 

நகடசபற்றது? 

அ) சீனோ 

ஆ) மச சியோ 

இ) கதேோன் 

ஈ) ஜப்போன்  

✓ ‘Philanippon-2021’ என்ற உ க அஞ் ல்தக  கண்கோட்சியோனது,  மீபத் 

-தில் ஜப்போனின் சடோக்கிசயோ நகரத்தில் நகடசபற்றது. இந்த நிகழ்வு, 

ஜப்போனில் அஞ் ல் ச கே சதோடங்கப்பட்டகதக் குறிக்கும் ேககயில் 

கடந்த 1971 முதல் ஒவ்சேோரு பத்து ஆண்டுக்கும் ஒருமுகற ஜப்போனில் 

நடத்தப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, ஜப்போன் தனது அஞ் ல் ச கேயின் 

150ஆேது ஆண்டு நிகறகேக் சகோண்டோடியது. 

 


1. ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி உயர்வு அமல்: முதல்ேர் 

ஸ்டோலின் அறிவிப்பு 

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி 

உயர்வு அமல்படுத்தப்படும் என்று  ட்டப்சபரகேயில் முதல்ேர் மு க 

ஸ்டோலின் அறிவித்துள்ளோர். மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு 

அகவிக ப்படிகய 17  தவீதத்தில் இருந்து 28  தவீதமோக உயர்த்தி 

கடந்த ஜூக  மோதம் முதல் ேழங்கியுள்ளது. இசத அகவிக ப்படி 

உயர்கே அசத சததியில் இருந்து தமிழக அரசும் ேழங்கும் என 

ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மிகுந்த எதிர்போர்ப்புடன் இருந்தனர். ஆனோல், 

2022ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல்தோன் அகவிக ப்படி உயர்வு 

அளிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கசரோனோகேக் கோரணம் கோட்டி ஏற்சகனசே 27 மோதங்களோக 

அகவிக ப்படி உயர்வு நிறுத்திகேக்கப்பட்டதோல் அரசு ஊழியர்கள் 

கடும் போதிப்கபச்  ந்தித்து ேருகின்றனர். அகவிக ப்படிகய உடசன 

ேழங்க சேண்டும் என்று அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் சகோரிக்கக 

விடுத்தனர். அகவிக ப்படி உயர்வு ேழங்குேகதத் தள்ளிகேக்கக் 

கூட்டோது என்றும், இகத அரசு மறுபரிசீ கன ச ய்ய சேண்டும் 

என்றும் பல்சேறு அரசியல் கட்சித் தக ேர்கள் ேலியுறுத்தினர்.  

இந்நிக யில் ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி உயர்வு 

அமல்படுத்தப்படும் என்று  ட்டப்சபரகேயில் முதல்ேர் மு க ஸ்டோலின் 

அறிவித்துள்ளோர். பட்சஜட்டில் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் அகவிக ப் 

படி உயர்வு அம ோகும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிக யில், ஜனேரி முதல் 

அம ோகும் என்று முதல்ேர் ஸ்டோலின் அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இதனோல் 16  ட் ம் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதோரர்கள் பயன் 

சபறுேோர்கள் என்றும், அகவிக ப்படி மூன்று மோதம் முன்கூட்டிசய 

ேழங்கப்படுேதோல், அரசுக்கு 1,620 சகோடி ரூபோய் கூடுதல் ச  வு 

ஏற்படும் என்றும் முதல்ேர் ஸ்டோலின் சதரிவித்துள்ளோர். மத்திய அரக ப் 

சபோ சே தமிழக அரசும் அகவிக ப்படிகய 28  தவீதமோக உயர்த்தி 

ேழங்கும் எனத் சதரிகிறது. 

 

 

2. பத்திரிககயோளர்களுக்கு ந ேோரியம்-விருது: அகமச் ர் மு சப 

 ோமிநோதன் அறிவிப்பு 

பத்திரிககயோளர்களுக்கு ந ேோரியம் மற்றும் முன்னோள் முதல்ேர் 

கருணோநிதி சபயரில் விருதளிக்கப்படும் என்று ச ய்தி மற்றும் விளம்பரத் 

துகற அகமச் ர் மு சப  ோமிநோதன் அறிவித்தோர். 

ச ய்தி மற்றும் விளம்பரத் துகற மோனியக் சகோரிக்ககமீது நடந்த 

விேோதங்களுக்கு பதி ளித்து அேர் சேளியிட்ட அறிவிப்புகள்:  

உகழக்கும் பத்திரிககயோளர்களுக்கு ேழங்கப்பட்டுேரும் அகனத்துத் 

திட்டங்ககளயும் ஒருங்கிகணத்துச் ச யல்படுத்த பத்திரிககயோளர்கள் 

ந ேோரியம் அகமக்கப்படும். இயற்கக எய்தும் பத்திரிககயோளர்களுக்கு 

முதல்ேரின் சபோதுநிேோரண நிதியிலிருந்து ேழங்கப்படும் குடும்ப உதவி 

நிதி `3 இ ட் த்திலிருந்து `5 இ ட் மோக உயர்த்தப்படும். 

பத்திரிககயோளர்களின் பணிககளசமம்படுத்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும். 

இளம்பத்திரிககயோளர்கள் இதழியல் துகறயில் உயர்கல்வி படிக்கவும், 

பயிற்சிசபறவும் நிதியுதவி அளிக்கப்படும். சிறந்த இதழிய ோளருக்கு 

‘கக ஞர் எழுதுசகோல் விருது’ அளிக்கப்படும். இந்த விருது `5 இ ட் ம் 

பரிசுத்சதோககயுடன், போரோட்டுச் ோன்றிதழ் அடங்கியது என அகமச் ர் மு 

சப  ோமிநோதன் அறிவித்தோர். 

 

3. 2023’இல் இந்தியோ தக கமயில் G20 மோநோடு 

ேரும் 2023ஆம் ஆண்டில் G20 நோடுகள் மோநோடு இந்தியோ தக கமயில் 

நகடசபறவுள்ளது. அதற்கோன இந்தியோவின் ஒருங்கிகணப்பு 

அதிகோரியோக மத்திய ேர்த்தகம் மற்றும் சதோழில்துகற அகமச் ர் பியூஷ் 

சகோயல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். அடுத்த G20 மோநோடு இத்தோலி தக கம 

-யில் ேருகிற அக்.30-31ஆம் சததி ேகர நகடசபறவுள்ள நிக யில், 

2023ஆம் ஆண்டு மோநோட்டுக்கு இந்தியோ முதன்முகறயோக தக கம 

ேகிக்கவுள்ளது. G20 கூட்டகமப்புக்கு ேரும் 2024ஆம் ஆண்டு நே.30 

ேகர இந்தியோ தக கம ேகிக்கும் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கோன அறிவிப்கப மத்திய சேளியுறவு அகமச் கம் சேளியிட்டது. 

அதில் கூறியிருப்பதோேது: G20 நோடுகள் கூட்டகமப்புக்கு ேரும் 2022 

டி .1ஆம் சததி முதல் இந்தியோ தக கம ேகிக்கவுள்ளது. அதன்மூ ம், 

2023ஆம் ஆண்டில் முதன்முகறயோக இந்தியோ தக கமயில் அந்த 

கூட்டகமப்பின் மோநோடு நகடசபறவுள்ளது. அந்த மோநோட்டுக்கோன 

இந்தியோவின் ஒருங்கிகணப்பு அதிகோரியோக மத்திய அகமச் ர் பியூஷ் 

சகோயல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். இதுேகர G20 ஒருங்கிகணப்பு 

அதிகோரியோக மத்திய அகமச் ர் சுசரஷ் பிரபு இருந்துேந்தோர். 

G20 நோடுகள் கூட்டகமப்பில் 1999ஆம் ஆண்டு இந்தியோ உறுப்பினர் 

ஆனது. இந்த கூட்டகமப்பில் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் பிரதமர் 

நசரந்திர சமோடி சதோடர்ந்து சநரடியோகப் பங்சகற்று ேருகிறோர். இந்தியோ, 

அசமரிக்கோ, சீனோ, ரஷியோ, பிரிட்டன், ஆஸ்திசரலியோ, சஜர்மனி, கனடோ, 

பிசரஸில், சதன்னோப்பிரிக்கோ, சதன்சகோரியோ, ஆர்சஜன்டீனோ, சமக்சிசகோ, 

பிரோன்ஸ், இந்சதோசனசியோ, இத்தோலி, ஜப்போன், துருக்கி, ச ௌதி அசரபியோ, 

ஐசரோப்பிய யூனியன் ஆகியகே G20 கூட்டகமப்பில் உறுப்பினரோக 

உள்ளன. 

 

4. பிரிட்டிஷ் அகோசதமி பரிசு: இறுதிப்பட்டியலில் இந்திய ேம் ோேளி 

எழுத்தோளர் 

2021ஆம் ஆண்டுக்கோன பிரிட்டிஷ் அகோசதமி புத்தகப்பரிசுக்கோன இறுதிப் 

பட்டியலில் இந்திய ேம் ோேளி எழுத்தோளர் மகமூத் மம்தோனியின் சபயர் 

இடம்சபற்றுள்ளது. இதுகுறித்து PTI ச ய்திநிறுேனம் சதரிவித்துள்ளதோே 

-து:  ர்ேசத  க ோ ோரப் புரிதலுக்கோன பிரிட்டிஷ் அகோசதமி புத்தகப் 

பரிசுக்குத் தகுதியுகடயேர்களின் இறுதிப்பட்டியல் சேளியிடப்பட்டது. 

உ கம் முழுேதிலிருந்தும் சதர்வு ச ய்து இறுதி ச ய்யப்பட்ட அந்தப் 

பட்டியலில் 4 எழுத்தோளர்கள் இடம்சபற்றுள்ளனர். அேர்களில், இந்திய 

ேம் ோேளி எழுத்தோளர் மகமூத் மம்தோனியும் ஒருேர். 75 ேயதோன அேர், 

இந்தியோகேப் பூர்விகமோகக் சகோண்டேர். மும்கபயில் பிறந்தேர்.  

இேரது ‘சநய்தர் ச ட் ர் நோர் சநட்டிவ்: தி சமக்கிங் அண்ட் அன்சமக்கிங் 

ஆப் பர்மனன்ட் கமனோரிட்டிஸ்’ என்ற புத்தகம் பிரிட்டிஷ் அகோசதமி 

பரிசுக்கோன இறுதிப்பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ளது. இறுதியில் மகமூத் 

மம்தோனி சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டோல், அேருக்கு 25,000 பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் 

(சுமோர் `25 இ ட் ம்) சரோக்கப்பரிசு ேழங்கப்படும் என்று PTI ச ய்தி 

நிறுேனம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

1. “Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate 

and Water Extremes” என்றவ ொன்றற வ ளியிட்ட நிறு னம் எது? 

அ) FAO  

ஆ) WMO 

இ) WTO 

ஈ) IMF 

✓ உலக வானிலல அலைப்பானது (WMO) ‘Atlas of Mortality and 

Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes’ஐ (1970–

2019) வவளியிட்டது. இந்த அறிக்லகயின்படி, கடந்த ½ நூற்றாண்டில் 

தீவிர வானிலல, காலநிலல அல்லது நீரழுத்தத்தால் ஏற்படும் ஒவ்வவாரு 

மூன்றாவது இறப்பும் (35 சதவீதம்) ஆப்பிரிக்காவில் நிகழ்ந்துள்ளது.  

✓ உலக ைக்கள்வதாலகயில் 17 சதவீதம் ைட்டுமை ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் 

உள்ளது. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் வானிலல, தட்பவவப்ப நிலல ைற்றும் 

நீர்நிலலகளால் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்த வைாத்த இறப்புகளில் 89 சதவீத 

இறப்பிற்கு நான்கு வறட்சிகள் (1973 ைற்றும் 1983 எத்திமயாப்பியா, 1981 

வைாசாம்பிக் & 1983 சூடான்) காரணைாக இருந்தன. கிட்டத்தட்ட 99% 

இறப்புகள் ஆப்பிரிக்காவின் குலறந்த முதல் கீழ்-நடுத்தர வருவாய் 

வகாண்ட நாடுகளில் நிகழ்ந்துள்ளன. 

 

2. 2021 வெப்டம்பரில் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத்துறறயொல் 

நடத்தப்படும் நிகழ்வின் வபயர் என்ன? 

அ) ஷிக்ஷக் பர்வ்  

ஆ) ஷிக்ஷக் கால் 

இ) ஷிக்ஷக் வசப்டம்பர் 

ஈ) வித்யா பர்வ் 

✓ பள்ளிக்கல்வி ைற்றும் எழுத்தறிவுத்துலறயானது சிக்ஷக் பர்வ்-2021’ஐ 

வசப்.5 முதல் 20 வலர வகாண்டாட முடிவுவசய்துள்ளது. குடியரசுத் 

தலலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் வசப்டம்பர்.5 அன்று வைய்நிகர் முலறயில் 

44 விருதுகலள வழங்குகிறார். 

✓ வதாடக்க ைற்றும் நடுநிலலப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களின் 

சிறப்லபயும் அர்ப்பணிப்லபயும் அங்கீகரிப்பதற்காக ஆசிரியர்களுக்கான 

மதசிய விருதுகள் 1958ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 

 

3. ஆண்டுததொறும் நறடவபறும் கிழக்குப் வபொருளொதொர மன்றத்தின் 

(EEF) கூட்டம் நறடவபறும் நாடு எது? 

அ) சுவிச்சர்லாந்து 

ஆ) ரஷ்யா  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ கிழக்குப் வபாருளாதார ைன்றம் என்பது ரஷ்யாவின் விளாடிமவாஸ்டாக் 

நகரில் நலடவபறும் வருடாந்திர சந்திப்பாகும். இது ரஷ்யாவின் வளம் 

நிலறந்த ஆனால் வளர்ச்சியலடயாத தூரக்கிழக்குப்பகுதிகளில் அந்நிய 

முதலீடுகலள ஊக்குவிப்பலத மநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. 2019ஆம் 

ஆண்டில், பிரதைர் மைாடி, தூரக்கிழக்கிற்கு 1 பில்லியன் டாலர் கடலன 

அறிவித்தார். முன்வைாழியப்பட்ட வசன்லன-விளாடிமவாஸ்டாக் கடல் 

வழிப்பாலத இருதரப்பு உறவுகலள ஒன்றாக ஊக்குவிக்கும். 

✓ ைசகான் டாக்ஸ் லிமிவடட், ஸ்வவஸ்டாவில் உள்ள ரஷ்ய கப்பல்கட்டும் 

வசதியுடன் கூட்டுமசர்ந்து முக்கிய வணிகக் கப்பல்கலள உருவாக்கும். 

ககன்யான் திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் விண்வவளி 

ஆராய்ச்சியில் பங்குதாரர்களாக உள்ளன. 

 

4. வநகிழி ஒப்பந்தத்றத வ ளியிட்டுள்ள முதல் ஆசிய நொடு எது? 

அ) தாய்லாந்து 

ஆ) மநபாளம் 

இ) இந்தியா  

ஈ) இலங்லக 

✓ இயற்லகக்கான உலகளாவிய நிதியம் (WWF இந்தியா) ைற்றும் இந்திய 

வதாழிற்துலற கூட்டலைப்பு ஆகியவவ இலணந்து வநகிழிக்கான ஒரு 

சுழற்சி அலைப்லப ஊக்குவிக்க ஒரு தளத்லத உருவாக்கியுள்ளன. புதிய 

தளம், ‘இந்தியா வநகிழி ஒப்பந்தம்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

✓ இந்தியா, ஆண்டுக்கு 9.46 மில்லியன் டன் வநகிழிக்கழிவுகலள 

உருவாக்குகிறது; அதில் 40% மசகரிக்கப்படாைல் உள்ளது. நாட்டில் 

உற்பத்தி வசய்யப்படும் அலனத்து வநகிழியிலும் சரிபாதி மபக்மகஜிங்கில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. வபரும்பாலானலவ ஒற்லறப்பயன்பாட்டு வநகிழி 

ஆகும். வநகிழி மபக்மகஜிங்லகக் குலறத்தல், புதுலைப்படுத்துதல் ைற்றும் 

ைறு-ஆக்கம் வசய்வதற்கான இலக்குகலள இது வகாண்டுள்ளது. 

 

5. பனிச்சிறுத்றத மற்றும் கருப்பு கழுத்து வகொக்கு ஆகிய ற்றற 

மொநில விலங்கு மற்றும் பறற யொக ஏற்றுக்வகொண்ட மொநிலம் எது? 

அ) தில்லி 

ஆ) ஹரியானா 

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) லடாக்  

✓ லடாக் யூனியன் பிரமதச விலங்காக பனிச் சிறுத்லத, பறலவயாக 

கருப்புக் கழுத்து வகாக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு 

இனங்களும் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள இனங்களாகும். கருப்பு கழுத்து 

வகாக்குகள் லடாக்லக பூர்வீகைாகக் வகாண்டலவ. அமத மநரத்தில், 

பனிச்சிறுத்லதகள் இந்த பகுதியில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. 

✓ IUCN’இன்படி, கருப்பு கழுத்து வகாக்கு, “கிட்டத்தட்ட அருகிவிட்ட இனம்” 

ஆகும். பனிச்சிறுத்லத “அழிவாய்ப்பு நிலலயிலுள்ள இனம்” ஆக 

உள்ளது. 2019 ஆகஸ்ட் வலர ஜம்மு-காஷ்மீர் ைாநிலத்தின் ைாநிலப் 

பறலவயாக கருப்பு கழுத்து வகாக்கு இருந்தது. 

 

6. புதிய ‘கொலநிறல நிதி தறலறமத்து  முன்வனடுப்பு – இந்தியொ’ 

கூட்டொண்றமயொனது எந்த நொட்டுடன் றகவயழுத்திடப்பட்டது? 

அ) அவைரிக்கா 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) இங்கிலாந்து  

ஈ) ஆஸ்திமரலியா 

✓ 11ஆவது இந்தியா-இங்கிலாந்து வபாருளாதார & நிதி மபச்சுவார்த்லதயில், 

இந்திய நிதியலைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் ைற்றும் இங்கிலாந்து அதிபர் 

ரிஷி சுனக் ஆகிமயார் சந்தித்துக் வகாண்டனர். பசுலைத் திட்டங்கள் 

ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆகியவற்றில் வபாது ைற்றும் தனியார் 

முதலீடுகளின் $1.2 பில்லியன் டாலர் வதாகுப்பில் அவர்கள் இருவரும் 

லகவயழுத்திட்டனர். 

 

7. இந்தியொவின் முதல் வெயற்றகக்தகொள் மற்றும் எறிகறை 

கண்கொணிப்பு கப்பலின் வபயர் என்ன? 

அ) அஜித் 

ஆ) துருவ்  

இ) நமரன் 

ஈ) ருத்ரா 

✓ இந்தியாவின் முதல் வசயற்லகக்மகாள் & எறிகலண கண்காணிப்பு 

கப்பலான ‘துருவ்’ விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து இந்திய கடற்பலடயில் 

இலணக்கப்படவுள்ளது. இந்தக் கப்பல் ஹிந்துஸ்தான் கப்பல்கட்டும் 

நிறுவனத்தால் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாட்டு அலைப்பு ைற்றும் 

மதசிய வதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இலணந்து 

உருவாக்கப்பட்டது. 

✓ எதிரிநாட்டு நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கலள கண்டறிதலுக்காக ‘INS துருவ்’ கடல் 

படுக்லககலள வலரபடைாக்க முடியும். 

 

8. SAGAR திட்டத்தின்கீழ், இந்திய கடற்பறடயின் கடல்தரொந்துக் 

கப்பலொன INS ெொவித்திரி, எந்த நொட்டில் உள்ள ெொட்தடொகிரொம் 

துறறமுகத்திற்கு வென்றது? 

அ) இலங்லக ஆ) வங்காளமதசம்  

இ) மநபாளம் ஈ) தாய்லாந்து 

✓ இந்திய கடற்பலடயின் கடல் மராந்து கப்பலான ஐஎன்எஸ் சாவித்ரி 

வங்காளமதசத்தின் சாட்மடாகிராம் துலறமுகத்திற்கு வசன்றலடந்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

COVID-19 வதாற்லற லகயாளுவதில் வங்கமதசத்தின் வதாடர்ச்சியான 

முயற்சிகளுக்கு ஆதரவாக இரண்டு 960 LPM ைருத்துவ ஆக்ஸிஜலன 

அது எடுத்துச்வசன்றது. இலவ இந்தியாவில் DRDOஆல் உருவாக்கப்பட் 

-டு தயாரிக்கப்பட்டது. இந்தக் கப்பல் சட்மடாகிராம் துலறமுகத்திலிருந்து 

புறப்படும் மபாது BN கப்பலுடன் கடல்சார் கூட்டுப்பயிற்சியில் பங்மகற்க 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

9. பொரொலிம்பிக்ஸ் பதக்கம் வ ன்ற இந்தியொவின் முதல் இஆப 

அதிகொரி யொர்? 

அ) சுஹாஸ் யாதிராஜ்  

ஆ) மதமவந்திர ஜஜாரியா 

இ) மயாமகஷ் கதுனியா 

ஈ) பாவினா பமடல் 

✓ வநாய்டா ைாவட்ட நீதிபதி சுஹாஸ் L யாதிராஜ், பாராலிம்பிக்கில் பதக்கம் 

வவன்ற முதல் இஆப அதிகாரியாக என்ற வரலாறுச் சாதலனலய 

பலடத்தார். அவர் இந்மதாமனசியாவின் ஃப்வரடி வசட்டியவாலன SL 4-

குரூப் ஏ’இல் மதாற்கடித்தார். அவர் முன்பு 2017 ைற்றும் 2019’இல் BWF 

துருக்கிய சாம்பியன்ஷிப்பில் பல பதக்கங்கலள வவன்றுள்ளார். அவர் 

2020’இல் பிமரசிலில் தங்கப்பதக்கத்லதயும் வவன்றார். 

 

10. எந்த நிறு னத்துடன் இறைந்து, இஸ்தரொ, விண்வ ளியில் 

நுண்ணுயிரிகறள  ளர்க்க ஒரு ெொதனத்றத உரு ொக்கியுள்ளது? 

அ) ஐஐடி-வைட்ராஸ் 

ஆ) ஐஐடி-பம்பாய் 

இ) ஐஐஎஸ்சி  

ஈ) டிஆர்டிஓ 

✓ இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) ைற்றும் இந்திய விண்வவளி ஆய்வு 

லையம் (ISRO) ஆகியவற்றின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு இலணந்து 

விண்வவளியில் நுண்ணுயிரிகலள வளர்ப்பதற்கான ஒரு சாதனத்லத 

உருவாக்கியுள்ளன. இந்தச் சாதனம் நுண்ணுயிர் ைற்றும் பாக்டீரியா 

வளர்ச்சிலயக்கண்காணிக்க எல்இடி ைற்றும் மபாட்மடாடிமயாட் உணரி 

கலலவலயப் பயன்படுத்துகிறது. 

✓ இந்தச் சாதனம் விண்வவளி வீரர்களால் இந்தியாவின் முதல் குழு 

விண்கலைான ‘ககன்யான்’ பயணத்தின் மபாது விண்வவளியில் 

உயிரியல் பரிமசாதலனகலள மைற்வகாள்ள பயன்படும். 

 


1. கவிஞர் புலலைப்பித்தன் காலைானார் 

கவிஞரும், பாடலாசிரியருைான புலலைப்பித்தன் உடல்நலக் குலறவு 

காரணைாக தனியார் ைருத்துவைலனயில் சிகிச்லச வபற்று வந்த 

நிலலயில் 08-09-2021 காலைானார். அவருக்கு வயது 85. 

பிரபல திலரப்படப் பாடலாசிரியராக அறியப்பட்ட புலலைப்பித்தன் (85), 

தமிழக சட்ட மைலலவயின் முன்னாள் துலணத் தலலவராகவும் 

இருந்தவர். 

 

2. ஜவுளி உற்பத்திலய ஊக்குவிக்க ரூ.10,683 மகாடி திட்டம்: ைத்திய 

அலைச்சரலவ ஒப்புதல் 

ஜவுளித் துலறயில் ரூ.10,683 மகாடி ைதிப்பிலான உற்பத்தி சாாாா்ந்த 

ஊக்கத்வதாலக திட்டத்துக்கு (பிஎல்ஐ) பிரதைாாா் நமரந்திர மைாடி 

தலலலையிலான ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தத் 

திட்டத்தால் தமிழகம் உள்ளிட்ட ைாநிலங்களுக்கு வபரும் பயன் 

கிலடக்கும். தில்லியில் ைத்திய அலைச்சரலவக் கூட்டம், பிரதைாாா் மைாடி 

தலலலையில் புதன்கிழலை நலடவபற்றது. இக்கூட்டத்தில் பல்மவறு 

முடிவுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. கூட்டத்துக்குப் பிறகு, ைத்திய 

ஜவுளித் துலற அலைச்சாாா் பியூஷ் மகாயல் வசய்தியாளாாா்களிடம் 

கூறியதாவது: 

‘தற்சாாாா்பு இந்தியா’  என்ற வதாலலமநாக்குப் பாாாா்லவலய 

முன்வனடுத்துச் வசல்லும் முயற்சியாக, உள்நாட்டு உற்பத்திலயயும், 

ஏற்றுைதிலயயும் அதிகரிக்கும் மநாக்கில் 13 முக்கியத் துலறகளில் 

உற்பத்தி சாாாா்ந்த ஊக்கத்வதாலக திட்டத்துக்கு (பிஎல்ஐ) ைத்திய 

பட்வஜட்டில் ரூ.1.97 லட்சம் மகாடி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது. அதன் ஒரு 

பகுதியாக, வசயற்லக இலழ ைற்றும் வதாழில்நுட்பத்துக்கான பிரத்மயக 

இலழ சாாாா்ந்த ஜவுளித் துலறயில் உள்நாட்டு உற்பத்தி, ஏற்றுைதிலய 

அதிகரிக்க அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.10,683 மகாடி திட்டங்களுக்கு 

ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

13 துலறகளுக்கு பிஎல்ஐ திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதன் வாயிலாக 

இந்தியாவின் குலறந்தபட்ச உற்பத்தி அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் சுைாாாா் ரூ. 

37.5 லட்சம் மகாடியாகவும், இமத காலகட்டத்தில் குலறந்தபட்ச 

மவலலவாய்ப்பு சுைாாாா் ஒரு மகாடியாகவும் இருக்கும் என்று 

எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிறது. 

வவவ்மவறு ஊக்குவிப்புக் கட்டலைப்புடன் இரண்டுவிதைான 

முதலீடுகளுக்கு வாய்ப்புள்ளது. குலறந்தபட்சம் ரூ. 300 மகாடி முதலீடு 

வசய்ய விரும்பும் எந்த நபரும் திட்டத்தில் பங்மகற்க விண்ணப்பிக்கலாம். 

இரண்டாவதாக, குலறந்தபட்சம் ரூ. 100 மகாடி முதலீடு வசய்ய 

விருப்பமுள்ளவாாா்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். மைலும், விருப்பம் உள்ள 

ைாவட்டங்கள், 3 ைற்றும் 4-ஆம் நிலல நகரங்கள் ைற்றும் ஊரகப் 

பகுதிகளில் முதலீடு வசய்வதற்கு முன்னுரிலை அளிக்கப்படும். 

இதன்மூலம் பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கும் வதாழில் துலற வசன்றலடயும். 

இந்தத் திட்டத்தால் தமிழ்நாடு, குஜராத், உத்தர பிரமதசம், ைகாராஷ்டிரம், 

பஞ்சாப், ஆந்திரம், வதலங்கானா, ஒடிஸா உள்ளிட்ட ைாநிலங்களில் 

ைாவபரும் ைாற்றம் ஏற்படும் என்றாாாா் அவாாா். 

 

3. அரசுத் துலறகலள எண்ைையைாக்க புதிய திட்டம் 

அரசுத் துலறகளின் வசயல்பாடுகலள படிப்படியாக எண்ைையைாக்க, 

‘எண்ை (டிஜிட்டல்) தமிழ்நாடு’ என்ற திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும் என்று 

தகவல் வதாழில்நுட்பவியல் துலற அலைச்சாாா் ைமனா தங்கராஜ் 

அறிவித்தாாாா். சட்டப் மபரலவயில் தகவல் வதாழில்நுட்பவியல் துலற 

ைானியக் மகாரிக்லககளுக்கு பதிலளித்து அவாாா் புதன்கிழலை 

வவளியிட்ட அறிவிப்புகள்:- 

வவளிப்பலடயான நிாாா்வாகத்லத குடிைக்களுக்கு வழங்குவலத 

மநாக்கைாகக் வகாண்டு மின்னாளுலகலய படிப்படியாக அரசின் 

அலனத்து நிலலகளிலும் புகுத்த நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 

இலத மநாக்கைாகக் வகாண்டு ‘எண்ை தமிழ்நாடு’  திட்டம் 

வசயல்படுத்தப்படும். ைக்களுடன் மநரடித் வதாடாாா்பு வகாண்ட ைற்றும் 

அவாாா்களிடம் தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் அரசுத் துலறகளின் 

வசயல்பாடுகள் படிப்படியாக எண்ைையைாக்கப்படும். தரவுகலள 

ஏற்படுத்தி அவற்லற பகுப்பாய்வு வசய்து அதன்மூலம் வகாள்லககலள 

வகுக்க ஏதுவாக, தமிழக அரசின் வகாள்லக முடிவுகளுக்கான ஆதரவு 

அலைப்பு வசயல்படுத்தப்படும். தரவுகளின் அடிப்பலடயில் அலைந்த 

ஆளுலகலய முதலலைச்சரின் தகவல் பலலக வழியாக வழங்கவும், 

பல்மவறு தரவுத்தளப் பயனாளிகளின் தகவல்கலள ஒருங்கிலணந்த 

வலகயில் காண்பதற்கும் இந்த அலைப்பு உதவும். 

எண்ைையைாக்கும் திட்டம்: தமிழக அரசுத் துலறகளின் அலுவலகச் 

வசயல்பாடுகலள எண்ைையைாக்கும் திட்டம் அரசால் வசயல்படுத்தப்படும். 

இது விலரந்து முடிவவடுப்பதற்கான வசயல்திறலன மைம்படுத்த உதவும். 

இது காகிதப் பயன்பாட்லடக் குலறக்கவும் உதவும். இந்தத் திட்டம் 

முதல்கட்டைாக தலலலைச் வசயலகத்தில் இந்த ஆண்டுக்குள் 

வசயல்படுத்தப்படும். இரண்டாவது கட்டைாக பிற அரசுத் துலற 

அலுவலகங்களில் அைல்படுத்தப்படும். இலணயவழி வாணிபத்தின் 

வளாாா்ச்சி, வாடிக்லகயாளாாா்களின் மதலவகலளப் பூாாா்த்தி வசய்திடும் 

வலகயில், தரவு லையங்கள் மவகைாக வளாாா்ந்து வருகின்றன. அடுத்த 

4 ஆண்டுகளுக்குள் அதன் வளாாா்ச்சி விகிதம் 4 சதவீதத்துக்கும் மைல் 

இருக்கும் என எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிறது. இலதக் கருத்தில் வகாண்டு தரவு 

லையக் வகாள்லக வவளியிடப்படும். தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த 

ஆற்றல்மிக்க உலகளாவிய திறன் லையங்கலள ஈாாா்க்கும் முக்கிய 

ைாநிலைாகத் தமிழகம் விளங்குகிறது. 

இதன் மூலம் ைாநிலத்லத உலகளாவிய திறன் லையங்களுக்கான 

முக்கிய முலனயைாக ைாற்றிடும் வலகயில் திறன் லையக் வகாள்லக 

வவளியிடப்படும். 

வைய்நிகாாா் அருங்காட்சியகம்: வைய்நிகாாா் அருங்காட்சியகம், தமிழ் 

இலணயக் கல்விக் கழகத்தில் அலைக்கப்படும். இதன்மூலம் 

தமிழகத்தின் பாரம்பரியம், வரலாற்றுச் சின்னங்கள், கலலப் வபாருள் 

குறித்த ஆவணங்கலள வைய்நிகாாா் மூலைாக அறிந்திட முடியும். இந்த 

அருங்காட்சியகம் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் அலைக்கத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ் இலணயக் கல்விக் கழகத்தில் உள்ள 

 

 



         

    

புத்தகங்கள், ஓலலச் சுவடிகள் ஆகியவற்லறக் வகாண்ட 

மின்நூலகத்லத பாாாா்லவக் குலறபாடு வகாண்டவாாா்களும் எளிதாக 

வாசிக்க, உள்ளடக்கத் தமிழ் மின்நூலகைாக ைாற்றப்படும். அரிய ஒலி-

ஒளி ஆவணங்கள், ஒளிப்படங்கள், புலகப்படங்கள் ஆகியன 

மின்னுருவாக்கம் வசய்யப்படும். தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த 

உலகளாவிய நிறுவனங்களுடன் இலணந்து யூைாஜின் எனும் 

வருடாந்திர வதாழில்நுட்பத் தலலலை உச்சி ைாநாடு தமிழகத்தின் 

பல்மவறு சுற்றுலா நகரங்களில் நடத்தப்பட உள்ளது. முதலாவது ைாநாடு 

வசன்லனயில் நடத்தப்படும் என்று அலைச்சாாா் ைமனா தங்கராஜ் 

அறிவித்தாாாா். 

3-வது நிலல நகரங்களில் ஐ.டி. பூங்கா 

தமிழகத்தின் இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது நிலல நகரங்களில் 

தகவல் வதாழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் அலைக்கப்படும் என்று அலைச்சாாா் 

ைமனா தங்கராஜ் வதரிவித்தாாாா். இதுகுறித்து, அவாாா் வவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

மவலலவாய்ப்புகலள உருவாக்கவும், தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த 

வளாாா்ச்சிலய ஊக்குவிக்கவும் இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிலல 

நகரங்களில் தகவல் வதாழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் படிப்படியாக 

அலைக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளாாாா் 

 

4. இந்திய விைானப் பலடக்கு புதிதாக 56 மபாக்குவரத்து விைானங்கள்: 

ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் 

இந்திய விைானப் பலடக்கு புதிதாக 56 மபாக்குவரத்து விைானங்கலளக் 

வகாள்முதல் வசய்வதற்கு பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான ைத்திய 

அலைச்சரலவக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்மபாது பயன்பாட்டில் 

இருக்கும் அவ்மரா விைானங்களுக்கு ைாற்றாக, சி-295 ரக விைானங்கள் 

வகாள்முதல் வசய்யப்படவுள்ளன. பிரதைாாா் மைாடி தலலலையில் 

புதன்கிழலை நலடவபற்ற அலைச்சரலவக் கூட்ட முடிவுகள் குறித்து 

பாதுகாப்பு அலைச்சகம் வவளியிட்ட அறிக்லகயில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 

ஸ்வபயினில் உள்ள ஏாாா்பஸ் டிபன்ஸ் அண்ட் ஸ்மபஸ் நிறுவனத்திடம் 

இருந்து 16 விைானங்கள் வகாள்முதல் வசய்யப்படும். இந்த விைானங்கள் 

48 ைாதங்களில் இந்தியாவிடம் ஒப்பலடக்கப்படும். 40 விைானங்கள், 

டாடா நிறுவனம் தலலலையிலான கூட்டலைப்பு சாாாா்பில் 

உள்நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட உள்ளன. இந்த விைானங்கள், 10 

ஆண்டுகளில் உற்பத்தி வசய்யப்படும் என்று அந்த அறிக்லகயில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரஷியா-இந்தியா இலடமய ஒப்பந்தம்: 

புவி அறிவியல் துலறயில் இந்தியா, ரஷியா இலடமய ஒத்துலழப்லப 

ஏற்படுத்துவதற்கான புரிந்துணாாா்வு ஒப்பந்தத்துக்கு ைத்திய 

அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி, இந்திய புவியியல் 

ஆய்வு நிறுவனமும், ரஷியாவின் ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்வபனி 

ராஸ்ஜியாமலாஜியா நிறுவனமும் இலணந்து கனிை வள ஆராய்ச்சி, 

வான் புவி இயற்பியல் தரவுகளின் ஆய்வு, பிளாட்டினம் குழுை கூறுகள் 

(பிஜிஇ) ைற்றும் அரிய பூமிக் கூறுகளின் (ஆாாா்இஇ) ஆராய்ச்சி 

ஆகியவற்றில் ஒத்துலழப்புடன் வசயல்படும். 

இந்தியா-அஜாாா்லபஜான் இலடமய ஒப்பந்தம்: 

இந்திய பட்டயக் கணக்காளாாா் நிறுவனத்துக்கும், அஜாாா்லபஜான் 

குடியரசின் தணிக்லகயாளாாா் ைன்றத்துக்கும் இலடமய புரிந்துணாாா்வு 

ஒப்பந்தம் மைற்வகாள்ள ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

வதாழில்முலற கணக்கியல் பயிற்சி, வதாழில் வநறிமுலறகள், 

கணக்கியல் சாாாா்ந்த அறிலவ மைம்படுத்துதல், வதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி, 

வதாழில்முலற ைற்றும் அறிவுசாாாா் வளாாா்ச்சி ஆகிய துலறகளில் பரஸ்பரம் 

ஒத்துலழப்பு ஏற்பட இந்த ஒப்பந்தம் உதவிகரைாக இருக்கும் என்று 

ைத்திய அரசு வதரிவித்துள்ளது. 

இந்தியா-மபாாாா்ச்சுகல் இலடமய ஒப்பந்தம்: 

மபாாாா்ச்சுகல் குடியரசில் இந்திய குடிைக்கலளப் பணியில் 

அைாாா்த்துவதற்காக, இந்தியா- மபாாாா்ச்சுக்கல் அரசுகளுக்கு 

இலடமயயான புரிந்துணாாா்வு ஒப்பந்தத்துக்கு ைத்திய அலைச்சரலவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

 



         

    

1.அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற கர்பி அமைதி ஒப்ெந்தத்துடன் 

சதொடர்புமடய ைொநிலம் எது? 

அ) ஹரியானா 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) மேகாலயா 

ஈ) மிம ாரம் 

✓ நடுவணரசு, அஸ்ஸாம் ோநில அரசு ேற்றும் கர்பி அமேப்புகளின் 

பிரதிநிதிகளுக்கு இமைமயயான “கர்பி அமேதி ஒப்பந்தத்தில்” இந்திய 

அரசு மகயயழுத்திைவுள்ளது. வைகிழக்கு இந்தியாவில், குறிப்பாக 

அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் உள்ள முக்கிய இனங்களில் கர்பிகள் ஒன்றாகும்.  

✓ அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் கைந்த 1980’களிலிருந்து கர்பிகள் வன்முமற 

நைவடிக்மககமள மேற்யகாண்டுவரும் வரலாறு உள்ளது.  மீபத்தில், 

இக்குழுவின் 5 கிளர்ச்சிக் குழுக்கமளச் ம ர்ந்த 1040 பயங்கரவாதிகள் 

யகௌத்தியில் நைந்த ஒரு நிகழ்வில் ஆயுதங்களுைன்  ரணமைந்தனர். 

 

2. ‘வதன் பிரேம் ரயொஜனொ’வை சதொடங்கியுள்ள ைொநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரமத ம் 

ஆ) குஜராத்  

இ) ஹரியானா 

ஈ) பஞ் ாப் 

✓ குஜராத் மாநில அரசு ‘வதன் பிமரம் மயாஜனா’ என்ற திட்ைத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன்கீழ் தங்கள் ய ாந்த கிராேத்தின் வளர்ச்சி 

-க்கு நன்யகாமை அளிக்க விமழயும் NRI குஜராத்திகளுக்கு ோநில அரசு 

நிதியுதவி அளிக்கும். இந்தத்திட்ைத்தின்கீழ், கிராேப்புறங்களில் பள்ளிகள், 

வடிகால், விமளயாட்டு வளாகம்மபான்ற  மூக உட்கட்ைமேப்புகமள 

மேம்படுத்துவதற்கான நன்யகாமைகமள அர ாங்கம் ஊக்குவிக்கிறது. 

 

3. ஐரேொப்பிய ஒன்றிய கவுன்சிலின் தமலமைமய வகிக்கின்ற 

நொடு எது? 

அ) யபல்ஜியம் 

ஆ) ஸ்மலாமவனியா  

இ) ய க் குடியரசு 

ஈ) யைன்ோர்க் 

✓ ஸ்மலாமவனியா தற்மபாது ஐமராப்பிய ஒன்றிய கவுன்சிலின் தமலமே 

யபாறுப்மப வகித்துவருகிறது. யவளியுறவு அமேச் ர் எஸ் யஜய் ங்கர், 

ஸ்மலாமவனிய அதிபர் மபாரட் பாமஹாமர  ந்தித்து இந்தியா ேற்றும் 

ஐமராப்பிய யூனியன் எதிர்யகாள்ளும்  வால்கள் குறித்து விவாதித்தார்.  

✓ ஸ்மலாமவனியா, குமராஷியா ேற்றும் யைன்ோர்க் ஆகிய நாடுகளுக்குச் 

ய ன்று இருதரப்பு உறவுகமள வலுப்படுத்தி, ஐமராப்பிய ஒன்றியத்துைன் 

இந்தியாவின் ஒத்துமழப்மப அவர் வலுப்படுத்த உள்ளார். 

ஸ்மலாமவனியாவில் நைக்கும் ‘Bled Strategic’ கூட்ைத்திலும் யஜய் ங்கர் 

கலந்துயகாள்வார். 

 

4. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, “eNaira” என்ற டிஜிட்டல் 

நொணயத்துடன் சதொடர்புமடய நொடு எது? 

அ) மநஜீரியா  

ஆ) சூைான் 

இ) நமீபியா 

ஈ) எகிப்து 

✓ மநஜீரியாவின் ேத்திய வங்கி “eNaira” என்ற யபயரில் தனது ய ாந்த 

டிஜிட்ைல் நாணயத்மத அறிமுகப்படுத்தும் திட்ைத்மத அறிவித்தது. 

ேத்திய வங்கி அதன்ய ாந்த கிரிப்மைாகரன்சிமய யவளியிை ‘பிட் இங்க்’ஐ 

யதாழினுட்பப்பங்காளியாக யகாண்டிருக்கும். eNaira ஒரு பணப்மபயாக 

ய யல்படும்; அதில் வாடிக்மகயாளர்கள் தங்கள் வங்கிக்கணக்கில் 

உள்ள நிதிமய மவத்திருக்க முடியும். 

 

 

 

5. கஜகஸ்தொனில் நமடசெறும் இந்தியொ - கஜகஸ்தொன் கூட்டு 

இேொணுவப் பயிற்சியின் செயர் என்ன? 

அ) இந்திரதனுஷ்-V 

ஆ) KAZIND-21  

இ) யுத் அபியாஸ் 

ஈ)  ம்பிரிதி IX 

✓ KAZIND-21 என்பது இந்தியா-கஜகஸ்தான் கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி 

ஆகும். இது கஜகஸ்தானில் நைக்கிறது. இந்த ஆண்டு நமையபறுவது 

KAZIND’இன் 5ஆம் ஆண்டு இருதரப்பு கூட்டுப் பயிற்சியாகும். இந்தியா 

 ார்பாக 90 பமைவீரர்களும் கஜகஸ்தான்  ார்பாக 120 துருப்புக்களும் 

பங்மகற்கின்றன. இப்பயிற்சி, 48 ேணிமநர கூட்டு  ரிபார்ப்பு பயிற்சிமய 

உள்ளைக்கியது. 

 

6. செப்டம்ெர்.17’ஐ ெமூக நீதி நொளொகக் சகொண்டொட முடிவுசெய்துள்ள 

ைொநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) மேற்கு வங்கம் 

இ) கர்நாைகா 

ஈ) மகரளா 

✓ சீர்திருத்தவாதி ஈ யவ ராே ாமி யபரியாரின் பிறந்தநாளான ய ப்ைம்பர்.17 

அன்று  மூக நீதி நாளாகக் யகாண்ைாை தமிழக அரசு முடிவுய ய்துள்ளது. 

யபரியார் (1879 ய ப்.17 – 1973 டி .24), முதல் அரசியலமேப்பு திருத்தச் 

 ட்ைத்மத (பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பினருக்கான இைஒதுக்கீட்மைப் 

பாதுகாத்தது) இயற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார். 

 

7. அண்மையில், ஆன்மலன் சூதொட்டம் அல்லது ெந்தயத்மத தமட 

செய்ய முடிவுசெய்துள்ள ைொநிலம்/யூனியன் பிேரதெம் எது? 

அ) ேகாராஷ்டிரா 

ஆ) மகாவா 

இ) கர்நாைகா  

ஈ) சிக்கிம் 

✓ கர்நாைக ோநில அரசு ஆன்மலன் சூதாட்ைம் அல்லது பந்தயத்மத தமை 

ய ய்ய முடிவுய ய்துள்ளது. மேலும் கர்நாைக காவலர்  ட்ைம், 1963’ஐ 

திருத்துவதும் இதிலைங்கும்.  ட்ைம் ேற்றும் நாைாளுேன்ற விவகாரங்கள் 

அமேச் ர் J C ேதுஸ்வாமி குறிப்பிட்டுள்ளபடி குதிமரப் பந்தயங்களுக்கு 

இந்தத் தமை யபாருந்தாது. கர்நாைக உயர்நீதிேன்றம் ஆன்மலன் 

பந்தயம் குறித்து ஒரு நிமலப்பாட்மை எடுக்குோறு அம்ோநில அரம  

பலமுமற மகட்டுக் யகாண்ைமத அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்ைது. 

 

8. நிேந்தே வதிவிட ெொன்றிதழ் மவத்திருப்ெவர்களுக்கு ைட்டுரை 

“குடியுரிமைச்ெொன்றிதழ்” வழங்க முடிவுசெய்துள்ள ைொநில/யூனியன் 

பிேரதெம் எது? 

அ) ஜம்மு காஷ்மீர் 

ஆ) லைாக்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) தாத்ரா ேற்றும் நாகர் ஹமவலி 

✓ 2021 ய ப்ைம்பர்.4 அன்று நிமறமவற்றப்பட்ை லைாக் குடியுரிமேச் ான்று 

ஆமண-2021’இன்படி, லைாக் நிர்வாகோனது ஜ & கா மபாலல்லாேல் 

அப்பகுதியில் நிரந்தர வதிவிை  ான்றிதழ் மவத்திருப்மபார்க்கு ேட்டுமே 

“குடியிருப்புச் ான்று” வழங்க முடிவுய ய்துள்ளது. இப்புதிய குடியுரிமேச் 

 ட்ைங்கள் அயல்ோநிலத்தவர்களும் அங்கு மவமலக்கு விண்ணப்பிக்க 

அனுேதி வழங்குகிறது. 

 

9. யொருக்கு 7ஆவது யொமின் ஹெொரிகொ வுைன் ஆப் ெப்ஸ்ரடன்ஸ் 

விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) சுதா மூர்த்தி ஆ) அருந்ததி ராய் 

இ) கிரண் மத ாய் ஈ) நமீதா மகாகமல  

  

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ எழுத்தாளர் நமிதா மகாகமலவுக்கு 7ஆவது யாமின் ஹ ாரிகா வுேன் 

ஆப்  ப்ஸ்மைன்ஸ் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. யபண் யதாழில் வல்லுநர் 

-களின் கூட்ைமேப்பால் ஏற்பாடு ய ய்யப்பட்ை இந்த விருது, 2015ஆம் 

ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கைந்த 1977’இல் தில்லி ேற்றும் 

யூனியன் பிரமத ங்கமள நிர்வகித்த ேத்திய காவல் ம மவயான 

DANIPS’க்கு மதர்ந்யதடுக்கப்பட்ை வைகிழக்கு இந்தியாவின் முதல் யபண் 

யாமின் ஹ ாரிகாமவ இவ்விருது யகௌரவித்துள்ளது. 

 

10. செஹ்லர் ஆமை ெொதுகொப்பு விருது யொருக்கு வழங்கப்ெட்டது? 

அ) மஜா ப் L மகால்ட்ஸ்டீன் 

ஆ) மைமலந்திர சிங்  

இ) ரிச் ர்ட் ைாக்கின்ஸ் 

ஈ) பிரியம்பதா யோஹந்தி யஹஜ்ோடி 

✓ அழிவின் விளிம்பில் உள்ள 3 ஆமே இனங்கமள மீட்ைதற்காக இந்திய 

உயிரியலாளர் மைமலந்திர சிங், ‘யபஹ்லர் ஆமே பாதுகாப்பு’ விருது 

வழங்கப்பட்ைது. ஆமே உயிர்வாழ் கூட்ைணி, IUCN/SSC ஆமே ேற்றும் 

நன்னீர் ஆமே நிபுணர் குழு, ஆமே பாதுகாப்பு நிதியம்மபான்ற ஆமே 

பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள பல உலகளாவிய அமேப்புகளால் இந்த விருது 

வழங்கப்படுகிறது. 

 


1. தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் ரவி நியேனம் 

தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் இரவிமய நியேனம் ய ய்து 

குடியரசுத்தமலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு 

ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புமராகித், பஞ் ாப் ோநிலத்தின் முழு 

மநர ஆளுநராக நியேனம் ய ய்யப்பட்ைமத அடுத்து, நாகாலாந்து 

ஆளுநராகப் யபாறுப்பு வகித்து வரும் ஆர் என் இரவி, தமிழக ஆளுநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

உத்தரகண்ட் ஆளுநராக இருந்த மபபி இராணி ேயூராவின் ராஜிநாோ 

கடிதத்மத குடியரசுத்தமலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் ஏற்றுக் யகாண்ைார். 

இதமனயடுத்து உத்தரகண்ட் ஆளுநராக யலப்டியனண்ட் யஜனரல் 

குர்மித் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆர் என் ரவி வகித்துவந்த நாகாலாந் 

-து ஆளுநர் யபாறுப்பிமன அஸ்ஸாம் ோநில ஆளுநர் யஜக்தீஷ் முகி 

கூடுதலாக கவனிப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. தமிழ்ப்பண்பாட்டின் மவர்கமளத் மதை இந்தியா - யவளிநாடுகளில் 

ஆய்வுகள்: முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் 

தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவர்கமளத் மதடுவதற்கான ஆய்வுகள் இந்தியா 

ேற்றும் யவளிநாடுகளில் மேற்யகாள்ளப்படும் என்று முதல்வர் 

மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார்.  ட்ைப்மபரமவயில் விதி 110-ன் கீழ் அவர் 

வியாழக்கிழமே யவளியிட்ை அறிவிப்பு: தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவர்கமளத் 

மதடி, இந்திய துமணக் கண்ைத்திலும், கைல் கைந்து பயணம் ய ய்து 

தமிழர்கள் யவற்றித்தைம் பதித்த யவளிநாடுகளிலும் ஆய்வுப் பணிகள் 

மேற்யகாள்ளப்படும். 

யதன் ோநிலங்கள்: முதல் கட்ைோக,  ங்ககாலத் துமறமுகோன முசிறி, 

இப்மபாது பட்ைணம் என்ற யபயரில் மகரளத்தில் அமேந்துள்ளது. ம ர 

நாட்டின் யதான்மேமயயும், பண்பாட்மையும் அறிந்து யகாள்ளும் 

வமகயில் மகரள ோநிலத் யதால்லியல் வல்லுநர்களுைன் இமணந்து 

அங்கு ஆய்வுப் பணி மேற்யகாள்ளப்படும். ஆந்திர ோநிலம் மவங்கி, 

கர்நாைக ோநிலம் தமலக்காடு, ஒடிஸா ோநிலம் பாலூர் ஆகிய 

வரலாற்றுச் சிறப்புமைய இைங்களிலும் ஆய்வுகள் மேற்யகாள்ள உரிய 

முயற்சிகள் மேற்யகாள்ளப்படும். 

மராேப் மபரரசின் ஒருபகுதியாக விளங்கிய எகிப்து நாட்டிலுள்ள குசிர் 

அல் காதிம் ேற்றும் யபர்னிகா, ஓேன் நாட்டின் மகார் மராரி ஆகிய 

இைங்களில் பழந்தமிழகத்மதாடு இருந்த வணிகத் யதாைர்மப உறுதி 

ய ய்யும் வமகயில் தமிழி எழுத்து யபாறிக்கப்பட்ை பாமன ஓடுகள் 

கிமைத்துள்ளன. அந்தப் பகுதிகளில் அந்தந்த நாட்டின் யதால்லியல் 

வல்லுநர்களுைன் இமணந்து ஆய்வுகள் மேற்யகாள்ளப்படும். 

யதன்கிழக்காசிய நாடுகளான இந்மதாமனசியா, தாய்லாந்து, ேமலசியா, 

வியத்நாம் ஆகிய நாடுகளில் அமேந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 

இைங்களில் அந்தந்த நாட்டுத் யதால்லியல் வல்லுநர்கள் துமணயுைன் 

உரிய அனுேதி யபற்று ஆய்வுகள் மேற்யகாள்ளப்படும். 

தமிழ் நிலப்பரப்பு: யாதும் ஊமர யாவரும் மகளிர் என உலகுக்கு 

அறிவித்த தமிழரின் பண்பாட்டு அமையாளங்கமளத் மதடி இனி 

உலயகங்கும் பயணம் ய ய்மவாம். இந்தியத் துமணக் கண்ைத்தின் 

வரலாறு இனி தமிழ் நிலப் பரப்பில் இருந்துதான் யதாைங்கி எழுதப்பை 

மவண்டும். இதமன  ான்றுகளின் அடிப்பமையில், அறிவியல் வழிநின்று 

நிறுவுவமத அரசின் தமலயாய கைமே என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் 

யதரிவித்தார். 

 

3. பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக ய யல் திட்ைம் 

உலமக அச்சுறுத்தி வரும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான 

ய யல்திட்ைத்மத நமைமுமறப்படுத்த பிரிக்ஸ் நாடுகள் 

உறுதிமயற்றுள்ளதாக பிரதோா் நமரந்திர மோடி யதரிவித்தாாா். பிரிக்ஸ் 

கூட்ைமேப்பில் இந்தியா, பிமரஸில், ரஷியா, சீனா, யதன்னாப்பிரிக்கா 

ஆகிய நாடுகள் இைம்யபற்றுள்ளன. அக்கூட்ைமேப்பின் 13-ஆவது 

ோநாடு இந்தியா தமலமேயில் காயணாலி வாயிலாக வியாழக்கிழமே 

நமையபற்றது. அந்த ோநாட்டுக்கு பிரதோா் மோடி தமலமே வகித்தாாா். 

சீன அதிபாா் ஷி ஜின்பிங், ரஷிய அதிபாா் விளாதிமீாா் புதின், பிமரஸில் 

அதிபாா் யஜயிாா் மபால் மனமரா, யதன்னாப்பிரிக்க அதிபாா் சிரில் 

ராேமபா ா ஆகிமயாாா் ோநாட்டில் பங்மகற்றனாா். ஆப்கானிஸ்தானில் 

தலிபான்கள் இமைக்கால அரம  அமேத்துள்ள சூழலில் நமையபற்ற 

இந்த ோநாடு முக்கியத்துவம் யபற்றது. 

ோநாட்டின் கரு: ‘15-ஆவது ஆண்டில் பிரிக்ஸ்: நீடித்த நிமலயான 

ஒருமித்த ஒத்துமழப்பு’ என்பமத இந்த ோநாட்டின் கருப்யபாருளாக 

நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

4. மதசிய யநடுஞ் ாமலகளில் மபார் விோனங்களுக்கு அவ ரகால 

இறங்குதளம் 

ராஜஸ்தான் ோநிலம், பார்ேரில் உள்ள மதசிய யநடுஞ் ாமலயில், 

இந்திய விோனப் பமையின் விோனங்கள் தமரயிறங்குவதற்கு 

அமேக்கப்பட்டுள்ள இறங்குதளம் வியாழக்கிழமே திறக்கப்பட்ைது. 

பாதுகாப்புத் துமற அமேச் ர் ராஜ்நாத் சிங்,  ாமலப் மபாக்குவரத்துத் 

துமற அமேச் ர் நிதின் கட்கரி பங்மகற்று இறங்குதளத்மத திறந்து 

மவத்தனர். பார்ேரில் உள்ள மதசிய யநடுஞ் ாமல என்எச்-925 முதல் 

முமறயாக, அவ ரகால தமரயிறக்கத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ராஜ்நாத் சிங், நிதின் கட்கரி, முப்பமைகளின் தமலமேத் தளபதி விபின் 

ராவத் ஆகிமயாருைன் யஹர்குலிஸ் சி-130மஜ ரக மபார் விோனம், இந்த 

இறங்குதளத்தில் தமரயிறக்கம் ய ய்யப்பட்டு, ஒத்திமக நைத்தப்பட்ைது. 

அமதத் யதாைர்ந்து, இந்திய விோனப் பமைக்குச் ய ாந்தோன ஏ.என்.-32 

ராணுவ மபாக்குவரத்து விோனம், எம்.ஐ.-17வி5 யஹலிகாப்ைர் 

ஆகியமவயும் அந்த இறங்குதளத்தில் தமரயிறங்கின. 

தமிழகத்திலும்... 

தமிழ்நாடு, புதுச்ம ரி உள்ளிட்ை ோநிலங்களில் 19 இைங்களில் 

யநடுஞ் ாமலகளில் மபார் விோனங்கள் தமரயிறங்குவதற்கு 

அவ ரகால இறங்குதளம் அமேக்கப்படும் என்று அமேச் ர் நிதின் கட்கரி 

கூறினார். 

 

5. ஆதிதிராவிைாா்-பழங்குடியினாா் நலன் காக்க தனி ஆமணயம்: 

ேம ாதாமவ தாக்கல் ய ய்தாாா் முதல்வாா் மு.க.ஸ்ைாலின் 

ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் நலன்கமளக் காக்க தனி 

ஆமணயம் அமேப்பதற்கான  ட்ை ேம ாதாமவ முதல்வாா் 

மு.க.ஸ்ைாலின், வியாழக்கிழமே தாக்கல் ய ய்தாாா். இந்த ேம ாதாவில் 

கூறப்பட்டுள்ளதாவது:- தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் 

ோநில ஆமணயம் என்ற தனி அமேப்மப உருவாக்க ேம ாதா வழி 

ய ய்கிறது. இந்த ஆமணயத்தின் தமலவராக ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் 

பழங்குடியினாா் யதாைாா்பான விையங்களில் சிறந்த நிபுணத்துவம் 

யகாண்ை ஓய்வு யபற்ற உயாா் நீதிேன்ற நீதிபதி இருப்பாாா். ஆதிதிராவிைாா், 

பழங்குடியினாா் நலனுக்காக பணியாற்றியுள்ள ஒருவாா் துமணத் 

தமலவராகச் ய யல்படுவாாா். 

ஆதிதிராவிைாா்  முதாயத்மதச் ம ாா்ந்த மூன்று உறுப்பினாா்கள், 

பழங்குடியின வகுப்மபச் ம ாா்ந்த ஒருவாா் ேற்றும் ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் 

பழங்குடியினாா் துமறயில் சிறந்த நிபுணத்துவம் யகாண்ை ஒருவாா் என 

யோத்தம் 5 மபாா் உறுப்பினாா்களாக இருப்பாா். ேகளிாா் ஒருவரும் 

 



         

    

உறுப்பினராக இருப்பாாா். அரசு கூடுதல் ய யலாளரின் படிநிமலக்குக் 

குமறயாத ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளில் இருந்து ஒருவாா் உறுப்பினாா் 

ய யலாளராக ய யல்படுவாாா். தமலவாா், துமணத் தமலவாா், 

உறுப்பினாா் ஆகிமயாாா் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு யபாறுப்பில் இருப்பாா். 

தமலவருக்கான வயது வரம்பு 70 ஆண்டுகள் வமரயிலும், துமணத் 

தமலவாா், உறுப்பினாா்களுக்கான வயது வரம்பு 65 ஆண்டுகள் 

வமரயிலும் இருக்கும். 

ஆமணயச் ய யல்பாடுகள்: பாதிக்கப்பட்ை ஒருவாா் அல்லது அவரின் 

 ாாா்பில் நபாா் ஒருவரால் அளிக்கப்பட்ை ேனுவின் புகாமர ஆமணயம் 

வி ாரிக்கும். ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் வன்யகாடுமே 

தடுப்பு  ட்ைம் ேற்றும் அவற்றில் வழங்கப்பட்ை உரிமேகள் மீறப்படுவமத 

கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபடும். அரசு ஊழியாா் ஒருவரால் உரிமே 

மீறமலத் தடுப்பதில் கவனக் குமறவு ஏற்பட்ைால் அதன்மீதும் 

நைவடிக்மக எடுக்கும். ஒழுங்குமுமற நைவடிக்மகக்கு பரிந்துமர: அரசு 

ஊழியாா் ஒருவாா் ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் நலன்கமளக் 

காப்பது யதாைாா்பான கைமேகளில் கவனக் குமறவாக இருந்தால் 

அதமன வி ாரித்து ஒழுங்குமுமற நைவடிக்மககமளத் யதாைங்க 

அரசுக்குப் பரிந்துமர ய ய்யும். 

ஆமணயத்தின் அதிகாரங்கள்: ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் 

நல ஆமணயத்துக்கு, ஒரு உரிமேயியல் நீதிேன்றத்துக்கான 

அதிகாரங்கள் அமனத்தும் வழங்கப்படும். எவாா் ஒருவருக்கும் 

வி ாரமணக்கான அமழப்பாமண விடுத்தல் ேற்றும் அவரது 

வருமகமய கட்ைாயப்படுத்துதல் ேற்றும் அவமர உறுதியோழியின் 

மபரில் வி ாரமண ய ய்தல், ஆவணம் எமதயும் கண்ைறிதல் ேற்றும் 

முன்னிமலப்படுத்துோறு மகாருதல், உறுதியோழி ஆவணங்களின் 

மபரில்  ான்றிமனப் யபறுதல்,  ாட்சிகள் ேற்றும் ஆவணங்கமள ஆய்வு 

ய ய்வதற்காக உரிய உத்தரவுகமள அளித்தல், ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் 

பழங்குடியினாா்கமள பாதிக்கும் முக்கியோன யகாள்மககள் குறித்து 

ஆமணயத்திைம் அரசு ஆமலா மன ய ய்யலாம் என ேம ாதாவில் 

யதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ‘யபாருமந - ஆற்றங்கமர நாகரிகம்’ நூல் யவளியீடு 

யதன்னிந்தியாவின் நாகரிகத் யதாட்டில் என அமழக்கப்படும் யபாருமந 

ஆற்றங்கமர யபயரிலான புத்தகம் தமிழக அரசின் யதால்லியல் துமற 

 ாாா்பில்  ட்ைப்மபரமவயில் வியாழக்கிழமே மவக்கப்பட்ைது. தமிழகச் 

 ட்ைப்மபரமவயில் வியாழக்கிழமே முதல்வாா் மு.க.ஸ்ைாலின் 110-

ஆவது விதியின் கீழ் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவாா்கமளத் மதடி 

இந்தியாவிலும் கைல் கைந்து அயல்நாடுகளிலும் ஆய்வுகள் 

மேற்யகாள்ளப்படும் அறிவித்தாாா். 

மேலும், ஆதிச் நல்லூாா், சிவகமள ேற்றும் யகாற்மக உள்ளிட்ை 

பகுதிகளில் கிமைத்த அரிய யபாருள்கமளக் காட்சிப்படுத்தும் விதோக 

திருயநல்மவலியில் நவீன வ திகளும் யபாருமந அருங்காட்சியம் 

அமேக்கப்படும் என அறிவித்தாாா். இந்த யபாருமந நதியின் சிறப்மபக் 

குறிக்கும் வமகயில் தமிழ்நாடு யதால்லியல் துமற  ாாா்பில் 76 

பக்கங்கமளக் யகாண்ை யபாருமந - ஆற்றங்கமர நாகரிகம் என்ற 

தமலப்பில் வண்ணப் புத்தகம் அச்சிைப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புத்தகம் 

மபரமவயில் மவக்கப்பட்ைது. 

 

7. யதன் தமிழக யபாக்கிைங்கமள காட்சிப்படுத்த யநல்மலயில் ரூ.15 

மகாடியில் நவீன அருங்காட்சியகம் 

யதன் தமிழகத்தில் அகழ்ந்யதடுக்கப்பட்ை அரிய யபாக்கிைங்கமள 

காட்சிப்படுத்த யநல்மலயில் ரூ.15 மகாடியில் நவீன அருங்காட்சியகம் 

அமேக்கப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார்.  ட்ைப் 

மபரமவயில் விதி 110-ன் கீழ் வியாழக்கிழமே அவர் படித்தளித்த 

அறிக்மக:- தமிழ்நாடு யதால்லியல் துமறயால் இப்மபாது 

மேற்யகாள்ளப்பட்டு வரும் அகழாய்வின் மபாது ஆதிச் நல்லூருக்கு 

அருமக சிவகமளப் பறம்புப் பகுதியில் முதுேக்கள் தாழி ஒன்று 

கண்யைடுக்கப்பட்ைது. இதிலிருந்த யநல்ேணிகள் அயேரிக்க நாட்டின் 

மியாமி நகரத்தில் அமேந்திருக்கும் உலகப் புகழ்யபற்ற பீட்ைா 

பகுப்பாய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ைன. இதன் ஆய்வு முடிவுகள் கிமைத்துள்ளன. 

கி.மு.1,155-ஆம் ஆண்டு: முதுேக்கள் தாழியில் கண்யைடுக்கப்பட்ை 

யநல்ேணிகளின் காலம் கி.மு.1,155 எனக் கண்ைறியப்பட்டுள்ளது. 

எனமவ, தண்யபாருமந என்று அமழக்கப்பட்ை தாமிரபரணி 

ஆற்றங்கமர நாகரிகம் 3, 200 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ைது என்பமத 

அறிவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்பமையில் உறுதிய ய்ய முடிகிறது. இதமன 

அறிவிப்பில் அளவிை முடியாத யபருமிதமும், ேனேகிழ்ச்சியும் 

யகாள்கிமறன். பண்மைய தமிழர்களின் ய ழுமேயான பண்பாடு, 

கைல்வழி வணிகம், நீர் மேலாண்மே, இரும்பு உருக்குதல், அரிய 

ேணிகள் தயாரித்தல், முத்துக் குளித்தல் மபான்ற யதாழில்நுட்பங்கமள 

உலகம் அறிந்து யகாள்ளத் மதமவயான  ான்றுகமளச் ம கரிக்கும் 

வமகயில், இந்தியாவில் மவயறந்த ோநிலத்மத விைவும் அதிகளவு 

நிதியாக ரூ.5 மகாடி நிகழ் நிதியாண்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன் யதாைர்ச்சியாக, ஆதிச் நல்லூர், சிவகமள ேற்றும் யகாற்மக 

உள்ளிட்ை பகுதிகளில் மேற்யகாள்ளப்பட்ை அகழாய்வின் மபாது கிமைத்த 

அரிய யபாருள்கமள அழகுறக் காட்சிப்படுத்தும் விதோக, திருயநல்மவலி 

நகரில் ரூ.15 மகாடியில் நவீன வ திகளுைன் அருங்காட்சியகம் 

அமேக்கப்படும். 

கீழடி நாகரிகம்: கீழடியில் யதாைர்ந்து அகழாய்வுப் பணிகள் 

மேற்யகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அங்கு அண்மேயில் சூரியன், நிலவு 

ேற்றும் வடிவியல் குறியீடுகள் யகாண்ை முத்திமரகளுைன் கூடிய 

யவள்ளிக் காசு கண்யைடுக்கப்பட்ைது. அமத ஆய்வு ய ய்த தமலசிறந்த 

நாணயவியல் அறிஞரும், யகால்கத்தா பல்கமலக்கழகப் 

மபராசிரியருோன சுஷ்மிதா பாசு ேஜூம்தார், யவள்ளிமுத்திமரக் 

கா ானது கி.மு.நான்காம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ைது எனக் கருத்துத் 

யதரிவித்துள்ளார். ஏற்யகனமவ, கரிே பகுப்பாய்வு முடிவுகளின்படி, 

கீழடியில் கண்யைடுக்கப்பட்ை தமிழி எழுத்துகளின் காலம் கி.மு. ஆறாம் 

நூற்றாண்டு என்று அறிவிக்கப்பட்ை நிமலயில், அதமன வலுப்படுத்தும் 

விதோக இப்மபாது யபறப்பட்ை இரண்டு கரிே ோதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

முடிவுகளிலும் கீழடி நாகரிகம் கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்மைச் ம ர்ந்தது 

எனத் யதரிய வந்துள்ளது. 

யகாற்மகயிலும் அகழாய்வுப் பணிகள் நமையபற்று வருகின்றன. இந்த 

அகழாய்வில் இப்மபாது கருப்பு வண்ணப்பூச்சு யபற்ற கங்மக 

 ேயவளிமயச் ம ர்ந்த பாமன ஓடுகள் கிமைத்துள்ளன. இதன்மூலம், 

யகாற்மகத் துமறமுகோனது, கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்மப 

யவளிநாடுகளுைனும், இந்தியாவின் பல்மவறு பகுதிகளுைனும் 

வணிகத் யதாைர்பு யகாண்டிருந்தது என்பது உறுதியாகிறது என 

முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார். 

 

8. மதசிய கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிம யில் ய ன்மன ஐ.ஐ.டி. 

முதலிைம் 

2021-ஆம் ஆண்டு மதசிய கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிம யில் 

ய ன்மன ஐஐடி ஒட்டுயோத்தப் பிரிவிலும், யபாறியியல் பிரிவிலும் 

யதாைர்ந்து மூன்றாவது முமறயாக முதலிைத்மதப் யபற்றுள்ளது. இதில், 

பல்மவறு பிரிவுகளில் தமிழகத்மதச் ம ர்ந்த 10 கல்வி நிறுவனங்கள் 

(பல்கமலக்கழகங்கள், கல்லூரிகள், யதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்) முதல் 

10 இைங்கமளப் யபற்றுள்ளன. நாடு முழுவதிலும் உள்ள கல்வி 

நிறுவனங்கமளத் தரவரிம ப்படுத்த மதசிய கல்வி நிறுவன 

தரவரிம க் கட்ைமேப்பு (என்ஐஆர்எஃப்) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த 

நிறுவனம் 2015-ஆம் ஆண்டுமுதல் கல்வி நிறுவனங்கமளத் 

தரவரிம ப்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிமலயில், 2021-ஆம் 

ஆண்டுக்கான தரவரிம ப் பட்டியமல ேத்திய கல்வித் துமற அமேச் ர் 

தர்மேந்திர பிரதான் வியாழக்கிழமே காயணாலி வழியில் யவளியிட்ைார். 

கல்வித் துமற இமணயமேச் ர்கள் அன்னபூர்ணா மதவி, ைாக்ைர் 

சுபாஷ்  ர்க்கார், ைாக்ைர் ராஜ்குோர் ரஞ் ன் சிங் ஆகிமயாரும் பங்மகற்று 

தரவரிம ப் பட்டியமல யவளியிட்ைனர். 

ஒட்டுயோத்தப் பிரிவிலும், யபாறியியலிலும் ய ன்மன ஐஐடி யதாைர்ந்து 

மூன்றாவது ஆண்ைாக முதலிைத்மதப் யபற்றுள்ளது. பல்கமலக்கழகப் 

பிரிவிலும், ஆராய்ச்சி நிறுவனப் பிரிவிலும் யபங்களூரு இந்திய 

அறிவியல் நிறுவனம் (ஐஐஎஸ்) முதலிைம் யபற்றுள்ளது. 

பல்கமலக்கழகங்கள் தரவரிம யில் மகாமவ அமிர்தா விஷ்வ வித்யா 

பீைம் மூன்றாவது இைத்மதயும், திருச்சி மதசிய யதாழில்நுட்பக் கழகம் 9 

-ஆவது இைத்மதயும் யபற்றுள்ளன. மேலாண்மேப் பிரிவில்ஆேதாபாத் 

ஐஐஎம் முதலிைத்தில் வந்துள்ளது. 

ேருத்துவக் கல்லூரிகளில் தில்லி எய்ம்ஸ் முதலிைம்: கல்லூரிகள் பிரிவில் 

முதல், இரண்ைாம் இைங்கமள முமறமய தில்லியின் மிரண்ைா ஹவுஸ், 

மலடி ஸ்ரீராம் ேகளிர் கல்லூரி யபற்றுள்ளன. மூன்றாம் இைத்தில் 

ய ன்மன லமயாலா கல்லூரியும், ஆறாவது, ஏழாவது இைங்கள் 

முமறமய மகாமவ பிஎஸ்ஜி, ஆர்.கிருஷ்ணம்ோள் ேகளிர் கல்லூரி, 

ய ன்மன ோநிலக் கல்லூரி ஆகியமவ இைம்யபற்றுள்ளன. ேருத்துவக் 

கல்லூரியில் நான்காவது முமறயாக தில்லி எய்ம்ஸ் முதலிைத்மதப் 

யபற்றது. மவலூர் கிறிஸ்தவ ேருத்துவக் கல்லூரி (சிஎம்சி) 3-ஆவது 

இைம் யபற்றுள்ளது. பல் ேருத்துவத்தில் ய ன்மன  விதா இன்ஸ்டிடியூட் 



         

    

ேருத்துவத் யதாழில்நுட்ப அறிவியல் நிறுவனம் மூன்றாவது இைத்மதப் 

யபற்றுள்ளது. 

முதல்முமறயாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆராய்ச்சி நிறுவனப் பிரிவில் 

யபங்களூரு ஐஐஎஸ் முதலிைமும், ய ன்மன ஐஐடி 2-ஆம் இைமும் 

யபற்றுள்ளன. ேற்ற பிரிவுகளில் ேருந்தியலில் யதாைர்ந்து நான்காவது 

முமறயாக ஜாமியா ஹம்தார்த்தும், கட்ைைவியலில் ஐஐடி ரூர்கி,  ட்ைப் 

படிப்பில் யதாைர்ந்து நான்காவது முமறயாக யபங்களூரு மதசிய  ட்ைப் 

பள்ளி ஆகியமவ முதலிைத்தில் உள்னன. இந்தத் தரவரிம யில் 

பல்மவறு பிரிவுகளில் முதல் 10 இைங்களில் தமிழக நிறுவனங்கள் 

இைம்யபற்றுள்ளன. மேலும், தமிழகத்மதச் ம ர்ந்த 44 யதாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்கள், பல்கமலக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் 

தரவரிம ப்பட்டியலில் இைம் யபற்று  ாதமன பமைத்துள்ளன. 

 

9. இந்தியாவில் காாா் தயாரிப்பு நிறுத்தம்: ஃமபாாா்டு அறிவிப்பு 

அயேரிக்காமவச் ம ாா்ந்த ஃமபாாா்டு நிறுவனம் இந்திய ஆமலகளில் 

காாா் உற்பத்திமய நிறுத்தவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த 

நிறுவனம் வியாழக்கிழமே யதரிவித்துள்ளதாவது: இந்தியாவில் 

ஃமபாாா்டு நிறுவனத்துக்குச் ய ாந்தோக உள்ள இரண்டு ஆமலகளில் 

காாா் உற்பத்தி பணிகள் நிறுத்தப்பைவுள்ளன. அதன்படி, ய ன்மன 

(தமிழ்நாடு),  னந்த் (குஜராத்) ஆகிய இைங்களில் ரூ.18,750 மகாடி (250 

மகாடி ைாலாா்) ேதிப்பீட்டில் அமேக்கப்பட்ை இரண்டு ஆமலகளில் 

தயாரிக்கப்படும் எக்மகாஸ்மபாாா்ட், ஃபிமகா, ஆஸ்பயாா் உள்ளிட்ை 

காாா்களின் விற்பமன நிறுத்தப்படும். அதற்கு பதிலாக, ேஸ்தங் உள்ளிட்ை 

இறக்குேதி ய ய்யப்படும் காாா்களின் விற்பமனமய இந்தியாவில் 

யதாைர நிறுவனம் முடியவடுத்துள்ளது. ேறுசீரமேப்பு பணிகமள 

மேற்யகாள்வதின் ஒரு பகுதியாகமவ இந்த முடிமவ ஃமபாாா்டு 

எடுத்துள்ளது. 

 னந்த் ஆமலயில் 2021 நான்காம் காலாண்டிலிருந்தும், ய ன்மன 

ஆமலயில் 2022 இரண்ைாவது காலாண்டிலிருந்தும் காாா் தயாரிக்கும் 

பணிகள் முற்றிலும் மகவிைப்படும். இருப்பினும்,  னந்த் 

ஆமலயிலிருந்து என்ஜின்கள் தயாரிக்கப்பட்டு நிறுவனத்தின்  ாா்வமத  

ய யல்பாடுகளுக்காக ஏற்றுேதி ய ய்யப்படும் என ஃமபாாா்டு 

யதரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் 30 ஆண்டுகால ய யல்பாட்மைக் 

யகாண்ை ஃமபாாா்டு நிறுவனத்துக்கு கைந்த பத்தாண்டுகளில் ேட்டும் 

ரூ.15,000 மகாடி அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஃமபாாா்டு 

நிறுவனத்தின் இந்த அதிரடி முடிவால் 4,000 பணியாளாா்கள், 

விநிமயாகஸ்தாா்கள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது 

 

10. பாரதியார் நிமனவு நாளான ய ப்.11 'ேகாகவி நாள்' - முதல்வர் 

அறிவிப்பு 

ேகாகவி பாரதியாரின் நிமனமவப் மபாற்றும் வமகயில், அவரது 

நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர் 11 ஆம் மததி 'ேகாகவி நாளாக' 

யகாண்ைாைப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்துள்ளார். 

ேகாகவி பாரதியின் நூற்றாண்டு(1921-2021) நிமனவு நாள் 

நாமள(ய ப்.11) அனு ரிக்கப்படுகிறது. இமதயடுத்து, பாரதியாரின் 

நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர் 11 ஆம் மததி 'ேகாகவி நாளாக' அரசு  ார்பில் 

யகாண்ைாைப்படும் என முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்துள்ளார். 

மேலும் பாரதியின் பாைல்கள், கட்டுமரகமளத் யதாகுத்து 'ேனதில் 

உறுதி மவண்டும்' என்ற புத்தகோக 37 லட் ம் ோணவர்களுக்கு 

வழங்கப்படும். பாரதியின் நிமனவு நாளில் ோநில அளவில் 

ோணவர்களுக்கு மபாட்டிகமள நைத்தி இளங்கவிஞர் விருது 

வழங்கப்படும் உள்ளிட்ை 16 முக்கிய அறிவிப்புகமள யவளியிட்டுள்ளார். 

இதுகுறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் யவளியிட்டுள்ள ய ய்திக்குறிப்பு: 

“பாட்டுக்யகாரு புலவன் பாரதியைா அவன் பாட்மைப் பண்மணாடு 

ஒருவன் பாடினானைா அமதக் மகட்டுக் கிறுகிறுத்துப் மபாமனனைா” - 

என்று கவிேணி மதசிக விநாயகம் பாடினார். இப்படிக் 

கவிேணிகமளமய பாைமவத்த யபரும்புலவன் பாரதியின் 

யபருமேமயப் மபாற்றும் அறிவிப்புகமள யவளியிை விரும்புகிமறன். 

கைந்த ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நாள் மகாட்மைக் யகாத்தளத்தில் மதசியக் 

யகாடிமய ஏற்றி மவத்துவிட்டு உமரயாற்றும்மபாது, ேகாகவி 

பாரதியார் ேமறந்து 100 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ைது, அவர் ேமறந்த 

ஆண்டின் நூற்றாண்டு என்று இந்த ஆண்மைக் குறிப்பிட்டுக் 

காட்டிமனன். நூறாண்டுகள் கழித்து ேட்டுேன்று, ஆயிரோண்டுகள் 

கழித்தும் உயிமராட்ைமுள்ள கவிமதகமள, பாைல்கமளத் தமிழ்ச் 

 முதாயத்துக்கு விட்டுச் ய ன்றவர்தான் ேகாகவி என்று மபாற்றப்பட்ை 

பாரதியார் அவர்கள். 

“மபந்தமிழ்த் மதர்ப்பாகன், அவயனாரு ய ந்தமிழ்த் மதனீ, சிந்துக்குத் 

தந்மத! குவிக்கும் கவிமதக் குயில்! இந் நாட்டிமனக் கவிழ்க்கும் 

பமகமயக் கவிழ்க்கும் கவிமுரசு; நீடுதுயில் நீக்கப் பாடிவந்த நிலா; காடு 

கேழும் கற்பூரச் ய ாற்மகா; கற்பமன ஊற்றாம் கமதயின் புமதயல் 

திறம் பாை வந்த ேறவன்; புதிய அறம் பாை வந்த அறிஞன்; நாட்டில் பைரும் 

 ாதிப் பமைக்கு ேருந்து! ேண்டும் ேதங்கள் அண்ைா யநருப்பவன்; 

அயலார் எதிர்ப்புக்கு அமணயா விளக்கவன்; என்யனன்று ய ால்மவன் 

என்யனன்று ய ால்மவன்”  - என்று ேகாகவிமய வர்ணித்து 

எழுதியவர் தான் பாமவந்தர் பாரதிதா ன் அவர்கள். மத ப் பற்று - 

யதய்வப் பற்று - தமிழ்ப் பற்று - ோனுைப்பற்று ஆகிய நான்கும் 

கலந்தவர்தான் பாரதியார். நாட்டு விடுதமலக்காகப் மபாராடியவராக 

ேட்டுமே இருந்திருந்தால் அதற்காக ேட்டுமே அவர் 

நிமனவுகூரப்பட்டிருப்பார். அமதயும் தாண்டி  மூக, யபாருளாதார 

உரிமேகளுக்காகவும் எழுதியதால்தான் பாரதியார் கவிமத வரிகளாய் 

உலவி வருகிறார். 

பாரதியார் அவர்கள் வரகவியா, ேகாகவியா, மதசியக் கவியா என்று 

விவாதம் நைந்து யகாண்டிருந்த காலத்தில் 1947-ஆம் ஆண்மை 

பாரதியாமர 'ேக்கள் கவி' என்று எழுதியும் மபசியும் யதாைங்கியவர் 

மபரறிஞர் அண்ணா. ஒரு பக்கம் நிலப்பிரபுத்துவம் - இன்யனாரு பக்கம் 

 னாதனம் - இந்த இரண்டுக்கும் இமையில் இருந்து புதுயுகத்மதப் 

பமைக்க நிமனத்தவர் பாரதி என்று அண்ணா எழுதினார்கள். 

அதனால்தான் கழக அரசு அமேந்து, கருணாநிதி 

முதலமேச் ரானமபாது எட்மையபுரத்தில் பாரதியார் பிறந்த வீட்மை 

அரசு  ார்பில் விமலக்கு வாங்கி அதமன நிமனவில்லம் ஆக்கினார்கள். 

அன்மறய அமேச் ர் சி.பா. ஆதித்தனார் தமலமேயில் 12.5.1973 அன்று 

நைந்த விழாவில் பாரதியார் இல்லத்மத வரலாற்றுச் சின்னோக 

அறிவித்து முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி திறந்து மவத்தார். 

இதன் யதாைர்ச்சியாக பாரதியார் நிமனமவப் மபாற்றும் வமகயில் அவர் 

ேமறந்த நூற்றாண்டின் நிமனவாக 14 முக்கிய அறிவிப்புகமள 

யவளியிடுகிமறன். 1. ேகாகவி பாரதியாரின் நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர் 

11-ஆம் நாள், அரசின்  ார்பில் இனி ஆண்டுமதாறும் 'ேகாகவி நாளாக' 

கமைபிடிக்கப்படும். இதமனயயாட்டி, பள்ளி, கல்லூரி ோணவர்களுக்கு 

ோநில அளவில் கவிமதப் மபாட்டி நைத்தி ' பாரதி இளங்கவிஞர் விருது' 

ோணவன் ஒருவருக்கும், ோணவி ஒருவருக்கும் தலா ஒரு லட் ம் 

ரூபாய் பரிசுத் யதாமகயுைன் வழங்கப்படும். 2. பாரதியாரின் 

மதர்ந்யதடுக்கப்பட்ை பாைல்கள் ேற்றும் கட்டுமரகமளத் யதாகுத்து 

'ேனதில் உறுதி மவண்டும்' என்ற புத்தகோக, அரசு ேற்றும் அரசு 

உதவியபறும் பள்ளி ோணவர்கள் சுோர் 37 லட் ம் மபருக்கு 10 மகாடி 

ரூபாய் ய லவில் வழங்கப்படும். 

3. ேகாகவி பாரதியின் வாழ்க்மக குறித்தும், அவரின் பமைப்புகள் 

குறித்தும் ஆய்வாளர்கள் பலர் குறிப்பிைத்தக்க ஆய்வுகமளச் 

ய ய்துள்ளனர். அவர்களில் முக்கியப் பங்காற்றிய பாரதி 

ஆய்வாளர்களான, ேமறந்த யப. தூரன், ரா.அ. பத்ேநாபன், யதா. மு. சி. 

ரகுநாதன், இளம  ேணியன் ஆகிமயார்களின் நிமனவாக அவர்தம் 

குடும்பத்தாருக்கும் ேற்றும் மூத்த ஆய்வாளர் சீனி. விசுவநாதன், 

மபராசிரியர் ய. ேணிகண்ைன் ஆகிமயாருக்கு தலா மூன்று லட் ம் 

ரூபாயும், விருதும், பாராட்டுச்  ான்றிதழும் அர ால் வழங்கி 

கவுரவிக்கப்படும். 4. பாரதியின் உருவச் சிமலகள், உருவம் யபாறித்த 

கமலப்யபாருட்கமளப் பூம்புகார் நிறுவனத்தின் மூலம் உற்பத்தி ய ய்து 

குமறந்த விமலயில் யபாதுேக்களுக்கு விற்பமன ய ய்வதற்கு ஏற்பாடு 

ய ய்யப்படும். 

5. பாரதியின் மகயயழுத்துப் பிரதிகள் மதடித் யதாகுக்கப்பட்டு, அமவ 

வடிவம் ோறாேல் ய ம்பதிப்பாக யவளியிைப்படும். பாரதியின் வாழ்மவ 

சிறுவர்கள் அறியும் வண்ணம் சித்திரக்கமத நூலாகவும், பாரதியாரின் 

சிறந்த நூறு பாைல்கமளத் மதர்வு ய ய்து தமிழ்நாட்டின் புகழ்யபற்ற 

ஓவியர்களின் வண்ண ஓவியங்களுைன் நூல் ஒன்றாகவும் 

யவளியிைப்படும். மேலும் பாரதியாரின் பமைப்புகள் ேற்றும் பாரதியார் 

குறித்த முக்கிய ஆய்வு நூல்களும் ஆங்கிலத்தில் யோழியபயர்த்து 

யவளியிப்படும். 6. பாரதியாரின் நூல்கள் ேற்றும் அவமரப் பற்றிய ஆய்வு 

நூல்கள் அமனத்மதயும் யதாகுத்து, எட்மையபுரம் ேற்றும் 

திருவல்லிக்மகணியில் உள்ள பாரதியார் நிமனவு இல்லங்களிலும், 

ய ன்மன அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்திலும், ேதுமரயில் அமேய 

உள்ள கமலஞர் நிமனவு நூலகத்திலும் மவப்பதற்கு 'பாரதியியல்' 

என்ற தனிப்பிரிவு ஏற்படுத்தப்படும். 7. உலகத் தமிழ்ச்  ங்கங்கமள 

ஒருங்கிமணத்து பாரதி குறித்த நிகழ்வுகள் 'பாயரங்கும் பாரதி' என்ற 

தமலப்பில் நைத்தப்படும். 

8. திமரப்பைங்களில் இைம்யபற்ற பாரதியாரின் பாைல்கள் ேட்டுமே 

இைம்யபறும் இம க்கச்ம ரி 'திமரயில் பாரதி' என்ற நிகழ்வாக மநரு 



         

    

உள்விமளயாட்டு அரங்கில் யகாமரானா யதாற்றுப் பரவல் முழுமேயாக 

ஓய்ந்த பிறகு நைத்தப்படும். 9. பாரதியாரின் நிமனவு நூற்றாண்மை 

முன்னிட்டு அடுத்த ஓராண்டிற்கு, ய ன்மன பாரதியார் நிமனவு 

இல்லத்தில் வாரந்மதாறும் நிகழ்ச்சியயான்று ய ய்தித்துமறயின்  ார்பில் 

நைத்தப்படும். 10. திருச்சி பாரதிதா ன் பல்கமலக்கழகத்தில் பாரதியார் 

யபயரில் ஆய்விருக்மக அமேக்கப்படும். 11. உத்தரப்பிரமத  ோநிலம் 

காசியில் பாரதியார் வாழ்ந்த வீட்மைப் பாராேரிக்க அரசின்  ார்பில் 

நிதியுதவி வழங்கப்படும். 12. பாரதியார் பமைப்புகமளக் குறும்பைம் 

ேற்றும் நாைக வடிவில் தயாரிக்க நிதியுதவி வழங்கி அவற்மற நவீன 

ஊைகங்களின் வழியாக யவளியிடுவதற்கு நைவடிக்மக எடுக்கப்படும். 

13. பாரதியாரின் உணர்வுமிக்க பாைல் வரிகமளப் பள்ளிகள், 

கல்லூரிகள், மபருந்து நிமலயங்கள் மபான்ற முக்கிய இைங்களில் 

எழுதியும் வமரந்தும் பரப்பப்படும். 14. யபண் கல்விமயயும், யபண்களிைம் 

துணிச் மலயும் வலியுறுத்திய ேகாகவி பாரதியின் யபயர், ஊரக 

வளர்ச்சித்துமறயில் ய யல்படுத்தப்பைவுள்ள ேகளிர் சுயஉதவிக் 

குழுக்கள் வாழ்வாதாரப் பூங்காவிற்கு ‘ேகாகவி பாரதியார் வாழ்வாதாரப் 

பூங்கா’ எனப் யபயர் சூட்ைப்படும். எழுத்தும் யதய்வம் - எழுதுமகாலும் 

யதய்வம் என வாழ்ந்து புதுயநறி காட்டிய புலவன் பாரதிமயப் 

மபாற்றுமவாம். 

 

11. ‘ ன் த்’ யதாமலக்காட்சிமய ய ப்.15-இல் யதாைக்கி மவக்கிறாாா் 

பிரதோா் மோடி 

நாைாளுேன்ற நைவடிக்மககமள மநரடி ஒளிபரப்பு ய ய்வதற்கான 

‘ ன் த்’ யதாமலக்காட்சிமய வரும் 15-ஆம் மததி பிரதோா் நமரந்திர 

மோடி யதாைக்கி மவக்கிறாாா். கூட்ைத்யதாைாா் நமையபறும்மபாது 

ேக்களமவ நைவடிக்மககமள ‘மலாக்  பா’  யதாமலக்காட்சியும், 

ோநிலங்களமவ நைவடிக்மககமள ‘ராஜ்ய  பா’ யதாமலக்காட்சியும் 

மநரடியாக ஒளிபரப்பி வருகின்றன. அத்யதாமலக்காட்சிகமள ஒன்றாக 

இமணத்து ‘ ன் த்’ என்ற யபயரில் ஒமர யதாமலக்காட்சியாக ோற்ற 

ேத்திய அரசு முடியவடுத்தது. 

 ன் த் யதாமலக்காட்சிமய அதிகாரபூாா்வோகத் யதாைக்கி 

மவப்பதற்கான நிகழ்ச்சி வரும் 15-ஆம் மததி நாைாளுேன்ற 

வளாகத்தில் நமையபறுகிறது. அதில் பிரதோா் மோடி பங்மகற்று 

யதாமலக்காட்சிமயத் யதாைக்கி மவக்கிறாாா். குடியரசு துமணத் 

தமலவரும் ோநிலங்களமவத் தமலவருோன யவங்மகயா நாயுடு, 

ேக்களமவத் தமலவாா் ஓம் பிாா்லா ஆகிமயாரும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து 

யகாள்கின்றனாா். நாைாளுேன்றக் கூட்ைத்யதாைாா் நமையபறும் 

 ேயங்களில்  ன் த் யதாமலக்காட்சி இரு யதாமலக்காட்சிகளாக 

ய யல்படும் எனவும் இதன் மூலோக ேக்களமவ, ோநிலங்களமவ 

நைவடிக்மககமள ேக்கள் மநரடியாக அறிந்து யகாள்ள முடியும் எனவும் 

அதிகாரிகள் யதரிவித்தனாா். 

ஓய்வுயபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியும் ஜவுளித்துமறயின் முன்னாள் 

ய யலருோன ரவி கபூாா்,  ன் த் யதாமலக்காட்சியின் தமலமே 

நிாா்வாக அதிகாரியாக (சிஇஓ) நியமிக்கப்பட்டுள்ளாாா். காங்கிரஸ் மூத்த 

தமலவாா் கரண் சிங், யபாருளாதார நிபுணாா் விமவக் மதப்ராய், நீதி 

ஆமயாக் சிஇஓ அமிதாப் காந்த், வழக்குமரஞாா் மஹேந்த் பத்ரா, ேத்திய 

நிதித்துமறயின் முதன்மே யபாருளாதார ஆமலா காா்  ஞ்சீவ்  ன்யால் 

உள்ளிட்மைாாா் கூட்ைத்யதாைாா் நமையபறாத  ேயங்களில் சிறப்பு 

நிகழ்ச்சிகமள  ன் த் யதாமலக்காட்சியில் யதாகுத்து வழங்கவுள்ளனாா். 

 

12. எரி க்தித் துமறயில் ஒத்துமழப்மப அதிகரிக்க இந்தியா-அயேரிக்கா 

முடிவு 

எரி க்தித் துமறயில் நிலவி வரும் இருதரப்பு ஒத்துமழப்மப 

மேம்படுத்துவதற்கு இந்தியாவும் அயேரிக்காவும் முடியவடுத்துள்ளன. 

கைந்த ஏப்ரலில் நமையபற்ற பருவநிமல ோநாட்டின்மபாது அயேரிக்கா-

இந்தியா பருவநிமல ேற்றும் தூய எரி க்தி யகாள்மக 

வடிவமேக்கப்பட்ைது. அயேரிக்க அதிபாா் மஜா மபைனும் பிரதோா் 

நமரந்திர மோடியும் இமணந்து அக்யகாள்மகமய யவளியிட்ைனாா். 

அதன்படி, அயேரிக்கா-இந்தியா தூய எரி க்தி ஒத்துமழப்பு என்ற 

அமேப்பு உருவாக்கப்பட்ைது. அந்த அமேப்பின் கூட்ைம் வியாழக்கிழமே 

காயணாலி வாயிலாக நமையபற்றது. கூட்ைத்தில் ேத்திய யபட்மராலியம்-

இயற்மக எரிவாயுத் துமற அமேச் ாா் ஹாா்தீப் சிங் புரி, அயேரிக்க 

எரி க்தித் துமற அமேச் ாா் யஜனிஃபாா் கிரான்மஹாம் ஆகிமயாாா் 

பங்மகற்றனாா். 

கூட்ைம் குறித்து யபட்மராலியத் துமற அமேச் கம் யவளியிட்ை 

அறிக்மகயில், ‘இந்தியா-அயேரிக்கா இமைமய எரி க்தித் துமறயில் 

நிலவி வரும் ஒத்துமழப்பானது எரி க்தி, எண்யணய்-எரிவாயு, 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரி க்தி, நீடித்த வளாா்ச்சி ஆகிய 4 தூண்களின் 

அடிப்பமையில் கட்ைமேக்கப்பட்டிருந்தது. தற்மபாது ஐந்தாவது தூணாக 

வளாா்ச்சிகாணும் எரியபாருள்கள் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் 

மூலோக தூய்மேயான எரி க்திப் பயன்பாட்மை ஊக்குவிப்பதில் இரு 

நாடுகளும் ஒருங்கிமணந்து ய யல்படுவதற்கான வாய்ப்பு 

ஏற்பட்டுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் பலன்: உயிரிஎரியபாருள்கள் 

துமறயில் ஒத்துமழப்புைன் ய யல்படுவதற்யகன இந்தியா-அயேரிக்கா 

உயிரிஎரியபாருள்கள் ய யற்குழு அமேக்கப்பட்டுள்ளது. எரி க்தித் 

துமறயில் மேலும் ஒருங்கிமணந்து ய யல்படுவதற்கான 

 ாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் கூட்ைத்தின்மபாது அமேச் ாா்கள் இருவரும் 

விவாதித்தனாா். 

அணு க்தித் துமறயில் இந்தியாவுக்கும் அயேரிக்காவுக்கும் இமைமய 

நிலவி வரும் ஒத்துமழப்பு யதாைாா்பாக இருவரும் ஆய்வு ய ய்தனாா். 

இந்தியாவின் எரி க்தி  ந்மத யதாைாா்ந்து விரிவமைந்து வருவதும், 

அயேரிக்காவில் எரி க்தி  ாாா்ந்த யதாழில்நுட்பங்கள் வளாா்ந்து வருவதும் 

இரு நாடுகளுக்கும் பலனளிக்கும் என்று அமேச் ாா் ஹாா்தீப் சிங் புரி 

கூட்ைத்தின்மபாது யதரிவித்தாாா். உரிய ஒத்துமழப்பு: புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரி க்தி  ாாா்ந்த திட்ைங்கமள அதிகரிப்பது யதாைாா்பாகக் 

கூட்ைத்தின்மபாது விவாதிக்கப்பட்ைது. 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 450 

ஜிகா வாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரி க்திமய உற்பத்தி ய ய்ய இலக்கு 

நிாா்ணயித்ததற்காக இந்தியாமவ அயேரிக்கா பாராட்டியது. அந்த 

இலக்மக அமைவதற்குத் மதமவயான ஒத்துமழப்பு வழங்கப்படும் 

என்றும் அயேரிக்கா உறுதியளித்தது. 

எரி க்தி தரவு மேலாண்மே, கரியமில வாயு யவளிமயற்றத்மதக் 

குமறப்பதற்கான யதாழில்நுட்பங்கள், நிலக்கரி பயன்பாட்மைக் 

குமறத்தல், மின் ார விநிமயாகக் கட்ைமேப்மப மேம்படுத்துதல் 

உள்ளிட்ைமவ குறித்தும் கூட்ைத்தின்மபாது விவாதிக்கப்பட்ைது’ என்று 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

 

13. நிலவின் பரப்பில்  ந்திரயான்-2 புதிய கண்டுபிடிப்புகள் 

நிலமவ ஆய்வு ய ய்து வரும் ‘ ந்திரயான்-2’ விண்கலம் பல புதிய 

விையங்கமளக் கண்ைறிந்து, தகவல் அளித்து வருவதாக இந்திய 

விண்யவளி ஆய்வு மேயம் (இஸ்மரா) யதரிவித்துள்ளது. நிலவின் 

பரப்பில் குமராமியம், ோங்கனீஸ் ஆகிய தாதுக்கள் படிேங்களாக 

இருப்பமத  ந்திரயான்-2 கண்ைறிந்திருப்பமதாடு, நீமரற்றம் ேற்றும் 

பனிக்கட்டி வடிவில் நீாா் இருப்பதற்கான யதளிவான அறிகுறிகமளயும் 

கண்ைறிந்து அனுப்பியுள்ளது. 

நிலமவ ஆய்வு ய ய்வதற்காக இஸ்மரா அனுப்பிய இந்த விண்கலம் 

இரண்டு ஆண்டுகளாக சிறப்பான முமறயில் ஆய்வுப் பணிமய 

மேற்யகாண்டு வருகிறது. இதமனக் குறிக்கும் வமகயில், ‘நிலவு 

அறிவியல் பயிலரங்கம் 2021’ என்ற தமலப்பிலான இரண்டு நாள் 

பயிலரங்கு இஸ்மரா  ாாா்பில் யபங்களுரு தமலமே அலுவலகத்தில் 

கைந்த வாரம் நைத்தப்பட்ைது. இந்தப் பயிலரங்கில்,  ந்திரயான்-2 

விண்கலத்தின் ‘ஆாா்பிட்ைாா்’  இதுவமர அனுப்பியுள்ள தகவல்கள், 

ஆய்வு முடிவுகள் உள்ளிட்ைமவ குறித்த புள்ளி விவரங்கள், அறிவியல் 

ஆவணங்கமள இஸ்மரா தமலவாா் மக.சிவன் யவளியிட்ைாாா். அப்மபாது, 

‘விண்கலம் நிலமவ இதுவமர 9,000-க்கும் அதிகோன முமற 

சுற்றிவந்துள்ளது. விண்கலம் அளிக்கும் தகவல்களும் ஆய்வு 

முடிவுகளும் மிகுந்த ஊக்கேளிக்கும் வமகயில் உள்ளன’  என்று 

சிவன் கூறினாாா். இந்த நிமலயில், ஆாா்பிட்ைரின் கண்டுபிடிப்புகள் 

குறித்த மேலும் பல தகவல்கமள இஸ்மரா இப்மபாது யவளியிட்டுள்ளது. 

நிலமவ 100 கி.மீ. யதாமலவில் இருந்தபடி சுற்றிவந்து ஆய்வு ய ய்து 

வரும் ஆாா்பிட்ைாா் பகுதியில் எக்ஸ்மர ஸ்யபக்மைாமீட்ைாா் (கிளாஸ்), சூரிய 

 க்தியில் இயங்கும் எக்ஸ்மர கண்காணிப்பு கருவி (எக்ஸ்.எஸ்.எம்), 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு யதாகுப்பு கருவி, மரைாாா் கருவி, பைம் பிடிக்கும் அகச் 

சிவப்பு ஸ்யபக்ட்மராமீட்ைாா் (ஐஐஆாா்எஸ்), யைரய்ன் பைம்பிடிக்கும் மகேரா 

(டிஎம்சி2), மிகத் யதளிவாக பைம்பிடிக்கும் உயாா் தரத்துைன் கூடிய 

மகேரா (ஓயஹச்ஆாா்சி), இரட்மை அதிாா்யவண் மரடிமயா கருவி ஆகிய 8 

விஞ்ஞான கருவிகள் இைம்யபற்றுள்ளன. இந்தக் கருவிகள் அமனத்தும் 

நிலவு குறித்த பல புதிய, புதிரான தகவல்கமள கண்ைறிந்து 

வருகின்றன. குறிப்பாக, நிலவின் பரப்பில் நீமரற்றம் ேற்றும் பனிக்கட்டி 

வடிவில் நீாா் இருப்பதற்கான யதளிவான அறிகுறிகமள ‘அகச் சிவப்பு 

ஸ்யபக்ட்மராமீட்ைாா் (ஐஐஆாா்எஸ்)’ இதுவமர இல்லாத வமகயில் 

கண்ைறிந்து தகவல் அளித்துள்ளது. 

நிலவின் ேத்திய ேற்றும் உயாா் அட் மரமகப் பகுதியில் புறகாற்று 

ேண்ைலத்தில் ‘ஆாா்கன்-40’ வாயு இருப்பமத  ந்திரயான்-2 



         

    

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு யதாகுப்பு கருவி கண்ைறிந்துள்ளது. அதுமபால, 

நிலவின் பரப்பில் குமராமியம், ோங்கனீஸ் ஆகிய தாதுக்கள் 

படிேங்களாக இருப்பமத எக்ஸ்மர ஸ்யபக்மைாமீட்ைாா் (கிளாஸ்) 

கண்ைறிந்துள்ளது. நிலமவ  ாா்வமத  தரத்துக்கு பைம் பிடித்து வரும் 

டிஎம்சி-2 மகேரா, நிலவின் பரப்பில் எரிேமல முகடுகள் இருப்பமத 

மிகத் யதளிவாக அமையாளம் கண்டுள்ளது. நிலவின் அயனி 

ேண்ைலத்மத ஆாா்பிட்ைரில் இைம்யபற்றிருக்கும் இரட்மை அதிாா்யவண் 

மரடிமயா கருவி ஆய்வு ய ய்து தகவல் அளித்துள்ளது. 

இந்த கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த புள்ளி விவரங்கள் அமனத்தும் 

யபாதுேக்களும் அறிந்துயகாள்ளும் வமகயில் ‘பிரதான்’ 

வமலதளத்திலும் யவளியிைப்பட்டுள்ளது என்று இஸ்மரா 

யதரிவித்துள்ளது. நிலவின் யதன் துருவத்மத ஆய்வு ய ய்ய 

 ந்திரயான்-2 விண்கலத்மத கைந்த 2019 ஜூமல 22-ஆம் மததி 

ஆந்திர ோநிலம் ஸ்ரீஹரிமகாட்ைாவில் இருந்து இஸ்மரா அனுப்பியது. 

பல்மவறு கட்ை பயணத்துக்குப் பிறகு,  ந்திரயான்-2 விண்கலம் 

யவற்றிகரோக நிலமவ யநருங்கியது. ஆனால், ய ப்ைம்பாா் 7-ஆம் மததி, 

அதன் மலண்ைாா் கலன் திட்ைமிட்ைபடி நிலவில் தமரயிறங்கவில்மல. 

திடீாா் யதாழில்நுட்பக் மகாளாறால் மலண்ைாா் மவகோகச் ய ன்று 

நிலவில் மோதி, ய யலிழந்தது. அமதமநரம், விண்கலத்தின் ேற்யறாரு 

பகுதியான ஆாா்பிட்ைாா், நிலவின் சுற்றுப்பாமதயில் யவற்றிகரோக 

நிமலநிறுத்தப்பட்ைது. ஆாா்பிட்ைாா் கைந்த 2 ஆண்டுகளாக நிலமவ 

சுற்றிவந்து யதாைாா்ந்து ஆய்வு மேற்யகாண்டு வருகிறது. 

 



         

    

1. ‘தி மார்னிங் கன்சல்ட்’ நடத்திய ஆய்வில், எந்த நாட்டின் பிரதமர் 

முதலிடம் பிடித்துள்ளார்? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) ஆஸ்திரரலியா 

இ) நியூசிலாந்து 

ஈ) இந்தியா  

✓ ‘தி மார்னிங் கன்சல்ட்’ நடத்திய ஆய்வ ான்றில், இந்தியப்பிரதமர் ரமாடி, 

70% ஒப்புதல் மதிப்பீட்டடப்வெற்றுள்ளார். உலகளாவிய தடல ர்களின் 

ஒப்புதல் & மறுப்பு மதிப்பீட்டட இவ் ாய்வு கணக்கிடுகிறது. இந்தியாவில் 

நடத்தப்ெட்ட கருத்துக்கணிப்பில் 70 சதவீதம் ரெர் பிரதமர் ரமாடியின் 

தடலடமடய அங்கீகரித்துள்ளனர். 

✓ அடுத்தெடியாக வமக்ஸிரகா அதிெர் ரலாெஸ் ஒெரரடார் 64%  ாக்குகள், 

இத்தாலி பிரதமர் மாரிரயா வதராகி 63%  ாக்குகளுடன் அடுத்தடுத்த 

இடங்கடளப் பிடித்துள்ளனர். வமாத்தம் 13 நாடுகளில் இந்த ஆய் ானது 

நடத்தப்ெட்டது.  

 

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற பஞ்சீர் பள்ளத்தாக்கு அமமந்துள்ள 

நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ொகிஸ்தான் 

இ) சீனா 

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான்  

✓ ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள ெஞ்சீர் ெள்ளத்தாக்கில், தலிொன் ெடடகளுக்கு 

எதிராக ரதசிய எதிர்ப்பு முன்னணி (NRF) கடுடமயான எதிர்ப்டெ 

வ ளிப்ெடுத்தி  ருகிறது. ரொர்நிறுத்தத்திற்கு அடைப்புவிடுத்துள்ள NRF, 

தலிொன்கள் ெஞ்சீரில் ரமற்வகாண்டு  ரும் அ ர்களது இராணு  

நட டிக்டககடள நிறுத்தர ண்டும் என்றும் அது முன்வமாழிந்துள்ளது. 

ஆப்கானிஸ்தானின் தடலநகர் உட்ெட முக்கியெகுதிகள் தலிொன்களின் 

கட்டுப்ொட்டில் இருந்தாலும், ெஞ்சீர் ெள்ளத்தாக்கு இன்னமும் அ ர்களின் 

டககளுக்குச் வசல்லவில்டல. 

 

3. 2020 டடாக்கிடயா பாராலிம்பிக் விமளயாட்டுப் டபாட்டிகளில், 

இந்திய அணி, எத்தமை பதக்கங்கமளப் சபற்றுள்ளது? 

அ) 6 

ஆ) 17 

இ) 19  

ஈ) 21 

✓ ரடாக்கிரயா ொராலிம்பிக் விடளயாட்டுப் ரொட்டிகளில், இந்திய அணி 5 

தங்கம், 8 வ ள்ளி மற்றும் 6 வ ண்கலப் ெதக்கங்கடள உள்ளடக்கிய 

வமாத்தம் 19 ெதக்கங்களுடன் ப ோட்டியை நியைவுசெய்தது. வமாத்தம் 

உள்ள 162 நாடுகளில் இந்தியா 24ஆ து இடத்திலும், ெதக்கங்களின் 

எண்ணிக்டகயில் 20ஆ து இடத்திலும் உள்ளது. இந்த ஆண்டு (2021), 

9 விடளயாட்டுப் பிரிவுகளில் ெங்ரகற்ற 54 ொரா-தடகள வீரர்கடளக் 

வகாண்ட மிகப்வெரிய குழுட  இந்தியா ப ோட்டிக்கு அனுப்பியது. 

 

4. பின்வரும் யாரின் நிமைவுநாமள அனுசரிக்கும் விதமாக, சசப்.5 

அன்று ஐநா’இன் சர்வடதச சதாண்டு நாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

அ) ‘சு ாமி’ விர கானந்தர் 

ஆ) ‘அன்டன’ வதரசா  

இ) ‘மகாத்மா’ காந்தி 

ஈ) ‘கர்மவீரர்’ காமராஜர் 

✓ ஆண்டுபதோறும் வசப்.5ஆம் ரததியன்று சர் ரதச வதாண்டு நாளாக 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. ‘அன்டன’ வதரசாவின் நிடனவுநாடளவயாட்டி 

இந்தநாள் ரதர்ந்வதடுக்கப்ெட்டது. இந்த நாள், வசல் ந்தர்களுக்கும் 

 றிய ர்களுக்கும் இடடயிலான இடடவ ளிடயக் குடறப்ெதற்கும்  

✓ 2030’க்குள் SDG’கடள அடட டதயும் ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

இதுவதாடர்ொன தீர்மானம், 2012ஆம் ஆண்டில் ஐநா வொது அட யால் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்ெட்டது. ஐநா’இன் 44 உறுப்புநாடுகளால் இடணந்து 

இந்தத் தீர்மானம்  ைங்கப்ெட்டது. 

5. 2015 நிலநடுக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய இடங்கள் மற்றும் 

நலவாழ்வுத்துமற திட்டங்கமள புைரமமப்பதற்காக, இந்தியா, எந்த 

நாட்டுடைாை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது? 

அ) சீனா 

ஆ) ொகிஸ்தான் 

இ) அவமரிக்கா 

ஈ) ரநொளம்  

✓ இந்தியாவும் ரநொளமும் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தவமான்றில் டகவயழுத்தி 

-ட்டுள்ளன. அதன்கீழ் கடந்த 2015 பூகம்ெத்தின்ரொது ரசதமடடந்த 14 

கலாச்சார ொரம்ெரியம் மற்றும் 103 நல ாழ்வுத்துடற திட்டங்கடள 

புனரடமப்ெதற்காக இந்தியா ரநொளத்திற்கு உதவும். இந்தப்புனரடமப்பு 

-க்கான வமாத்த வசலவு 420 ரகாடி ரநொள ரூொய் ஆகும். 

✓ இது பூகம்ெத்திற்கு பிந்டதய இந்தியாவின் மறுசீரடமப்பு வதாகுப்பின் 

ஒருெகுதியாகும். இதன்கீழ், இந்தியா, ரநொளத்திற்கு $250 மில்லியன் 

அவமரிக்க டாலர்கடள  ைங்கியுள்ளது. 

 

6. SIMBEX என்பது சிங்கப்பூருக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமடயிலாை 

கடல்சார் கடற்பமடப்பயிற்சியாகும்? 

அ) அவமரிக்கா 

ஆ) சீனா 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) இந்தியா  

✓ சிங்கப்பூர்-இந்தியா கடல்சார் இருதரப்பு ெயிற்சியின் (SIMBEX) 28ஆ து 

ெதிப்பு வதன்சீனக்கடலில் நடந்தது. COVID வதாற்றுரநாய் காரணமாக, 

இந்த ஆண்டு SIMBEX, ‘கடல்சார்’ ெயிற்சியாக மட்டுரம நடத்தப்ெட்டது. 

‘SIMBEX’ என்ெது இந்தியக் கடற்ெடடயின் மிகப்ெைடமயான இருதரப்பு 

கடல்சார் ெயிற்சியாகும். 

 

7. INSPIRE விருதுகள் – MANAK’ஐ நிறுவி வழங்கிவரும் நடுவண் 

அமைச்சகம் எது? 

அ) அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெ அடமச்சகம்  

ஆ) மின்னணு அடமச்சகம் 

இ) உைவு அடமச்சகம் 

ஈ) உள்துடற அடமச்சகம் 

✓ ‘INSPIRE’ விருதுகளுக்கான ரதசிய அளவிலான கண்காட்சி மற்றும் 

திட்டப் ரொட்டி – MANAK (Million Minds Augmenting National Aspiration 

and Knowledge) அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெத் துடறயால் - மத்திய 

அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெ அடமச்சகத்தின்கீழ் வதாடங்கப்ெட்டது. 

நாடு முழு துமுள்ள மாண ர்களின் கண்டுபிடிப்புகடள காட்சிப்ெடுத்து 

- து இதன் ரநாக்கமாகும். 

 

8. வானிலிருந்து ஏவக்கூடிய ஆளில்லா வான்வழி வாகைத்மத 

(ALUAV) உருவாக்குவதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்டுடன் ஒப்பந்தம் 

சசய்துள்ளது? 

அ) அவமரிக்கா  

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) வஜர்மனி 

✓  ானிலிருந்து ஏ க்கூடிய ஆளில்லா  ான் ழி  ாகனத்டத (ALUAV) 

உரு ாக்கு தற்கான அவமரிக்க ொதுகாப்புத்துடறயின் திட்ட ஒப்ெந்தத் 

-தில் இந்திய ொதுகாப்பு அடமச்சகம் டகவயழுத்திட்டுள்ளது. ALUAV’ 

க்கான இந்தத் திட்ட ஒப்ெந்தம், ொதுகாப்பு வதாழில்நுட்ெம் மற்றும்  ர்த்தக 

முன்வனடுப்பின் ஒட்டுவமாத்த கட்டடமப்பின்கீழ் உள்ளது. 

✓ ALUAV முன்மாதிரிடய இடணந்து உரு ாக்கும் வசயலில்  ான்ெடட 

ஆராய்ச்சி ஆய் கம், இந்திய  ான்ெடட மற்றும் DRDO இடடரயயான 

ஒத்துடைப்பும் இதிலடங்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. சுற்றுச்சூழல் அமமச்சர் பூடபந்திர யாதவ், இந்தியாவின் முதல் 

சசயல்பாட்டு பனிப்புமக டகாபுரத்மத எந்நகரத்தில் திறந்தார்? 

அ) தில்லி  

ஆ)  ாரணாசி 

இ) வகால்கத்தா 

ஈ) லக்ரனா 

✓ நடு ண் சுற்றுச்சூைல்,  னம் & காலநிடலமாற்ற அடமச்சர் பூரெந்திர 

யாதவ், இந்தியாவின் முதல் வசயல்ொட்டு ெனிப்புடக ரகாபுரத்டத 

தில்லி ஆனந்த் விகாரில் திறந்துட த்தார். ெனிப்புடக ரகாபுரம் என்ெது 

 ளிமாடசக் குடறப்ெதற்காக வெரிய (அ) நடுத்தர அளவிலான காற்று 

தூய்டமப்ெடுத்திகளாக  டி டமக்கப்ெட்ட ஒரு கட்டடமப்ொகும். இந்தக் 

ரகாபுரத்டத, NBCC (இந்தியா) லிட்’ஐ திட்ட ரமலாண் ஆரலாசகராக 

ட த்துக்வகாண்டு டாடா ப்ராவஜக்ட்ஸ் லிட் கட்டியுள்ளது. 

 

10. PRANA தளத்மதத் சதாடங்கியுள்ள மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அடமச்சகம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அடமச்சகம் 

இ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ெநல அடமச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூைல்,  னம் மற்றும் காலநிடல மாற்ற அடமச்சகம்  

✓ மத்திய சுற்றுச்சூைல் அடமச்சர் பூரெந்திர யாதவ், 2021 வசப்.7 அன்று 

‘PRANA’ என்ற இடணயதளத்டதத் வதாடங்கினார். தூயகாற்று மற்றும் 

நீல ானத்டத உறுதிவசய் தற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்ொட்டிற்கு 

இணங்க ரதசிய தூய்டம ளி திட்டத்தின் முன்ரனற்றத்டதக் கண்கா 

-ணிப்ெதற்காக PRANA இடணயதளம் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.  

✓ ‘நீல ானிற்கான தூய ளி ென்னாட்டு நாடளவயாட்டி’ ரமன்டமயுறா 

நகரங்களில் இது வதாடங்கப்ெட்டது. ரமன்டமயுறா நகரங்கள் என்ெது 5 

ஆண்டு காலப்ெகுதியில் ரதசிய  ளி தரத்டத பூர்த்தி வசய்யத் த றிய 

நகரங்களாகும். 

 


1. ெனாரஸ் ெல்கடலயில் ொரதியார் வெயரில் தமிழ் ஆய்வு இருக்டக: 

பிரதமர் ரமாடி 

மகாகவி ொரதியார் நிடனவுநூற்றாண்டட ஒட்டி சுப்ரமணிய ொரதியார் 

வெயரில் ெனாரஸ் ெல்கடலக்காகத்தில் தமிழ் ஆய்வு இருக்டக 

அடமக்கப்ெடும் என பிரதமர் ரமாடி அறிவித்துள்ளார். 

 

2. வசன்டன அம்ெத்தூரில் ரூ.2,500 ரகாடியில் தக ல் தரவு டமயம்: 

முதல் ாா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாாா் 

வசன்டன அம்ெத்தூரில் ரூ.2,500 ரகாடியில் அடமயவுள்ள தரவு 

டமயத்துக்கு முதல் ாா் மு.க.ஸ்டாலின் சனிக்கிைடம அடிக்கல் 

நாட்டினாாா். முதல் ரின் முகாம் அலு லகத்தில் இருந்து காவணாலி 

 ழியாக புதிதாக அடமயவுள்ள டமயத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டப்ெட்டது. 

ஜப்ொன் நாட்டிடன தடலடமயமாகக் வகாண்டு என்டிடி க்ரளாெல் தரவு 

டமய நிறு னம் வசயல்ெட்டு  ருகிறது. இந்த நிறு னம் 20-க்கும் 

ரமற்ெட்ட நாடுகளில் 160 தக ல் தரவு டமயங்கடள நிறுவியுள்ளன. 

வசன்டனயிலும் தனது டமயத்டத இந்த நிறு னம் அடமக்க உள்ளது. 

இதுகுறித்து, தமிைக அரசு வ ளியிட்ட வசய்தி:- தக ல் தரவு 

டமயங்கடள அடமத்துச் வசயல்ெடு தில் உலகளவில் ஒரு முன்னணி 

நிறு னமாக என்டிடி வசயல்ெட்டு  ருகிறது. இந்த நிறு னம் ரூ.2,500 

ரகாடி முதலீடு வசய் துடன், 700 ரெருக்கு ர டல ாய்ப்டெ 

ஏற்ெடுத்தித் தரும்  டகயில் தக ல் தரவு டமயம் மற்றும் ரகபிள் 

இறங்குதளங்கடள அடமத்திட உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் 50 

வமகா ாட் சூரிய மின்சக்தி பூங்காவும் நிறு ப்ெட உள்ளது. 

6 இடங்களில் சரக்குகடள டகயாளும் முடனயம் 

சரக்குகடளக் டகயாளும்  டகயில் ஆறு இடங்களில் ரூ.2,000 

ரகாடியில் முடனயங்கள் அடமக்கப்ெட உள்ளன. இதற்கான 

புரிந்துணாா்வு ஒப்ெந்தம் தமிைக அரசுக்கும், டிபி ர ல்ாாாா்டு குழுமம் 

இடடரய ெரிமாறிக் வகாள்ளப்ெட்டது. இதற்கான நிகழ்வு, வசன்டனயில் 

உள்ள முதல் ரின் முகாம் இல்லத்தில் நடந்தது. இதுகுறித்து, தமிைக 

அரசு வ ளியிட்ட வசய்தி: ஐக்கிய அரசு அமீரக நாடுகடளச் ரசாா்ந்த டிபி 

குழுமம், தூத்துக்குடி, திரு ள்ளாா், ஸ்ரீவெரும்புதூாா், ரசலம், ஈரராடு 

மற்றும் ரகாயம்புத்தூாா் ஆகிய நகரங்களில் ரூ.2,000 ரகாடி முதலீட்டில் 

கன்வடய்னாா் முடனயம், சிறு துடறமுகம், குளிாா்ெதனக் கிடங்கு, 

ெல்வொருள் கிடங்குப் பூங்கா, நவீன  ாா்த்தகக் கிடங்கு மண்டலம் 

மற்றும் தக ல் தரவு டமயம் ரொன்ற ற்டற நிறு த் திட்டமிட்டுள்ளது. 

இதற்காக தமிைக அரசுடன் அந்த நிறு னம் சனிக்கிைடம புரிந்துணாா்வு 

ஒப்ெந்தம் வசய்து வகாண்டது. 

ரூ.2,000 ரகாடி முதலீட்டில் 4 ஆயிரம் ரெருக்கு ர டல ாய்ப்பு அளிக்க 

புரிந்துணாா்வு ஒப்ெந்தம்  ழி டக வசய்கிறது. வசன்டன, திரு ள்ளாா், 

தூத்துக்குடி, ஸ்ரீவெரும்புதூரில் கன்வடய்னாா் முடனயங்கள், 

கன்வடய்னாா் சரக்கு நிடலயங்கள், சுங்கக் கிடங்குகள், குளிாா்ெதனக் 

கிடங்குகள், உள்நாட்டுக் கிடங்கள் ரொன்ற ெல உள்கட்டடமப்பு 

 சதிகடள ஏற்வகனர  நிறுவி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

3. ரஷிய, ஆப்பிரிக்க சிகரங்களின் உச்சிடய எட்டி சிஐஎஸ்எஃப் 

வீராங்கடன சாதடன 

ரஷியா, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள இரண்டு சிகரங்களின் உச்சிடய குறுகிய 

இடடவ ளியில் அடடந்து மத்திய வதாழிலக ொதுகாப்புப் ெடட 

வீராங்கடன (சிஐஎஸ்எஃப்) சாதடன ெடடத்துள்ளாாா். இதுவதாடாா்ொக 

தன்சானியாவிலுள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரி பினயா பிரதான் 

சுட்டுடரயில் வ ளியிட்ட ெதிவில், ‘‘சிஐஎஸ்எஃப் வீராங்கடன கீதா 

சாரமாத்தா கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் ரததி ரஷியாவிலுள்ள எல்பிரஸ் 

சிகரத்தின் உச்சிடய அடடந்தாாா். அ ாா் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் மிக 

உயாா்ந்த சிகரமான கிளிமாஞ்சாரரா உச்சிடய சனிக்கிைடம எட்டினாாா்.  

இதன் மூலம் இரண்டு சிகரங்களின் உச்சிடய குறுகிய கால 

இடடவ ளியில் எட்டிய இந்தியாா் என்ற சாதடனடய அ ாா் 

ெடடத்துள்ளாாா்’’  என்று வதரிவித்தாாா். ரஷியாவிலுள்ள எல்பிரஸ் 

சிகரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 5,642 மீட்டாா் உயரம் வகாண்டது. கிைக்கு 

ஆப்பிரிக்க நாடான தான்சானியாவிலுள்ள கிளிமாஞ்சாரரா சிகரம் 5,895 

மீட்டாா் உயரம் வகாண்டது. 

 

4. ‘கு ாலிஃெயாா்’ டகயில் ‘ரகாப்டெ’:  ரலாறு ெடடத்தாாா் எம்மா 

ராடுகானு 

அவமரிக்காவில் நடடவெறும் யுஎஸ் ஓென் வடன்னிஸ் ரொட்டியில் மகளிாா் 

ஒற்டறயாா் பிரிவில் இங்கிலாந்து வீராங்கடன எம்மா ராடுகானு (18) 

சாம்பியன் ஆனாாா். கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியில் தகுதிச்சுற்று 

(கு ாலிஃெயாா்)  ழிரய முன்ரனறி  ந்து  ாடக சூடிய முதல் 

ரொட்டியாளாா் என்ற  ரலாற்று சாதடனடய அ ாா் எட்டியுள்ளாாா். 

நியூயாாா்க் நகரில் சனிக்கிைடம நள்ளிரவு (இந்திய ரநரப்ெடி) 

நடடவெற்ற இறுதிச்சுற்றில் அ ாா், கனடா வீராங்கடன வலய்லா 

ஃவொா்னாண்டடை 6-4, 6-3 என்ற ரநாா் வசட்களில் 1 மணி ரநரம் 51 

நிமிஷங்களில் வீழ்த்தினாாா். 

அவமரிக்க ஓென்  ரலாற்றிரலரய 2-ஆ து முடறயாக இறுதிச்சுற்றில் 

ெதின்  யது ரொட்டியாளாா்கள் இரு ாா் ரமாதினாா் என்ெதால், இந்த 

இறுதிச்சுற்றுக்கு ரசிகாா்களிடடரய ெலத்த எதிாா்ொாா்ப்பு இருந்தது. 

புத்தகப் டெயுடன் ெள்ளிக்கு  ரு து ரொல் ராடுகானு, வலய்லா 

இரு ருரம களத்துக்குள் நுடைந்தரொது ரசிகாா்கள் அடன ரும் 

எழுந்து நின்று கரவ ாலி எழுப்பி உற்சாக  ரர ற்பு அளித்தனாா். 

விறுவிறுப்ொக நடடவெற்ற ஆட்டத்தில் இரு ருரம ரதாா்ந்த முன்னணி 

வீராங்கடனகடள ரொல ஆடினாா். ெல ஷாட்கள் ரரலிக்களாகத் 

வதாடாா்ந்தன. முன்னதாக, காலிறுதிச்சுற்று  டரயில் வலய்லா-

ராடுகானு இரு ருரம வெரிதாக க னம் வெற்றிருக்கவில்டல. ஆனால், 

நர ாமி ஒசாகாட  வீழ்த்தி க னம் ஈாா்த்தாாா் வலய்லா. மறுபுறம் 

சத்தமின்றி இதர ரொட்டியாளாா்கடள வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு 

முன்ரனறிய ராடுகானு, அதில் வலய்லாட ரய வீழ்த்தி அடன டரயும் 

அசத்தினாாா். 

2-ஆ து கிராண்ட்ஸ்லாம் 

தாம் களம் கண்ட 2-ஆ து கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியிரலரய 

சாம்பியனாகியிருக்கிறாாா் ராடுகானு. இதற்கு முன் கடந்த விம்பிள்டனில் 

ெங்ரகற்ற அ ாா், அதில் 4-ஆ து சுற்றின்ரொது மூச்சுத்திணறல் 

ஏற்ெட்டு ொதியில் விலகியிருந்தாாா். 

வசட்டட இலக்காமல் சாம்பியன் 

அவமரிக்க ஓெனில் இறுதிச்சுற்று  டர எந்த சுற்றிலுரம ஒரு வசட்டட 

கூட இைக்காமல் சாம்பியன் ஆகிய 2-ஆ து வீராங்கடன ராடுகானு. 

 

 



         

    

முன்னதாக அவமரிக்காவின் வசரீனா வில்லியம்ஸ் 2014-இல் அவ் ாறு 

சாம்பியனாகியிருந்தாாா். 

18  யதில் ெட்டம் 

கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியில் சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் 2-ஆ து இளம் 

வீராங்கடன (18) ராடுகானு. முதல் வீராங்கடனயாக ரஷியாவின் 

மரியா ஷரரொ ா உள்ளாாா். அ ாா் 2004-இல் தனது 17-ஆ து 

 யதில் விம்பிள்டனில் சாம்பியனானாாா். 

44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

இங்கிலாந்து கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியில் 1977-க்குப் பிறகு 

சாம்பியனாகியிருக்கும் முதல் இங்கிலாந்து வீராங்கடன ராடுகானு. 

இதற்கு முன் 1977-இல் விம்பிள்டன் ரொட்டியில் அந்நாட்டடச் ரசாா்ந்த 

விாா்ஜினியா ர ட் சாம்பியனாகியிருந்தாாா். ராடுகானு சாம்பியன் ஆன 

இந்தப் ரொட்டியில் விாா்ஜினியாவும் அ ரது ஆட்டத்டத டமதானத்தில் 

இருந்து ரநரடியாக கண்டு களித்தாாா். ஆட்டத்துக்குப் பிறகு 

ராடுகானுட  சந்தித்து ஆரத்தழுவி ொராட்டினாாா். 

 

5. லா லிகா: அட்வலடிரகா மாட்ரிட் வ ற்றி 

ஸ்வெயினில் நடடவெறும் லா லிகா கால்ெந்து ரொட்டியில் அட்வலடிரகா 

மாட்ரிட் 2-1 என்ற ரகால் கணக்கில் எஸ்ொன்ரயாடல வீழ்த்தியது. 

அட்வலடிரகா மாட்ரிட் தரப்பில் யானிக் கராஸ்ரகா (79-ஆ து நிமிஷம்), 

தாமஸ் வலமாாா் (90+9 நிமிஷம்) ஆகிரயாரும், எஸ்ொன்ரயால் தரப்பில் 

வரௌல் டி தாமைும் (40-ஆ து நிமிஷம்) ரகாலடித்தனாா். இதர 

ஆட்டங்களில் அத்வலடிக் கிளப் 2-0 என்ற ரகால் கணக்கில் 

மல்ரலாாா்காட  வ ன்றது. வல ான்ரட - ராரயா  ால்ரகரனா 

அணிகள் ரமாதிய ஆட்டம் (1-1) டிரா ஆனது. 

 



         

    

1. SBI’இன் முன்னாள் தலைவர் ரஜினிஷ் குமாலர ப ாருளாதார 

ஆலைாசகராக நியமித்த மாநிைம் எது? 

அ) மேற்கு வங்கம் 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) ஆந்திர பிரமேசம்  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ ஆந்திர பிரமேச ோநில அரசு ேனது ப ாருளாோர ஆமலாசகராக SBI’இன் 

முன்னாள் ேலலவர் ரஜினிஷ் குோலர நியமித்துள்ளது. அலேச்சரலவ 

அந்ேஸ்திலான இப் ேவியிலன ஈராண்டுகாலம் அவர் வகிப் ார். 

 

2. ‘பிஸினஸ் பிளாஸ்டர்ஸ்’ திட்டத்லதத் பதாடங்கியுள்ள மாநிைம் / 

யூனியன் பிரலதசம் எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) தில்லி  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ேகாராஷ்டிரா 

✓ தில்லியின் துலை முேலலேச்சர் ேணீஷ் சிமசாடியா, 2021 பசப்.7 

அன்று ‘பிசினஸ் பிளாஸ்டர்ஸ்’ திட்டத்லேத் போடங்கிலவத்ோர். இந்ேத் 

திட்டம்,  ள்ளி அளவில் இளம் போழில்முலனமவாலர உருவாக்குவலே 

மநாக்கோகக்பகாண்டோகும். இந்ேத் திட்டம் அலனத்து தில்லி அரசுப் 

 ள்ளிகளிலும் “போழில் முலனமவார் ேனநிலல  ாடத்திட்டத்தின்” கீழ் 

பசயல் டுத்ேப் டும். இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ், 11 ேற்றும் 12ஆம் வகுப்பு 

ோைவர்களுக்கு அவர்கள் ேங்கள் போழிலலத் போடங்குவேற்கு 

`2,000 போடக்கப் ைம் வழங்கப் டும். 

 

3. ‘புஜுர்லகான் கி  ாத் – லதஷ் லக சாத்’ திட்டத்லதத் பதாடங்கி 

உள்ள அலமச்சகம் எது? 

அ) ப ண்கள் & குழந்லேகள் மேம் ாட்டு அலேச்சகம் 

ஆ) கலாச்சார அலேச்சகம்  

இ) சுற்றுலா அலேச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி ேற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலேச்சகம் 

✓ நடுவண் கலாச்சாரத் துலற அலேச்சர் கிஷன் பரட்டி கங்காபுரம், 

‘புஜுர்மகான் கி  ாத் – மேஷ் மக சாத்’ திட்டத்லே ேத்திய கலாச்சாரத் 

துலற இலையலேச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வாலுடன் இலைந்து புது 

தில்லியின் IGNCA’இல் போடங்கிலவத்ோர். இந்ேத்திட்டம் இலளமயார் 

ேற்றும் விடுேலலக்கு முன்பு இந்தியாவில் சுோர் 18 ஆண்டுகள் வாழ்ந்ே 

95 வயது (அ) அேற்கு மேற் ட்ட வயதுலடய ந ர்களுக்கிலடமயயான 

போடர்ல  மேம் டுத்துவலே மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது.  

 

4. நாடாளுமன்ற அலவத்தலைவர்களின் 5ஆவது உைக மாநாடு 

நலடப றும் நகரம் எது? 

அ)  ாரிஸ் 

ஆ) புது தில்லி 

இ) ப ய்ஜிங் 

ஈ) வியன்னா  

✓ பசப்.7-8 ஆகிய மேதிகளில் வியன்னாவில் நாடாளுேன்ற அலவத் 

ேலலவர்களின் ஐந்ோவது உலக ோநாடு நலடப றுகிறது. ஆஸ்திரிய 

நாடாளுேன்றம், நாடாளுேன்றங்களுக்கிலடமயயான ஒன்றியம் & ஐநா 

அலவயால் நடத்ேப் டும் ோநாட்டில்  ங்மகற் ேற்காக ேக்களலவத் 

ேலலவர் ஓம் பிர்லா வியன்னா பசன்றலடந்ோர். 

✓ நாடாளுேன்ற  ரிோைத்லே வலுப் டுத்தும் மநாக்கத்துடன் ஒவ்பவாரு 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற இம்ோநாடு ேவறாேல் நடத்ேப் டுகிறது. 

 

5. சமீ த்தில், F1 டச்சு கிராண்ட் பிரிக்லை பவன்றது யார்? 

அ) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

ஆ) மேக்ஸ் பவர்ஸ்டாப ன்  

இ) சார்லஸ் பலக்பலர்க் 

ஈ) ஜார்ஜ் ரஸ்ஸல் 

✓ பசப்.5, 2021 அன்று பநேர்லாந்தின் சாண்ட்வார்ட்டில் நடந்ே F1 டச்சு 

கிராண்ட் பிரிக்ஸில் பரட் புல்  ந்ேய ஓட்டுநர் மேக்ஸ் பவர்ஸ்டாப் ன் 

பவன்றார். பேர்சிடிஸ்  ந்ேய ஓட்டுநர்கள் லூயிஸ் ஹாமில்டன் ேற்றும் 

வால்படரி ப ாட்டாஸ் ஆகிமயார் முலறமய இரண்டு ேற்றும் மூன்றாம் 

இடங்கலளப் பிடித்ேனர். 

 

6. உச்ச தணிக்லக நிறுவனங்களின் ஆசிய அலமப்பின் (ASOSAI) 

அலவயின் தலைவராக லதர்ந்பதடுக்கப் ட்டவர் யார்? 

அ) ஹூ காய் 

ஆ) மிட்சுகிமகா கவாமடா 

இ) G C முர்மு  

ஈ) பசன் சூ 

✓ 2024-2027ஆம் ஆண்டு வலர உச்ச ேணிக்லக நிறுவனங்களின் 

ஆசிய அலேப்பின் (ASOSAI) அலவயின் ேலலவராக இந்தியாவின் 

கம்ப்மராலர் & ஆடிட்டர் பஜனரல் GC முர்மு மேர்ந்பேடுக்கப் ட்டுள்ளார். 

2024’இல் ASOSAI’இன் 16ஆவது அலவலய நடத்ேவுள்ளார். 

 

7. ‘ஆத்ம நிர் ார் கிரிஷி லயாஜனா’ மற்றும் ‘ஆத்ம நிர் ார்  க்வானி 

லயாஜனா’ திட்டங்கலளத் பதாடங்கியுள்ள மாநிைம் எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) அருைாச்சல பிரமேசம்  

இ) இோச்சல பிரமேசம் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ அருைாச்சல பிரமேச ோநில அரசானது ஆத்ே நிர் ார் கிரிஷி மயாஜனா 

ேற்றும் ஆத்ே நிர் ார்  க்வானி மயாஜனா ஆகிய இரண்டு திட்டங்கலள 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. ஆத்ே நிர் ார் கிரிஷி மயாஜனா ஒரு மவளாண் 

துலற திட்டோகும். ஆத்ே நிர் ார்  க்வானி மயாஜனா என் து ஒரு 

மோட்டக்கலலத் திட்டோகும். இந்ே இரண்டு திட்டங்களுக்கும் மசர்த்து 

ேலா `60 மகாடி என போத்ேம் 120 மகாடி ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

8. G20’க்கான இந்தியாவின் பெர் ாவாக நியமிக்கப் ட்டவர் யார்? 

அ) பியூஷ் மகாயல்  

ஆ) அஷ்வினி லவஷ்ைவ் 

இ) ேன்சுக் ோண்டவியா 

ஈ) சுப்ரேணியம் பஜய்சங்கர் 

✓ வர்த்ேகம் ேற்றும் போழிற்துலற அலேச்சர் பியூஷ் மகாயல், G20’க்கான 

இந்தியாவின் பசர் ாவாக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். G20 என் து உலகின் 

முக்கிய ப ாருளாோரங்கலள ஒன்றிலைக்கும் ஒரு பசல்வாக்குமிக்க 

குழுவாகும். அடுத்ே G20 உச்சிோநாடு இத்ோலிய ேலலலேயின்கீழ், 

அக்.30-31, 2021 வலர நலடப றவுள்ளது. இந்தியா, டிசம் ர்.1, 2022 

முேல் G20 ேலலலேலய ஏற்று, முேல்முலறயாக 2023’இல் G20 

ேலலவர்களின் உச்சிோநாட்லடயும் நடத்தும். 

 

9.பின்வரும் எம்மாநிைத்தின் லதசிய பநடுஞ்சாலையில், அவசரகாை 

தலரயிறங்கும் வசதிலய நடுவண்  ாதுகாப்பு அலமச்சர் இராஜ்நாத் 

சிங் திறந்து லவத்தார்? 

அ) உத்ேர பிரமேசம் 

ஆ) இோச்சல பிரமேசம் 

இ) இராஜஸ்ோன்  

ஈ) குஜராத் 

✓ இந்திய வான் லடக்கான அவசரகால ேலரயிறங்கும் வசதிலய இராஜ 

-ஸ்ோனில் உள்ள  ார்ேருக்கு அருகில் இருக்கும் மேசிய பநடுஞ்சாலல 

925A’இன் சட்டா-காந்ேவ் ேடத்தில்  ாதுகாப்பு அலேச்சர் ராஜ்நாத் சிங் 

ேற்றும் சாலலப் ம ாக்குவரத்து ேற்றும் பநடுஞ்சாலலகள் அலேச்சர் 

நிதின் கட்கரி ஆகிமயார் இலைந்து திறந்து லவத்ேனர். இந்திய வான் 

 லடயின் விோனங்கலள அவசரோக ேலரயிறக்க மேசிய 

பநடுஞ்சாலல  யன் டுத்ேப் டுவது இதுமவ முேல்முலற. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10. எந்த மாநிைத்தின் நீர்வழங்கல் உட்கட்டலமப்ல  லமம் டுத்து 

-வதற்காக இந்திய அரசும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் $112 மில்லியன் 

மதிப்பிைான கடபனாப் ந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளன? 

அ) பீகார் 

ஆ) இராஜஸ்ோன் 

இ) மேற்கு வங்கம் 

ஈ) ஜார்க்கண்ட்  

✓ ஜார்க்கண்ட் ோநிலத்தில் நீர்வழங்கல் உட்கட்டலேப்ல  மேம் டுத்துவ 

-ேற்காக இந்திய அரசும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் $112 மில்லியன் 

ேதிப்பிலான கடபனாப் ந்ேத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளன. ஜார்க்கண்ட் 

ோநிலத்தின் 4 நகரங்களில் மசலவ விநிமயாகத்லே மேம் டுத்துவேற் 

-காக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அலேப்புகளின் திறன்கலள இந்ேக் கடன் 

வலுப் டுத்தும். 

✓ இது இராஞ்சி ேற்றும் ஜும்ரி பேலலயா, ஹுலசனா ாத் ேற்றும் மேதினி 

நகர் ஆகிய 3 நகரங்களில் போடர்ச்சியான, சுத்திகரிக்கப் ட்ட குழாய் நீர் 

விநிமயாகத்லே உறுதிபசய்யும். இந்ே நகரங்கள் ப ாருளாோர 

ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பின்ேங்கிய  குதிகளில் அலேந்துள்ளன. 

 


1. மேசிய கல்வி நிறுவனங்கள் ேரவரிலச: சவீோ  ல் ேருத்துவக் 

கல்லூரி மூன்றாமிடம் 

மேசிய அளவில் சிறந்ே கல்வி நிறுவனங்களின்  ட்டியலில் 

(என்ஐஆாா்எஃப்)  ல் ேருத்துவப் பிரிவில் பசன்லன அருகில் உள்ள 

சவீோ  ல் ேருத்துவக் கல்லூரி மூன்றாம் இடத்லேப் ப ற்றுள்ளது. 

ேத்திய கல்வி அலேச்சகத்தின் கீழ் பசயல் ட்டு வரும் மேசிய நிறுவனத் 

ேரவரிலசக் கட்டலேப்பு (என்ஐஆாா்எஃப்) ஆண்டுமோறும் சிறந்ே 

 ல்கலலக்கழகம், கல்லூரிகளின் மேசிய ேரவரிலசப்  ட்டியலல 

பவளியிட்டு வருகிறது. அந்ே வலகயில் நிகழாண்டுக்கான ேரவரிலசப் 

 ட்டியல் கடந்ே வாரம் பவளியிடப் ட்டது. 

இதில் பசன்லன அருகில் உள்ள சவீோ  ல் ேருத்துவக் கல்லூரி, சவீோ 

சட்டக் கல்லூரி ஆகியலவ ோநில அளவில் முேலிடம் ப ற்றுள்ளன. 

மேலும் மேசிய அளவில் சவீோ  ல் ேருத்துவக் கல்லூரி 78.33 

ேதிப்ப ண்களுடன் 3-ஆவது இடத்லேயும், சவீோ சட்டக் கல்லூரி 55.19 

ேதிப்ப ண்களுடன் 13-ஆவது இடத்லேயும் ப ற்றுள்ளன. 

ஒட்டுபோத்ேோக சவீோ நிகாா் நிலலப்  ல்கலலக்கழகம் மேசிய அளவில் 

29-ஆவது இடத்லேப் பிடித்துள்ளது. 

 

2. பசப்டம் ரில் மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசிக்கு உலக சுகாோர அலேப்பு 

ஒப்புேல் அளிக்க வாய்ப்பு 

இந்ே ோேம் மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசிக்கு உலக சுகாோர அலேப்பு 

ஒப்புேல் அளிக்க வாய்ப்புள்ளோக ேகவல் பவளியாகியுள்ளது.  

இந்தியாவில் மகாவிஷீல்ட், மகாமவக்ஸின், ஸ்புட்னிக்-வி கமரானா 

ேடுப்பூசிகலள அவசரகால அடிப் லடயில்  யன் டுத்ே ேத்திய அரசு 

அனுேதியளித்துள்ளது. அமேமவலளயில் அபேரிக்காவின் ஃல ஸாா், 

ஜான்சன் & ஜான்சன், ோடாா்னா, சீனாவின் லசமனாஃ ாாா்ம், 

பிரிட்டனின் மகாவிஷீல்டு ேடுப்பூசிகலள அவசரகால அடிப் லடயில் 

 யன் டுத்ே அனுேதியளித்துள்ள உலக சுகாோர அலேப்பு, இந்தியாவில் 

 ாரத்  மயாபடக் நிறுவனம் உருவாக்கிய மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசிக்கு 

ேட்டும் ஒப்புேல் அளிக்கவில்லல. 

அந்ேத் ேடுப்பூசிக்கு ஒப்புேல் அளிக்கத் மேலவயான ஆவைங்கலள 

உலக சுகாோர அலேப்பிடம்  ாரத்  மயாபடக் நிறுவனம் 

வழங்கியுள்ளோக கடந்ே ஜூலல ோேம் ேத்திய அரசு பேரிவித்திருந்ேது. 

இந்நிலலயில் மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் அவசரகால  யன் ாட்டுக்கு 

இந்ே ோேம் உலக சுகாோர அலேப்பு அனுேதி அளிக்க வாய்ப்புள்ளது 

என்று ேகவலறிந்ே வட்டாரங்கள் பேரிவித்துள்ளன. 

 

3. பசப்.24-இல் க்வாட் கூட்டம்: பிரேோா் மோடி அபேரிக்கா  யைம் 

க்வாட் கூட்டலேப்பில் இடம்ப ற்றுள்ள நாடுகளின் ேலலவாா்கள் 

 ங்மகற்கும் கூட்டம் அபேரிக்க ேலலநகாா் வாஷிங்டனில் வரும் 24-

ஆம் மேதி நலடப றவுள்ளது. இலேபயாட்டி பிரேோா் நமரந்திர மோடி 

அபேரிக்கா  யணிக்கவுள்ளாாா். க்வாட் கூட்டலேப்பில் இந்தியா, 

அபேரிக்கா, ஆஸ்திமரலியா, ஜப் ான் ஆகிய நாடுகள் இடம்ப ற்றுள்ளன. 

இந்நிலலயில் அபேரிக்காவின் பவள்லள ோளிலகயில் 

முேல்முலறயாக வரும் 24-ஆம் மேதி க்வாட் ேலலவாா்களின் கூட்டம் 

நலடப றவுள்ளது. அபேரிக்க அதி ாா் மஜா ல டன் ேலலலேயில் 

நலடப றவுள்ள இந்ேக் கூட்டத்தில் இந்திய பிரேோா் மோடி, 

ஆஸ்திமரலிய பிரேோா் ஸ்காட் மோரிஸன், ஜப் ான் பிரேோா் 

மயாஷிஹிமட சுகா ஆகிமயாாா் கலந்துபகாள்கின்றனாா். 

க்வாட் கூட்டலேப்பிலுள்ள நாடுகளுக்கு இலடயிலான உறலவ 

வலுப் டுத்துவது, கமரானா போற்று ம ான்ற பிரச்லனகளில் 

ஒத்துலழப்ல  மேம் டுத்துவது,  ருவநிலல ோற்றம், கட்டுப் ாடற்ற 

இந்மோ- சிபிக் பிராந்தியம், புதிய போழில்நுட் ங்கள் உள்ளிட்டலவ 

போடாா் ாக கூட்டத்தில் விவாதிக்கப் டும் என்று பவள்லள ோளிலக 

ஊடகப் பிரிவு பசயலாா் பஜன் சாகி பவளியிட்ட அறிக்லகயில் 

பேரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. கடந்ே முலற காபைாலி வழியாக நலடப ற்ற 

இந்ேக் கூட்டம் இம்முலற மநரில் நலடப றவுள்ளோல் அதில்  ங்மகற்க 

பிரேோா் மோடி அபேரிக்கா பசல்லவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது. 

 

4. ேமிழ்ப்  ல்கலல.யின் திறனாய்வு பசம்ேல் விருதுக்கு க.  ஞ்சாங்கம் 

மோா்வு 

ேஞ்சாவாா் ேமிழ்ப்  ல்கலலக்கழகத்தின் ந. சுப்புபரட்டியாாா் நூற்றாண்டு 

அறக்கட்டலள சாாா்பில் வழங்கப் டும் திறனாய்வுச் பசம்ேல் விருதுக்கு க. 

 ஞ்சாங்கம் மோா்வு பசய்யப் ட்டுள்ளாாா். இதுகுறித்து ேமிழ்ப் 

 ல்கலலக்கழகம் திங்கள்கிழலே பவளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பு: 

ேமிழ்ப்  ல்கலலக்கழகத்தில் நிறுவப் ட்டுள்ள ம ராசிரியாா் ந. 

சுப்புபரட்டியாாா் நூற்றாண்டு அறக்கட்டலள சாாா்பில் திறனாய்வுச் 

பசம்ேல் விருது நிகழாண்டு முேல் வழங்கப் டவுள்ளது. 

இவ்விருதுக்கான அறிவிப்பு பவளியிடப் ட்டு, விண்ைப் ங்கள், 

 ரிந்துலரகள் ப றப் ட்டன. இதில் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான 

திறனாய்வுச் பசம்ேல் விருதுக்குத் ேமிழின் முன்மனாடி இலக்கியத் 

திறனாய்வாளரான புதுச்மசரிலயச் மசாா்ந்ே ம ராசிரியாா் க.  ஞ்சாங்கம் 

ஒருேனோகத் மோா்வுக் குழுவால் மோா்ந்பேடுக்கப் ட்டாாா். இேற்கான 

 ரிசு வழங்கும் நிகழ்வு பசப்டம் ாா் 27 ஆம் மேதி ேமிழ்ப் 

 ல்கலலக்கழகத்தில் நலடப றும். இதில், விருதுடன் ரூ. 25,000 

போலகயும், சான்றிேழும் வழங்கப் டும். 

 

 



         

    

1. மன்னார் வளைகுடாவில் ஆற்றல் தீளவ உருவாக்குவதற்காக, 

தமிழ்நாடு, எந்த நாட்டடாடு கூட்டிளைந்துள்ைது? 

அ) ஜெர்மனி 

ஆ) ஜென்மார்க்  

இ) ெப்பான் 

ஈ) ஜென் ஜ ாரியா 

✓ ெமிழ்நாடும் ஜென்மார்க்கும் இலங்க யின் மமற்கு  ெற் கைக்கும் 

இந்தியாவின் ஜென்கிழக்கு முகைக்கும் இகெமய அகமந்துள்ள மன் 

-ைார் வகளகுொவில் ஆற்றல் தீஜவான்கற உருவாக்  திட்ெமிட்டுள்ள 

-ை. பசுகம ஆற்றல் துகறயில் ெமிழ்நாடு ெைது ெெத்ெகெ விரிவாக்  

விகழவொல் இந்ெத் திட்ெம் உருவாக் ப்பட்ெது. 

✓ இந்ெ இலக்க  அகெய, புதுப்பிக் த்ெக்  ஆற்றல் துகறயில் $5-10 

பில்லியன் நிதிகய ெமிழ்நாட்டில் ஜென்மார்க் முெலீடு ஜெய்ய வாய்ப்பு 

உள்ளது. இந்ெ முெலீட்டின்மூலம், 4-10 GW ஆற்றகல உற்பத்தி ஜெய்ய 

முடியும். 

 

2. எம்மாநிலத்தின் கிராமப்புற இளைப்ளை விரிவுைடுத்துவதற்காக 

இந்திய அரசாங்கமும் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் $300 மில்லியன் 

டாலர் மதிப்பிலான கடனனாப்ைந்தத்தில் ளகனயழுத்திட்டுள்ைன? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) ம ாைாஷ்டிைா  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ொர்க் ண்ட் 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் இந்திய அைசும் ம ாைாஷ்டிைா மாநிலத்தின் 

கிைாமப்புற ஜபாருளாொைத்கெ மமம்படுத்ெ உெவும் வக யில் கிைாமப்புற 

இகைப்பு கள மமம்படுத்துவெற் ா  கூடுெல் நிதியுெவியா  $300 

மில்லியன்  ெஜைாப்பந்ெத்தில் க ஜயழுத்திட்டுள்ளை. ெற்மபாகெய 

ம ாைாஷ்டிை கிைாமப்புற இகைப்பு மமம்பாட்டு திட்ெத்திற் ாை கூடுெல் 

நிதி, 1100 கிைாமப்புற ொகல ள் மற்றும் 230 பாலங் கள மமம்படுத்ெ 

உெவும். 

 

3. CII டதசிய ஆற்றல் தளலவர் மற்றும் சிறப்பு ஆற்றல் திறன் அலகு 

ஆகிய மதிப்புமிக்க விருதுகளை னவன்றுள்ை இந்திய வானூர்தி 

நிளலயம் எது? 

அ) மநொஜி சுபாஷ் ெந்திை மபாஸ் ெர்வமெெ விமாை நிகலயம் 

ஆ) தில்லி ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட்  

இ) ஜென்கை ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட் 

ஈ) ெர்ொர் வல்லபாய் பமெல் ெர்வமெெ விமாை நிகலயம் 

✓ இந்திய ஜொழிற்துகற கூட்ெகமப்பு (CII) ஏற்பாடு ஜெய்ெ 22ஆவது மெசிய 

விருது வழங்கும் விழாவில், தில்லி ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட் CII 

‘மெசிய ஆற்றல் ெகலவர்’ மற்றும் ‘சிறந்ெ ஆற்றல் திறன் அலகு’ ஆகிய 

மதிப்புமிக்  விருது கள ஜவன்றுள்ளது. 

 

4. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் டமம்ைாட்டு திட்டங்களுக்கான புரிந்து 

உைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி டமம்ைாட்டு 

நிறுவனம், பின்வரும் எந்த நிறுவனத்துடன் ளகனயழுத்திட்டது? 

அ) ெமிழ்நாடு மின்னுற்பத்தி மற்றும் விநிமயா க்  ழ ம்  

ஆ) குெைாத் மாநில மின்ொைக்  ழ ம்  

இ) மமற்கு வங்  மாநில மின்ொை விநிமயா க்  ழ ம் 

ஈ) ஜெற்கு பீ ார் மின் விநிமயா  நிறுவைம் 

✓ இந்திய புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி மமம்பாட்டு நிறுவைமாைது ெமிழ்நாடு 

மின்னுற்பத்தி & விநிமயா க் ழ த்துெைாை (TANGEDCO) புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ெத்தில் க ஜயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ெத்தின் 

கீழ், IREDA, புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி திட்ெமமம்பாட்டுக் ா  TANGEDCO’ 

க்கு ஜொழில்நுட்ப நிபுைத்துவத்கெயும் ஆெைகவயும் விரிவுபடுத்தும்.  

✓ IREDA, TANGEDCO’க்கு நிதிொர் மாதிரி கள உருவாக்குெல், ெந்கெ 

 ருவிகயப் புரிந்துஜ ாள்வது, முன்ஜமாழியப்பட்ெ  ென் மெகவக் ாை 

 ாப்பீட்டு மெகவ ள், ெந்கெக்கு முந்கெய  ைக்ஜ டுப்பு ள் மற்றும் 

ொத்தியமாை முெலீட்ொளர் ளிகெமய ஆர்வத்கெத் தூண்டுவென் 

மூலம்  ென் திைட்டுவதில் உெவி ஜெய்யும். 

 

5. அண்ளமயில், 2 நாள் நளடனைற்ற, ‘நிலவு அறிவியல் ையிலரங்கம் 

2021’ஐ னதாடங்கிய நிறுவனம் எது? 

அ) இஸ்மைா  

ஆ) நாொ 

இ) ஐஐஎஸ்சி 

ஈ) பிர்லா ம ாளைங் ம் 

✓ இந்திய விண்ஜவளி ஆய்வுகமயமாைது (இஸ்மைா) ெந்திையான்-2 

விண் த்தின் ஈைாண்டு ால ஜெயல்பாட்டின் நிகறகவ நிகைவுகூரும் 

வக யில் 2 நாள் ‘நிலவு அறிவியல் பயிலைங் த்கெத்’ ஜொெங்கியது.  

✓ ெந்திையான்-2 ஆைது நிலகவ 9,000’க்கும் மமற்பட்ெ முகற சுற்றி 

முடித்துள்ளது. ISRO ெகலவர், ெந்திையான்-2 ெைவின் அடிப்பகெயில் 

ஆவைங் களயும், விண் லத்தின் ெைவு களயும் ஜவளியிட்ொர். 

 

6. இமயமளல னவற்றி நாள் னகாண்டாடப்ைடுகிற டததி எது? 

அ) ஜெப்ெம்பர் 9  

ஆ) ஜெப்ெம்பர் 10 

இ) ஜெப்ெம்பர் 11 

ஈ) ஜெப்ெம்பர் 12 

✓ 2021 ஜெப்.9 அன்று ஜநௌலா அறக் ட்ெகளயுென் இகைந்து மெசிய 

தூய்கம  ங்க  திட்ெம், இமயமகல ஜவற்றி நாகள ஏற்பாடு ஜெய்ெது. 

“Contribution of Himalayas and our responsibilities” என்பது நெப்பு (2021) 

ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக் ாைக்  ருப்ஜபாருளாகும். இமயமகல 

ஜவற்றி நாளாைது ஆண்டுமொறும் ஜெப்ெம்பர்.9ஆம் மெதி உத்ெை ண்ட் 

மாநிலத்தில் ஜ ாண்ொெப்படுகிறது. இமயமகல சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

பிைாந்தியத்கெ பாது ாக்கும் மநாக் த்துென் இது ஜ ாண்ொெப்படுகிறது. 

 ெந்ெ 2015ஆம் ஆண்டில் அப்மபாகெய முெல்வைால் அதி ாைப்பூர்வமா  

இமயமகல ஜவற்றி நாள் அறிவிக் ப்பட்ெது. 

 

7. கரைநீங்குங்காற்று (Offshore Wind) குறித்த சிறப்பு ளமயத்ளதத் 

னதாடங்குவதற்காக, எந்த நாட்டடாடு, இந்தியா, கூட்டுடசர்ந்துள்ைது? 

அ)  ைொ 

ஆ) பிைான்ஸ் 

இ) ஜென்மார்க்  

ஈ) ெப்பான் 

✓ மத்திய மின்ொைம் மற்றும் புதிய & புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி அகமச்ெர் R 

K சிங், ஜென்மார்க்கின்  ாலநிகல, எரிெக்தி மற்றும் பயன்பாட்டுத் துகற 

அகமச்ெர் ொன் மொர்ஜ ன்ெகை புதுதில்லியில் ெந்தித்ொர். பசுகமகய 

மநாக்கிய ஆற்றல்மாற்றம் இந்தியாவின் ஜ ாள்க யின் ஒரு முக்கிய 

பகுதியாகும் என்பது சிறப்பிக் ப்பட்ெது. 

✓ 2030’க்குள் புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தியின் உற்பத்தித்திறகை 450 GW 

அளவுக்கு அகெய இந்தியா இலக்கு நிர்ையித்துள்ளது. ெற்மபாது, 

இந்தியாவின் புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி திறன் 146 GW ஆ  உள்ளது, 

மமலும் லொக், அந்ெமான் & நிக்ம ாபார் தீவு மற்றும் இலட்ெத்தீவு தீகவ 

எரிெக்தி மற்றும் மபாக்குவைவில் பசுகமயாக்குவகெ இது மநாக் மா க் 

ஜ ாண்டுள்ளது. இரு அகமச்ெர் ளும் கூட்ொ  இகைந்து பசுகம 

உத்தி கூட்ொண்கமயின்கீழ், ‘ கைநீங்குங் ாற்று குறித்ெ சிறப்பு 

கமயத்கெத்’ ஜொெங்கிைர். 

 

8. ஸ்வச் சர்டவக்ஷன் கிராமீன்-2021’ஐ னதாடங்கியுள்ை நடுவண் 

அளமச்சகம் எது? 

அ) வீட்டுவெதி & ந ர்ப்புற விவ ாைங் ள் அகமச்ெ ம் 

ஆ) ஊை  வளர்ச்சி அகமச்ெ ம் 

இ) சிறுபான்கம விவ ாை அகமச்ெ ம் 

ஈ) ெல் ெக்தி அகமச்ெ ம்  

✓ ெல் ெக்தி அகமச்ெ த்தின் இகையகமச்ெர், ஸ்ரீ பிை லாத் சிங் பட்மெல், 

தூய்கம இந்தியா இயக் ம் (கிைாமீன்)  ட்ெம் – II’இன்கீழ் ‘ஸ்வச் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ெர்மவக்ஷன் கிைாமீன் – 2021’ஐ ஜொெங்கிகவத்ொர். 2021 ஜெப்ெம்பர்.9 

அன்று குடிநீர் மற்றும் சு ாொைத் துகற ஏற்பாடு ஜெய்ெ நி ழ்வில் இது 

ஜொெங் ப்பட்ெது. ‘ஸ்வச் ெர்மவக்ஷன் கிைாமீன் – 2021’, நாடு முழுவதும் 

குடிநீர் & சு ாொைத்துகறயால் மமற்ஜ ாள்ளப்படும். 

 

9. புளனவுநாவலான பிரடனசிக்காக புளனகளதக்கான னைண்கள் 

ைரிளச னவன்றவர் யார்? 

அ) J K மைாலிங் 

ஆ) சுென்ைா கிளார்க்  

இ) சுொ மூர்த்தி 

ஈ) கமக்ம ல் ஒபாமா 

✓ பிரிட்டிஷ் எழுத்ொளர் சுென்ைா கிளார்க் ெைது மைகெவருடும் புகைவு 

நாவலாை ‘பிைமைசி’க் ாக பு ழ்ஜபற்ற ஜபண் ள் பரிகெ ஜவன்றார். 61 

வயொை கிளார்க்கின் இந்நாவலுக் ா  30,000 பவுண்டு ள் ($41,000) 

பரிசு வழங் ப்பட்ெது. 

 

10. உலக தற்னகாளல தடுப்பு நாள் களடப்பிடிக்கப்ைடுகிற டததி 

எது? 

அ) ஜெப்ெம்பர் 11 

ஆ) ஜெப்ெம்பர் 10  

இ) ஜெப்ெம்பர் 9 

ஈ) ஜெப்ெம்பர் 12 

✓ உல  ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு நாளாைது ஆண்டுமொறும் ஜெப்.10 அன்று 

 கெப்பிடிக் ப்படுகிறது. “Creating hope through action” என்பது நெப்பு 

(2021) ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக் ாைக்  ருப்ஜபாருளாகும். உல  

ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு நாள் என்பது ஆண்டுமொறும் ஜெப்ெம்பர்.10 அன்று 

ஒரு விழிப்புைர்வு நாளா  அனுெரிக் ப்படுகிறது. இந்ெநாள், ெர்வமெெ 

ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு ெங் த்ொல் ஏற்பாடு ஜெய்யப்படுகிறது. 

 


1. 15-09-2021 – ‘பேரறிஞர்’ அண்ணா அவர்களின் 113ஆவது 

பிறந்தநாள். 

 

2. வா ைங் ளுக்கு 5 ஆண்டு ‘பம்பர் டூ பம்பர்’  ாப்பீடு  ட்ொயம் என்ற 

உத்ெைவு வாபஸ் 

‘பம்பர் டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ைங் ளுக்கு ஐந்து ஆண்டுக் ாை 

 ாப்பீடு  ட்ொயம் என்ற உத்ெைகவ ஜென்கை உயர்நீதிமன்றம் வாபஸ் 

ஜபற்றுள்ளது. ொகலவிபத்து மைைம்ஜொெர்பாை வழக்கு ஒன்றில், ‘பம்பர் 

டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ைங் ளுக்கு ஐந்து ஆண்டுக் ாை  ாப்பீடு 

 ட்ொயம் என்று ஜென்கை உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருந்ெது. ‘பம்பர் டூ 

பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ை உரிகமயாளர், ஓட்டுநர், வா ைத்தில் 

பயணிக்கும் அகைவருக்கும்  ாப்பீடு ஜெய்யப்படுகிறது. 

ஜெப்.1ஆம் மெதி முெல் விற் ப்படும் அகைத்து வா ைங் ளுக்கும் ‘பம்பர் 

டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் 5 ஆண்டு  ாப்பீடு  ட்ொயம் என்று ஜென்கை 

உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருந்ெ நிகலயில், ெற்மபாகெய சூழ்நிகலயில் 

அகைத்து வா ைங் ளுக்கும் ொத்தியமில்கல என்று எதிர்ெைப்பிைர் 

கூறியகெ அடுத்து, நீதிமன்றம் கூறிய உத்ெைவு வாபஸ் ஜபறப்பட்டுள்ளது. 

பயணி ளின் பாது ாப்பு  ருதி உரிய ெட்ெதிருத்ெங் ள்ஜ ாண்டு 

வைப்படும் என்று நம்புவொ  இந்ெ வழக்கிகை விொரித்ெ நீதிபதி 

கவத்தியநாென் அமர்வு கூறியுள்ளது. 

 

3.  ாவல்துகறயில் 134 மபருக்கு அண்ைா பெக் ங் ள்: மு  ஸ்ொலின் 

அறிவிப்பு 

 ாவல் துகறயில் 134 மபருக்கு நெப்பாண்டில் அண்ைா பெக் ங் ள் 

அளிக் ப்படும் எை முெல்வர் மு ஸ்ொலின் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து 

ஜவளியிட்ெ அறிவிப்பு: ெமிழ்நாட்டில்  ாவல், தீயகைப்பு, சிகறத்துகற, 

ஊர்க் ாவல், விைல்மைக  உள்ளிட்ெ பல்மவறு பிரிவு ளில் சிறப்பா ப் 

பணியாற்றும்  ாவலர் களப்பாைாட்டும் வக யில் ஒவ்மவார் ஆண்டும் 

ஜெப்ெம்பர்.15’இல் அண்ைா பிறந்ெ திைத்தின் மபாது முெலகமச்ெரின் 

பெக் ங் ள் அறிவிக் ப்பட்டு வருகின்றை. 

இந்ெ ஆண்டு  ாவல்துகறயில் இைண்ொம் நிகல  ாவலர் முெல்  ாவல் 

 ண் ாணிப்பாளர் வகையிலாை 100 பணியாளர் ள், தீயகைப்புத் 

துகறயில் எட்டு மபர், சிகறத் துகறயில் 10 மபர், ஊர்க் ாவல் பகெயில் 

5 மபர், விைல்மைக ப் பிரிவில் 2 மபர், ெெய அறிவியல் துகறயில் 2 

மபருக்கும் பெக் ங் ள் அளிக் ப்படும். மமலும், மதுகையில் உள்ள ெஞ்ெய் 

ஜெக்ஸ்கெல் என்ற நிறுவைத்தில் நெந்ெ விபத்தில் தீகய அகைக் ப் 

மபாைாடி உயிகைத் தியா ம் ஜெய்ெ ஏழு தீயகைப்பு வீைர் ளுக்கும் 

அண்ைா பெக் ங் ள் அளிக் ப்பெ உள்ளை. 

ஜமாத்ெமா  134 மபருக்கு பெக் ங் ள் வழங் ப்படுகிறது. இந்ெப் 

பெக் ங் ள் மவஜறாரு நாளில் அளிக் ப்படும். 

 

3. ‘ென்ெத் ஜொகலக் ாட்சி’ இன்று ஜொெக் ம் 

நாொளுமன்ற நெவடிக்க  கள மநைடி ஒளிபைப்பு ஜெய்வெற் ாை 

‘ென்ெத்’ ஜொகலக் ாட்சிகய குடியைசு துகைத்ெகலவர் ஜவங்க யா 

நாயுடு, பிைெமர் மமாடி, மக் ளகவத் ெகலவர் ஓம் பிர்லா ஆகிமயார் 

இகைந்து ஜொெக்கி கவக்கின்றைர். ெர்வமெெ ெைநாய  திைமாை 

ஜெப்.15’இல் இந்ெ ஜொகலக் ாட்சி மெைல் ஜொெங் ப்படுவொ  பிைெமர் 

அலுவல ம் ஜெரிவித்துள்ளது. 

கூட்ெத்ஜொெர் நகெஜபறும்மபாது மக் ளகவ நெவடிக்க  கள ‘மலாக் 

ெபா’ ஜொகலக் ாட்சியும், மாநிலங் ளகவ நெவடிக்க  கள ‘ைாஜ்ய 

ெபா’ ஜொகலக் ாட்சியும் மநைடியா  ஒளிபைப்பிவருகின்றை. அத்ஜொகல 

-க் ாட்சி கள ஒன்றா  இகைத்து ‘ென்ெத்’ என்ற ஜபயரில் ஒமை ஜொ 

-கலக் ாட்சியா  மாற்ற மத்திய அைசு  ெந்ெ பிப்ைவரியில் முடிஜவடுத்ெது. 

அென்படி இப்மபாது ென்ெத் ஜொகலக் ாட்சி அதி ாைபூர்வமா த்ஜொெக்கி 

கவக் ப்படுகிறது. இென்மூலமா  மக் ளகவ, மாநிலங் ளகவ 

நெவடிக்க  கள மக் ள் மநைடியா  அறிந்துஜ ாள்ளமுடியும். இதுெவிை 

மற்ற நாள் ளில் நாட்டின் ெைநாய  அகமப்பு ள், அைசு நிர்வா ம், 

திட்ெங் ள், ஜ ாள்க  ள் அமல்படுத்ெப்படும் விெம், இந்தியாவின் 

 லாொைம், வைலாற்றுத் ஜொன்கம, நாட்டுநலன்ொர்ந்ெ ஜெயல்பாடு ள் 

உள்ளிட்ெ நி ழ்ச்சி ள் ஒளிபைப்பாகும் என்று ஜெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

4. யுஎஸ் ஓபன்: ெக் ை நாற் ாலியில் இரு ொெகையாளர் ள்: ‘ம ால்ென் 

ஸ்லாம்’ ஜபற்றைர் குரூட், அல் ாட் 

யுஎஸ் ஓபன் ஜென்னிஸ் மபாட்டியில் மொம ாவிச் ொெகை பகெப்பாைா 

எை ெர்வமெெ விகளயாட்டு ைசி ர் ளும் ஆர்வத்துென்  வனித்துக் 

ஜ ாண்டிருந்ெ நிகலயில், அமெ யுஎஸ் ஓபனில் ெத்ெமின்றி இருவர் 

ெக் ைநாற் ாலியில் இருந்ெபடிமய ொெகை பகெத்திருக்கிறார் ள். 

US ஓபன் மபாட்டியில் ஆெவர், ம ளிர் ஒற்கறயர் மற்றும் இைட்கெயர் 

பிரிவு மபாட்டி ளுென், ெூனியர் பிரிவு மபாட்டி ளும், ெக் ை நாற் ாலியுெ 

-ன் விகளயாடும் மாற்றுத்திறைாளி ளுக் ாை மபாட்டி ளும் நெப்பது 

வழக் ம். அந்ெ வக யில் இந்ெ முகற ெக் ைநாற் ாலி வீைர், வீைாங்  

-கை ளுக் ா  நெத்ெப்பட்ெ மபாட்டியில் ம ளிர்பிரிவில் ஜநெர்லாந்தின் 

கெமெ டி குரூட் (24), ஆெவர் பிரிவில் ஆஸ்திமைலியாவின் கெலன் 

அல் ாட் (30) ொம்பியைாகியுள்ளைர். சிறப்பு என்ைஜவன்றால், இவர் ள் 

இருவமம இந்ெ ொம்பியன்ஷிப் பட்ெம்மூலம் ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ 

ொெகைகய எட்டியிருக்கிறார் ள். 

ஒமை ஜென்னிஸ்  ாலண்ெரில் வரும் 4 கிைாண்ட்ஸ்லாம் மபாட்டி ளிலும் 

ொம்பியைாகி, அமெ ஆண்டில் நகெஜபறும் ஒலிம்பிக் மபாட்டியிலும் 

ொம்பியன் ஆவமெ ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ எைப்படுகிறது. 

குரூட் மற்றும் அல் ாட் இருவருமம ெற்மபாது அத்ெக ய ொெகைகய 

எட்டியிருக்கிறார் ள். நெப்பு  ாலண்ெரில் ஏற்ஜ ைமவ ஆஸ்திமைலிய 

ஓபன், பிஜைஞ்சு ஓபன், விம்பிள்ென் ஆகியவற்றில் ம ாப்கப ஜவன்றிருந்ெ 

இருவரும், பின்ைர் மொக்கிமயா பாைாலிம்பிக்கிலும் ெங் ம் ஜவன்றிருந்ெ 

-ைர்.  கெசியா  ெற்மபாது நகெஜபற்ற யுஎஸ் ஓபனில் இருவருமம 

ொம்பியைாகி ம ால்ென் ஸ்லாம் கமல்  ல்கல எட்டியிருக்கிறார் ள்.  

இதில் ெக் ைநாற் ாலி மபாட்டியாளர் ளில் ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ ஜவன்ற 

முெல் மபாட்டியாளர் என்ற ஜபருகமகய குரூட் எட்ெ, அவகைத் 

ஜொெர்ந்து அல் ாட்டும் அமெ ொெகைகய பகெத்ொர்.  

கிைாண்ட்ஸ்லாமில் இதுவகை ொம்பியன் பட்ெம் 

கெமெ டி குரூட் 

ஆஸ்திமைலிய ஓபன் - 2018, 2019, 2021 

 

 



         

    

பிஜைஞ்சு ஓபன் - 2019, 2021 

விம்பிள்ென் - 2017, 2018, 2021 

US ஓபன் - 2018, 2019, 2020, 2021 (இைட்கெயர் பிரிவில் 12 பட்ெங் ள்) 

(பாைாலிம்பிக் - ஒரு ஜவள்ளி (2016), ஒரு ெங் ம் (2021) 

கெலன் அல் ாட் 

ஆஸ்திமைலிய ஓபன் - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021  

பிஜைஞ்சு ஓபன் - 2019, 2020, 2021 

விம்பிள்ென் - 2019, 2021 

US ஓபன் - 2015, 2018, 2021 (இைட்கெயர் பிரிவில் 8 பட்ெங் ள்) 

(பாைாலிம்பிக் - இரு ெங் ம் (2016, 2021) 

 

5. ஓய்வு ஜபற்றார் மலிங் ா 

இலங்க  கிரிக்ஜ ட் வீைர் லசித் மலிங் ா (38), அகைத்து விெமாை 

கிரிக்ஜ ட்டிலும் இருந்து ஓய்வுஜபறுவொ  அறிவித்ொர்.  

மவ ப்பந்துவீச்ொளைாை அவர், உலகின் முன்ைணி மபட்ஸ்மமன் ள் 

மிைளும் வக யில் யார்க் ர் பந்து ள் வீசுவதில் வல்லவைா  இருந்ொர். 

ஏற்ஜ ைமவ ஜெஸ்ட் மற்றும் ஒன்மெ கிரிக்ஜ ட்டிலிருந்து  ெந்ெ ெைவரி 

மாெம் ஓய்வு ஜபற்றிருந்ெ மலிங் ா, ெற்மபாது டி20 கிரிக்ஜ ட்டிலிருந்தும் 

ஓய்வுஜபறுவொ  அறிவித்துள்ளார். 

ெர்வமெெ கிரிக்ஜ ட்டில்  ெந்ெ 2004 ெூகலமாெம் ஆஸ்திமைலியாவுக்கு 

எதிைாை ஜெஸ்ட் ஜொெர்மூலம்  ளம் ண்ெ மலிங் ா,  கெசியா  2020 

மார்ச்சில் மமற்கிந்தியத் தீவு ளுக்கு எதிைாை T20 ஜொெரில் விகளயாடி 

-யிருந்ொர். IPL கிரிக்ஜ ட் மபாட்டியில் மும்கப இந்தியன்ஸ் அணிக் ா  

அவர் விகளயாடிைார். 

 

 



         

    

1. அண்மையில் பதவி விலகிய ஆளுநர் பபபி இராணி மைௌரியா, 

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்தின் ஆளுநராக இருந்தார்? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) உத்தரகாண்ட்  

✓ உத்தரகாண்ட் மாநில ஆளுநர் தேபி இராணி மமௌரியா தனது ேதவிக் 

காலம் முடிவதற்கு ஈராண்டுகளுக்கு முன்தே (2021 மசப்டம்ேர்.8) ேதவி 

விலகியுள்ளார். அவர்தனது ேதவிவிலகல் கடிதத்தத குடியரசுத்ததலவர் 

இராம்நாத் தகாவிந்திடம் வழங்கினார். அவர், கடந்த 2018 ஆகஸ்ட்.26 

அன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராக ேதவிதயற்றார். 

 

2. புவி அறிவியல் துமையில் ஒத்துமைப்பு குறித்து இந்தியாவிற்கும் 

எந்த நாட்டிற்கும் இமைபயயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு 

நடுவண் அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) ரஷ்யா  

ஈ) நியூசிலாந்து 

✓ இந்திய புவியியல் ஆய்வு நிறுவனம் மற்றும் உருசிய கூட்டதமப்பு 

சட்டங்களின்கீழ் நிறுவப்ேட்டுள்ள அரசுத்துதற நிறுவனமான ஜாயின்ட் 

ஸ்டாக் கம்மேனி ராஸ்ஜியாதலாஜியா இதடதய புவி அறிவியல் துதற 

-யில் ஒத்துதழப்தே தமம்ேடுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தத்தில் 

தகமயழுத்திட பிரதமர் தமாடி ததலதமயிலான அதமச்சரதவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

 

3. சில்சார் ைருத்துவக்கல்லூரி ைற்றும் ைருத்துவைமையில் சுகாதார 

உட்கட்ைமைப்மப வலுப்படுத்துவதற்காக, அஸ்ஸாம் ைாநில அரசு, 

எந்த அமைப்பபாடு கூட்டிமணந்துள்ளது? 

அ) இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம்  

ஆ) NTPC லிட் 

இ) AIIMS 

ஈ) ICMR 

✓ நிலக்கரி அதமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் (CIL) 

சில்சார் மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமதனயின் சுகாதார 

உட்கட்டதமப்தே வலுப்ேடுத்துவதற்காக அஸ்ஸாம் மாநில அரசின் நல 

வாழ்வு மற்றும் குடும்ேநலத்துதறயுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தத்தில் 

தகமயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய CSR முயற்சியில், CIL, `5 தகாடி 

மதிப்பீட்டில், சில்சார் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமதனயில் 

ICU வசதி மற்றும் மருத்துவ வாயு குழாய் ஆகியவற்தற அதமக்கும். 

 

4. அண்மையில், ரிசர்வ் வங்கியால் உைைடி திருத்த நைவடிக்மக 

(Prompt Corrective Action) கட்ைமைப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்ை மபாதுத் 

துமை வங்கி எது? 

அ) யூனியன் தேங்க் ஆப் இந்தியா 

ஆ) ேஞ்சாப் & சிந்து வங்கி 

இ) தேங்க் ஆப் இந்தியா 

ஈ) UCO வங்கி  

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது மோதுத்துதற வங்கியான UCO வங்கிதய 

நிதி மற்றும் கடன்விவரங்கதள தமம்ேடுத்துவதற்கான உடனடி திருத்த 

நடவடிக்தக கட்டதமப்பிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. இம்முடிவு, அவ்வங்கிக்கு 

கடன் வழங்குவதற்கு (குறிப்ோக ேரிந்துதரக்கப்ேட்ட விதிமுதறகளுக்கு 

உட்ேட்டு நிறுவனங்களுக்கு) அதிக சுதந்திரத்தத அளிக்கிறது. 

 

5. கல்விமய ஆபத்திலிருந்துப் பாதுகாப்பதற்காை சர்வபதச நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிை பததி எது? 

அ) மசப்டம்ேர் 9  ஆ) மசப்டம்ேர் 10 

இ) மசப்டம்ேர் 12 ஈ) மசப்டம்ேர் 15 

✓ கல்விதய ஆேத்திலிருந்துப் ோதுகாப்ேதற்கான சர்வததச நாள் மசப்9 

அன்று உலகளவில் கதடபிடிக்கப்ேடுகிறது. ஆேத்திலிருந்து கல்விதயப் 

ோதுகாப்ேதற்கான முதல் சர்வததச நாள், 2020 மசப்.9 அன்று அனுசரிக் 

-கப்ேட்டது. இராணுவ தமாதல்களால் ோதிக்கப்ேட்ட நாடுகளில் வாழும் 

குழந்ததகள் எதிர்மகாள்ளும் சிக்கல்கள் குறித்த விழிப்புணர்தவ 

ேரப்ேவும் இந்நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது. 

 

6. அண்மையில், TATA AIA ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவைத்தின் 

விளம்பரத் தூதுவராக அறிவிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ) ேஜ்ரங் புனியா 

ஆ) நீரஜ் தசாப்ரா  

இ) லவ்லினா தோர்தகாமெய்ன் 

ஈ) PV சிந்து 

✓ இந்திய தடகள வீரரும் ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்ேதக்கம் மவன்றவருமான 

நீரஜ் தசாப்ராதவ TATA AIA ஆயுள்காப்பீட்டு நிறுவனம் அதன் விளம்ேரத் 

தூதுவராக அறிவித்துள்ளது. நீரஜ் தசாப்ராவால் தகமயாப்ேமிடப்ேட்ட 

முதல் விளம்ேரத் தூதுவ கூட்டாண்தமதயயும் இது குறிக்கிறது. 

 

7. அண்மையில் இந்தியா, பின்வரும் எந்த நாட்டுைன் கைல்சார் 

விவகார பபச்சுவார்த்மதமய நைத்தியது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) ஜப்ோன்  

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ 2021 மசப்.9 அன்று இந்தியாவும் ஜப்ோனும் தங்கள் ஆறாவது கடல்சார் 

விவகார தேச்சுவார்த்தததய மமய்நிகர் வடிவத்தில் நடத்தின. கடல்சார் 

ோதுகாப்புச்சூழல், பிராந்திய ஒத்துதழப்பு நடவடிக்தககள் & இந்ததா-

ேசிபிக் பிராந்தியத்தில் இருநாடுகளுக்கிதடதயயான ஒத்துதழப்புக்கா 

-ன வாய்ப்புகள்ேற்றிய ஆதலாசதனகள் இதில் கலந்துதரயாடப்ேட்டன. 

 

8. சமீபத்தில், குடிமபயர்ந்பதாரின் பாதுகாவலர்களின் நான்காவது 

ைாநாட்டில் சிைப்புமர வைங்கிய மவளியுைவு இமணயமைச்சர் யார்? 

அ) நித்யானந்த் ராய் 

ஆ) V முரளீதரன்  

இ) அனுராக் தாக்கூர் 

ஈ) ோபுல் சுப்ரிதயா 

✓ குடிமேயர்ந்ததாரின் ோதுகாவலர்களின் நான்காவது மாநாடு மசப்.10 

அன்று நதடமேற்றது. கடந்த 1983ஆம் ஆண்டில் இதத தததியில்தான் 

குடிமேயர்வுச்சட்டம் இயற்றப்ேட்டது. இதன்சமயம், மவளியுறவு இதண 

அதமச்சர் V முரளீதரன் சிறப்புதர ஆற்றினார். அப்தோது, புதிய இடங்கள் 

மற்றும் வாய்ப்புகள்ேற்றி இதளதயார்களுக்கும் மதாழிலாளர்களுக்கும் 

மதரிவிப்ேதில் குடிமேயர்ந்ததாரின் ோதுகாவலர்கள் வகிக்கும் முக்கியப் 

ேங்கு குறித்து அவர் சிறப்பித்துத் மதரிவித்தார். 

 

9. டிஜிட்ைல் ைக்கள்மதாமக கடிகாரம் திைக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

அ) தெதராோத் 

ஆ) மும்தே 

இ) நாக்பூர் 

ஈ) தில்லி  

✓ மக்கள்மதாதக, மனித முதலீடு மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சி குறித்த 

கருத்தரங்கிற்கு, மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ேநலத்துதற இதண 

அதமச்சர் டாக்டர் ோரதி பிரவீன் ேவார் ததலதமதாங்கினார். தில்லி 

ேல்கதலயில் உள்ள மோருளாதார வளர்ச்சி தமயத்தில், டிஜிட்டல் 

மக்கள்மதாதக கடிகாரத்தத, அவர் திறந்து தவத்தார். 

✓ Dr தீோஞ்சலி ெலாய் மற்றும் Dr சுதரஷ் சர்மா எழுதிய ‘அஸ்ஸாமில் 

குழந்தத மற்றும் குழந்தத இறப்பு - மக்கள்மதாதக மற்றும் சமூக-

மோருளாதார மதாடர்புகள்’ என்ற நூல், HMIS சிற்தறடு, மதிப்பீட்டு 

தகதயடு ஆகியவற்தற மத்திய இதணயதமச்சர் மவளியிட்டார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10. பஞ்சாபின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ) R N இரவி 

ஆ) ேன்வாரிலால் புதராகித்  

இ) குர்மித் சிங் 

ஈ) மஜகதீப் தங்கர் 

✓ ேஞ்சாப் மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக தமிழ்நாடு ஆளுநர் ேன்வாரிலால் 

புதராகித்தத குடியரசுத்ததலவர் இராம்நாத் தகாவிந்த் நியமித்துள்ளார். 

 


1. மதாதல மதாடர்பு துதறயில் முக்கிய சீர்திருத்தங்களுக்கு மத்திய 

அதமச்சரதவ ஒப்புதல் 

மதாதல மதாடர்பு துதறயில் அதமப்பு மற்றும் மசயல்முதற 

சீர்த்திருத்தங்களுக்கு பிரதமர் திரு நதரந்திர தமாடி ததலதமயிலான 

மத்திய அதமச்சரதவ இன்று ஒப்புதல் அளித்தது. இது தவதல 

வாய்ப்தே உருவாக்கி ோதுகாக்கும், ஆதராக்கியமான தோட்டிதய 

ஊக்குவிக்கும், நுகர்தவார் நலதன ோதுகாக்கும், ேணப்புழக்கத்தத 

ஏற்ேடுத்தும், முதலீட்தட ஊக்குவிக்கும் மற்றும் மதாதல மதாடர்பு 

தசதவ அளிப்ேவர்கள் மீதான ஒழுங்குமுதற சுதமதய குதறக்கும்.  

மகாதரானா சவால்கதள எதிர்மகாள்வதில் மதாதல மதாடர்பு 

துதறயின் சிறப்ோன மசயல்ோடுகளின் பின்னணியில், ஆன்தலன் 

கல்வி, வீட்டிலிருந்தத ேணியாற்றுதல், காமணாலி காட்சி கூட்டம், சமூக 

ஊடகம் மூலம் தனிநேர்கள் இதடதயயான மதாடர்பு அதிகரிப்பு 

ஆகியவற்றால் இதணயதள தடட்டா நுகர்வு மிகவும் அதிகரித்துள்ளதால், 

இந்த சீர்திருத்த நடவடிக்தககள், பிராட் தேண்ட் மற்றும் மதாதல 

மதாடர்பின் ஊடுருவல் மற்றும் ேரவதல தமலும் ஊக்குவிக்கும். 

வலுவான மதாதல மதாடர்பு என்ற பிரதமரின் மதாதலதநாக்தக, 

மத்திய அதமச்சரதவயின் முடிவு வலுப்ேடுத்துகிறது. தோட்டி மற்றும் 

நுகர்தவார் ததர்வு, அதனத்தும் உள்ளடங்கிய வளர்ச்சிக்கான 

அந்திதயாதயா மற்றும் பின்தங்கிய ேகுதிகதள முன்னுக்கு மகாண்டு 

வருதல், ஆகியவற்றுடன் இதணக்கப்ேடாதவர்கதள உலகளாவிய 

பிராட்தேண்ட் இதணக்கும். இந்த சீர்திருத்தம், 4ஜி ேரவதல 

ஊக்குவிக்கும், ேணப்புழக்கத்தத புகுத்தும், 5ஜி வதலயதமப்புக்கான 

முதலீட்டு சூழதல ஏற்ேடுத்தும். மதாதல மதாடர்பு தசதவ 

அளிப்ேவர்களுக்கான 9 அதமப்பு சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் 5 மசயல்ோட்டு 

சீர்திருத்தங்கள் கீதழ மகாடுக்கப்ேட்டுள்ளன. 

அதமப்பு சீர்திருத்தங்கள்: 

1. சரிமசய்யப்ேட்ட மமாத்த வருவாய் சீரதமப்பு: மதாதலமதாடர்பு அல்லாத 

வருவாய் சரிமசய்யப்ேட்ட மமாத்த வருவாயின் வதரயதறயிலிருந்து 

விலக்கப்ேடும். 

2. வங்கி உத்திரவாதங்கள் சீரதமப்பு: உரிமம் கட்டணம் மற்றும் இதர 

கட்டணங்கள் மீதான வங்கி உத்திரவாத தததவகள் 80 சதவீதம் 

குதறப்பு. 

3. வட்டி விகிதங்கள் சீரதமப்பு / அேராதங்கள் நீக்கம். 

4. இனிதமல் நதடமேறும் ஏலங்களுக்கு வங்கி உத்திரவாதம் 

தததவயில்தல. 

5. அதலக்கற்தற (ஸ்மேக்டரம்) ஏலம் எடுக்கும் காலம் 20 

ஆண்டிலிருந்து 30 ஆண்டுகளாக அதிகரிப்பு. 

6. எதிர்கால ஏலங்களில் மேறப்ேடும் அதலக்கற்தறகதள, 10 

ஆண்டுகளுக்குப்பின் ஒப்ேதடக்கலாம். 

7. ஏலத்தில் மேறப்ேடும் அதலக்கற்தறக்கு அதலக்கற்தற ேயன்ோட்டு 

கட்டணம் வசூலிக்கப்ேடாது. 

8. அதலக்கற்தற ேகிர்வு ஊக்குவிக்கப்ேடும். 

9. மூதலீட்தட ஊக்குவிக்க, மதாதல மதாடர்பு துதறயில் 100 சதவீத 

அன்னிய தநரடி முதலீட்டுக்கு அனுமதி 

மசயல்ோட்டு சீர்திருத்தங்கள்: 

1. அதலக்கற்தற ஏலம், ஒவ்மவாரு நிதியாண்டில் கதடசி காலாண்டில் 

நதடமேறும். 

2. எளிதாக மதாழில் மசய்வது ஊக்குவிக்கப்ேடும். 

3. வாடிக்தகயாளர்ேற்றி அறியும் முதறயில் சீர்திருத்தங்கள்: 

வாடிக்தகயாளரின் சுய தகவல்களுக்கு அனுமதி. 

4. வாடிக்தகயாளர் விவரம் ேற்றிய ேடிவங்கள் டிஜிட்டல் முதறயில் 

தசமிக்கப்ேடும். 

 

2. ரஷியாவில் ‘எஸ்சிஓ’ நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் ேயிற்சி: இந்தியா 

ேங்தகற்பு 

ரஷியாவில் நதடமேறும் ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பு (எஸ்சிஓ) 

நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் ேயிற்சியில் இந்தியா ேங்தகற்றுள்ளது.  

ேயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான கூட்டு ராணுவத் தாக்குதல் ேயிற்சி 

ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு நாடுகளிதடதய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுதற நதடமேற்று வருகிறது. இதன் 6-ஆவது கட்டப் ேயிற்சி மசப்.13 

-25ஆம் தததி வதர ரஷியாவின் ஆரன்மேர்க் ேகுதியில் நதடமேறுகிறது.  

ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பின் உறுப்பு நாடுகள் இதடதயயான 

உறதவ தமம்ேடுத்துவதும், ேல்தவறு நாடுகளின் ராணுவ 

வீரர்களுக்குத் ததலதம தாங்கும் வதகயில் ராணுவ தளேதிகளின் 

மசயல்திறதன வலுப்ேடுத்துவதும் இந்தப் ேயிற்சியின் தநாக்கமாகும். 

இந்தியாவின் சார்பில் 38 இந்திய விமானப்ேதட வீரர்கள் உள்ேட 200 

ராணுவ வீரர்கள் இந்தப் ேயிற்சியில் இடம்மேற்றுள்ளனர் என்று இந்திய 

ராணுவம் மதரிவித்துள்ளது. ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பு 

நாடுகளின் ஆயுதப் ேதடகள் இதடதய சிறந்த ேயிற்சி முதறகதள 

ேரிமாறிக்மகாள்ள இப்ேயிற்சி ஏதுவாக இருக்கும். 2001இல் உருவாக்கப்ே 

-ட்ட ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பில் (SCO) ரஷியா, சீனா, கிர்கி 

-ஸ்தான், கஜகஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்மேகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் 

முதலில் இடம்மேற்றிருந்தன. 2017இல் இந்தியா, ோகிஸ்தானும் நிரந்தர 

உறுப்பினர்களாக இதணந்தன. 

 

3. இதணய குற்றங்கள்: 2020-இல் 11.8 சதவீதம் அதிகரிப்பு 

இந்தியாவில் இதணய குற்றங்கள் (தசேர் கிதரம்) மதாடர்ோக 2020-

ஆம் ஆண்டில் 50,035 வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டிருப்ேதும், இது 

முந்ததய ஆண்தடக் காட்டிலும் 11.8 சதவீதம் கூடுதல் என்ேதும் ததசிய 

குற்றப் ேதிவுத் துதற (என்சிஆர்பி) புள்ளிவிவரத்தின் மூலம் 

மதரியவந்துள்ளது. இவற்றில் 578 வழக்குகள், சமூக ஊடகங்களில் 

தோலியான மசய்திகதள மவளியிட்டது மதாடர்ோனதவயாகும். 972 

வழக்குகள் மேண்கள் மற்றும் குழந்ததகதள சமூக ஊடகங்கள் 

உள்ளிட்ட இதணயவழியில் பின்மதாடர்ந்து மதால்தல மகாடுத்தல் 

மதாடர்ோனதவ. தோலியான சுயவிவரப் ேதிவு மதாடர்ோக 149 

வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. இதணயவழியில் தகவல் திருட்டு 

மதாடர்ோக 98 வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. 

2020-இல் ேதிவு மசய்யப்ேட்ட இதணய குற்ற வழக்குகளில், 

குற்றத்துக்கான தநாக்கத்ததப் மோருத்தவதர 60.2 சதவீதம் தமாசடி 

திட்டத்துடன் நதடமேற்றுள்ளன. அதாவது, 50,035 வழக்குகளில் 

30,142 வழக்குகள் தமாசடி திட்டத்துடன் தமற்மகாள்ளப்ேட்ட 

குற்றங்களாகும். இதற்கு அடுத்தேடியாக, 6.6 சதவீதம் (3,293 வழக்குகள்) 

ோலியல் அத்துமீறல் மதாடர்ோன வழக்குகள், மிரட்டி ேணம் ேறித்தல் 

மதாடர்ோக 4.9 சதவீத (2,440 வழக்குகள்) வழக்குகள் ேதிவு 

மசய்யப்ேட்டுள்ளதாக என்சிஆர்பி புள்ளிவிவரங்கள் மதரிவிக்கின்றன.  

வழக்குப் ேதிவில் உ.பி. முதலிடம்: 

அதிக இதணய குற்ற வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேடும் மாநிலங்கதளப் 

மோருத்தவதர 11,097 வழக்குகளுடன் உத்தர பிதரதசம் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. அதற்கு அடுத்தேடியாக கர்நாடகம் (10,741 வழக்குகள்), 

மகாராஷ்டிரம் (5,496), மதலங்கானா (5,024), அஸ்ஸாம் (3,530) ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன. 

கர்நாடகத்தில் அதிக குற்றங்கள்: அதத தநரம், இதணய குற்றங்கள் 

அதிகம் நதடமேறும் மாநிலங்களில் 16.2 சதவீத குற்றங்களுடன் 

கர்நாடகம் முதலிடம் வகிக்கிறது. அதற்கு அடுத்தேடியாக மதலங்கானா 

(13.4 சதவீதம்), அஸ்ஸாம் (10.1 சதவீதம்), உத்தர பிரததசம் (4.8 சதவீதம்), 

மகாராஷ்டிரம் (4.4 சதவீதம்) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

ததலநகர் தில்லியில் 2020-ஆம் ஆண்டில் 168 இதணய குற்ற 

வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. குற்றங்களின் விகிதம் 0.8 

சதவீதமாக உளளது என்றும் என்சிஆர்பி புள்ளிவிவரங்களில் 

மதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் 

ேதிவு மசய்யப்ேட்ட இதணய குற்றங்களின் எண்ணிக்தக 44,735 

 



         

    

ஆகும். 2018-ஆம் ஆண்டில் 27,248 இதணய குற்ற வழக்குகள் ேதிவு 

மசய்யப்ேட்டிருந்தன என்ேது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. தடகள சாம்பியன்ஷிப்: ேவித்ரா மவங்கதடஷ் மவற்றி 

ததசிய ஓேன் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தோட்டியில் கம்பு ஊன்றித் 

தாண்டுதல் தோட்டியில் தமிழக வீராங்கதன ேவித்ரா மவங்கதடஷ் 

முதலிடம் பிடித்தார். அவர் 3.90 மீ தாண்டி முதலிடம் பிடிக்க, ரயில்தவ 

-சின் மரியா மஜய்சன் (3.80 மீ), கிருஷ்ணா ராச்சன் (3.60 மீ) ஆகிதயார் 

2 மற்றும் 3-ஆம் இடங்கதளப் பிடித்தனர். 

5,000 மீ ஓட்டத்தில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவில் முதறதய ரயில்தவ 

தோட்டியாளர்கள் அபிதஷக் ோல், ோருல் மசௌதரி ஆகிதயார் சாம்பியன் 

ஆகினர். அபிதஷக் 14 நிமிஷம் 16.35 மநாடிகளில் இலக்தக எட்டி 

முதலிடம் பிடிக்க, சர்வீசஸ் வீரர்கள் தர்தமந்தர் (14:17.20) இரண்டாம் 

இடம், அஜய்குமார் (14:20.98) மூன்றாமிடம் பிடித்தனர். மகளிர் பிரிவில் 

ோருல் 15 நிமிஷம் 59.69 விநாடிகளில் இலக்தக எட்ட, மகாராஷ்டிரத்தி 

-ன் தகாமல் சந்திரகாந்த் (16:01), சஞ்சீவனி ோேர் ஜாதவ் (16:19) ஆகிதயா 

-ர் அடுத்த இரு இடங்கதளப் பிடித்தனர். 

 

5. மாரியப்ேனுக்கு ‘தம ஸ்டாம்ப்’ வழங்கி மகௌரவித்த தோல்துதற 

ோரா ஒலிம்பிக்கில் மவள்ளிப்ேதக்கம் மவன்ற மாரியப்ேனுக்கு ‘தம 

ஸ்டாம்ப்’ மகாடுத்து அஞ்சல் துதற மகளரவித்துள்ளது. 

 

 

 



         

    

1. குஜராத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றவர் ோர்? 

அ) பூபேந்திர ேபேல்  

ஆ) ஆச்சார்யா பேவ்ரத் 

இ) ஆனந்திபேன் ேபேல் 

ஈ) புஷ்கர் சிங் ோமி 

✓ குஜராத் மாநில முேலமமச்சராக பூபேந்திர ேபேல் ேேவிபயற்றார். காந்தி 

நகரிலுள்ள ஆளுநர் மாளிமகயில், ஆளுநர் ஆச்சார்யா பேவ்ரத் ேேவிப் 

பிரமாணம் பசய்துமைத்ோர். அைர் குஜராத் மாநிலத்தின் கட்பலாடியா 

போகுதியின் சட்ேமன்ற உறுப்பினராைார். பசப்.13 அன்று விஜய் ரூோனி 

ேனது ேேவிமய ராஜினாமா பசய்ேபிறகு, பூபேந்திர ேபேல் குஜராத்தின் 

முேலமமச்சரானார். 

 

2. ைத்திே நிலக்கரி வேல்கள் நிறுவனத்தின் திறந்தவவளி சுரங்கத் 

-தில் பணிபுரிந்த முதல் வபண் அகழ்வாய்வுப் வபாறிோளர் ோர்? 

அ) அகன்க்ஷா குமாரி 

ஆ) சிைாங்கி சிங் 

இ) ோைனா காந்த் 

ஈ) ஷிைானி மீனா  

✓ பஜாத்பூர் ஐஐடி’இன் முன்னாள் மாணைரான ஷிைானி மீனா, இந்திய 

நிலக்கரி நிறுைனத்தின் பிரிைான (CCL) மத்திய நிலக்கரி ையல்கள் 

நிறுைனத்தின் திறந்ேபைளி சுரங்கத்தில் ேணிபுரிந்ே முேல் பேண் 

அகழ்ைாய்வு போறியாளர் ஆைார். 

✓ நிலக்கரி சுரங்கத்தின் முக்கிய நிறுைனங்களுள் ஒன்றான CCL’இன் 

ராஜ்ரப்ோ திட்ேத்தில் அைர் நியமிக்கப்ேடுைார். ேற்போது ைமர இந்ேப் 

ேேவிமய ஆண்கபள ைகித்து ைருகின்றனர். ஜார்க்கண்டில் உள்ள 

ைேக்கு கரன்புரா ேகுதியிலுள்ள CCL’இன் சூரியில் நிலத்ேடி சுரங்கத்தில் 

ேணிபுரியும் நிலக்கரி இந்தியாவின் முேல் பேண் சுரங்கப்போறியாளராக 

அகன்க்ஷா குமாரி ஆனார். 

 

3. வலபனானின் புதிே பிரதைராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ோர்? 

அ) ஹசன் மேயப் 

ஆ) அஜீஸ் அகன்னூச் 

இ) நஜிப் மிகடி  

ஈ) மமக்பகல் ஔன் 

✓ பேரழிவு ேந்ே பேய்ரூட் துமறமுக பைடிவிேத்மே போேர்ந்து, முந்மேய 

நிர்ைாகம் ேேவி விலகிய ஓர் ஆண்டுக்குப் பிறகு பலேனானில் புதிய 

அரசாங்கம் அறிவிக்கப்ேட்ேது. பலேனானின் மிகப்பேரிய ேணக்காரரான 

நஜிப் மிகடி பிரேமராகிறார். அைர் இேற்கு முன்பு இரண்டு முமற பிரேமர் 

ேேவிைகித்துள்ளார். 

 

4. வைாராக்யகாவின் பிரதைராக நிேமிக்கப்பட்டவர் ோர்? 

அ) பமௌபல ஹாபித் எலலாமி 

ஆ) அஜீஸ் அகன்னூச்  

இ) நிசார் ேரகா 

ஈ) அஜீஸ் ரப்ோ  

✓ பமாராக்பகா மன்னர் ஆறாம் முகமது, பேசிய விடுேமலப் பேரணியின் 

அஜீஸ் அகன்பனாச்மச பிரேமராக நியமித்து, அைமர அரசாங்கத்மே 

அமமக்கவும் கூறினார். பசப்ேம்ேர்.8 அன்று நமேபேற்ற நாோளுமன்றத் 

பேர்ேலில் அக்கட்சி மிகப்பேரிய கட்சியாக உருபைடுத்ேது. பமாராக்பகா 

-வில், அரசியல்ைாதிகளுக்கு மட்டுப்ேடுத்ேப்ேட்ே அதிகாரங்கள் மட்டுபம 

உள்ளன; முக்கிய முடிவுகள் அமனத்தும் மன்னரிேபம உள்ளன. 

 

5. ‘Human Rights and Terrorism in India’ என்ற நூலின் ஆசிரிேர் 

ோர்? 

அ) அஜித் போைல் 

ஆ) சுப்பிரமணியன் சுைாமி  

இ) பிபின் ராைத் 

ஈ) சசி ேரூர் 

✓ கேந்ே 1999ஆம் ஆண்டில் ஆப்கானிஸ்ோனின் காந்ேகாரில் கேத்ேப்ேட்ே 

இந்தியன் ஏர்மலன்ஸ் விமானப்ேயணிகளுக்கு ஈோக மூன்று 

ேயங்கரைாதிகமள விடுவித்ேது, இந்தியாவின் நவீனகால ைரலாற்றில் 

ேயங்கரைாதிகளிேம் “பமாசமாக சரணமேேல்” என்று ோஜக நாோளு 

மன்ற உறுப்பினர் சுப்பிரமணியன் சுைாமி கூறினார். 

✓ அரசியலமமப்ோல் அனுமதிக்கப்ேட்ே மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்ோல் 

நியாயப்ேடுத்ேப்ேட்ே கட்டுப்ோடுகளுக்குள், ேயங்கரைாேத்மே எவ்ைாறு 

எதிர்த்துப் போராடுைது என்ேமே விளக்கும் “Human Rights and 

Terrorism in India” என்ற நூமல அைர் பைளியிட்டுள்ளார். 

 

6. உத்தரகண்ட் ைாநிலத்தின் புதிே ஆளுநராக நிேமிக்கப்பட்டு 

உள்ளவர் ோர்? 

அ) ஆச்சார்யா பேவ்ரத் 

ஆ) பேபி ராணி பமௌரியா 

இ) ேண்ோரு ேத்ோத்பரயா 

ஈ) குர்மித் சிங்  

✓ ராணுை துமணத்ேமலைராக இருந்து ஓய்வுபேற்ற Lt.பஜனரல் குர்மித் 

சிங், உத்ேரகண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். 

இைருக்குமுன் அந்ேப் ேேவிமய ைகித்து ைந்ே பேபி இராணி பமௌரியா 

ேேவி விலகியதிலிருந்து அப்ேேவி காலியாகபை இருந்ேது. 

 

7. ைருந்துகள், அழகுசாதனப் வபாருட்கள் ைற்றும் ைருத்துவ 

சாதனங்களுக்கான புதிே சட்டத்மத உருவாக்குவதற்காக, புதிதாக 

உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கக் குழுவின் தமலவர் ோர்? 

அ) ேல்ராம் ோர்கைா 

ஆ) ரன்தீப் குபலரியா 

இ) V G பசாமனி  

ஈ) ககன்தீப் காங் 

✓ மருந்துகள், அழகுசாேனப் போருட்கள் மற்றும் மருத்துை சாேனங்களுக் 

-கான புதிய சட்ேத்மே உருைாக்குைேற்காக எட்டு உறுப்பினர்கள் 

பகாண்ே குழுமை அரசாங்கம் அமமத்துள்ளது. இக்குழுவிற்கு இந்திய 

ேமலமம மருந்துக்கட்டுப்ோட்ோளர் ோக்ேர் V G பசாமனி ேமலமம 

ோங்குகிறார். 1940ஆம் ஆண்டு மருந்துகள் மற்றும் ஒப்ேமன சட்ேமானது 

மருந்துகள், ஒப்ேமன மற்றும் மருத்துை சாேனங்களின் இறக்குமதி, 

உற்ேத்தி, விநிபயாகம் மற்றும் விற்ேமனமய ஒழுங்குேடுத்துகிறது. 

இந்ேச் சட்ேம் அவ்ைப்போது திருத்ேப்ேடுகிறது. கமேசியாக 2008’இல் 

இந்ேச் சட்ேம் திருத்ேஞ்பசய்யப்ேட்ேது. 

 

8. 13ஆவது BRICS உச்சிைாநாட்டிற்கு தமலமைதாங்கிேவர் ோர்? 

அ) ஜி ஜின்பிங் 

ஆ) நபரந்திர பமாடி  

இ) விளாடிமிர் புதின் 

ஈ) சிரில் ராமபோசா 

✓ 13ஆைது BRICS உச்சிமாநாட்டிற்கு பிரேமர் பமாடி ேமலமமைகித்ோர். 

“BRICS@15: Intra BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and 

Consensus” என்ேமே இந்ே உச்சிமாநாட்டின் கருப்போருளாக இந்தியா 

பேர்ந்பேடுத்ேது. BRICS ேமலைர்களான பிபரசில் அதிேர் பஜய்ர் 

போல்சனாபரா, ரஷ்ய அதிேர் விளாடிமிர் புதின், சீன அதிேர் ஜி ஜின்பிங், 

பேன்னாப்பிரிக்க அதிேர் சிரில் ராமபோசா ஆகிபயார் உச்சிமாநாட்டில் 

ேங்பகற்றனர். 

✓ இந்தியாவின் BRICS ேமலமம போறுப்பின் போது ேல்பைறு புதிய முன் 

முயற்சிகள் சாத்தியமாகின. BRICS டிஜிட்ேல் நலைாழ்வு மாநாடு, 

ேல்முமன சீர்திருத்ேங்கள் குறித்ே BRICS அமமச்சர்களின் முேல் 

கூட்ேறிக்மக, BRICS ேயங்கரைாே எதிர்ப்பு திட்ேம், போமலதூர 

திறனறி பசயற்மகக்பகாள்கள் துமறயில் ஒத்துமழப்புக்கான ஒப்ேந்ேம், 

BRICS பமய்நிகர் ேடுப்பூசி ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ோட்டு மமயம், ேசுமம 

சுற்றுலாவுக்கான BRICS கூட்ேணி ஆகியமை இைற்றில் அேங்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ‘bob World’ என்ற வபேரில் தனது டிஜிட்டல் வங்கி தளத்மத 

வதாடங்கியுள்ள வங்கி எது? 

அ) இந்தியன் ைங்கி 

ஆ) ேந்ேன் ைங்கி 

இ) ேபராோ வங்கி  

ஈ) ோசிம் ேங்கா கிராமின் ைங்கி 

✓ அமனத்து ைங்கியியல் பசமைகமளயும் ஒபர கூமரயின்கீழ் ைழங்கும் 

பநாக்கில் ேபராோ ைங்கி ேனது டிஜிட்ேல் ைங்கி ேளத்மே ‘bob World’ 

என்ற பெயரில் அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. பசமிப்பு, முேலீடு, கேன் மற்றும் 

ைாங்கு ஆகிய நான்கு முக்கிய தூண்களின்கீழ், ைங்கித் ேயாரிப்புகள் 

மற்றும் பசமைகளின் ேரந்ே ைசதிமய இது ைழங்கும். 

 

10.இந்திே ஏற்றுைதி-இறக்குைதி வங்கியின் (EXIM வங்கி) நிர்வாக 

இேக்குநராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ோர்? 

அ) ஹர்ஷ பூபேந்திர ேங்காரி  

ஆ) பேவிட் ரஸ்கின்ஹா 

இ) சக்திகாந்ே ோஸ் 

ஈ) நிருபேந்திர மிஸ்ரா 

✓ இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி ைங்கியின் நிர்ைாக இயக்குநராக ஹர்ஷ 

பூபேந்திர ேங்காரிமய அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது. ேற்போது EXIM 

ைங்கியின் துமண நிர்ைாக இயக்குநராக இருந்து ைரும் ேங்காரி, 3 

ஆண்டு காலத்திற்பகா அல்லது அரசாங்கத்தின் அடுத்ே உத்ேரவு ைரும் 

ைமரபயா இந்ேப் போறுப்பில் இருப்ோர். 

 


1. திருச்பசந்தூர், சமயபுரம், திருத்ேணி பகாவில்களில் முழுபநர 

அன்னோனம் திட்ேம்: முேல்ைர் போேக்கி மைத்ோர் 

திருச்பசந்தூர் சுப்பிரமணிய சுைாமி பகாவில், சமயபுரம் மாரியம்மன் 

பகாவில், திருத்ேணி சுப்பிரமணிய சுைாமி பகாவில் ஆகிய பகாவில்களி 

-ல் நாள் முழுைதும் அன்னோனம் ைழங்கும் திட்ேத்மே முேல்ைர் முக 

ஸ்ோலின் ேமலமமச்பசயலகத்திலிருந்து காபணாலி காட்சி ைாயிலாக 

போேக்கிமைத்ோர். 

ஏற்கனபை, ேழனி ேண்ோயுேோணி சுைாமி பகாவில், திருைரங்கம் 

அரங்கநாேசுைாமி பகாவில் ஆகியைற்றில் நாள் முழுைதும் அன்னோனம் 

ைழங்கும் திட்ேம் பசயல்ேட்டுைருகிறது. ேற்போமேய 3 பகாவில்கமளயு 

-ம் பசர்த்து பமாத்ேம் 5 பகாவில்களில் நாள் முழுைதும் அன்னோனம் 

ைழங்கும் திட்ேம் பசயல்ேடுத்ேப்ேடுகிறது. ேமிழகத்தில் பமாத்ேம் 754 

பகாவில்களில் மதியம் அன்னோனம் ைழங்கப்ேட்டு ைருகிறது. 

 

2. அரசுப்ேணிகளுக்கான பநரடி நியமன ையது 32ஆக உயர்வு 

அரசுப்ேணிகளுக்கான பநரடி நியமன ையது ைரம்மே 32ஆக உயர்த்தி 

ேமிழக அரசு அரசாமண பைளியிட்ேது. சட்ேப்பேரமையில் மனிேைள 

பமலாண்மமத் துமற மானியக் பகாரிக்மக மீோன விைாேத்தின்போது 

நிதியமமச்சர் ேழனிபைல் தியாகராஜன் கபரானா பேருந்போற்று கார 

-ணமாக ேணியாளர் பேரிவு முகமமகளால் நேத்ேப்ேடும் அரசுப் ேணிக 

-ளுக்கான போட்டித் பேர்வுகள் ோமேமானோல், பநரடி நியமன ையது 

உச்சைரம்பு இரண்டு ஆண்டுகள் உயர்த்ேப்ேடும் என அறிவித்திருந்ோர்.  

அேன்ேடி அரசுப்ேணிகளில் பநரடி நியமனத்துக்கான ையது ைரம்மே 

30லிருந்து 32ஆக உயர்த்தி ேமிழக அரசு அரசாமண பைளியிட்டுள்ளது. 

கருமண அடிப்ேமே ேணி நியமன ையது உச்சைரம்பில் எந்ேவிே 

மாற்றம் இல்மல எனவும் கூறப்ேட்டுள்ளது. 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 4% இேஒதுக்கீடு: 

பமலும் அரசு பைமலைாய்ப்புகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 4% 

இேஒதுக்கீட்மே உறுதிபசய்ைேற்காக அமனத்துத் துமறகளிலும் கண் 

-காணிப்பு அதிகாரிகமள நியமிக்கவும் ேமிழக அரசு உத்ேரவிட்டுள்ளது. 

 

3. 17-09-2021 – ஈ பவ ரா பெரியாரின் 143ஆவது பிறந்தநாள். 

 

4. எல்பலார்க்கும் எல்லாம்; சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழு அமமக்க 

முடிவு: முேல்ைர் ஸ்ோலின் 

சமூகநீதி அளவுபகாலானது சட்ேப்ேடி உள்ளது. ஆனால் முழுமமயாகச் 

பசயல்ேடுத்ேப்ேடுகிறோ என்ேமேக் கண்காணிப்ேேற்காகத் ேமிழ்நாடு 

அரசால் ஒரு கண்காணிப்புக் குழு அமமக்க முடிபைடுக்கப்ேட்டுள்ளது 

என்று முேல்ைர் ஸ்ோலின் பேரிவித்துள்ளார். 

கல்வி, பைமலைாய்ப்பு, ேேவிகள், ேேவி உயர்வுகள், நியமனங்கள் 

ஆகியைற்றில் சமூக நீதி அளவுபகால் முமறயாக, முழுமமயாகப் 

பின்ேற்றப்ேடுகிறோ என்ேமே இக்குழு கண்காணிக்கும்; ைழிகாட்டும்; 

பசயல்ேடுத்தும். சரியாக நமேமுமறப்ேடுத்ேப்ேோவிட்ோல் உரிய 

நேைடிக்மக எடுக்க அரசுக்கு இக்குழு ேரிந்துமர பசய்யும். இேற்கான 

விதிமுமறகள் விமரவில் பைளியிேப்ேடும். இதில் அரசு அதிகாரிகள், 

கல்வியாளர்கள், சட்ே ைல்லுநர்கள் இேம்பேறுைார்கள். 

1916ஆம் ஆண்டு பேன்னிந்திய நல உரிமமச் சங்கம் என்ற பேயரால் 

போேங்கப்ேட்ே நீதிக்கட்சியானது அன்மறய பசன்மன மாகாணத்தில் 

சமூக நீதி, தீண்ோமம ஒழிப்பு, ஒடுக்கப்ேட்போர் உரிமம, சுயாட்சிக் 

கருத்துகள் ஆகியைற்றுக்காகக் குரல் பகாடுத்ேது. 1920ஆம் ஆண்டு 

நேந்ே முேல் பேர்ேலில் பைன்ற நீதிக்கட்சி ஆட்சியானது இேமனப் 

ேல்பைறு அரசாமணகள் மூலமாகச் பசயல்ேடுத்தியது. 

அதில் மிக மிக முக்கியமான அரசாமண பைளியிேப்ேட்டு இன்றுேன் 100 

ஆண்டுகள் ஆகின்றன. அதுோன் ேமிழ்ச் சமுோயத்தின் ேல 

ேமலமுமறகமள மாற்றிய சமூக நீதி அரசாமண ஆகும். 

16.9.1921 அன்று நீதிக்கட்சி ஆட்சியின் முேல்ைரான ேனகல் அரசர் 

காலத்தில் இந்ே உத்ேரவு பிறப்பிக்கப்ேட்ேது. “அரசுப் ேணிகளில் 

குறிப்பிட்ே ைகுப்பினர் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் நிமல இருக்குமானால் அது 

நாட்டுக்குப் பேரும் தீங்மக விமளவிக்கும். அமனத்துச் சமூகத்தினரும் 

ஏற்றம் பேறும் ைமகயில் மக்கள் போமகமய அடிப்ேமேயாகக் 

பகாண்டு ேணியிேங்கள் ைழங்கப்ேே பைண்டும்” என்ற அடித்ேளத்தில் 

அந்ே அரசாமண பைளியிேப்ேட்ேது. இதுோன் சமூக நீதிக்கான அடித் 

ேளம் ஆகும். அதிலிருந்துோன் சமூக நீதி ைரலாற்றின் மாபேரும் ேயணம் 

போேங்கியது. 

நூறு ஆண்டுகள் கழித்து பசப்ேம்ேர் 16ஆம் நாளான இன்று பைள்ளுமே 

பைந்ேர் தியாகராயர், சமுோய சீர்திருத்ே மருத்துைர்களான நபேசனார், 

TM நாயர், கேலூர் ஏ சுப்ேராயலு, ேனகல் அரசர், அமமச்சர் S முத்மேயா, 

பி டி இராஜன் ஆகிபயாமர நிமனத்துப் ோர்க்கிபறன். இைர்கள் 

உள்ளிட்ே பேருமக்கள் அன்று போேங்கிமைத்ே சமூக நீதிப்புரட்சிோன் 

ேமிழ்ச்சமுோயத்தின் லட்சக்கணக்கானைர்கள் இல்லங்களில் விளக்பக 

-ற்றக் காரணமாக அமமந்ேது. இந்ே உத்ேரமை எப்ேடிச் பசயல்ேடுத்ே 

பைண்டும் என்ற ேரைரிமசப் ேட்டியமலப் போட்டுக் பகாடுத்ோர் 

அன்மறய அமமச்சர் எஸ் முத்மேயா. அேனால்ோன், “இனிப்பிறக்கும் 

பிள்மளகளுக்கு முத்மேயா என்று பேயர் சூட்டுங்கள்” என்றார் ேந்மே 

பேரியார். 

 

 

 

 

 

 



         

    

1. 2021 - இத்தாலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸை வென்றெர் யார்? 

அ) மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாவென் 

ஆ) மடனியல் ரிச்சியார்மடா  

இ) லாண்மடா ம ாரிஸ் 

ஈ) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

✓ வோன்சாவில்  டடவெற்ற F1 கார் பந்தயத்தில், ஆஸ்திமேலியாடெச் 

சார்ந்த மடனியல் ரிச்சியார்மடா, 2021 - இத்தாலிய கிோண்ட் பிரிக்டை 

வென்றார். லாண்மடா ம ாரிஸ் இேண்டாெது இடத்டதப் பிடித்தார். F1 

சாம்பியன் மொட்டியாளர்களான மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்ென் ேற்றும் லூயிஸ் 

ஹாமில்டன் ஒருெருக்வகாருெர் ெந்தயத்திலிருந்து வெளிமயறினர். 

ொல்மடரி மொட்டாஸ் மூன்றாெது இடத்டதப் பிடித்தார். 

 

2.50’க்கும் மேற்பட்ட புற்றும ாய் ெஸைைஸை ைண்டறியும் உலகின் 

மிைப்வபரிய இரத்த பரிம ாதஸைஸய ைண்டறிந்துள்ை  ாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ேஷ்யா 

இ) பிோன்ஸ் 

ஈ) ஐக்கியப் மெேேசு  

✓ இங்கிலாந்டதச் மசர்ந்த NHS ேருத்துெர்கள், இேத்த ெரிமசாதடனமூலம் 

வதாடக்க நிடலயிமலமய 50 ெடகயான புற்றும ாய்கடள கண்டறியும் 

“Revolutionary” என்ற மசாதடனடய கண்டுபிடித்துள்ளனர். அறிகுறிக 

-ள் வெளிப்ெடுெதற்கு முன்மெ ஐம்ெது ெடகயான புற்றும ாய்கடள 

இதன்மூலம் கண்டறியவியலும். 

 

3.  மீபத்தில் ைாலோை பிரபல எழுத்தாைர் அஜீஸ் ஹஜினி  ார்ந்த 

ோநிலம் அல்லது யூனியன் பிரமத ம் எது? 

அ) லடாக் 

ஆ) ஜம்மு காஷ்மீர்  

இ) இோச்சல பிேமதசம் 

ஈ) உத்தேகாண்ட் 

✓ ஜம்மு-காஷ்மீரின் பிேெல எழுத்தாளர் அஜீஸ் ஹஜினி அண்டேயில் 

காலோனார். காஷ்மீர் எழுத்தாளர், கவிஞர், விேர்சகோொர் அெர். அெர் 

ஜம்மு காஷ்மீர் கடல, கலாச்சாேம் ேற்றும் வோழிகளின் அகாதமியின் 

முதல் வசயலாளோக ெணியாற்றினார். 2013ஆம் ஆண்டில் அெேது ‘மதஜ் 

ெஜார்’ ேற்றும் 2016ஆம் ஆண்டில் ‘கிடாப் ஆன் காமனவு’க்காக அெருக்கு 

சாகித்திய அகாதமி விருதும் ெழங்கப்ெட்டது. 

 

4.அண்ஸேயில், பின்ெரும் எந்த  ாட்டுடன், ைடல் ார் விெைாரங்ைள் 

குறித்த மபச்சுொர்த்ஸதஸய இந்தியா  டத்தியது? 

அ) ஆஸ்திமேலியா 

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) ஜப்ொன்  

ஈ) பிோன்ஸ் 

✓ 2021 வசப்.9 அன்று இந்தியாவும் ஜப்ொனும் ஆறாெது கடல்சார் விெகாே 

மெச்சுொர்த்டதடய  டத்தின. இந்தப் மெச்சுொர்த்டதயில் கடல்சார் 

ொதுகாப்பு சூழல், பிோந்திய ஒத்துடழப்பு  டெடிக்டககள் & இந்மதா-

ெசிபிக் பிோந்தியத்தில் 2  ாடுகளுக்கிடடமயயான ஒத்துடழப்புக்கான 

ொய்ப்புகள்ெற்றி விொதிக்கப்ெட்டன. 

 

5. சுப்பிரேணிய பாரதியின் நிஸைவு ாஸை ‘ேைாைவி நாள்’ எனக் 

வைாண்டாட முடிவுவ ய்துள்ை ோநிலம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு  

ஆ) மகேளம் 

இ) ஆந்திே பிேமதசம் 

ஈ) ஒடிைா 

✓ கவிஞர் ேற்றும் விடுதடலப் மொோட்ட வீேோன சுப்பிேேணிய ொேதியின் 

நிடனவு  ாடள, வசப்டம்ெர்.11 அன்று ‘ேகாகவி  ாள்’ எனக்வகாண்டாட 

தமிழ் ாடு அேசு முடிவுவசய்துள்ளது. அெேது ெடடப்புகள் மதசெக்திடய 

ஊட்டுெடெயாக தமிழ் இலக்கியத்தில் அழியாத முத்திடேடய ெதித்தன.  

✓ அேசுப்ெள்ளி ேற்றும் கல்லூரி ோணெர்களுக்கான ோநில அளவிலான 

கவிடத மொட்டிடய  டத்தி, ‘ொேதி இளங்கவி விருது’ம் `1 லட்சம் ெணப் 

ெரிசும் ெழங்க, தமிழ் ாடு அேசு முடிவுவசய்துள்ளது. வெண்கள் 

ொழ்ொதாே இயக்கத்திற்கு ‘ொேதியார்’ எனப் வெயர்சூட்டப்ெடவுள்ளது. 

இந்தத் திட்டம் ஊேக ெளர்ச்சித் துடறயால் வசயல்ெடுத்தப்ெடவுள்ளது. 

 

6. அண்ஸேயில், ஆசியாவின் ஒலிம்பிக் ைவுன்சிலின் இஸடக்ைால 

தஸலெராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ைெர் யார்? 

அ) மேக் அஹ்ேத் அல்-ெஹத் அல்-சொ 

ஆ) தாேஸ் ொக் 

இ) ேந்தீர் சிங்  

ஈ) ஜியானி இன்ொன்டிமனா 

✓ வஜனீொ நீதிேன்றத்தால் மொலி ெழக்கில் குற்றம் சாட்டப்ெட்ட மேக் 

அஹ்ேத் அல்-ஃெஹத் அல்-சொ பதவி விலகியடத அடுத்து, ஆசியாவின் 

ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் இடடக்கால தடலெோக இந்திய விடளயாட்டு 

நிர்ொகி ேந்தீர் சிங் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். அெர் 1991 முதல் 2015 ெடே 

24 ஆண்டுகள் OCA’இன் வொதுச்வசயலாளோக ெணியாற்றினார். அெர், 

1987 முதல் 2012 ெடே இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOA) வொதுச் 

வசயலாளோகவும் ெணியாற்றினார். 2001 முதல் 2014 ெடே சர்ெமதச 

ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் முழு ம ே உறுப்பினோக இருந்தார். 

 

7. திஸை உற்பத்திஸய அதிைரிப்பதற்ைாை எந்த ோநிலத்தின் 14 

ோெட்டங்ைள் இந்திய திஸை ஆராய்ச்சி நிறுெைத்துடன் கூட்டு 

ம ர்ந்துள்ைை? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) ேத்திய பிேமதசம் 

இ) சத்தீஸ்கர்  

ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

✓ சத்தீஸ்கர் ோநிலத்தின் 14 ோெட்டங்கள், அந்தந்த ெகுதிகளில் திடன 

உற்ெத்திடய அதிகரிப்ெதற்காக ஐதோொத்டதச் மசர்ந்த இந்திய திடன 

ஆோய்ச்சி நிறுெனத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தங்களில் டகவயாப்ெ 

-மிட்டுள்ளன. இந்தத் திடன, சத்தீஸ்கர் குறு ென உற்ெத்தி கூட்டுறவு 

கூட்டடேப்பின் ொன்தான் சங்கங்கள்மூலம் வகாள்முதல் வசய்யப்ெடும்.  

✓ அடெ ெதப்ெடுத்தப்ெட்டபின், ேதிய உணவு திட்டங்கள், வொது விநிமயாக 

முடற ேற்றும் ஊட்டச்சத்து திட்டங்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

 

8. மதசிய நிறுெை தரெரிஸ  ைட்டஸேப்பு (NIRF) 2021’இல், சிறந்த 

ைல்வி நிறுெைோை மதர்வுவ ய்யப்பட்டுள்ை உயர்ைல்வி நிறுெைம் 

எது? 

அ) ஐஐடி வேட்ோஸ்  

ஆ) ஐஐடி ெம்ொய் 

இ) அண்ணா ெல்கடலக்கழகம் 

ஈ) ேதுடே காேோஜர் ெல்கடலக்கழகம் 

✓ வேட்ோஸ் இந்திய வதாழில்நுட்ெ நிறுெனம் (IIT-M) 2021’இல் சிறந்த 

உயர்கல்வி நிறுெனோகத் மதர்வுவசய்யப்ெட்டுள்ளது. அடதத்வதாடர்ந்து 

வெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுெனமும் (IISc) ேற்றும் ஐஐடி ெம்ொய் 

கல்வி நிறுவனமும் உள்ளன. 

✓ மதசிய நிறுென தேெரிடச கட்டடேப்பின் (NIRF) ஒருெகுதியாக, கல்வித் 

துடற அடேச்சர் தர்மேந்திே பிேதான், தேெரிடசகடள அறிவித்தார். இது 

இந்திய நிறுெனங்களின் தேெரிடசயாகும். 

 

9. எந்த  ாட்டில், ைாற்றிலிருந்து CO2’ஐப் பிரிக்கும் உலகின் மிைப் 

வபரிய ஆஸல வ யல்படத் வதாடங்கியுள்ைது? 

அ) ஐஸ்லாந்து  

ஆ) வஜர்ேனி 

இ) இந்தியா 

ஈ) ஜப்ொன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ காற்றில் இருந்து கரியமில ொயுடெ உறிஞ்சி ொடறயாக ோற்றும் 

உலகின் மிகப்வெரிய ஆடல ஐஸ்லாந்தில் இயங்கத் வதாடங்கியது.  

✓ ‘எரிசக்தி’ என்று வெயரிடப்ெட்ட ‘Orca’ என்ற ஐஸ்லாந்திய வசால்டல 

நிறுெனத்தின் வெயோகக்வகாண்ட இந்த ஆடல  ான்கு அலகுகடளக் 

வகாண்டுள்ளது. சுவிச்சர்லாந்தின் கிடளம்வொர்க்ஸ் & ஐஸ்லாந்தின் 

கார்ப்பிக்ஸ் ஆகியெற்றால் கட்டப்ெட்ட இந்த ஆடல ஒவ்வொரு ஆண்டும் 

4,000 டன் CO2’ஐ காற்றிலிருந்து உறிஞ்சும். 

 

10. பாரத் வபட்மராலிய நிறுெைத்தின் புதிய தஸலெர் ேற்றும் 

மேலாண்ஸே இயக்கு ராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ைெர் யார்? 

அ) அருண் குோர் சிங்  

ஆ) S ெேதோஜன் 

இ) அருண் சிங் 

ஈ) K இளங்மகாென் 

✓ ‘ேகாேத்னா’ நிறுெனமும் ொர்ச்சூன் குமளாெல் 500’இல் இடம்வெற்று 

உள்ள நிறுெனமுோன BPCL அதன் தடலெோகவும் ேற்றும் நிர்ொக 

இயக்குனோகவும் அருண் குோர் சிங்டக நியமிப்ெதாக அறிவித்தது. வசப். 

7, 2021 அன்று அெர் வொறுப்மெற்றுக்வகாண்டார். 

 


1. ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு  ாள் 

ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு  ாள் 17-09-2021 அன்று கடடபிடிக்கப்ெட்டது. 

உலக ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு  ாள் ஆண்டுமதாறும் வசப்டம்ெர்.17ஆம் 

மததி கடடப்பிடிக்கப்ெட்டு ெருகிறது. அந்த ெடகயில்,  டப்ொண்டில் 

“தாய் ேற்றும் மசய் ொதுகாப்பு” என்ற கருப்வொருளின்கீழ் விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சிகடள  டத்த உலக சுகாதாே அடேப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 

2. ெடன மேம்ொட்டுத் திட்டம் 

ெடன ேேங்களின் எண்ணிக்டகடய அதிகரிக்க ெடக வசய்யும் ெடன 

மேம்ொட்டுத் திட்டத்டத தமிழ் ாடு அேசு வதாடங்கியுள்ளது.  

இதுகுறித்து, தமிழ் ாடு அேசு வெளியிட்ட வசய்தி: 

தமிழ் ாட்டில் ெடனேேங்களின் எண்ணிக்டக வெகுொகக் குடறந்து 

ெருெடதக் கருத்தில் வகாண்டு, இப்மொதுள்ள ெடன ேேங்கடளப் 

ொதுகாப்ெதுடன், கூடுதலாக ெடன ேேங்களின் எண்ணிக்டகடய 

அதிகரிக்கத் திட்டம் ெகுக்கப்ெட்டது. அதன்ெடி,  டப்ொண்டு முப்ெது 

ோெட்டங்களில் 76 லட்சம் ெடன விடதகடளயும், ஒரு லட்சம் ெனங் 

கன்றுகடளயும் முழு ோனியத்தில் விநிமயாகம் வசய்ய  டெடிக்டக 

எடுக்கப்ெடும் என்று மெளாண்டே நிதிநிடல அறிக்டகயில் 

அறிவிக்கப்ெட்டது. ெடன மேம்ொட்டு இயக்கோக ெடிெடேக்கப்ெட்டுள்ள 

இந்தத் திட்டத்துக்கு `3 மகாடி நிதியும் ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

3. பிேெல இயற்பியல் விஞ்ஞானி தாணு ெத்ே ாென் ேடறவு 

பிேெல இயற்பியல் மெோசிரியரும் ‘ெத்ேஸ்ரீ’ விருதுவெற்ற விஞ்ஞானியுோ 

-ன தாணு ெத்ே ாென் (64) காலோனார். 

ெத்ே ாெனுக்கு ேத்திய அேசு கடந்த 2007’இல் ெத்ேஸ்ரீ விருடத ெழங்கி 

வகௌேவித்தது. அண்டேயில் அெருக்கு மகேள அறிவியல், வதாழில்நுட்ெ 

கவுன்சில் ‘மகேள சாஸ்திே புேஸ்காேம்’ என்னும் ொழ் ாள் சாதடன 

விருடதயும் ெழங்கி வகௌேவித்தது. 

 

4. சுற்றுச்சூழல் விதிமீறல்கள்: அதிகெட்சோக தமிழகத்தில் 42,756 

ெழக்குகள்; 2019-ஐ காட்டிலும் 3 ேடங்கு அதிகரிப்பு 

சுற்றுச்சூழல் விதிமீறல் வதாடர்ொக கடந்த 2020-இல் இந்திய அளவில் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 61,767 ெழக்குகளில் அதிகெட்சோக 42,756 

ெழக்குகள் தமிழகத்தில் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. இது கடந்த 2019ஆம் 

ஆண்டடக் காட்டிலும் 3 ேடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக மதசிய குற்றப்ெதிவு 

ஆெணக் காப்ெகம் வதரிவித்துள்ளது. 

இந்திய அளவில்  டடவெறும் குற்றங்கள் குறித்த புள்ளிவிெேத்டத 

மதசிய குற்றப்ெதிவு ஆெணக் காப்ெகம் ஆண்டுமதாறும் வெளியிட்டு 

ெருகிறது. இதன்ெடி, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு  டந்த குற்றச்வசயல்கள் 

குறித்த புள்ளிவிெேம் கடந்த சில  ாள்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்ெட்டது. 

அதில், இந்திய அளவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டடக் காட்டிலும் குற்றச் 

வசயல்களின் எண்ணிக்டக 28 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதிலும் 

குறிப்ொக இந்திய ெனச் சட்டம், ெனப் ொதுகாப்பு சட்டம், சுற்றுச்சூழல் 

ொதுகாப்பு சட்டம், நீர் ேற்றும் காற்று ொதுகாப்பு சட்டம், ென விலங்குகள் 

ொதுகாப்புச் சட்டம், சிகவேட் ேற்றும் புடகயிடல தடுப்புச் சட்டம், ஒலி ோசு 

தடுப்புச்சட்டம், மதசிய ெசுடேத்தீர்ப்ொயச்சட்டத்தின்கீழ் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 

ெழக்குகளின் எண்ணிக்டக 2019’ஐக் காட்டிலும் 78.1% அதிகரித்துள்ள 

-து வதரியெந்துள்ளது. 

தமிழகம் முதலிடம்: கமோனா வதாற்று காேணோக பிற குற்றச் வசயல்கள் 

வெரிய அளவில் அதிகரிக்காத நிடலயில், சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் ென 

விலங்குகள் மீதான குற்றச் வசயல்கள் அதிகரித்துள்ளது.  

சுற்றுச்சூழல் ோசு வதாடர்ொன சட்டங்களின்கீழ், 2020-இல் 61,767 

ெழக்குகள்  ாடு முழுெதும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அதில், 

தமிழகத்தில் ேட்டும் இந்தச் சட்டத்தின்கீழ், 42,756 ெழக்குகள் ெதிவு 

வசய்யப்ெட்டுள்ளன. இது முந்டதய ஆண்டடக் காட்டிலும் 3 ேடங்கு 

அதிகோகும். தமிழகத்டத அடுத்து ோஜஸ்தானில் 9,543 ெழக்குகளும், 

உத்தேப் பிேமதசத்தில் 2,981 ெழக்குகளும், மகேளத்தில் 1,795 

ெழக்குகளும், உத்தேகண்டில் 1,271ெழக்குகளும் அதிகெட்சோக ெதிவு 

வசய்யப்ெட்டுள்ளன. மிமசாேம் ோநிலத்தில் சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின்கீழ் 

ஒரு ெழக்கும் ெதிவு வசய்யப்ெடவில்டல. 

சிகவேட் ேற்றும் புடகயிடலச் சட்டத்தின்கீழ் ேட்டும்  ாடு முழுெதும் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 49,710 ெழக்குகளில் 42,731 ெழக்குகள் தமிழகத்தில் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. ஒலி ோசு சட்டத்தின்கீழ் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 

7,318 ெழக்குகளில் அதிகெட்சோக ோஜஸ்தான் ோநிலத்தில் 7,186 

ெழக்குகளும், ேத்திய பிேமதசத்தில் 44 ெழக்குகளும், தமிழகத்தில் 19 

ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. 

தமிழகத்தில் 2020-இல் இந்திய ெனச் சட்டம், ெனவிலங்கு ொதுகாப்புச் 

சட்டத்தின்கீழ் தலா 3 ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அமத 

மெடளயில் மதசிய ெசுடேத் தீர்ப்ொயச் சட்டம், சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்புச் 

சட்டம் 1986, காற்று, நீர் ொதுகாப்புச் சட்டம் ஆகிய சட்டங்களின்கீழ் ஒரு 

ெழக்கும் ெதிவு வசய்யப்ெடவில்டல என மதசிய குற்றப்ெதிவு ஆெணக் 

காப்ெகம் வதரிவித்துள்ளது. 

 

5. 2020-இல் சிறார் திருேணங்கள் 50% அதிகரிப்பு 

கடந்த ஆண்டில் சிறார் திருேணங்கள் சுோர் 50% அதிகரித்துள்ளதாக 

மதசிய குற்ற ஆெண காப்ெகத்தின் அறிக்டகயில் வதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

2020-ஆம் ஆண்டில்  ாடு முழுெதும் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட குற்றவியல் 

ெழக்குகள் வதாடர்ொன விெேங்கடள NCRP சமீெத்தில் வெளியிட்டது.  

அதன்ெடி, சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 785 ெழக்குகள் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அதிகெட்சோக கர் ாடகத்தில் 184 

ெழக்குகளும், அஸ்ைாமில் 138 ெழக்குகளும், மேற்கு ெங்கத்தில் 98 

ெழக்குகளும், தமிழகத்தில் 77 ெழக்குகளும், வதலங்கானாவில் 62 

ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. 

சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் 

523 ெழக்குகள் ெதிவு வசய்யப்ெட்டிருந்தன. அதனுடன் ஒப்பிடுடகயில் 

கடந்த ஆண்டில் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட ெழக்குகளின் எண்ணிக்டக சுோாாா் 

50 சதவீதம் அதிகோகும். 

சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில் 501 

ெழக்குகளும், 2017-இல் 395 ெழக்குகளும், 2016-இல் 326 

ெழக்குகளும், 2015-இல் 293 ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டிருந்தன. 

கமோனா வதாற்று ெேெல் காேணோக ெலேது ொழ்ொதாேம் 

ொதிக்கப்ெட்டது, கடந்த ஆண்டில் சிறார் திருேணங்கள் அதிகரிக்க 

முக்கியக் காேணோக இருந்ததாக சமூக ஆாாா்ெலாாா்கள் வதரிவித்தனர். 

 

6. ஐசிஏஓ ொதுகாப்புக் குழுவின் முதல் வெண் தடலெோக இந்தியர் 

மதர்வு 

ஐ ா சர்ெமதச விோனப் மொக்குெேத்து அடேப்பின் (ஐசிஏஓ) ொதுகாப்புக் 

குழுத் தடலெோக இந்தியாடெச் மசர்ந்த வேொலி ஜுமனஜா மதர்வு 

வசய்யப்ெட்டுள்ளார். ஐ ா’இன் ஐசிஏஓ அடேப்பு விோனப் மொக்குெேத்து 

வசயல்ொடுகள், அதன் உள்கட்டடேப்பு, சட்டவிமோத வசயல்கள் தடுப்பு, 

எல்டல தாண்டிய மொக்குெேத்தின்  டடமுடறகள் சார்ந்து இயங்கி 

ெருகிறது. இந்த அடேப்பின் ொதுகாப்புக் குழுவுக்கு முதல் வெண் 

 



         

    

தடலெோக இந்தியாடெச் மசர்ந்த வேொலி ஜுமனஜா மதர்வுவசய்யப்ெ 

-ட்டார். கடந்த 1992-ஆம் ஆண்டின் இந்திய ெருொய் ெணி பிரிவு 

அதிகாரியான இெர், ேத்திய விோனப் மொக்குெேத்து அடேச்சகத்தின் 

இடணச் வசயலோக ெணிபுரிந்துள்ளார். கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஐசிஏஓவில் இந்திய பிேதிநிதியாக ெணிபுரிந்துெந்தார். இெர் ஐசிஏஓவின் 

ொதுகாப்புக் குழுத் தடலெோகியுள்ளதன் மூலம் 12 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு அக்குழுவின் தடலடேப்வொறுப்பு இந்தியாவுக்கு கிடடத்துள்ளது. 

 

7. தமிழகத்டதச் மசர்ந்த எழுத்தாளர் இடேயம் உள்ளிட்ட 24 மெருக்கு 

சாகித்ய அகாவதமி விருது 

தமிழகத்டதச் மசர்ந்த எழுத்தாளர் இடேயம் உள்ெட ெல்மெறு இந்திய 

வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு சிறந்த இலக்கியத்துக்கான 

சாகித்திய அகாவதமி விருதும், ஒரு இலட்சம் ெரிசுத்வதாடகயும், தாமிே 

ெட்டயமும் தில்லியில்  டடவெற்ற நிகழ்ச்சியில் ெழங்கப்ெட்டது. இலக்கிய 

உலகில் சிறந்த ெடடப்புகளுக்கான உயரிய விருதாக சாகித்ய அகாவதமி 

கருதப்ெடுகிறது. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாதமி விருது இந்த 

ஆண்டு பிப்ேெரியில் அறிவிக்கப்ெட்டது. அதில் தமிழில் எழுத்தாளர் 

இடேயம் ேற்றும் ஹிந்தி, உருது, வதலுங்கு, கன்னடம் உள்ெட 24 

வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்ெட்டது. 

கடலூர் ோெட்டம் கழுதூடேச் மசர்ந்த முதுகடலப் ெட்டம் வெற்ற 

எழுத்தாளர் இடேயம் (இயற்வெயர் வெ அண்ணாேடல) எழுதிய 

‘வசல்லாத ெணம்’ என்னும்  ாெலுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்ெட்டது. 

இமதமொன்று, 23 இந்திய வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கும் 

சாகித்திய அகாவதமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

 



         

    

1. மதிப்புமிக்க பத்தாண்டுகால துபாய் ககால்டன் விசாவைப் பபற்ற 

உலகின் முதல் பதாழிற்முவற ககால்ப் வீரர் யார்? 

அ) டைகர் வூட்ஸ் 

ஆ) ஜீவ் மில்கா சிங்  

இ) ர ாரி மெக்லி ாய் 

ஈ) ஹிரேகி ெத்சுயாொ 

✓ ஐர ாப்பிய சுற்றுப்பயணத்தில் நான்கு முடை மென்ை ஜீவ் மில்கா சிங், 

ெதிப்புமிக்க பத்ோண்டுகால துபாய் ரகால்ைன் விசாடெப் மபற்ை 

உலகின் முேல் மோழிற்முடை ரகால்ப் வீ  ாக ொறியுள்ளார். ரகால்ப் 

விடளயாட்டில் அெ து சாேடைகடளப் ரபாற்றும் விேொக அெருக்கு 

இந்ே விசா ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. பின்ைரும் எந்த நாட்டுடன், இந்தியா, பருைநிவல நடைடிக்வக & 

நிதி திரட்டல் கபச்சுைார்த்வதவயத் பதாடங்கியுள்ளது? 

அ) சீைா 

ஆ)  ஷ்யா 

இ) பி ான்ஸ் 

ஈ) அமெரிக்கா  

✓ பருெநிடல நைெடிக்டக & நிதி தி ட்ைல் ரபச்சுொர்த்டே மோைங்கியது. 

இப்ரபச்சுொர்த்டே ெத்திய சுற்றுச்சூழல், ெைம் ெற்றும் பருெநிடலத் 

துடை அடெச்சர் புரபந்ேர் யாேவ், பருெநிடலக்காை அமெரிக்க 

அதிபரின் சிைப்பு தூேர் ஜான் மகர்ரி ஆகிரயா ால் தில்லியில் முடைப்படி 

மோைங்கி டெக்கப்பட்ைது. 

✓ இந்ே ரபச்சுொர்த்டே, பருெநிடல ெற்றும் சுற்றுச்சூழலில், இந்தியா-

அமெரிக்கா இடையிலாை இருே ப்பு கூட்டுைடெ ெலுப்படுத்துகிைது. 

 

3. நடப்பாண்டில் (2021) ைரும் உலக கதங்காய் நாளுக்கான கருப் 

பபாருள் என்ன? 

அ) Building a Safe Inclusive Resilient and Sustainable Coconut Community 

Amid COVID-19 Pandemic & Beyond  

ஆ) Coconuts and Nutrition World 

இ) Coconuts and COVID-19 

ஈ) Coconuts in Asian and Pacific regions 

✓ ஒவ்ரொர் ஆண்டும் மசப்.2 அன்று உலகம் முழுெதும் உலக ரேங்காய் 

நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. ரேங்காயின் முக்கியத்துெம் ெற்றும் அேன் 

நன்டெகள் குறித்து விழிப்புணர்டெ ஏற்படுத்துெேற்காக இந்ே நாள் 

கடைப்பிடிக்கப்படுகிைது. இது, ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் ரேங்காய் சமூகம் 

நிறுெப்பட்ை நாடளயும் நிடைவுகூர்கிைது. நைப்பாண்டு (2021) ெரும் 

இந்நாளுக்காை கருப்மபாருள் – “Building a Safe Inclusive Resilient and 

Sustainable Coconut Community Amid COVID-19 Pandemic & Beyond”. 

 

4. ‘பன்னாட்டுத் பதாண்டு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது? 

அ) மசப்ைம்பர்.5  

ஆ) மசப்ைம்பர்.10 

இ) மசப்ைம்பர்.15 

ஈ) மசப்ைம்பர்.20 

✓ ஆண்டுரோறும் மசப்.5 அன்று உலகம் முழுெதும் சர்ெரேச மோண்டு 

நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. ேன்ைார்ெ & மகாடை நைெடிக்டககளில் 

ஈடுபடுெேற்கு ெக்கடளயும் ேன்ைார்ெ மோண்டு நிறுெைங்கடளயும் 

ஊக்குவிப்பரே இந்நாளின் ரநாக்கொகும். மசப்.5-அன்டை மே சாவின் 

நிடைவுநாடளயும் குறிக்கிைது. மகால்கத்ோவில் ரெற்மகாண்ை 

மோண்டுகளுக்காக அெர் அறியப்படுகிைார். கைந்ே 1979ஆம் ஆண்டில், 

அடெதிக்காை ‘ரநாபல்’ பரிசு அெருக்கு ெழங்கப்பட்ைது. 

 

 

 

 

5. நடப்பாண்டில் (2021) ைரும், ஓகசான் படலத்வதக் காப்பதற்கான 

பன்னாட்டு நாளுக்கான (ஓகசான் நாள்) கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Ozone for Life 

ஆ) Ozone and COVID–19 

இ) Ozone defending Humans 

ஈ) Montreal Protocol - Keeping us, our food and vaccines cool  

✓ உலக ஓரசான் நாள் அல்லது ‘ஓரசான் பைலத்டே பாதுகாப்பேற்காை 

சர்ெரேச நாள்’, மசப்.16 அன்று உலகம் முழுெதும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

ஓரசான் பைலத்டேக்காப்பேற்காை வியன்ைா தீர்ொைம் 1985 ொர்ச்.22 

அன்று 28 நாடுகளால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டு டகமயழுத்திைப்பட்ைது. 

“Montreal Protocol - Keeping us, our food and vaccines cool” என்பது 

நைப்பாண்டு (2021) ெரும் இந்நாளுக்காை கருப்மபாருளாகும். 

 

6. பன்னாட்டு சம ஊதிய நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது? 

அ) மசப்ைம்பர்.15 

ஆ) மசப்ைம்பர்.18  

இ) மசப்ைம்பர்.20 

ஈ) மசப்ைம்பர்.22 

✓ மசப்ைம்பர்.18ஆம் ரேதிடய பன்ைாட்டு செ ஊதிய நாளாக ஐநா அடெ 

மகாண்ைாடுகிைது. இந்ே நாள் முேன்முடையாக இவ்ொண்டு (2020) 

மகாண்ைாைப்பட்ைது. மபண்கள் & சிறுமிகளுக்கு எதி ாை பாகுபாட்டை 

முடிவுக்குக்மகாண்டுெருேற்காக ஐநா அடெ இந்நாடள அனுசரிக்கிைது. 

ஐநா அடெடயப் மபாறுத்ேெட , உலகின் அடைத்து பகுதிகளிலும் 

ஆண்கடளவிை மபண்களுக்கு குடைொை ஊதியம் ெழங்கப்படுகிைது. 

 

7. உலக அல்வசமர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது? 

அ) மசப்ைம்பர்.20 

ஆ) மசப்ைம்பர்.21  

இ) மசப்ைம்பர்.22 

ஈ) மசப்ைம்பர்.23 

✓ அல்டசெர் என்பது ஞாபக ெைதிக்கு ெழிெகுக்கிை ஒரு நாட்பட்ை ரநாய் 

ஆகும். காலப்ரபாக்கில் இேன் நிடல மிகரொசெடைந்து அன்ைாை 

பணிகடளச் மசய்ெதுகூை கடிைொகிைது. கைந்ே 1994ஆம் ஆண்டு முேல், 

ஆண்டுரோறும் மசப்.21 அன்று அல்டசெர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

உலமகங்குமுள்ள ரேசிய & உள்ளூர் அல்டசெர் சங்கங்கள், இந்ரநாய் 

குறித்ே விழிப்புணர்வு திட்ைங்கடள அடைய உேவும் ெடகயில், 

ஆண்டுரோறும் அல்டசெர் ொேொக மசப்ைம்பட  அனுசரிக்கின்ைை. 

 

8. 2021 - உலக முதலுதவி நாள் கவடபிடிக்கப்பட்ட கததி எது? 

அ) மசப்ைம்பர்.10 

ஆ) மசப்ைம்பர்.11  

இ) மசப்ைம்பர்.12 

ஈ) மசப்ைம்பர்.13 

✓ உலக முேலுேவி நாளாைது ஆண்டுரோறும் மசப்ைம்பர் இ ண்ைாெது 

சனிக்கிழடெயன்று கடைபிடிக்கப்படுகிைது. இந்ே ஆண்டு (2021) மசப்.11 

அன்று இந்த நாள் கடைபிடிக்கப்பட்ைது. முேலுேவி பயிற்சியில் ெக்கடள 

ஊக்குவிப்பேற்காக இந்நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிைது; அது காயங்கடளத் 

ேடுக்கவும் ெற்றும் முக்கியொை சூழ்நிடலகளில் உயிட க் காக்கவும் 

உேவுகிைது. பன்ைாட்டு மசஞ்சிலுடெ சங்கம் ெற்றும் மசம்பிடை 

சங்கங்களின்படி, 2021 உலக முேலுேவி நாளிற்காை கருப்மபாருள், 

“First aid and road safety” ஆகும். 

 

9. சிறுபான்வமயினருக்கான கதசிய ஆவையத்தின் தவலைராக 

நியமிக்கப்பட்டைர் யார்? 

அ) இக்பால் சிங் லால்பு ா  

ஆ) அதிப்  ஷீத் 

இ) P K பிஞ்சா 

ஈ) ஜான் பார்லா 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ முன்ைாள் இகாப அதிகாரி இக்பால் சிங் லால்பு ா, 

சிறுபான்டெயிைருக்காை ரேசிய ஆடணயத்தின் ேடலெ ாக ரேர்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளார். குடிய சுத்ேடலெரின் காெல் பேக்கம், சிைப்பாக 

ரசடெ புரிந்ேடெக்காை காெல் பேக்கம், சிர ாெணி சீக் சாஹித்கர் 

விருது, சீக்கிய அறிஞர் விருது உள்ளிட்ை பல்ரெறு விருதுகடள அெர் 

மபற்றுள்ளார். அெர் பஞ்சாடபச் சார்ந்ேெ ாொர். 

 

10. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டில் ைடிைவமக்கப்பட்ட உயர் 

சாம்பல் நிலக்கரி ைளிமயமாக்கல் அடிப்பவடயிலான பமத்தனால் 

உற்பத்தி ஆவல திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

அ) டைே ாபாத்  

ஆ) மசன்டை 

இ) ெங்களூரு 

ஈ) மபங்களூரு 

✓ இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டில் ெடிெடெக்கப்பட்ை உயர்-சாம்பல் 

நிலக்கரி ெளிெயொக்கல் அடிப்படையிலாை மெத்ேைால் உற்பத்தி 

ஆடல டைே ாபாத் BHEL ஆ ாய்ச்சி ெற்றும் ெளர்ச்சி டெயத்தில் 

திைக்கப்பட்ைது. NITI ஆரயாக், PMO-இந்தியா ெற்றும் ெத்திய நிலக்கரி 

அடெச்சகத்தின் முயற்சியாை இந்ே ஆடலக்கு அறிவியல் ெற்றும் 

மோழில்நுட்பத் துடை நிதியளித்ேது. 

 


1. மபாறியியல் கல்லூரிகளின் ே ெரிடச மெளியீடு 

மசன்டை ரெற்கு ோம்ப ம் ஸ்ரீ சாய் ாம் மபாறியியல் கல்லூரி ரேசிய 

ே ெரிடசப் பட்டியலில் 109-ஆெது இைத்டேயும், ேமிழ்நாட்டில் 7-ஆெது 

இைத்டேயும் மபற்றுள்ளது. ரேசிய அளவில் ே ெரிடசப் பட்டியலில் இைம் 

மபற்ை ேமிழகத்டேச் ரசர்ந்ே 10 மபாறியியல் கல்லூரிகள் குறித்ே 

விெ ங்கள் அண்டெயில் மெளியிைப்பட்டுள்ளை. ரேசிய அளவில் 45-

ஆெது இைத்டேப் மபற்ை மசன்டை SSN மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக 

அளவில் 1-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய அளவில் 53-ஆெது இைத்டேப் 

மபற்ை ரகாடெ PSG மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 2-ஆெது 

இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை. 

ரேசிய அளவில் 71-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை ெதுட  தியாக ாசர் 

மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 3-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய 

அளவில் 78-ஆெது இைத்டேப் பிடித்துள்ள ரகாடெ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா 

மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 4-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய 

அளவில் 90-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை குெ குரு மபாறியியல் கல்லூரி 

ேமிழக அளவில் 5-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய அளவில் 102-ஆெது 

இைத்டேப்மபற்றுள்ள ரகாடெ CIT மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 

6-ஆெது இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை. 

ரேசிய அளவில் 109-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை மசன்டை ஸ்ரீ சாய் ாம் 

மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 7-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய 

அளவில் 110-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை  ாஜலட்சுமி மபாறியியல் கல்லூரி 

ேமிழக அளவில் 8-ஆெது இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை. ரேசிய அளவில் 

124-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை சிெகாசி மெப்ரகா மபாறியியல் கல்லூரி 

ேமிழக அளவில் 9-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய அளவில் 128-ஆெது 

இைத்டேப் மபற்ை ரகாடெ அ சு மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 

10-ஆெது இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை. 

 

2. ரேசிய ேைகள சாம்பியன்ஷிப்: ேமிழக வீ ர் பி வீணுக்கு ேங்கம் 

ரேசிய ஓபன் ேைகள சாம்பியன்ஷிப்பில் மும்முடை ோண்டுேலில் ேமிழக 

வீ ர் பி வீண் சித் ரெல் ேங்கம் மென்ைார். அெர் ேைது முேல் 

முயற்சியிரலரய 16.88 மீ தூ ம் ோண்டி முேலிைம் பிடித்ோர். சர்வீசஸ் 

வீ ர் அப்துல்லா அபுபக்கர் 16.84 மீ கைந்து மெள்ளியும், சகவீ ர் கார்த்திக் 

உன்னிகிருஷ்ணன் 16.80 மீ கைந்து மெண்கலமும் மென்ைைர்.  

இந்திய வீ ர்களில் இதுெட  சிைப்பாகச் மசயல்பட்ைெர்கள் ெரிடசயில், 

 ஞ்சித் ெரைஸ்ெரி (17.30 மீ), அர்விந்ேர் சிங் (17.17 மீ) ஆகிரயாட  

அடுத்து பி வீண் 3-ஆெது இைத்தில் இருக்கிைார். 

ெகளிருக்காை 200 மீ ஓட்ைத்தில் ேமிழக வீ ாங்கடை அர்ச்சைா 

சுசீந்தி ன், தில்லியின் ே ன்ஜீத் மகௌட  ரோற்கடித்து முேலிைம் 

பிடித்ோர். ஆைெர் 200 மீ ஓட்ைத்தில் அஸ்ஸாம் வீ ர் அெலன் 

ரபார்ரகாமைய்ன் 20.75 விநாடிகளில் இலக்டக எட்டி ேங்கம் 

மென்ைார். ெகளிர் சங்கிலி குண்டு எறிேலில் ெஞ்சு பாலா சிங் 64.42 மீ 

தூ ம் எறிந்து முேலிைம் பிடித்ோர்.  யில்ரெயின் சரிோ ர ாமித் சிங், 

ரஜாதி ஜாக்கர்  ாணா ஆகிரயார் முடைரய அடுத்ே இரு இைங்கடளப் 

பிடித்ேைர். 10,000 மீ ஓட்ைத்தில் சர்வீசஸ் வீ ர் கார்த்திக் குொர், ெகா ா 

-ஷ்டி  வீ ர் சஞ்சீெனி பாபு ாவ் ஜாேவ் ஆகிரயார் முேலிைம் பிடித்ேைர். 

 

 



         

    

1. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், இராஜ மககந்திர பிரதாப் சிங் 

பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரதமர் கமாடி அடிக்கல் நாட்டினார்? 

அ) அலிகார்  

ஆ) மீரட் 

இ) ஜெய்ப்பூர் 

ஈ) வாரணாசி 

✓ அலிகரில் ராொ மககந்திர பிரதாப் சிங் மாநிலப் பல்கலலக்கழகத்துக்கு 

பிரதமர் கமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். தலலசிறந்த விடுதலலப் கபாராட்ட 

வீரர், கல்வியாளர் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதியான ராொ மககந்திர 

பிரதாப் சிங்கின் நிலனவாகவும், அவலர ஜகௌரவிக்கும் வலகயிலும், 

உபி மாநில அரசால் இப்பல்கலலக்கழகம் அலமக்கப்படுகிறது. அலிகார் 

பிரிவில் உள்ள 395 கல்லூரிகளுக்கு இப்பல்கலல அங்கீகாரமளிக்கும். 

 

2. பபாறியாளர்கள் நாள் கலைபிடிக்கப்படுகிற கததி எது? 

அ) ஜசப்டம்பர்.14 

ஆ) ஜசப்டம்பர்.10 

இ) ஜசப்டம்பர்.15  

ஈ) ஜசப்டம்பர்.11 

✓ சர் கமாக்ஷகுண்டம் விஸ்கவஸ்வரய்யாவின் பிறந்தநாலள முன்னிட்டு 

ஜசப்.15 அன்று ஜபாறியாளர்கள் நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த நாள் 

ஜபாறியியல் மற்றும் கல்வித்துலறயில் சர் கமாக்ஷகுண்டம் விஸ்கவஸ்வ 

-லரயாவின் பங்களிப்புகலளக் குறிக்கிறது. இந்தியா முழுவதும் 

அலணகள், நீர்த்கதக்கங்கள் மற்றும் நீர்மின்திட்டங்கலள அலமப்பதில் 

அவர் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் ஜகாண்டிருந்தார். 

 

3. சமீபத்தில், மத்திய மலறமுக வரிகள் & சுங்கங்கள் வாரியத்தால் 

சுங்க விமான நிலையமாக அறிவிக்கப்பட்ை விமான நிலையம் எது? 

அ) காங்க்ரா விமான நிலலயம்  

ஆ) பாக்கிகயாங் விமான நிலலயம் 

இ) சுவாமி விகவகானந்தா விமான நிலலயம் 

ஈ) குஷிநகர் விமான நிலலயம்  

✓ மத்திய மலறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கநங்கள் வாரியமானது (CBIC), 

குஷிநகர் விமான நிலலயத்லத, சுங்க விமான நிலலயமாக அறிவித்து 

உள்ளது. இந்த அறிவிப்பு ஜபௌத்த யாத்திரீகர்கள் உட்பட பன்னாட்டுப் 

பயணிகளின் கபாக்குவரத்துக்கு உதவும். 

 

4. ஹிந்தி திவாஸின்கபாது “உதான் திட்ைத்லத” பதாைங்கிய 

அலமப்பு எது? 

அ) ஐஐடி ஜகௌகாத்தி 

ஆ) ஐஐடி பம்பாய்  

இ) ஐஐடி காந்திநகர் 

ஈ) ஐஐடி தில்லி 

✓ 2021 ஜசப்.14 அன்று ஹிந்தி திவாஸ் நாளன்று ஐஐடி-பாம்கப தனது 

“உதான் திட்டத்லத” அறிமுகப்படுத்தியது. உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் 

கசரும்கபாது பல மாணவர்கள் எதிர்ஜகாள்ளும் ஜமாழி ரீதியிலான 

தலடலய உலடக்கும் கநாக்கில் இந்தத் திட்டம் ஜதாடங்கப்பட்டது.  

✓ இந்த “உதான் திட்டம்” பாடப்புத்தகங்கள் & பிற ஆய்வுப்ஜபாருட்கலள 

ஆங்கில ஜமாழியிலிருந்து ஹிந்தி மற்றும் பிற இந்திய ஜமாழிகளுக்கு 

ஜமாழிஜபயர்க்க உதவுகிறது. 

 

5. 2021 - சுவாமி பிரம்மானந்த் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்ைது? 

அ) H C வர்மா 

ஆ) அரவிந்த் ஜகஜ்ரிவால் 

இ) ஆனந்த் மஹிந்திரா 

ஈ) ஆனந்த் குமார்  

✓ ஐஐடி நுலழவுத் கதர்வுக்கு ஆதரவற்ற மாணவர்கலளத் தயார்படுத்தும் 

“சூப்பர் 30” முயற்சியின்மூலம் கல்வித்துலறக்கு அவர் ஆற்றிவரும் 

பங்களிப்பிற்காக கணிதவியலாளர் ஆனந்த் குமாருக்கு 2021 - சுவாமி 

பிரம்மானந்த் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

6. US ஓபன் பபண்கள் இரட்லையர் பட்ைத்லத பவன்றவர் யார்? 

அ) ககாககா காஃப் மற்றும் ககட்டி ஜமக்னலி 

ஆ) சமந்தா ஸ்கடாசூர் மற்றும் ொங் ஷுவாய்  

இ) சமந்தா ஸ்கடாசூர் மற்றும் எம்மா ரடுகானு 

ஈ) ஜபங் சுவாய் மற்றும் வாங் கியாங் 

✓ ஆஸ்திகரலியாவின் சமந்தா ஸ்கடாசர் மற்றும் சீனாவின் ொங் ஷுவாய் 

ஆகிகயார் ஜதாடர்ச்சியாக 11ஆவது ஆட்டத்தில் ஜவற்றிஜபற்று அஜமரிக்க 

ஓபன் மகளிர் இரட்லடயர் இறுதிப்கபாட்டியில் அஜமரிக்க இளம்ஜபண்க 

-ளான ககாககா காப் மற்றும் ககட்டி ஜமக்னலி ஆகிகயாலர வீழ்த்தி 

ஜவற்றிஜபற்றனர். 

 

7.எந்நாட்டின் கைற்பலையுைன் இணைந்து, INS தபார், பசங்கைலில் 

இராணுவப்பயிற்சிலய நைத்தியது? 

அ) சூடான்  

ஆ) எகிப்து 

இ) எத்திகயாப்பியா 

ஈ) ஓமன் 

✓ இந்திய கடற்பலடயும் சூடான் கடற்பலடயும் சூடான் கடலுக்கு அப்பால் 

ஜசங்கடலில் இருதரப்பு கடற்பயிற்சிலய கமற்ஜகாண்டன. INS தபார் 

மற்றும் அல்மாஸ் & நிமர் ஆகிய இரண்டு சூடான் கடற்பலட கப்பல்கள் 

இந்திய கடற்பலடயுடன் இலணந்து இந்தப் பயிற்சியில் பங்ககற்றன. 

 

8. 2022 பபய்ஜிங் குளிர்காை ஒலிம்பிக் கபாட்டியிலிருந்து சர்வகதச 

ஒலிம்பிக் குழுமத்தால் இலைநீக்கம் பசய்யப்பட்ை நாடு எது? 

அ) கியூபா 

ஆ) வட ஜகாரியா  

இ) ஜவனிசுலா 

ஈ) ஜபரு 

✓ COVID ஜதாற்றுகநாலயக்காரணங்காட்டி கடாக்கிகயா விலளயாட்டுக்கு 

ஓர் அணிலய அனுப்ப மறுத்ததற்காக, 2022ஆம் ஆண்டு ஜபய்ஜிங் 

குளிர்கால ஒலிம்பிக்கிலிருந்து, வட ஜகாரியாலவ பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் 

குழுமம் முலறயாக இலடநீக்கம் ஜசய்துள்ளது. 

 

9. மருத்துவ படிப்புகளின் கசர்க்லகக்கு NEET விைக்கு ககாரும் 

மகசாதாலவ நிலறகவற்றிய மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ககரளா 

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ NEET (கதசிய தகுதி மற்றும் நுலழவுத்கதர்வு)’இலிருந்து மாநிலத்திற்கு 

நிரந்தர விலக்கு ககாரும் மகசாதாலவ தமிழ்நாட்டின் சட்டசலப 

நிலறகவற்றியது. இம்மகசாதா நிலறகவறியவுடன், மாணவர்கள் NEET 

அமல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு இருந்ததுகபால், பன்னிரண்டாம் வகுப்பு 

மதிப்ஜபண்களின் அடிப்பலடயில் மருத்துவ இலங்கலல பட்டப்படிப்புக-

ளில் கசர்க்கப்படுவார்கள். 

 

10. பின்வரும் எந்த நாட்டிைம், இந்தியா, ைார்னியர் விமானத்லத 

ஒப்பலைத்துள்ளது? 

அ) சிங்கப்பூர் 

ஆ) வியட்நாம் 

இ) ஜமாரிஷியஸ்  

ஈ) இலங்லக 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இந்தியப் ஜபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் கடல்சார் ஒத்துலழப்லப 

கமம்படுத்துவதற்காக விஷன் சாகர் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, இந்தியா, 

ஜமாரிஷியஸிடம் டார்னியர் இரக விமானத்லத ஒப்பலடத்துள்ளது.  

✓ “Security and Growth for All in the Region” என்பதன் சுருக்கந்தான் 

SAGAR. இதன்மூலம் இந்தியா தனது கடல்சார் அண்லட நாடுகளுடன் 

பாதுகாப்பு & ஜபாருளாதார ஒத்துலழப்லப கமம்படுத்த எண்ணுகிறது. 

 


1. NEET கதர்வு நீடித்தால் தமிழகம் 75 ஆண்டுகாலம் பின்கனாக்கி 

ஜசன்றுவிடும் 

நீட் கதாோ்வு குறித்து ஆய்வு ஜசய்ய அலமக்கப்பட்ட ஓய்வு ஜபற்ற நீதிபதி 

ஏ.கக.ராென் தலலலமயிலான குழுவின் ஆய்வறிக்லக மக்கள் 

நல்வாழ்வுத் துலற இலணயப் பக்கத்தில் ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. நீட் 

கதாோ்வு இன்னும் சில ஆண்டுகள் ஜதாடாோ்ந்தால் சுதந்திரத்துக்கு முன்பு 

இருந்த பின்னடலவ தமிழகம் மீண்டும் சந்திக்கும் என்று அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தின் மருத்துவத் துலற மிகப் ஜபரிய 

அளவில் பாதிக்கப்படக் கூடும் என்றும், நகாோ்ப்புறங்கள், 

கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் ஏலழகளுக்கு மருத்துவக் கல்வி 

எட்டாக்கனியாகிவிடும் என்றும் அதில் ஜதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சட்ட வாய்ப்புகலளப் பயன்படுத்தியும், புதிய சட்ட முன்வடிலவக் 

ஜகாண்டு வந்தும் நீட் கதாோ்வு முலறலய தமிழகத்தில் ரத்து ஜசய்ய 

நடவடிக்லக கவண்டும் என்று நீதிபதி ராென் குழு பரிந்துலரத்துள்ளது. 

நாடு முழுதும், மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான மாணவாோ் கசாோ்க்லகக்கு நீட் 

நுலழவுத் கதாோ்வு நடத்தப்படுகிறது. தமிழகத்லதப் ஜபாருத்தவலர மாநில 

அரசு அத்கதாோ்லவ ரத்து ஜசய்ய கவண்டும் என்ற நிலலப்பாட்டில் 

இருந்து வருகிறது. 

அதன் ஜதாடாோ்ச்சியாக நீட் கதாோ்வில் உள்ள பாதகங்கலள ஆராய நீதிபதி 

ஏ.கக.ராென் தலலலமயில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துலற முதன்லமச் 

ஜசயலாளாோ், மருத்துவக் கல்வி இயக்குநாோ் உள்பட 9 கபாோ் அடங்கிய 

உயாோ்நிலலக் குழு ஒன்லற அரசு அலமத்தது. இக்குழுவானது 

அதுஜதாடாோ்பான ஆகலாசலனக் கூட்டங்கலள நடத்தியதுடன், 

ஜபாதுமக்களிடம் இருந்தும் கருத்துகலளக் ககட்டிருந்தது. அதன்படி, 

சுமாாோ் 85 ஆயிரத்துக்கும் கமற்பட்கடாாோ் தங்களுலடய கருத்துகலள 

ஜதரிவித்து இருந்தனாோ். 

அதன் அடிப்பலடயில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்லகலய முதல்வாோ் 

மு.க.ஸ்டாலினிடம் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு நீதிபதி ராென் குழு 

சமாோ்ப்பித்தது. இதற்கிலடகய, சட்டப் கபரலவயில் நீட் கதாோ்வுக்கு விலக்கு 

அளிக்கும் மகசாதாலவ நிலறகவற்றி, அதலன ஆளுநாோ் மற்றும் 

குடியரசுத் தலலவரின் ஒப்புதலுக்கு தமிழக அரசு அனுப்பியுள்ளது. 

இந்நிலலயில், ராென் குழுவின் ஆய்வறிக்லக மக்கள் நலத் துலற 

இலணயப் பக்கத்தில் திங்கள்கிழலம ஜவளியிடப்பட்டது. அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாவது: 

நீட் கதாோ்வின் சாதக, பாதகங்கலள ஆய்வு ஜசய்ததுடன் அதுஜதாடாோ்பாக 

ஜபாது மக்களிடம் கருத்தறியப்பட்டது. அதற்காக விளம்பரம் 

ஜவளியிடப்பட்டு, முலறயாகக் கருத்துகள் ஜபறப்பட்டன. ஜமாத்தம் 

86,342 கபரிடமிருந்து கருத்துகள் ஜபறப்பட்டன. அவற்றில், 85,953 

கருத்துகள் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், 332 அஞ்சல் மூலமாகவும், 57 

டிராப்-பாக்ஸ் மூலமாகவும் ஜபறப்பட்டன. அவற்லறப் பரிசீலித்தகபாது 

அதில் 65,007 கபாோ் நீட் கதாோ்வுக்கு எதிராகவும், 18,966 கபாோ் 

ஆதரவாகவும் கருத்து ஜதரிவித்திருந்தனாோ். 1,453 கபாோ் கருத்து 

ஜதரிவிக்க விரும்பவில்லல என்று குறிப்பிட்டிருந்தனாோ். அவாோ்கள் 

அளித்த ஆகலாசலனகள் மற்றும் கருத்துகலள ஆய்வு ஜசய்ததில் நீட் 

கதாோ்வு தமிழகத்துக்கு ஜபரும் பாதிப்லப ஏற்படுத்தும் என்பலத உணர 

முடிகிறது. 

இந்தத் கதாோ்வு முலற ஜதாடாோ்ந்தால், மாநிலத்தின் சுகாதாரக் கட்டலமப்பு 

சீாோ்குலலயும். சுதந்திரத்துக்கு முன்பு கிராமங்களிலும், சிறுநகரங்களிலும், 

அடிப்பலட மருத்துவப் பயிற்சிகலள மட்டுகம கற்ற சுகாதார ஊழியாோ்கள் 

மருத்துவம் பாாோ்த்து வந்தனாோ். அந்த நிலலக்குத்தான் தமிழகம் 

தள்ளப்படும். இலதத் தவிாோ்க்க கதலவயான சட்ட நடவடிக்லககலள 

கமற்ஜகாண்டு மருத்துவ இடங்கலள மாநில அரகச நிரப்பலாம். அல்லது 

சட்ட மகசாதாலவ நிலறகவற்றி குடியரசுத் தலலவரின் ஒப்புதலுக்கு 

அனுப்பலாம். அலதத் ஜதாடாோ்ந்து பிளஸ் 2 மதிப்ஜபண் அடிப்பலடயில் 

மாணவாோ் கசாோ்க்க நடத்த கவண்டும் என்று அந்த ஆய்வறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

2. உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இந்தியா-கநபாளம் கூட்டு ராணுவ 

பயிற்சி 

இந்தியா மற்றும் கநபாள நாட்டின் ராணுவம் கூட்டாக 15 நாட்கள் கபார்ப் 

பயிற்சி ஜபறுகின்றன. இந்த பயிற்சி உத்தரகாண்ட் மாநிலம் 

பித்கதாராகரில் கநற்று ஜதாடங்கி உள்ளது. இலதஜயாட்டி கலாசார 

நிகழ்வுகள் இடம் ஜபற்றன. அக்கடாபர் 3-ந்கததி வலர பயிற்சி நடக்கிறது. 

இந்த கபார்ப்பயிற்சிக்கு சூர்யகிரண் என்று ஜபயரிடப்பட்டு உள்ளது. 

முன்னதாக கடந்த சனிக்கிழலம இந்த கபார் பயிற்சிக்காக 

உத்தரகாண்ட் வந்திறங்கிய கநபாள ராணுவ குழுவினருக்கு இந்திய 

ராணுவ அணிவகுப்பு நடத்தி வரகவற்பு ஜகாடுக்கப்பட்டது. 

இதுகுறித்து இந்திய ராணுவம் ஜவளியிட்டுள்ள அறிக்லகயில், “இது 

இந்தியாவும், கநபாளமும் இலணந்து பங்குஜபறும் 15-வது பயிற்சியாகும். 

இரு நாட்டு ராணுவ தலடப்பலட குழுக்கள், தங்கள் பயங்கரவாத தடுப்பு 

யுத்திகள் மற்றும் கபரிடர் மீட்பு உத்திகள் பற்றிய பயிற்சிகலள பங்கிட்டு 

ஜகாள்வதுடன், தங்கள் அனுபவங்கலள பகிர்ந்து ஜகாள்கின்றன” 

என்று கூறப்பட்டு உள்ளது. 

 

3. இந்திய, இந்கதாகனசிய கடற்பலட கூட்டுப் பயிற்சி ஜதாடக்கம் 

இந்திய, இந்கதாகனசிய கடற்பலடகள் இலணந்து கமற்ஜகாள்ளும் 

கூட்டுப் பயிற்சி திங்கள்கிழலம ஜதாடங்கியது. கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு 

முதல் இந்தியா, இந்கதாகனசியா கடற்பலடகள் இலணந்து ‘சமுத்திர 

சக்தி’  என்ற ஜபயரில் கூட்டுப் பயிற்சி கமற்ஜகாண்டு வருகின்றன. 

இந்தப் பயிற்சி 3-ஆவது முலறயாக இந்கதாகனசியாவின் ொவா, 

சுமத்ரா தீவுகளுக்கு இலடகய உள்ள சுன்டா நீரிலணப் பகுதியில் 

திங்கள்கிழலம ஜதாடங்கியது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய கடற்பலடயின் 

ஷிவாலிக், கட்மத் கபாாோ்க்கப்பல்களும், கடற்பகுதியில் நீண்ட தூரம் 

உளவு பாாோ்க்கும் பி81 விமானமும் பங்ககற்கின்றன. 

இதுஜதாடாோ்பாக இந்திய கடற்பலட ஜசய்தித்ஜதாடாோ்பாளரும் 

கமாண்டருமான விகவக் மத்வால் கூறுலகயில், ‘‘கடல்சாாோ் 

நடவடிக்லககளில் இந்தியா, இந்கதாகனசியா கடற்பலடகளுக்கு 

இலடயிலான உறலவ வலுப்படுத்துவலதயும், பரஸ்பர புரிதல் மற்றும் 

கூட்டாக ஜசயல்படுவலத கமம்படுத்துவலதயும் ‘சமுத்திர சக்தி’ பயிற்சி 

கநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. கடல்சாாோ் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

சாாோ்ந்த ஜபாதுவான புரிதலல வளாோ்த்துக் ஜகாள்ளவும், 

இருதரப்பிலுமுள்ள சிறந்த நலடமுலறகலள பகிாோ்ந்துஜகாள்ளவும் இந்தப் 

பயிற்சி உதவும்’’ என்று ஜதரிவித்தாாோ். 

 

4. புகளாரன்ஸ் லநட்டிங்ககல் விருது: எஸ்.வி. சரஸ்வதிக்கு குடியரசுத் 

தலலவாோ் வழங்கினாாோ் 

ராணுவ ஜசவிலியாோ் கசலவ (எம்என்எஸ்) துலணத் தலலலம 

இயக்குநாோ் பிரிககடியாோ் எஸ்.வி.சரஸ்வதிக்கு 2020-ஆம் ஆண்டுக்கான 

கதசிய புகளாரன்ஸ் லநட்டிங்ககல் விருலத குடியரசுத் தலலவாோ் 

ராம்நாத் ககாவிந்த் வழங்கி ஜகளரவித்தாாோ். ராணுவ ஜசவிலியாோ் 

கசலவயில் மகத்தான பங்களிப்புக்காக அவருக்கு 

ஜசவிலியாோ்களுக்கான மிக உயாோ்ந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

காஜணாலி வாயிலாக திங்கள்கிழலம நலடஜபற்ற இந்த விழாவில் 

குடியரசுத் தலலவாோ், பிரிககடியாோ் எஸ்.வி.சரஸ்வதிக்கு இந்த விருலத 

வழங்கினாாோ். 

 

 



         

    

1. PM KUSUM திட்டத்தின்கீழ் ஆஃப்-கிரிட் ச ோலோர் பம்புகளை 

நிறுவுவதில், நோட்டிசலசே முதலிடத்தில் உள்ை மோநிலம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) ஹரியானா  

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ 2020-21ஆம் ஆண்டில் ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்ட சமாத்த 15,000 பம்புகளில் 

14,418 பம்புகளை நிறுவி, பிரதான் மந்திரி கிசான் உர்ஜா சுரக்ஷா இவம் 

உத்தன் மகாபியான் (PM KUSUM) கீழ் ஆஃப்-கிரிட் தசாலார் பம்புகளை 

நிறுவுவதில் ஹரியானா நாட்டிதலதய முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ைது. 

 

2. சதசிே வன திேோகிகள் நோள் களடபிடிக்கப்படுகிற சததி எது? 

அ) சசப்டம்பர்.14 

ஆ) சசப்டம்பர்.10 

இ) சசப்டம்பர்.15 

ஈ) சசப்டம்பர்.11  

✓ சசப்.11 அன்று ததசிய வன தியாகிகள் நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 2013 

ஆம் ஆண்டில், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அளமச்சகம் அறிவித்த பிறகு, 

இந்த நாள் அதிகாரப்பூர்வமாக நளடமுளறக்கு வந்தது. கடந்த 1730’இல் 

இதத தததியில், பலரறியா சகஜார்லி படுசகாளல நடந்தளதக் குறிக்கும் 

வளகயில் இத்தததி ததர்வு சசய்யப்பட்டது இத்துயரச்சம்பவத்தின்தபாது, 

இராஜஸ்தானின் அப்தபாளதய மன்னர் மகாராஜா அளப சிங்கின் 

உத்தரவின் தபரில் மக்கள் சகஜார்லி மரங்களை சவட்டத்சதாடங்கினர். 

இந்த மரங்கள், ராஜஸ்தானின் சகஜார்லி கிராமத்தில் உள்ை பிஷ்தனாய் 

சமூகத்ளதச் தசர்ந்த மக்கைால் புனிதமாகக் கருதப்பட்டன. 

 

3. ‘இந்திேோவில் நகர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள்’ 

பற்றிே அறிக்ளகளே வவளியிட்ட அளமப்பு எது? 

அ) ததசிய தமம்பாட்டுக் கழகம் 

ஆ) NITI ஆதயாக்  

இ) புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அளமச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம் 

✓ ‘இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள்’ பற்றிய 

அறிக்ளகளய, NITI ஆதயாக் வெளியிட்டுள்ளது. 

✓ சுகாதாரமான நகரங்களைத் திட்டமிடுதல், நகர்ப்புற நிலத்தின் உகந்த 

பயன்பாடு, மனிதவை திறன்களை அதிகரித்தல், நகர்ப்புற நிர்வாகத்ளத 

வலுப்படுத்துதல், உள்ளூர் தளலளமளய உருவாக்குதல், தனியார் 

துளறயின் பங்ளக தமம்படுத்துதல் மற்றும் நகர்ப்புற திட்டமிடல் கல்வி 

முளறளய தமம்படுத்துதல் ஆகியளவ உட்பட நகர்ப்புற திட்டமிடல் 

குறித்த பல அம்சங்களின் பரிந்துளரகள் இந்த அறிக்ளகயில் உள்ைன. 

 

4. கோவல்துளறயினரின் சகோரிக்ளககள் மற்றும் சதளவகளை 

அறிந்துவகோள்வதற்கோக புதிே கோவலோளைேத்ளத அளமக்க முடிவு 

வ ய்துள்ை மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) இமாச்சல பிரததசம் 

இ) குஜராத் 

ஈ) மணிப்பூர் 

✓ காவல்துளறயினரின் தகாரிக்ளககள் மற்றும் ததளவகளை அறிந்து 

சகாள்வதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஒரு புதிய காவல் ஆளையத்ளத 

அளமக்கவுள்ைது. காவல்துளற மற்றும் சபாதுமக்களுக்கிளடயிலான 

உறளவ வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகள், ததளவயான திட்டங்கள் 

மற்றும் காவல்துளறயினருக்கான புதிய பயிற்சித்திட்டங்களை 

பரிந்துளரப்பது இதன் பணியாகும். 

✓ சபாதுமக்கள் தங்கள் குளறகளை காவல்துளறயில் பதிவுசசய்வதற்காக 

ஒரு திறன்தபசி சசயலிளய சவளியிடுவததாடு மட்டுமல்லாமல், ஓர் 

ஆன்ளலன் புகார் தாக்கல் சபாறிமுளறயும் உருவாக்கப்படும். வங்கிகள், 

தவளலவாய்ப்பு மற்றும் பிற இளையவழி குற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

குற்றங்களைச் சமாளிக்க நிபுைர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள். 

5. டிஜிட்டல் விவ ோேத்ளத முன்வனடுப்பதற்கோக பின்வரும் எந்த 

நிறுவனத்துடனோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில், சவைோண் மற்றும் 

விவ ோயிகள் நல அளமச் கம் ளகவேழுத்திட்டுள்ைது? 

அ) சிஸ்தகா 

ஆ) நிஞ்சாகார்ட் 

இ) ITC லிட் 

ஈ) தமதல உள்ை அளனத்தும்  

✓ டிஜிட்டல் விவசாயத்ளத முன்சனடுத்துச் சசல்வதற்காக தனியார் 

நிறுவனங்களுடன் 5 புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்களில் தவைாண் மற்றும் 

உழவர்கள் நல அளமச்சகம் ளகசயழுத்திட்டுள்ைது. இத்திட்டங்களின் 

அடிப்பளடயில், எப்பயிளர விளைவிக்கலாம், எந்த வளக விளதளயப் 

பயன்படுத்தலாம், அதிக மகசூளலப் சபறுவதற்காக என்ன சசயல் 

முளறகளைப் பின்பற்றலாம் உள்ளிட்டளவ குறித்த விவரமான 

முடிவுகளை விவசாயிகள் எடுக்க இயலும். 

 

6.கதிரிேக்கத்தரளவப்வபறக்கூடிே புவி கண்கோணிப்பு வ ேற்ளகக் 

சகோளை விண்ணில் வ லுத்திே நோடு எது? 

அ) சீனா  

ஆ) இந்தியா 

இ) சஜர்மனி 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முயற்சிகளை கண்காணிக்கும் மற்றும் அதன் 

இயற்ளகவை கண்காணிப்ளப அதிகரிக்கும் முயற்சியாக சீனா 24ஆவது 

காசபன்-வரிளச புவி-கண்காணிப்பு சசயற்ளகக்தகாளை விண்ணில் 

சசலுத்தியது. லாங் மார்ச் 4C ஏவுகலத்தில், ஷான்ஸி மாகாைத்தில் 

உள்ை ளதயுவான் சசயற்ளகக்தகாள் ஏவு ளமயத்தில் இருந்து இந்தச் 

சசயற்ளகக்தகாள் விண்ணில் சசலுத்தப்பட்டது. 

✓ விண்சவளி, நிறமாளல மற்றும் கதிரியக்கத் தரளவப் சபறும் திறன் 

சகாண்ட அந்த விண்கலத்தில் சீனா ஏழு இதமஜர்கள் மற்றும் 

சசன்சார்களை சபாருத்தியுள்ைது. 

 

7. எந்த வங்கியின் பங்குதோரரோக சரகோ வெயின் நிேமிக்கப்பட்டோர்? 

அ) இந்தியன் வங்கி 

ஆ) பஞ்சாப் தநஷனல் வங்கி  

இ) HDFC வங்கி 

ஈ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

✓ ஆஷா பண்டார்கர், பங்குதாரர் இயக்குநராக இருந்து விலகிய பிறகு, 

தரகா சஜயிளன தனது பங்குதாரர் இயக்குநராக பஞ்சாப் தநஷனல் 

வங்கி நியமித்துள்ைது. முன்னதாக, அவர் இந்திய சதாளலத்சதாடர்பு 

ஆதலாசகர்கள் குழுவில், 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு 

வளர ஒரு சுயாதீன இயக்குநராக பணியாற்றினார். சஜயின், TCIL 

வாரியத்தின் தணிக்ளக குழுவிற்கும் தளலளமதாங்கியுள்ைார். 

 

8. சகோைரங்க புதுளம  வோளல வதோடங்கியுள்ை நிறுவனம் எது? 

அ) ளமகவ் இந்தியா  

ஆ) இஸ்தரா 

இ) NITI ஆதயாக் 

ஈ) பிர்லா தகாைரங்கம் 

✓ இந்திய துளிர்நிறுவனங்கள் & சதாழினுட்ப சதாழில்முளனதவாருக்காக 

தகாைரங்க புதுளம சவாளல ளமகவ் கடந்த வாரம் சதாடங்கியது. 2021 

அக்.10 வளர இதற்காக பதிவுசசய்துசகாள்ைலாம். நமது தகாைரங்குகளு 

-க்கான அதிநவீன சதாழில்நுட்பத்ளத உருவாக்குவதற்காக புது 

நிறுவனங்கள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப சதாழில்முளனதவாரிடமிருந்து 

விண்ைப்பங்களை இந்தச் சவால் வரதவற்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.  மீபத்தில், ஆசிே-பசிபிக் கட்டற்ற வர்த்தக குழுவில் ச ருவதற்கு 

விண்ைப்பித்த நோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ஜப்பான் 

இ) சீனா  

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ பன்னாட்டு அரசியலில் தனது சசல்வாக்ளக அதிகரிக்க 11 நாடுகளைக் 

சகாண்ட ஆசிய-பசிபிக் கட்டற்ற வர்த்தகக் குழுவில் தசருவதற்கு சீனா 

விண்ைப்பித்துள்ைது. சீன வர்த்தக அளமச்சர் வாங் சவன்டாதவா, 

நியூசிலாந்தின் வர்த்தக அளமச்சரிடம் டிரான்ஸ்-பசிபிக் பார்ட்னர்ஷிப் 

(CPTPP) அல்லது ஆசிய-பசிபிக் தளடயற்ற வர்த்தகக் குழுவிற்கான 

விரிவான மற்றும் முன்தனற்ற ஒப்பந்தத்தின் பிரதிநிதியாக அந்த 

விண்ைப்பத்ளத சமர்ப்பித்தார். 

✓ CPTPP என்பது ஆசியாவுடனான உறளவ அதிகரிக்க அசமரிக்காவின் 

முன்னாள் ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமாவால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட குழுவாகும். 

CPTPP ஆனது புருதன, ஆஸ்திதரலியா, கனடா, சிலி, ஜப்பான், மதலசியா, 

சமக்சிதகா, சபரு, சிங்கப்பூர், நியூசிலாந்து மற்றும் வியட்நாம் 

ஆகியவற்ளற உள்ைடக்கியது. 

 

10. 2021 - ஸ்வச் தோ பக்வோடோ வதோடங்கப்பட்ட இடம் எது? 

அ) மர்மதகாவா துளறமுக அறக்கட்டளை 

ஆ) சகாச்சி துளறமுக அறக்கட்டளை  

இ) ஜவஹர்லால் தநரு துளறமுக அறக்கட்டளை 

ஈ) நவ தஷவா சர்வததச சரக்குகள் முளனயம் 

✓ 2021 சசப்.16 அன்று, சகாச்சின் துளறமுக அறக்கட்டளையில் ‘ஸ்வச்சதா 

பக்வாடா-2021’ சதாடங்கப்பட்டது. அளனத்து துளறகளிலும் ஸ்வச்சதா 

உறுதிசமாழி வழங்கப்பட்டது. இதன்தபாது, துளறமுகப் பகுதிகளில் 

‘ஷ்ரம்தான் தூய்ளமப் பணிகள்’ சதாடங்கப்பட்டன. முன்சமாழியப்பட்ட 

பக்வாடா நடவடிக்ளககளின் தபாது துளறமுகப் பகுதிக்குள் தவளல 

சசய்யும் இடங்கள், அலுவலக வைாகங்கள் மற்றும் சபாது இடங்களை 

தூய்ளம சசய்வது ஆகியளவ அடங்கும். 

✓ ‘ஸ்வச்சதா பக்வாடா’ என்பது சுற்றுச்சூழல் விழிப்புைர்வு பிரச்சாரமாகும், 

இது தூய்ளம இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் சதாடங்கப்பட்டது. 

 


1. இந்திய விமானப் பளட புதிய தளலளமத் தைபதி விதவக் ராம் சசைதரி 

இந்திய விமானப் பளடயின் புதிய தளலளமத் தைபதியாக விதவக் ராம் 

சசைதரி நியமிக்கப்படவுள்ைார் என்று நடுவண் பாதுகாப்பு அளமச்சகம் 

சதரிவித்துள்ைது. இந்திய வான்பளடத்தளலளமத் தைபதி ஆர் தக எஸ் 

பசதைரியா சசப்.30 ஓய்வு சபறுகிறார். இளதயடுத்து விமானப்பளடயின் 

புதிய தளலளமத் தைபதியாக ஏர் மார்ஷல் விதவக் ராம் சசைதரிளய 

நியமிக்க மத்திய அரசு முடிவு சசய்துள்ைது என்று பாதுகாப்பு அளமச்சகம் 

சதரிவித்துள்ைது. 

 

2. சபங்களூரு-சசன்ளன எண்ணூர் அதிதவக விளரவுச்சாளல திட்டம் 

சபங்களூரு-சசன்ளன எண்ணூர் 6 வழி விளரவுச்சாளல திட்டத்துக் 

-கான நில எடுப்புப்பணிகள் முடிவளடயும் தருவாயில் உள்ைன. 

பிற மாநிலங்களில் இருந்து, சசன்ளன-எண்ணூர் காமராஜர் மற்றும் 

காட்டுப்பள்ளி தனியார் துளறமுகங்களுக்கு சரக்கு வாகனங்கள் 

தவகமாக வருவதற்காக பாரத்மாலா பரிதயாஜனா திட்டம்மூலம் ததசிய 

சநடுஞ்சாளலகள் ஆளையம், ஆந்திர பிரததச மாநிலம் சித்தூர் முதல், 

தமிழகத்தின் எல்ளலயான திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட 

தச்சூர் வளரயில் 126.550 கிமீ தூரத்துக்கு, சபங்களூரு-சசன்ளன 

அதிதவக சநடுஞ்சாளல (6 வழிச்சாளல) அளமக்க திட்டமிடப்பட்டது.  

இதில், ஆந்திர மாநிலத்தில் 75 கிமீ, தமிழக எல்ளலயான திருவள்ளூர் 

மாவட்டத்தில் உள்ை பள்ளிப்பட்டு, ஊத்துக்தகாட்ளட, சபான்தனரி ஆகிய 

வட்டங்களில் 51.550 கிமீ தூரம் உள்ைது. இதற்கிளடதய அளமய உள்ை 

இச்சாளலக்கு NH-716 என்று அளழக்கப்படுகிறது. 

 

3. மதுளரயும் மகாத்மாவும்! | மகாத்மா காந்தியின் மதுளர விஜயம் பற்றிய 

தளலயங்கம் 

சரியாக இன்ளறக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதத சசப்டம்பர் 

22-ஆம் நாள். நமது தமிழகத்தின் மதுளர மாநகரில் அன்று நடந்த 

சம்பவம் ஒன்று, கடந்த நூற்றாண்டின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 

நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக உலகத்தவரால் சகாண்டாடப்படுகிறது. அதுவளர 

அஹிம்ளசளயயும், அந்நிய ஆட்சியிலிருந்து விடுதளலளயயும் மட்டுதம 

தனது குறிக்தகாைாகக் சகாண்டிருந்த காந்தியடிகளை, அடித்தட்டு 

சாமானியர் குறித்தும் சிந்திக்க ளவத்த சரித்திரத் திருப்பம் அந்த நாளில் 

மாநகர் மதுளரயில் அரங்தகறியது. 

ஐந்து தடளவ மதுளர மாநகருக்கு விஜயம் சசய்திருக்கிறார் அண்ைல் 

காந்தியடிகள். அவரது ஒவ்சவாரு மதுளர விஜயமும் ஒவ்சவாரு 

விதத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அளமந்தது என்பதுதான் 

ஆச்சரியம். அண்ைல் காந்தியடிகளுக்கு மட்டுமல்ல, சுவாமி 

விதவகானந்தர், பாலகங்காதர திலகர், அரவிந்த தகாஷ், தநதாஜி சுபாஷ் 

சந்திர தபாஸ் என்று ஏளனய பல தன்னிகரற்ற தளலளமப் 

பண்பாைர்களின் வாழ்க்ளகயிலும் தமிழகம் திருப்புமுளனத் 

திருத்தலமாக இருந்திருக்கிறது என்பளதத் தற்சசயல் நிகழ்வாக 

ஒதுக்கிவிட முடியவில்ளல. அந்த வளகயில் பார்க்கும்தபாது, தமிழகம் 

காந்தியடிகளிடம் ஏற்படுத்திய தளலகீழ் மாற்றத்ளத நாம் 

சபருமிதத்துடன் சகாண்டாடக் கடளமப் பட்டிருக்கிதறாம். 

மகாத்மா காந்தியின் இரண்டாவது மதுளர விஜயம்தான் வரலாற்றுச் 

சிறப்புமிக்க விஜயமாக அளமந்தது. 1921 சசப்டம்பர் 21, 22 தததிகளில் 

மதுளரயில் தங்கியிருந்தார் அண்ைல். மதுளரக்கு ரயிலில் வந்து 

சகாண்டிருக்கும்தபாதுதான் அண்ைலுக்கு அந்த மனமாற்றம் ஏற்பட்டது. 

அவரது சிந்தளனயிலும் சசயல்பாட்டிலும் சாமானியன் முன்னிளல 

சபற்றது அந்தப் பயைத்தின்தபாதுதான். மதுளரளய தநாக்கி விளரந்து 

சகாண்டிருந்த அந்த ரயில், திண்டுக்கல்ளலத் தாண்டிப் பயணித்துக் 

சகாண்டிருந்தது. ரயில் சபட்டியில் அமர்ந்திருந்தார் தமாகன்தாஸ் 

கரம்சந்த் காந்தி. குஜராத்தியினருக்தக உரித்தான பாணியில் 

உளடயணிந்து, தளலயில் சபரிய தளலப்பாளகயுடன் சக 

பயணிகளுடன் உளரயாடிக் சகாண்டும், ரயில் சபட்டிக்கு சவளிதய 

எழில் சகாஞ்சும் தமிழகத்தின் வயல்சவளிகளைக் கண்குளிரப் பார்த்துக் 

சகாண்டும் பயணித்துக் சகாண்டிருந்தார். 

சவறும் தகாவைத்துணியுடன் வயலில் உழவர்கள் உழுது 

சகாண்டிருக்கும் காட்சிளயப் பார்த்த வண்ைம் பயணித்துக் 

சகாண்டிருந்த தமாகன்தாஸின் மனதில் புயலடிக்கிறது. அங்தக பலர் 

தகாவைத்துணியுடன் உழுது சகாண்டிருக்க, இங்தக தான் பல முழம் 

துணிகைால் தபார்த்தப்பட்ட உளடயணிந்து சகாண்டிருப்பளத 

நிளனத்துத் துணுக்குறுகிறது அந்த மாமனிதரின் மனம். தனக்கும் 

சாமானிய இந்தியனுக்கும் இளடதய இருக்கும் இளடசவளிளய அவர் 

புரிந்து சகாள்கிறார். அடுத்த நிமிடதம, தனது உதவியாைளர அளழத்து 

நீண்டசதாரு அறிக்ளகளய அந்த ரயில் சபட்டியில் அமர்ந்தபடிதய 

எழுதுகிறார். இடி முழக்கத்துக்கு முன்னால் வரும் மின்னல் 

சவட்டுப்தபால, அவரது ஆளட மாற்றத்துக்கு முன்னால், அந்த ரயில் 

சபட்டியில் மனமாற்றம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. 

மதுளரக்கு வந்த தமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி, தமலமாசி வீதி 251 ஏ - 

இலக்க வீட்டில் தங்குகிறார். சசப்டம்பர் 21-ஆம் தததி இரவு தூங்கப் 

தபாவதற்கு முன்னால், அடுத்த நாள் அதிகாளலயில் தான் தமற்சகாள்ை 

இருக்கும் மாற்றத்துக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் சசய்து விட்டார். 

சசப்டம்பர் 22 அதிகாளலயில் முழுக்க மழித்தத் தளலயுடனும், நான்கு 

முழ தவட்டியுடன் தமதல ஒரு துணிளய மட்டும் தபார்த்திக் சகாண்டு 

காட்சியளித்த அந்தக் கைதம தமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி காற்றுடன் 

களரந்து, அங்தக மகாத்மா காந்தி உருசவடுத்து விட்டார். 

"களடயனுக்கும் களடத்ததற்றம்' இல்லாமல் அஹிம்ளசயும், சுதந்திரமும் 

அர்த்தமற்றளவ என்பளத அவர் தனது சசயலால் உைர்த்த முற்பட்டார். 

சபாது வாழ்க்ளகயில் ஈடுபடுபவர்கள் எளிளமயின் அளடயாைமாக 

இருந்தாக தவண்டும் என்று தீர்மானித்தார். 

"எனது வாழ்க்ளகயில் நீண்ட சிந்தளனக்குப் பிறகு நான் எடுத்த 

எந்தசவாரு முடிவு குறித்தும் நான் வருத்தப்பட தவண்டிய அவசியம் 

ஏற்படதவ இல்ளல'' என்பார் மகாத்மா காந்தி. அப்படி எடுத்த முடிவுகளில் 

முக்கியமான முடிவுதான் சசப்டம்பர் 22, 1921-இல் மதுளரயில் அவர் 

தமற்சகாண்ட ஆளட மாற்றம். ""சபாது வாழ்க்ளகயிலும், அரசியலிலும் 

மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட முற்படுபவர்கள், தாங்கதை முன்மாதிரியாக 

இருக்க தவண்டும். அடித்தட்டு மக்களின் உைர்வுகளைப் பிரதிபலிப்பது 

தபாலதவ அவர்களைப் தபால வாழ்வதும் அவசியம். ஆடம்பரமும் 

படாதடாபமும் அவர்களிடமிருந்து நம்ளம அந்நியப்படுத்திவிடும்'' - 

 

 



         

    

இதுவும் அண்ைல் காந்தியடிகள் சசயல்படுத்திக் காட்டிய அவரது 

சசாற்கள். 

அண்ைல் காந்தியடிகளின் வாழ்க்ளகயில் மதுளர ஏற்படுத்திய 

மாற்றங்களின் அடிப்பளடயில்தான் அகில இந்திய அரசியலில் 

மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. எளிளம, தநர்ளம, தியாகம், சமத்துவம் 

உள்ளிட்ட காந்தியத்தின் அளடயாைம்தான் காந்தியார் அணிந்த ஆளட. 

இடுப்ளப மளறக்க நான்கு முழம் தவட்டியும், மார்ளப மளறக்க தமல் 

துண்டும் என்பது அவரது அரசியல் வாழ்க்ளகயின் அளடயாைம். 

டால்ஸ்டாய், சபர்ட்ரண்ட் ரஸல், சபர்னார்டு ஷா, மார்ட்டின் லூதர் கிங், 

சநல்சன் மண்தடலா என்று உலக ஆளுளமகள் அளனவரும் 

தபராளுளமயாக ஏற்றுக்சகாண்ட ஒதர இந்தியத் தளலவர் அண்ைல் 

காந்தியடிகள் மட்டும்தான். அளர நிர்வாை தரித்திர நாராயைர்கள் 

குறித்து அந்த மகாத்மாளவ சிந்திக்க ளவத்த சபருளம தமிழகத்துக்கு 

உண்டு. அதனால், காந்தியார் காட்டிய வழிளய அரசியலிலும் 

வாழ்க்ளகயிலும் பின்பற்ற தவண்டிய கடளம நமக்கு உண்டு! 

 



         

    

1. மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய GSLV Mk-III ஏவுகலத்தத 

உருவாக்குவதற்காக அதன் ததாழில்நுட்பங்களில் பணியாற்றிவரும் 

அதைப்பு எது? 

அ) ஸ்பேஸ் X 

ஆ) இஸ்ப ோ  

இ) வர்ஜின் பேலக்டிக் 

ஈ) ROSCOSMOS 

✓ இந்திய விண்வவளி ஆய்வு மையைோனது (ISRO) GSLV MkIII ஏவுேலத்மை 

மீண்டும் ேயன்ேடுத்ைத் பைமவயோன வைோழில்நுட்ேத்மை உருவோக்கும் 

ேணியில் ஈடுேட்டுள்ளது. இந்ைப் புதிய நுட்ேம், GSLV MkIII ஏவுேலத்மை 

வெங்குத்ைோே ைம யிறக்ே உைவும். இந்ை நுட்ேம் SpaceX பின்ேற்றி வரும் 

நுட்ேைதுக்கு இமையோே இருக்கும். மீண்டும் ேயன்ேடுத்ைக்கூடிய 

GSLV MkIII டி ோன்ஸ்மிட்டரின் உருவோக்ேம், ISRO’இன் நிதிமயயும் 

பெமிக்ே உைவும். 

 

2. சமீபத்தில், எந்த நாட்டுடனான பபரிடர் அபாயக் குதைப்புக்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு ைத்திய அதைச்சரதவ ஒப்புதல் 

அளித்தது? 

அ) வெர்ைனி 

ஆ) ெப்ேோன் 

இ) இத்ைோலி  

ஈ) வேல்ஜியம் 

✓ பேரிடர் அேோயக் குமறப்பு ைற்றும் பைலோண்மை துமறயில் இந்தியோ -

இத்ைோலி இமடபய ஒத்துமைப்புடன் வெயல்ேடும் புரிந்துைர்வு 

ஒப்ேந்ைத்துக்கு, பி ைைர் பைோடி ைமலமையிலோன ைத்திய அமைச்ெ மவ 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. பேரிடர் அேோயக் குமறப்பு ைற்றும் பைலோண்மை 

துமறயில் ஒத்துமைப்பு குறித்ை புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம், இந்தியோவின் 

பைசிய பேரிடர் பைலோண் ஆமையம், இத்ைோலியின் வேோது ேோதுேோப்புத் 

துமற இமடபய ேடந்ை ெூன் ைோைம் மேவயழுத்ைோனது. 

✓ இருை ப்பின் பேரிடர் பைலோண்மை முமறேளோல் இந்தியோ ைற்றும் 

இத்ைோலி ேயனமடய இந்ைப் புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம் உைவும். பேரிடர் 

பைலோண் துமறயில் ையோர்நிமல, மீட்பு நடவடிக்மே, திறன் பைம்ேோடு 

ஆகியவற்மற வலுப்ேடுத்ை இந்ை ஒப்ேந்ைம் உைவும். 

 

3. ‘ஒரு கிராைப்பஞ்சாயத்து-ஒரு DIGI-பப சகி’ என்ை தபயரில் திட்டம் 

ஒன்றைத் த ொடங்கியுள்ள ைாநிலம் / யூனியன் பிரபதசம் எது? 

அ) உத்ை  பி பைெம் 

ஆ) ஹரியோனோ 

இ) அந்ைைோன் நிக்பேோேோர் தீவுேள் 

ஈ) ெம்மு & ேோஷ்மீர்  

✓ ெம்மு-ேோஷ்மீரின் வைோமலதூ ப் ேகுதிேளில் வீட்டுக்கு வீடு டிஜிட்டல் 

வங்கி ைற்றும் நிதிச் பெமவேமள ஊக்குவிப்ேைற்ேோே, துமைநிமல 

ஆளுநர் ைபனோஜ் சின்ஹோ ேோம்பூரில் உள்ள ெம்மு ைற்றும் ேோஷ்மீர் 

வைோழில்முமனபவோர் பைம்ேோட்டு நிறுவனத்தில் (JKEDI) ‘ஒரு கி ோைப் 

ேஞ்ெோயத்து-ஒரு DIGI-பே ெகி’ என்ற திட்டத்தைத் வைோடங்கினோர். 

 

4. 2021 – “Peaceful Mission” பயிற்சி நதடதபறுகிை நாடு எது? 

அ) அவைரிக்ேோ 

ஆ)  ஷ்யோ  

இ) ஐக்கிய இ ோச்சியம் 

ஈ) ஆஸ்திப லியோ 

✓ இந்திய வோன்ேமடமயச் பெர்ந்ை 38 ேணியோளர்ேள் உட்ேட 200 பேர் 

வேோண்ட அமனத்து ஆயுைக் கூட்டுப் ேமடேமளக் வேோண்ட இந்திய 

இ ோணுவக்குழு, அமைதி மிஷன் - 2021 ேயிற்சியில் ேங்பேற்கிறது. 

இந்ைப் ேயிற்சி 2021 வெப்.13 முைல் 25 வம  வைன்பைற்கு  ஷ்யோவின் 

ஓ ன்ேர்க் பி ோந்தியத்தில் நமடவேறுகிறது. SCO “Peaceful Mission” 

என்பது ஒரு ேன்முே ைற்றும் கூட்டு ேயங்ே வோை எதிர்ப்பு ேயிற்சியோகும்.  

✓ ஷோங்ேோய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பின் (SCO) உறுப்புநோடுேளுக்கிமடபய 

‘ ோணுவ ரீதியிலோன உறவின்’கீழ் 2 ஆண்டுேளுக்கு ஒருமுமற இந்ைப் 

ேயிற்சி நடத்ைப்ேடுகிறது. 

5. UNESCO’இன் நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அரசர் தசப ாங் 

எழுத்தறிவு பரிதச, இந்தியாவிலுள்ள எந்த அதைப்பு தவன்றுள்ளது? 

அ) பைசிய திறந்ைநிமலப் ேள்ளிக்ேல்வி நிறுவனம்  

ஆ) அண்ைோ ேல்ேமலக்ேைேம் 

இ) வைட் ோஸ் ேல்ேமலக்ேைேம் 

ஈ) IISc 

✓ வநோய்டோவில் உள்ள பைசிய திறந்ைநிமலப் ேள்ளிக்ேல்வி நிறுவனம் 

ஆனது (NIOS), புேழ்வேற்ற UNESCO’இன் அ ெர் வெபெோங் எழுத்ைறிவு 

ேரிசு – 2021’ஐ வவன்றுள்ளது. இந்ை அமைப்பு, ேல்வி அமைச்ெேத்ைோல் 

நடத்ைப்ேடுகிறது. ேல்விக்ேோன புதுமையோன அணுகுமுமறக்ேோே 

UNESCO’இன் உலேளோவிய அங்கீேோ த்மை இது வேற்றுள்ளது.  

✓ UNESCO’இன் ேன்னோட்டு எழுத்ைறிவு விருதுேள் ஒரு குறிப்பிட்ட ேருப் 

வேோருளில் ேவனஞ்வெலுத்துகின்றன. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டு, “உள்ளட 

-க்கிய வைோமலவு ைற்றும் டிஜிட்டல் ேல்வியறிவு ேற்றல்” என்ேதில் 

ேவனஞ்வெலுத்துகிறது. இந்ை ஆண்டின் (2021) UNESCO ேன்னோட்டு 

ேல்வியறிவு ேரிசுேள் NIOS உடன் இமைந்து பேோட் டி ஐவரி, எகிப்து, 

குவோத்ைைோலோ, வைக்ஸிபேோ ைற்றும் வைன்னோப்பிரிக்ேோ ஆகியவற்றுக்கும் 

வைங்ேப்ேட்டது. 

 

6. “ஏக் பாஹல்” என்ை இந்திய அளவிலான சிைப்பு இயக்கத்தத 

ததாடங்கியுள்ள நடுவண் அதைச்சகம் எது? 

அ) ெட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெேம்  

ஆ) ஊ ே வளர்ச்சி அமைச்ெேம் 

இ) வேருநிறுவன விவேோ ங்ேள் அமைச்ெேம் 

ஈ) நிதி அமைச்ெேம் 

✓ வீடுேளுக்பேச் வென்று நீதி வைங்கும் “ஏக் ேோஹல்” என்ற இந்திய 

அளவிலோன சிறப்பு இயக்ேத்மை ைத்திய ெட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெேம் 

வைோடங்கியுள்ளது. வைோமலநிமல-ெட்டத்தின்கீழ் ேதிவுேமள ஊக்குவிக் 

-கும் வமேயில் இது வைோடங்ேப்ேட்டது. நீதித்துமற ைற்றும் NALSA 

இந்ை இயக்ேத்மை வைோடங்கியது. 

 

7. இந்தியாவில் உள்ள 112 முன்பனை விதையும் ைாவட்டங்களில் 

உள்ள ைாணவர்களுக்கு இலவசைாக கல்வி வைங்குவதற்காக, NITI 

ஆபயாக், எந்த நிறுவனத்துடன் கூட்டிதணந்துள்ளது? 

அ) அன்அேோடமி 

ஆ) மேெு  

இ) டோடோ அடிப்ேமட ஆ ோய்ச்சி நிறுவனம் 

ஈ) ஐஐடி ேோன்பூர் 

✓ இந்தியோவின் 112 முன்பனற விமையும் ைோவட்டங்ேளில் உள்ள 

ைோைவர்ேளுக்கு இலவெ ேல்வி வோய்ப்புேமள வைங்குவைற்ேோே NITI 

ஆபயோக், BYJU உடன் கூட்டிமைந்துள்ளது. இந்ைக் கூட்டோண்மையின் 

ஒருேகுதியோே, உயர்ை  & வைோழில்நுட்ேம் ெோர்ந்ை ேற்றல் திட்டங்ேமள, 

BYJU’s, ைோைவர்ேளுக்கு இலவெைோே வைங்கும். இந்ைத் திட்டம் ஒரு 

பி த்பயே ேணிக்குழுமவ நிறுவும். அது அறிவு, ேண்டுபிடிப்பு ைற்றும் 

உத்திெோர் ஆை வின் அமைப்மே நிறுவுவைற்கு உைவும். 

 

8.எந்த நாட்டில் அதைந்துள்ள இந்திய உயராதணயரகம் 57ஆவது 

இந்திய ததாழில்நுட்ப ைற்றும் தபாருளாதார ஒத்துதைப்பு நாதளக் 

தகாண்டாடியது? 

அ) ஆஸ்திப லியோ 

ஆ) ேத்ைோர் 

இ) வங்ேோளபைெம்  

ஈ) வைன் வேோரியோ 

✓ 2021 வெப்.16 அன்று, டோக்ேோவில் உள்ள இந்திய உய ோமைய ேம் 57 

ஆவது இந்திய வைோழில்நுட்ே ைற்றும் வேோருளோைோ  ஒத்துமைப்பு நோமளக் 

வேோண்டோடியது. இந்ை நிேழ்மவ வங்ேோளபைெத்தில் உள்ள இந்திய 

உய ோமையர் விக் ம் வைோம ெோமி வைோகுத்து வைங்கினோர். இந்ை 

நிேழ்வில், சுைோர் 100 ITEC முன்னோள் ைோைவர்ேள் ைற்றும் அமனத்து 

ை ப்பு முக்கியஸ்ைர்ேளும் ேங்பேற்றனர். 

  

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ITEC என்ேது இந்திய அ சின் முைன்மைத் திட்டைோகும். வளர்ந்து வரும் 

நோடுேளுக்கு வளர்ச்சி அனுேவத்மையும் வேோருத்ைைோன வைோழில் 

நுட்ேத்மையும் வைங்குவைற்ேோே 1964’இல் இந்தியோவோல் நிறுவப்ேட்டது. 

 

9. அண்தையில் ததாடங்கப்பட்ட திட்டதைான்றின்கீழ் 50,000 

இதளபயாருக்கு பயிற்சியளிக்க முடிவுதசய்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆபயோக் 

ஆ) இ யில்பவ அமைச்ெேம்  

இ) பி ெோர் ேோ தி 

ஈ) நிதி அமைச்ெேம் 

✓  யில் வேௌஷல் விேோஸ் பயோெனோ திட்டத்தின் ஒருேகுதியோே,  யில்பவ 

அமைச்ெர் அஷ்வினி மவஷ்னவோல், வெப்.17 அன்று 18 முைல் 35 வயது 

வம யிலோன 50,000 இமளபயோருக்கு அடுத்ை மூன்று ஆண்டுேளில் 

ேல்பவறு இ யில்பவ ேயிற்சி நிறுவனங்ேளில் வைோழில்வைோடர்ேோன 

திறன்ேமளப் ேயிற்றுவிப்ேைற்ேோன ஒரு திட்டத்மை வைோடங்கினோர். 

 

10. SPIN (Strengthening the Potential of India) என்ை தனித்துவைான 

திட்டத்ததத் ததாடங்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) ேோதி & கி ோைப்புறத் வைோழிலேங்ேள் ஆமையம்  

ஆ) ஊ ே வளர்ச்சி அமைச்ெேம் 

இ) பைசிய சிறுவைோழில் ேைேம் 

ஈ) ேோ ை வங்கி 

✓ ேோதி ைற்றும் கி ோைப்புறத் வைோழிலேங்ேள் ஆமையைோனது (KVIC) SPIN 

(Strengthening the Potential of India) என்ற ைனித்துவைோன திட்டத்மைத் 

வைோடங்கியுள்ளது. பைலும் 1100 விளிம்புநிமல குயவர்க்கு வலுவளிக்கும் 

பநோக்ேத்துடன், வோ ைோசியில் SFURTI திட்டத்தின்கீழ் ஒரு ைட்ேோண்டத் 

வைோகுதிமயயும் அமைத்துள்ளது. 

✓ SPIN திட்டத்தின் ேங்பேற்ேோளர்ேளுக்கு மின்ெோ த்தில் இயங்கும் 780 

வமனெக்ே ங்ேள் வைங்ேப்ேடும். 

 


1. `2,120 பேோடி முைலீட்டில் 41,695 பேருக்கு பவமல: அ சுடன் 24 

நிறுவனங்ேள் ஒப்ேந்ைம் 

ைமிைநோட்டில் 41,695 பேருக்கு பவமலவோய்ப்பு அளிக்கும் வமேயில் 

`2,120 பேோடியில் வைோழில் முைலீடுேளுக்ேோன புரிந்துைர்வு 

ஒப்ேந்ைங்ேள் வெய்யப்ேட்டன. வென்மனயில் ஏற்றுைதியில் ஏற்றம் - 

முன்னணியில் ைமிழ்நோடு என்ற ைமலப்பில் நமடவேற்ற நிேழ்ச்சியில் 

இந்ைப் புதிய ஒப்ேந்ைங்ேள் ேரிைோறப்ேட்டன. 

 

2. இனி ‘பேட்ஸ்பைன்’ கிமடயோது! 

ேோலின ெைத்துவத்மை வலியுறுத்தும் விைைோே ‘பேட்ஸ்பைன்’ என்கிற 

கிரிக்வேட் வெோல்லுக்கு ைோற்றோே ‘பேட்டர்’ என்கிற வெோல்மல 

அறிமுேப்ேடுத்தியுள்ளது எம்.சி.சி. கிரிக்வேட் விதிமுமறேமள வகுப்ேதில் 

எம்.சி.சி. என்றமைக்ேப்ேடும் வைரிபலபேோன் கிரிக்வேட் கிளப் முக்கியப் 

ேங்கு வகிக்கிறது. இது ைரும் ேரிந்தும ேளின் அடிப்ேமடயில் கிரிக்வேட் 

விதிமுமறேமள அைல்ேடுத்தி வருகிறது ஐசிசி என்கிற ெர்வபைெ 

கிரிக்வேட் ேவுன்சில். 

 

 

 



         

    

1. உலக ந ோயோளிகள் போதுகோப்பு  ோள் கடைபிடிக்கப்படுகிற நேதி 

எது? 

அ) செப்டம்பர் 15 

ஆ) செப்டம்பர் 17  

இ) செப்டம்பர் 20 

ஈ) செப்டம்பர் 23 

✓ உலகளாவிய ந ாயாளிகளின் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு குறித்து 

ஊக்குவிப்பதற்காக உலக ந ாயாளிகள் பாதுகாப்பு  ாள் செப்.17 அன்று 

உலகம் முழுவதும் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. WHOஉம் அதன் பன்னாட்டு 

பங்காளர்களும் இந்த  ாடளக் சகாண்டாடுகிறார்கள். “Safe maternity 

and newborn care” என்பது  டப்பு 2021ஆம் ஆண்டு உலக ந ாயாளிகள் 

பாதுகாப்பு  ாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

2. பன்னோட்டு சம ஊதிய  ோள் கடைபிடிக்கப்படுகிற நேதி எது? 

அ) செப்டம்பர் 20 

ஆ) செப்டம்பர் 18  

இ) செப்டம்பர் 16 

ஈ) செப்டம்பர் 14 

✓ 2021 செப்.18 அன்று பன்னாட்டு ெம ஊதிய  ாள் சகாண்டாடப்பட்டது. 

அடனத்து பிராந்தியங்களிலும், சபண்களின் ஊதியம் ஆண்கடளவிட 

குடறவாக உள்ளது. நமலும் உலகளாவிய பாலின ஊதிய இடடசவளி 

23% என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ெம ஊதிய ெர்வநதெ கூட்டணியானது 

உலக சதாழிலாளர் அடமப்பு, ஐ ா சபண்கள் உள்ளிட்ட அடமப்புகளால் 

வழி டத்தப்படுகிறது. எல்லா இடங்களிலும் ஆண்களுக்கும் மகளிர்க்கும் 

ெமமான ஊதியத்டத அடடவநத இக்கூட்டணியின் குறிக்நகாளாகும். 

 

3. அண்டமயில, பபண்கள் 1500 மீட்ைர் ஓட்ைப்பந்ேயத்தில், நேசிய 

சோேடனடய முறியடித்ேவர் யோர்? 

அ) B ஐஸ்வர்யா 

ஆ) பருல் செௌத்ரி 

இ) ஹர்மிலன் சகௌர் சபயின்ஸ்  

ஈ) சுசீலா ொனு 

✓ வாரங்கலில் உள்ள ந ரு உள்ளரங்கத்தில்  டடசபற்ற அறுபதாவது 

நதசிய திறந்தநிடல தடகள ொம்பியன்ஷிப்பில், இரயில்நவ அணியின் B 

ஐஸ்வர்யா 6.52 மீட்டர் தனிப்பட்ட மகளிர் நீளம் தாண்டுதலில் தங்கப் 

பதக்கம் சவன்றார். ரயில்நவயின் பருல் செௌத்ரி சபண்கள் 3000 மீ 

ஸ்டீப்பிள் நெஸில் 9:51.01 என்ற தனிப்பட்ட சிறந்த ந ரத்துடன் தங்கப் 

பதக்கம் சவன்றார். சபண்கள் 1500 மீ ஓட்டப்பந்தயத்தில், ஹர்மிலன் 

சகௌர் சபய்ன்ஸ் 4:05.39 வினாடிகளில் தங்கம் சவன்றார். இதன்மூலம் 

2002’இல் சுனிதா ராணியின் நதசிய ொதடனடய அவர் முறியடித்தார். 

 

4. ‘கட்லோ’ மீடன மோநில மீனோக அறிவித்துள்ள மோநிலம் எது? 

அ) நமற்கு வங்கம் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ கட்லாடவ மாநில மீனாக சிக்கிம் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. கட்லா 
மீன் இனங்கடள பாதுகாக்க நவண்டும் என்ற ந ாக்கத்தில் அவற்டற 

மாநில மீனாக சிக்கிம் அறிவித்துள்ளது. ‘Neolissochilus Hexagonolepis’ 

என்பது இந்த மீனின் அறிவியல் சபயராகும். 

 

5. உலக மூங்கில்  ோள் கடைபிடிக்கப்படுகிற நேதி எது? 

அ) 15 செப்டம்பர் 

ஆ) 18 செப்டம்பர்  

இ) 20 செப்டம்பர் 

ஈ) 22 செப்டம்பர் 

✓ ஆண்டுநதாறும், செப்.18 அன்று உலக மூங்கில்  ாள் உலகம் முழுவதும் 

கடடபிடிக்கப்படுகிறது. மூங்கில் சதாழில் & மூங்கில் நதாட்டங்களின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த உலகளாவிய விழிப்புணர்டவ 

ஏற்படுத்துவநத இந் ாளின் ந ாக்கமாகும். இந்தச் சிறப்பு  ாடள உலக 

மூங்கில் அடமப்பு (WBO) சகாண்டாடுகிறது. அது இயற்டக வளங்கள் & 

முழு சுற்றுச்சூழடலயும் பாதுகாப்படத ந ாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

✓ “#PlantBamboo: It is time to Plant Bamboo” என்பது 2021 உலக மூங்கில் 

 ாளிற்கான செய்தியாகும். நமலும், “#PlantBamboo” என்ற புதிய நஹஷ் 

நடடகயும் WBO அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

6. பன்னோட்டு சிவப்புப் போண்ைோ  ோள் பகோண்ைோைப்பட்ை நேதி எது? 

அ) 15 செப்டம்பர் 

ஆ) 18 செப்டம்பர்  

இ) 20 செப்டம்பர் 

ஈ) 22 செப்டம்பர் 

✓ ஒவ்நவார் ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாவது ெனிக்கிழடமயன்று, 

சிவப்புப் பாண்டாக்களின் பாதுகாப்பிற்கான சபாது விழிப்புணர்வு மற்றும் 

ஆதரடவ அதிகரிக்கும் ந ாக்கில் பன்னாட்டு சிவப்புப் பாண்டா  ாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது.  டப்பு 2021ஆம் ஆண்டில், செப்.18 அன்று இந்த 

 ாள் அனுெரிக்கப்பட்டது. இந்த  ாள், கடந்த 2010’இல் சரட் பாண்டா 

ச ட்சவார்க்கால் சதாடங்கப்பட்டது. 2010 செப்.18 அன்று, முதன்முதலாக 

பன்னாட்டு சிவப்புப் பாண்டா  ாள் சகாண்டாடப்பட்டது. 

 

7. திறன் சுற்றுச்சூழலடமப்பில் அளப்பரிய பங்கோற்றியடமக்கோக, 

எத்ேடன பயிற்சியோளர்களுக்கு 2021 பகௌசோலோச்சோர்யோ விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) 31 

ஆ) 41  

இ) 51 

ஈ) 61 

✓ மத்திய கல்வியடமச்ெரும், திறன் நமம்பாட்டடமச்ெருமான தர்நமந்திர 

பிரதன், திறன் சுற்றுச்சூழலடமப்பிற்கு அளப்பரிய பங்காற்றியடமக்காக 

41 தகுதிவாய்ந்த பயிற்சியாளர்களுக்கு 2021 சகௌெலாச்ொர்யா விருடத 

வழங்கினார். இந்த 41 பயிற்சியாளர்களும் ஸ்கில் இந்தியா டடரக்டநரட் 

செனரல் ஆப் டிசரய்னிங், அப்ரண்டிஸ்ஷிப், பிரதான் மந்திரி சகௌஷல் 

விகாஸ் நயாெனா, ென் ஷிக்ொன் ென்ஸ்தான் மற்றும் சதாழில் 

முடனநவார்நபான்ற பல்நவறு முயற்சிகள் & பயிற்சி திட்டங்கடளச் 

நெர்ந்தவர்களாவர்.  

 

8. அண்டமயில் புவிசோர் குறியீடு (GI) பபற்ற சிரரோநகோங் மிளகோய் 

மற்றும் ேபமங்லோங் ஆரஞ்சு ஆகியடவ சோர்ந்ே மோநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ)  ாகாலாந்து 

இ) மணிப்பூர்  

ஈ) நமகாலயா 

✓ சபாதுவாக மணிப்பூர் மாநிலத்தில் காணப்படும் சிரநகாங் மிளகாய் 

மற்றும் தசமங்லாங் ஆரஞ்சுப்பழம் ஆகியவற்றுக்கு ெமீபத்தில் புவிொர் 

குறியீடு கிடடத்துள்ளது. இதடன மணிப்பூர் மாநில முதலடமச்ெர் N 

டபரன் சிங் இந்த அறிவிப்டப சவளியிட்டார். 

 

9.அண்டமயில் பவளியிைப்பட்ை 2022 - பபய்ஜிங் ஒலிம்பிக் மற்றும் 

போரோலிம்பிக் குளிர்கோல விடளயோட்டுப்நபோட்டிக்கோன அதிகோரப்பூர்வ 

குறிக்நகோள் என்ன? 

அ) Together for a Shared Future  

ஆ) Together We Stand for Peace 

இ) United by Emotion 

ஈ) Great Athletes. Great Performances 

✓ அண்மையில், “Together for a Shared Future” என்பது 2022 - சபய்ஜிங் 

குளிர்கால ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக் நபாட்டிக்கான அதிகாரப்பூர்வ 

குறிக்நகாளாக அதன் அடமப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது. சீனாவின் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சபய்ஜிங்கில், 2022 பிப்.4-20 வடர குளிர்கால ஒலிம்பிக் நபாட்டிகள் 

 டடசபறவுள்ளன. 

 

10. அண்டமயில் நிறுத்ேப்பட்ை ‘எளிேோக வணிகம் புரிவது’ குறித்ே 

அறிக்டகடய பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 

அ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம் 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

ஈ) ஐ ா வளர்ச்சித் திட்டம் 

✓ உலக வங்கி குழுமத்தால் சவளியிடப்படும் ‘எளிதாக வணிகம் புரிவது’ 

குறித்த அறிக்டககள் நிறுத்தப்படவுள்ளன. பல்நவறு  ாடுகளில் நிலவும் 

வணிகம் மற்றும் முதலீட்டுச் சூழடல மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு புதிய 

முடற சகாண்டுவரப்படும் என உலக வங்கி கூறியுள்ளது. முன்னாள் 

வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் வாரிய உறுப்பினர்கள் ெம்பந்தப்பட்ட ச றி 

முடற விஷயங்களில் உள்ள முடறநகடுகடள கடளந்த பிறகு, உலக 

வங்கி, உலக  ாடுகளில் நிலவும் வணிகம் மற்றும் முதலீட்டுச் சூழடல 

மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு புதிய முடறடயக் சகாண்டு வரும். 

 


1. நதசிய ச டுஞ்ொடல சுங்கச்ொவடிகள் எண்ணிக்டக விடரவில் 

அதிகரிக்க வாய்ப்பு 

தமிழகத்தில் 312 கிமீ தூரம் நீளமுள்ள  ான்கு வழித்தடங்கடள நதசிய 

ச டுஞ்ொடல ஆடணயத்திடம் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக ஒப்படடக்க 

மாநில ச டுஞ்ொடலத்துடற முடிவுசெய்துள்ளது. இதனால் அங்கு ஆறு 

சுங்கச்ொவடிகள் புதிதாக அடமக்கப்படும். இடதயடுத்து, நதசிய 

ச டுஞ்ொடலகளில் உள்ள சுங்கச்ொவடிகளின் எண்ணிக்டக 54ஆக 

அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. 

இதன்படி, நவலூர் - விழுப்புரம் (121 கிமீ), கடலூர் - நெலம் (92 கிமீ), 

அவினாசி - அவினாசி பாடளயம் (33 கிமீ), சபரம்பலூர் – தஞ்ொவூர் (66 

கிமீ) ஆகிய ொடலகடள நதசிய ச டுஞ்ொடல ஆடணயத்திடம் 

ஒப்படடப்பதற்கான நிர்வாகப் பணிகள் முடிவடடந்துள்ளன. நமலும், 

சபரம்பலூர் – தஞ்ொவூர் ச டுஞ்ொடலயில் சுங்கச்ொவடி அடமத்து 

கட்டணம் வசூலிப்பதற்கான உத்தரவும் மத்திய அரசின் அரசிதழில் 

சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 

2. `7,523 நகாடியில் 118  வீன அர்ெுன் பீரங்கிகள் தயாரிப்பு: ஆவடி 

கனரக வாகன சதாழிற்ொடலயுடன் ஒப்பந்தம் 

சென்டன அருநக உள்ள ஆவடியில் `7,523 நகாடியில் 118 அதி வீன 

எம்பிடி எம்நக-1ஏ அர்ெுன் பீரங்கிகடளத் தயாரிக்க ஆவடி கனரக வாக 

சதாழிற்ொடலயுடன் பாதுகாப்பு அடமச்ெகம் ஒப்பந்தம் 

நமற்சகாண்டுள்ளது. உள் ாட்டிநலநய தயாரிக்கப்படும் இந்த அதி வீன 

பீரங்கிகள் இந்திய ராணுவத்தின் தாக்குதல் பலத்டத நமலும் 

வலுவாக்கும் என்று பாதுகாப்பு அடமச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது.  

இதுசதாடர்பாக பாதுகாப்பு அடமச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள செய்திக் 

குறிப்பின் விவரம்: 

இந்திய ராணுவத்தில் நபார் டாங்கிகளில் பிரதானமாக உள்ள அர்ெுன் 

எம்பிடியில், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் நமம்பாட்டு நிறுவனத்துடன் 

இடணந்து நமலும் பல  வீன சதாழில்நுட்பத்துடன் நமம்படுத்தி எம்பிடி 

எம்நக-1ஏ அர்ெுன் பீரங்கிகள் இரண்நட ஆண்டுகளில் 2012-இல் 

ஆவடி கனரக சதாழிற்ொடல உருவாக்கி ொதடன படடத்தது. பின்னர் 

2015 வடரயில் 7000 கிமீ தூரத்துக்கும் அதிகமாக பீரங்கிகளில் சவடி 

சபாருள்களுடன் இடணத்து நொதடன  டத்தப்பட்டது. 

இந்த  வீன அர்ெுன் பீரங்கி கூடுதல் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது 

துல்லியத் தாக்குதல்  டத்தும் திறன் உள்பட 72 புதிய சதாழில்நுட்ப 

அம்ெங்கள் உடடயது. மடலப்பகுதிகள் உள்பட அடனத்து பகுதிகளில் 

செல்லும் வடகயிலும், கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்ெத்துடனும் இரவிலும்- 

பகலிலும் தாக்குதல்  டத்தும் வடகயிலும்  வீன சதாழில்நுட்பம் இதில் 

உள்ளது. ஆவடி கனரக வாக சதாழிற்ொடலயில் `7,523 நகாடியில் 118 

அதி வீன எம்பிடி எம்நக-1ஏ அர்ெுன் பீரங்கிகடள தயாரிக்க மத்திய 

அரசு ஒப்பந்தம் நமற்சகாண்டது. இதன்மூலம் பாதுகாப்புத் துடறயில் 

‘இந்தியாவில் தயாரிப்நபாம்’ திட்டம் ஊக்குவிக்கப்படுவதுடன், ‘தற்ொர்பு 

பாரதம்’ திட்டத்தின் முன்நனாடியாகவும் இது திகழ்கிறது என்று 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதனிடடநய, இந்திய இராணுவத்தின் முப்படடகளுக்கும் அடனத்து 

வடகயிலான  வீன சதாழில்நுட்ப பயிற்சி உபகரணங்கள் வாங்க 

முடிவு செய்துள்ளதாகவும் இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்டக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பாதுகாப்பு அடமச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

3. மாநில ஏற்றுமதி அபிவிருத்திக் குழு அடமப்பு 

மாநிலத்தில் ஏற்றுமதி அபிவிருத்திடய ஊக்குவிக்கவும், 

கண்காணிக்கவும் தடலடமச் செயலாளர் தடலடமயில் தனிக்குழு 

அடமக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவில் 6 முக்கிய துடறகளின் செயலர்கள் 

இடம்சபற்றுள்ளனர். நமலும், ஏற்றுமதி அபிவிருத்திக்கான கூட்டடமப் 

-டபச் நெர்ந்த ஆறு நபரும் இடம்சபறவுள்ளனர். ‘ஏற்றுமதியில் ஏற்றம்-

முன்னணியில் தமிழ் ாடு’ என்ற தடலப்பில் சதாழிற்துடற கருத்தரங்கு 

சென்டனயில்  டடசபற்றது. இதில் பங்நகற்ற முதல்வர் மு க ஸ்டாலின், 

ஏற்றுமதி அபிவிருத்திக்சகன தனிக்குழுடவ தமிழக அரசு அடமக்கும் 

என அறிவித்தார். நமலும், தமிழ் ாடு ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சகாள்டக 

2021-ஐயும் அவர் சவளியிட்டார். இந்தக் சகாள்டகயில் மாநில ஏற்றுமதி 

அபிவிருத்திக் குழு குறித்த விவரங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

குழுவில் யார் யார்? : தமிழ் ாடு மாநில ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி குழுவின் 

தடலவராக, தடலடமச் செயலாளர் செயல்படுவார். மாநில நிதித்துடற 

செயலாளர், சதாழிற்துடற செயலர், டகத்தறி-டகத்திறன்கள் மற்றும் 

துணிநூல் துடற செயலாளர், நவளாண்டம மற்றும் விவொயிகள்  லத் 

துடற செயலாளர், கால் டட பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் 

மீனவர்கள்  லத்துடற செயலாளர், சிறு, குறு &  டுத்தரத் சதாழில்கள் 

துடற செயலாளர் ஆகிநயார் உறுப்பினர்களாக இருப்பர். 

சதாழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்கு ர் மற்றும் 

முதன்டமச் செயல் அலுவலர், மத்திய அரசின் அயல் ாட்டு வர்த்தகத் 

துடற கூடுதல் இயக்கு ர் ஆகிநயார் குழுவின் இடண ஒருங்கிடணப் 

-பாளர்களாக இருப்பர். 

இந்தக் குழுவானது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முடற ஏற்றுமதி 

அபிவிருத்தி சதாடர்பான முன்நனற்றங்கள்,  டவடிக்டககடள ஆய்வு 

செய்யும். இந்தக் கூட்டத்துக்கு நவறு எந்தத் துடறகடளநயா அல்லது 

முகடமகடளநயா அடழக்கும் அதிகாரம் குழுவின் தடலவரான 

தடலடமச் செயலாளருக்கு உள்ளது. 

இநதநபான்று, சதாழில் துடற முதன்டமச் செயலாளர் தடலடமயில் 

துடணக்குழுவும் அடமக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்றுமதி சதாடர்பாக மத்திய 

அரசுடன் இடணந்து பணியாற்றுவது, ஏற்றுமதி சதாடர்பான 

பிரச்டனகள், குடறகடள அணுகி அதற்குத் தீர்வுகாண்பது, ஏற்றுமதி 

சதாடர்பான பணிகடளச் செய்யும் அடமப்புகளுக்கு நபாதிய ஆதார 

உதவிகடளச் செய்வது நபான்றவற்டற சதாழில்துடற செயலாளர் 

தடலடமயிலான குழு ஒருங்கிடணக்கும். 

மாவட்ட அளவிலான குழு: தமிழ் ாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களிலும் 

ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி குழுக்கள் அடமக்கப்படும். இந்தக் குழுக்களுக்கு 

அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தடலவர்களாக இருப்பர். 38 

மாவட்டங்களிலும் ஏற்றுமதிக்கு உகந்த சூழல் சகாண்ட சபாருள்கடள 

அடடயாளம் கண்டு அதடன ஏற்றுமதி செய்வதற்கான மாவட்ட 

அளவிலான திட்டங்கள் அந்தக் குழுக்கள் மூலமாக வகுக்கப்படும் என 

மாநில ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சகாள்டகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்பில் இந்தியா இடணத்துக் சகாள்ளப்பட 

மாட்டாது 

இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்டப வலுப்படுத்தும் ந ாக்கில் 

அடமக்கப்பட்டுள்ள ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்பில் இந்தியாவும் ெப்பானும் 

இடணத்துக் சகாள்ளப்படாது என்று அசமரிக்கா திட்டவட்டமாகத் 

சதரிவித்துள்ளது. இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனாவின் 

ஆதிக்கத்டதத் தடுக்கும் ந ாக்கில் இந்தியா, அசமரிக்கா, ெப்பான், 

ஆஸ்திநரலியா ஆகிய  ாடுகள் ஒன்றிடணந்து க்வாட்  ாற்கரக் 

கூட்டடமப்டப அடமத்துள்ளன. இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 

அடமதி, ராஜீய ஸ்திரத்தன்டம ஆகியவற்டற நிடல ாட்டுவடத 

ந ாக்கமாகக் சகாண்டு அக்கூட்டடமப்பு செயல்பட்டு வருகிறது. 

அநத ந ாக்கத்டத அடிப்படடயாகக் சகாண்டு ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்டப 

ஆஸ்திநரலியா, பிரிட்டன், அசமரிக்கா ஆகிய  ாடுகள் கடந்த 15-ஆம் 

நததி அடமத்தன. அதன்படி, இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் முக்கிய 

 ாடாகத் திகழும் ஆஸ்திநரலியாவுக்கு அணுெக்தியால் இயங்கும் 

 



         

    

நீாீா்மூழ்கிக் கப்பல்கடளக் கட்டுவதற்கான சதாழில்நுட்பங்கடள 

பிரிட்டனும் அசமரிக்காவும் இடணந்து வழங்கவுள்ளன. இந்நதா-பசிபிக் 

பிராந்தியத்டத டமயமாகக் சகாண்டு அசமரிக்காவுடன் மற்சறாரு 

கூட்டணிடய அடமப்பது சதாடர்பாக இந்தியாவிடம் 

விளக்கமளிக்கப்பட்டதாக ஆஸ்திநரலியா சதரிவித்திருந்தது. 

இந்நிடலயில், அசமரிக்க சவள்டள மாளிடக தகவல்-சதாடர்புத் துடற 

அடமச்ெர் சென் ொகி செய்தியாளாீா்களிடம் கூறுடகயில், “இந்நதா-

பசிபிக் பிராந்தியத்தில் நிடலத்தன்டம நிலவ நவண்டும் என்று 

பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட பல்நவறு  ாடுகள் விரும்புகின்றன.  

அந் ாடுகளுடன் நபச்சுவார்த்டத  டத்தி இடணந்து 

செயல்படுவதற்கான  டவடிக்டககடள அசமரிக்கா நமற்சகாண்டு 

வருகிறது. சவறும் அடடயாளத்துக்காக மட்டும் ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்பு 

ஏற்படுத்தப்படவில்டல. அந்தப் பதிய கூட்டடமப்பில் இந்தியா, ெப்பான் 

உள்ளிட்ட நவசறந்த  ாடுகளும் இடணத்துக் சகாள்ளப்பட மாட்டாது. 

இந்தியா, ெப்பான் இடம் சபற்றுள்ள க்வாட் கூட்டடமப்பு சதாடர்கிறது. 

ஆக்கஸ் குறித்து பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவல் நமக்ரானிடமும் அதிபர் 

நொ டபடன் சதரிவித்திருப்பார் என நிடனக்கிநறன்” என்றார். 

 

5. மாணவர்களின் நவடலவாய்ப்புத் திறன் குறியீடு: முதல் 500 

இடங்களில் 12 இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் 

உலக அளவில் மாணவர்களின் நவடலவாய்ப்புத் திறடன 

நமம்படுத்தும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான பட்டியலின் முதல் 500 

இடங்களில் 12 இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

பிரிட்டடனச் நெர்ந்த குவாக்குவசரல்லி டெமண்ட்ஸ் (க்யூஎஸ்) என்ற 

நிறுவனம், உலக அளவில் உயர்கல்வி நிறுவனங்கடள ஆய்வு செய்து 

வருகிறது. மாணவாீா்களின் நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்படுத்தும் 

கல்வி நிறுவனங்கள் குறித்த பட்டியடல க்யூஎஸ் நிறுவனம் 

அண்டமயில் சவளியிட்டது. 

உலகின் தடலசிறந்த 500 நிறுவனங்கள் அடங்கிய அந்தப் பட்டியலில் 

இந்தியாடவச் நெர்ந்த 12 கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

மும்டபயில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் (ஐஐடி) 

இந்திய அளவில் முதலிடத்டதப் பிடித்துள்ளது. தில்லி ஐஐடி, சென்டன 

ஐஐடி, கரக்பூர் ஐஐடி, கான்பூர் ஐஐடி, ரூர்கி ஐஐடி ஆகியடவயும் 

பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

பல்கடலக்கழகங்களில் தில்லி பல்கடல, மும்டப பல்கடலக்கழகம், 

சகால்கத்தா பல்கடல ஆகியடவ இடம்சபற்றுள்ளன. சபங்களூரில் 

உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனமும் (ஐஐஎஸ்சி) பட்டியலில் 

இடம்சபற்றுள்ளது. 

தனியார் பல்கடலகளில் ஓ பி ஜிண்டால் குநளாபல் பல்கடலக்கழகம், 

பிட்ஸ் பிலானி ஆகியடவ இடம்சபற்றுள்ளன. இந்தக் குறியீடு சதாடர்பாக 

க்யூஎஸ் நிறுவனம் சவளியிட்ட அறிக்டகயில், ‘கநரானா சதாற்றின் 

தாக்கத்திலிருந்து உலக  ாடுகள் மீண்டுவரும் நிடலயில், மாணவர்க 

-ளின் நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்படுத்துவது முன்சனப்நபாதும் 

இல்லாத வடகயில் முக்கியத்துவம் மிக்கதாக விளங்குகிறது. 

பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ள அடனத்து கல்வி நிறுவனங்களும்  வீன 

பணியிடத்துக்கு ஏற்ப மாணவர்களின் நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்ப 

-டுத்தியுள்ளன. நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்படுத்துவதில் பல்கடல 

-கள் எவ்வாறு செயல்பட்டு வருகின்றன என்படத மாணவர்களும் 

முடறயாக அறிந்துசகாள்ளநவண்டும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

6. சதாழில் சதாடங்குவதற்கு உகந்த  கரங்களின் பட்டியல்: 23ஆவது 

இடத்துக்கு முன்நனறியது சபங்களூரு 

உலக அளவில் சதாழில் சதாடங்குவதற்கு ஏற்ற சிறந்த சூழல் 

அடமந்துள்ள  கரங்களின் வருடாந்திரப் பட்டியலில் சபங்களூரு 

23ஆவது இடத்டதப் பிடித்துள்ளது. இதன் மூலம், கடந்த ஆண்டடவிட 

அந்தப் பட்டியலில் சபங்களூரு 3 இடங்கள் முன்நனறியுள்ளது. ெர்வநதெ 

அளவில் சதாழில் சதாடங்குவதற்கு ஏற்ற பல்நவறு சூழல்களின் 

அடிப்படடயில்  கரங்களின் பட்டியடல அசமரிக்காவின் ொன் 

ஃபிரான்சிஸ்நகாடவச் நொீா்ந்த ‘ஸ்டாாீா்ட்டப் ஜிநனாம்’ அடமப்பு 

ஆண்டுநதாறும் சவளியிட்டு வருகிறது. 

இந்த ஆண்டுக்கான அந்தப் பட்டியலில் புது தில்லி 36-ஆவது இடத்தில் 

உள்ளது. மும்டப  கரம் வளர்ந்து வரும் சூழல் அடமப்புகடளக் 

சகாண்ட  கரங்களின் பட்டியலில் சதாடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக 

முதலிடத்தில் உள்ளது. சதாழில்முடனவுக்கான சிறந்த சூழடலக் 

சகாண்ட  கரங்களின் பட்டியலில் சபங்களூரு முன்நனறியிருப்பதற்கு, 

அந்த  கரில் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி முக்கிய பங்காற்றியிருக்கிறது. 

குறிப்பாக, உணவு விநிநயாக நிறுவனமான ஸ்விகி இந்த  கரில் 130 

நகாடி டாலர் (சுமார் `9,594 நகாடி) முதலீடு செய்துள்ளது. ெமூக ஊடக 

நிறுவனமான நஷர்ொட் சபங்களூருவில் 50.2 நகாடி டாலர் (சுமார் 

`3,706 நகாடி) முதலீடு செய்துள்ளது. கல்வி சதாழில்நுட்ப நிறுவனமான 

டபெூ இந்த  கரில் 46 நகாடி டாலர் (சுமார் `3,396 நகாடி) முதலீடு 

செய்துள்ளது. 

இப்பட்டியலில் தில்லியின் சதாழில்முடனவுச் சூழல் வளர்ச்சியடடந்து 

வருவதாக பாராட்டு சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டின் முதல் 

பாதியில் இந்தியாவில் புதிதாகத் சதாடங்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் 1,210 

நகாடி டாலடர (சுமார் `89,275 நகாடி) முதலீடாகப் சபற்றுள்ளதாக 

இந்தப் பட்டியல் அறிக்டகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் 

அசமரிக்காவின் கலிநபார்னியா மாகாணத்திலுள்ள சிலிகான் பள்ளத்தா 

-க்கு முதலிடத்தில் உள்ளது என PTI செய்தி நிறுவனம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

7. ஒடிஸாவில் ெூனியர் ஹாக்கி உலகக்நகாப்டப 

FIH ஆடவர் ெூனியர் ஹாக்கி உலகக்நகாப்டப நபாட்டி ஒடிஸாவில் 

 டடசபறவுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்டப மாநில முதல்வர்  வீன் 

பட் ாயக் சவளியிட்டார். அத்துடன் நபாட்டிக்கான லச்சிடன மற்றும் 

நகாப்டபயும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. 

இந்தப் நபாட்டிடய  டத்துவதற்காக ஒடிஸா, உத்தர பிரநதெ மாநிலங்கள் 

விருப்பம் சதரிவித்திருந்த நிடலயில், இந்த முடற அந்த வாய்ப்பு 

ஒடிஸாவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உத்தர பிரநதெத்தில் 2016-இல் 

 டடசபற்ற கடந்த சீெனில் இந்தியா ொம்பியனாகியிருந்தது. 

தற்நபாது எதிர்வரும் உலகக் நகாப்டப நபாட்டி  வம்பர் 24 முதல் டிெ.5 

வடர ஒடிஸாவின் புவநனசுவரத்தில் உள்ள கலிங்கா விடளயாட்டு 

அரங்கில்  டடசபறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, சதன் சகாரியா, மநலசியா, 

பாகிஸ்தான், சதன் ஆப்பிரிக்கா, எகிப்து, சபல்ஜியம், இங்கிலாந்து, 

பிரான்ஸ், செர்மனி, ச தர்லாந்து, ஸ்சபயின், அசமரிக்கா, கனடா, சிலி, 

ஆர்சென்டீனா ஆகிய 16  ாடுகளின் அணிகள் பங்நகற்கின்றன.  

கநரானா சூழல் காரணமாக பயணக்கட்டுப்பாடு இருப்பதால் இந்தப் 

நபாட்டியில் ஆஸ்திநரலியா பங்நகற்கவில்டல. ஒடிஸாவில் 

ஏற்சகனநவ 2018 உலகக் நகாப்டப நபாட்டி, 2017 FIH உலக லீக், 2014 

ொம்பியன்ஸ் டிராபி நபாட்டி ஆகியடவ  டடசபற்றுள்ளது நிடனவு 

கூரத்தக்கது. 

 

8. உலகளவில் தூய்டமக் கடற்கடரயாக புதுச்நெரி சின்ன 

வீராம்பட்டினம் நதர்வு 

உலகளவில் தூய்டம கடற்கடரப் பகுதிகளில் ஒன்றாக புதுச்நெரி சின்ன 

வீராம்பட்டினம் ‘ஈடன் கடற்கடர’ நதர்வு செய்யப்பட்டது. சடன்மார்க் 

 ாட்டடச் நெர்ந்த சுற்றுச்சூழல் அடமப்பானது, உலகளவில் பாதுகாப்பு, 

தூய்டமயான கடற்கடரகடளத் நதர்ந்சதடுத்து, ‘நீலக்சகாடி கடற்கடர’ 

என்ற அங்கீகாரத்டத வழங்கி வருகிறது. அந்த வடகயில், புதுச்நெரி 

சின்ன வீராம்பட்டினம் ‘ஈடன் கடற்கடர’க்கு, நீலக்சகாடி அங்கீகாரம் 

வழங்கப்பட்டது. இதன்மூலம், இந்தியாவில் நீலக்சகாடி அங்கீகாரம் 

சபற்ற கடற்கடரகளின் எண்ணிக்டக 10ஆக உயர்ந்தது. 

புதுச்நெரி கிழக்குக் கடற்கடரச் ொடல அருநக அடமந்துள்ள சின்ன 

வீராம்பட்டினம் கடற்கடர, 2 கிமீ சதாடலவுக்கு மணல் பரப்டபக் 

சகாண்டுள்ளது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சுற்றுலாத்துடறமூலம் 

சீரடமக்கப்பட்டு, 800 மீ சதாடலவு மணல் பரப்பில் சுற்றுலாப் 

பயணிகளுக்காக பல்நவறு வெதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

குடிநீர் வெதி, கழிப்படறகள், பூங்கா, குடில்கள், ஓய்வு அடறகள் 

நபான்றடவ இங்குள்ளன. ச கிழிக்கு தடட, கடலில் குளிப்பவாீா்கள் 

மூழ்கினால் மீட்பதற்கு குழுக்கள் எனப் பல்நவறு வெதிகடள இந்தக் 

கடற்கடர சகாண்டுள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

1. ஆண்டுத ோறும் ‘கிரைம் இந்தியா’ அறிக்ரைரய வெளியிடுகிற 

நிறுெனம் எது? 

அ) தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம்  

ஆ) NITI ஆதயாக் 

இ) தபாதேப்பபாருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகம் 

ஈ) மத்திய புலனாய்வு வாரியம் 

✓ தேசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகத்ோல் ஆண்டுதோறும் ‘கிதைம் இந்தியா’ 

என்ற அறிக்தக பவளியிடப்படுகிறது. கடந்ே 2020ஆம் ஆண்டிற்கான 

அறிக்தக சமீபத்தில் பவளியிடப்பட்டது. இவ்வறிக்தகயின்படி, இந்தியா, 

2020’இல், “சாதல விபத்துக்கள் போடர்பான அலட்சியம் காைணமாக 

1.20 இலட்சம் இறப்புகதைப்” பதிவுபசய்துள்ைது. 

✓ 2020ஆம் ஆண்டில், வகுப்புவாே கலவைங்கள் முந்தேய ஆண்தடவிட 

96% அதிகரித்துள்ைது. அைசுக்கு எதிைான குற்றங்கள், 2019ஐவிட 27% 

சரிவதடந்துள்ைன. இந்ேப்பிரிவில் உயர்தவப் பதிவு பசய்ே ஒதை பபரிய 

மாநிலமாக உத்ேை பிைதேச மாநிலம் உள்ைது. 

 

2. துளிர் நிறுெனங்ைரை ஆதரிப்பதற்ைாை வதற்ைாசியாவின் மிைப் 

வபரிய தயாரிப்பு மேம்பாட்டு ரேயோன ‘Digital Hub’ஐ திறந்துள்ை 

ோநிலம் எது? 

அ) தகைைா  

ஆ) கர்நாடகா 

இ) உத்ேைகண்ட் 

ஈ) உத்ேை பிைதேசம் 

✓ தகைை மாநில முேலதமச்சர் பினைாயி விஜயன் சமீபத்தில் காபணாலிக் 

காட்சிமூலம் 200 துளிர் நிறுவனங்களுக்கு ஆேைவளிக்கும் வதகயில் 

டிஜிட்டல் தமயத்தே திறந்துதவத்ோர். பேற்காசியாவின் மிகப்பபரிய 

ேயாரிப்பு தமம்பாட்டு தமயமான இது, பகாச்சி கலமதசரியில் உள்ை 

போழில்நுட்ப புத்ேோக்க மண்டலத்தில் உள்ைது. தகைைா ஸ்டார்ட்அப் 

மிஷன் (KSUM) இத்திட்டத்தே பசயல்படுத்ே வழிவகுக்கிறது. 

 

3. பாதுைாப்புப் பயிற்சியான ‘சமுத்திை சக்தி’யில் பங்மைற்ற இைண்டு 

நாடுைள் எரெ? 

அ) இந்தியா மற்றும் இந்தோதனசியா  

ஆ) இந்தியா மற்றும் தநபாைம் 

இ) இந்தியா மற்றும் சீனா 

ஈ) இந்தியா மற்றும் பூடான் 

✓ ஜகார்த்ோவில் பசப்.20-22 வதை நடந்ே இருேைப்பு கடல் பயிற்சியான 

‘சமுத்திை சக்தி’யில் இந்திய & இந்தோதனசிய கடற்பதட பங்தகற்றது.  

✓ இருேைப்பு உறதவ வலுப்படுத்துேல், இருநாட்டு கடற்பதடகளுக்கு 

இதடதயயான கடல்சார் பசயல்பாடுகளில் பைஸ்பை புரிேல் மற்றும் 

இயங்குதிறதன தமம்படுத்துேல் ஆகியவற்தற இந்ேப் பயிற்சி ேனது 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இந்தியக் கடற்பதட கப்பல்கள் ஷிவலிக் 

மற்றும் கத்மட் மற்றும் கடற்புற கண்காணிப்பு விமானம் P8I ஆகியதவ 

இந்ேப் பயிற்சியில் பங்தகற்றன. 

 

4. சமீபத்தில், வசஸ்ஸில் இந்தியாவின் 70ஆெது கிைாண்ட்ோஸ்டர் 

ஆனெர் யார்? 

அ) ேனியா சச்தேவ் 

ஆ) சூர்யா தசகர் கங்குலி 

இ) பத்மினி ரூட் 

ஈ) ைாஜா ரித்விக்  

✓ பேலுங்கானா மாநிலத்தேச் சார்ந்ே ைாஜா ரித்விக், ஹங்தகரியின் புடா 

பபஸ்டில் நதடபபற்ற பவபசர்பகப்த ா ஜிஎம் பசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் 

ELO 2500 மதிப்பபண்கதைக்கடந்து இந்தியாவின் 70ஆவது கிைாண்ட் 

மாஸ்டைாக ஆனார். பசக்தகாஸ்தலாவாக்கியாதவச் தசர்ந்ே FIDE 

மாஸ்டர் பபன்பனக் வக்லாதவ வீழ்த்திய பிறகு, அவர் 4 புள்ளிகதைப் 

பபற்றார். 

 

 

5. பஞ்சாபின் 16ஆெது முதலரேச்சைாை பதவிமயற்றெர் யார்? 

அ) சுக்ஜிந்ேர் சிங் ைந்ோவா 

ஆ) அருணா பசௌத்ரி 

இ) சைண்ஜித் சிங் சன்னி   

ஈ) அதசாக் பகலாட் 

✓ பஞ்சாப் மாநிலத்தின் 16ஆவது முேலதமச்சைாக சைண்ஜித் சிங் சன்னி 

பேவிதயற்றார். பஞ்சாபில் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து இப்பேவிதய 

வகிக்கும் முேல் நபர் இவைாவார். பஞ்சாப் ஆளுநைான பன்வாரிலால் 

புதைாகித் அவருக்கு பேவிப்பிைமாணம் பசய்து தவத்ோர். 

 

6. ‘சூர்யா கிைண்’ என்ற இைாணுெப் பயிற்சியில், எந்த நாட்டுடன் 

இணைந்து இந்தியா பங்மைற்கிறது? 

அ) வங்காைதேசம் 

ஆ) இலங்தக 

இ) தநபாைம்  

ஈ) இந்தோதனசியா 

✓ இந்தியாவும் தநபாைமும் பசப்.20 அன்று உத்ேைகண்ட் மாநிலத்தில் 

உள்ை பித்தோர்கரில் 15 நாள் நதடபபறும் இைாணுவப் பயிற்சிதயத் 

போடங்கின. 15ஆவது இந்தியா-தநபாை இைாணுவப் பயிற்சிக்கு ‘சூர்யா 

கிைண்’ எனப்பபயரிடப்பட்டுள்ைது. இரு ைாணுவத்தினருக்கும் இதடதய 

பசயல்பாட்தட அதிகரிக்கும் தநாக்தகாடு இது நடத்ேப்படுகிறது. 

 

7. ஒலி தயாரிப்பு, திரைப்பட தயாரிப்பு ேற்றும் கிைாபிக் டிரசனிங் 

குறித்து ோணெர்ைளுக்கு பயிற்சியளிக்ை ‘இரசப்மபருந்து’ என்ற 

ஒன்ரறத் வதாடங்கியுள்ை ோநிலம் எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) தகைைா 

இ) தில்லி  

ஈ) மத்திய பிைதேசம் 

✓ தில்லி அைசானது ‘இதசப்தபருந்தே’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இது 

மாணவர்களுக்கு ஒலி ேயாரிப்பு, திதைப்படத் ேயாரிப்பு மற்றும் கிைாபிக் 

வடிவதமப்பு ஆகியவற்தறப் பயிற்றுவிக்கும். இது இந்தியாவின் முேல் 

‘நடமாடும் இதச வகுப்பதற மற்றும் ஒலிப்பதிவுக் கூடம்’ ஆகும். தில்லி 

மாநிலப் பள்ளியின் குழந்தேகள் மத்தியில் இதச மீோன ஆர்வத்தேத் 

தூண்டுவதே தநாக்கமாகக்பகாண்டு, நிகழ்த்துக்கதல மற்றும் காட்சிக் 

கதலக்கான சிறப்புப் பள்ளியில் இது போடங்கப்பட்டது. 

 

8. FSSAI’இன் மூன்றாெது ோநில உணவுப் பாதுைாப்பு குறியீட்டில், 

வபரிய ோநிலங்ைளுள் முதலிடத்தில் உள்ை ோநிலம் எது? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) குஜைாத்  

இ) தகைைா 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ உணவுப் பாதுகாப்பின் 5 அைவுருக்களில் மாநிலங்களின் பசயல்பாடுக 

-தை அைவிடும், உணவுப்பாதுகாப்பு & ேைநிர்ணய ஆதணயத்தின் 

(FSSAI) 3ஆவது மாநில உணவுப் பாதுகாப்பு குறியீட்தட (SFSI) மத்திய 

சுகாோைம் & குடும்பநல அதமச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பவளியிட்டார். 

✓ இந்ே ஆண்டு, பபரிய மாநிலங்களில், குஜைாத் முேலிடத்தில் உள்ைது, 

அேற்கு அடுத்ேபடியாக தகைைா மற்றும் ேமிழ்நாடு உள்ைன. சிறிய 

மாநிலங்களில், தகாவா முேலிடத்திலும், தமகாலயா மற்றும் மணிப்பூர் 

மாநிலங்கள் அேற்கு அடுத்ேோகவும் உள்ைன. யூனியன் பிைதேசங்களில், 

ஜம்மு & காஷ்மீர், அந்ேமான் & நிக்தகாபார் தீவுகள் மற்றும் புது தில்லி 

முன்னணியில் உள்ைன. 

✓ நடமாடும் பரிதசாேதன நிதலயங்களின் எண்ணிக்தகதய 109 ஆக 

உயர்த்தி நாட்டில் உணவுப் பாதுகாப்பு சூழலியதல உறுதிப்படுத்தும் 

வதகயில், 19 வாகனங்கதை அவர் பகாடியதசத்து போடங்கிதவத்ோர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. உலை அறிவுசார் வசாத்துரிணை நிறுெனத்தால் வெளியிடப்பட்ட 

2021-உலைைாவிய புத்தாக்ைக் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தைநிரல 

என்ன? 

அ) 40 

ஆ) 46  

இ) 35 

ஈ) 31 

✓ 2021 பசப்.20 அன்று, உலகைாவிய புத்ோக்கக் குறியீட்டின் 2021 பதிப்பு 

உலக அறிவுசார் பசாத்துரிதம அதமப்பால் (WIPO) பவளியிடப்பட்டது. 

2021 பதிப்பானது 81 பவவ்தவறு குறிகாட்டிகளின் அடிப்பதடயில், 132 

பபாருைாோைங்கதை ேைவரிதசப்படுத்தியுள்ைது. 

✓ சுவிச்சர்லாந்து, சுவீடன், அபமரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகியதவ 

இப்புத்ோக்க ேைவரிதசயில் போடர்ந்து முன்னணியில் உள்ைன. 2021 

ஆம் ஆண்டில் முேன்முதறயாக இதில் முேல் ஐந்து இடங்களுள் பேன் 

பகாரியா இடம்பபற்றுள்ைது. முேல் 15 இடங்களுக்குள் இடம்பபற்றுள்ை 

ஆசியப்பபாருைாோைங்கள்: சிங்கப்பூர் (8), சீனா (12), ஜப்பான் (13) மற்றும் 

ஹாங்காங் (14). இந்ேப் பட்டியலில் இந்தியா 46ஆவது இடத்திலுள்ைது. 

 

10. வசப்டம்பர்.20-26 ெரை ‘ெணிக்ய சப்தா’ரெ வைாண்டாடுகிற 

அரேச்சைம் எது? 

அ) வணிக அதமச்சகம்  

ஆ) நிதி அதமச்சகம் 

இ) பபருநிறுவன விவகாைங்கள் அதமச்சகம் 

ஈ) ேகவல் மற்றும் ஒலிபைப்பு அதமச்சகம் 

✓ விடுேதலயின் அம்ருத் மதகாத் வத்தேக் பகாண்டாடும் வதகயில் 

வணிகம் மற்றும் போழிற்துதற அதமச்சகத்தின் வர்த்ேகத்துதற, இந்ே 

மாேம் 20 முேல் 26ஆம் தேதி வதை நாடு முழுவதும் வணிகம் மற்றும் 

வர்த்ேக வாை நிகழ்ச்சிகதை நடத்தி வருகிறது. 

✓ இேன் சமயம் தேசிய ஒற்தறச் சாைை அதமப்பு மற்றும் போழிற்பூங்கா 

மதிப்பீட்டு அதமப்பு ேைங்கள் ஆகியதவ போழில் மற்றும் உள்நாட்டு 

வர்த்ேக ஊக்குவிப்புத் துதறயால் போடங்கப்பட்டது. 

 


1. குஜைாத் சட்டப்தபைதவக்கு முேல் பபண் சபாநாயகைாக நிமாபபன் 

ஆச்சார்யா தேர்வாகிறார் 

குஜைாத் சட்டப்தபைதவ சபாநாயகைாக இருந்து வந்ே ைாதஜந்திை 

திரிதவதி, மாநில பாஜக அைசின் புதிய அதமச்சைதவயில் அதமச்சைாக 

பேவி ஏற்றார். இந்நிதலயில், குஜைாத் சட்டப்தபதவயின் மதழக்காலக் 

கூட்டத் போடர் வரும் 27-ம் தேதி கூடுகிறது. காலியாக உள்ை 

சபாநாயகர் பேவிக்கு பபண் எம்எல்ஏ நிமாபபன் ஆச்சார்யா பபயதை 

பாஜக அறிவித்ேது. 

சபாநாயகர் பேவிக்கு நிமாபபன் ஆச்சார்யா சார்பிலும், துதண 

சபாநாயகர் பேவிக்கு பாஜக எம்எல்ஏ தஜோ பர்வத் சார்பிலும் 

சட்டப்தபைதவ பசயலாைரிடம் தவட்பு மனுக்கள் ோக்கல் பசய்யப்பட்டன. 

சட்டப்தபைதவயில் எதிர்க்கட்சியாக உள்ை காங்கிை ும் சபாநாயகர் 

பேவிக்கு நிமாபபன்தன ஆேரித்துள்ைது. எதிர்க்கட்சித் ேதலவர் பதைஷ் 

ேனானியும் நிமாபபன்னுக்கு ஆேைவு அளித்துள்ைோகவும் அவர் 

பேரிவித்ோர். எனதவ, முேல் பபண் சபாநாயகைாக நிமாபபன் ஆச்சார்யா 

தேர்ந்பேடுக்கப்படுவது உறுதியாகிவிட்டது. அதேதநைம், துதண 

சபாநாயகர் பேவிக்கு காங்கிைஸ் கட்சி ேனது எம்எல்ஏ அனில் 

தஜாஷியாைாதவ நிறுத்தி உள்ைது. இேனால், துதண சபாநாயகர் 

பேவிக்கு தபாட்டி ஏற்பட்டுள்ைது. 

 

2. டிஎன்பிஎல் புதிய வதலேைம் போடக்கம்: நிதலப்புத் திறன் அறிக்தக 

நூல் பவளியீடு 

ேமிழ்நாடு பசய்தித்ோள் மற்றும் காகிே நிறுவனம் (TNPL) ேனது 41-வது 

ஆண்டு பபாதுக்குழு கூட்டத்தே பமய்நிகர் முதறயில் நடத்தியது. 

அப்தபாது புதிோக உருவாக்கப்பட்ட டிஎன்பிஎல் வதலேைம் 

(https://www.tnpl.com/) போடங்கிதவக்கப்பட்டது; நிதலப்புத்திறன் 

அறிக்தக நூலும் பவளியிடப்பட்டது. 

டிஎன்பிஎல் போடக்கத்திலிருந்தே ‘கழிவிலிருந்து பகாழிக்கும் பசல்வம்' 

என்ற தகாட்பாட்டில் இயங்குகின்ற நிறுவனமாகும். கரும்பின் கழிவான 

சக்தகோன் டிஎன்பிஎல் ேயாரிக்கும் காகிேத்தின் முேன்தமயான 

மூலப்பபாருள். தகவிடப்பட்ட சுமார் 1,87,680 ஏக்கர் ேரிசு நிலங்கதை 

மைக்கூழ் பசய்வேற்கான பசுதம நிலங்கைாக டிஎன்பிஎல் மாற்றி 

இருக்கிறது. இந்தியாவிதலதய ேன் உற்பத்தி கழிவிலிருந்து உயர் 

ேைமான சிபமன்ட் பசய்யும் ஒதை காகிே நிறுவனம் டிஎன்பிஎல் ஆகும். 

தநர்மதறயான எதிர்காலத்தே எதிர்பகாள்ை இந்திய காகிே உற்பத்தி 

போழில் கூடங்களில் முேன்முதறயாக உலக அைவில் பின்பற்றுகிற 

நிதலப்புத்திறன் அறிக்தகதய டிஎன்பிஎல் பவளிக்பகாணர்ந்துள்ைது. 

டிஎன்பிஎல் ேதலவர் மற்றும் தமலாண்தம இயக்குநர் ைாஜீவ் ைஞ்சன், 

நிதித் துதற பசயலர் கிருஷ்ணன், கூடுேல் அைசு முேன்தமச் பசயலர் 

ஆகிதயாரின் முன்னிதலயில் ‘Circular Economy – The Roots Of Our 

Business’ (சுழல் வட்ட பபாருைாோைம் எங்கள் வணிகத்தின் தவர்கள்) 

என்ற நூல் பவளியிடப்பட்டது. 

 

3. ேமிழகத்தில் ரூ.100 தகாடியில் நகர்ப்புற ஊதிய தவதலவாய்ப்புத் 

திட்டம்: மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு ேமிழக அைசு அனுமதி 

ேமிழகத்தில் நகர்ப்புற ஊதிய தவதலவாய்ப்புத் திட்டத்தே பசயல்படுத்ே, 

மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு ேமிழக அைசு அனுமதி அளித்துள்ைது. மத்திய 

அைசின் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊைக தவதல உறுதித் திட்டம் மூலம் 

கிைாமங்களில் லட்சக்கணக்காதனார் பயனதடந்து வருகின்றனர். 

இந்நிதலயில், நகைங்களில் உள்ை ஏதழ மக்களின் வாழ்வாோைத்தே 

உயர்த்தும் வதகயில், ேமிழக அைசு சார்பில் ேற்தபாது ‘நகர்ப்புற ஊதிய 

தவதலவாய்ப்புத் திட்டம்’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதில், பூங்காக்கள், விதையாட்டுத் திடல்கள், வடிகால்கள், சாதலகள், 

கட்டிடங்கதை அதமத்ேல், பைாமரித்ேல், நீர்நிதலகதைப் புதுப்பித்ேல் 

உள்ளிட்ட பணிகள் தமற்பகாள்ைப்படும். இந்ே திட்டத்தே பரிதசாேதன 

அடிப்பதடயில் பசயல்படுத்ே `100 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

4. ரூ.20,000 தகாடியில் 56 ைாணுவ விமானங்கள் பகாள்முேல்: ஏர்பஸ் 

- மத்திய அைசு இதடதய ஒப்பந்ேம் தகபயழுத்து 

இந்திய விமானப் பதடக்கு ரூ.20,000 தகாடியில் 56 ைாணுவத்துக்கான 

சைக்கு விமானங்கள் பகாள்முேல் பசய்வேற்கு ஏர்பஸ் டிஃபன்ஸ் அண்ட் 

ஸ்தபஸ் நிறுவனத்துக்கும் மத்திய அைசுக்கும் இதடதய ஒப்பந்ேம் 

தகபயழுத்ோனது. விமானப் பதடயில் ேற்தபாது பயன்பாட்டில் உள்ை 

ஏவ்தைா-748 ைக விமானங்களுக்குப் பதிலாக, சி-295 ைக ைாணுவ 

சைக்குப் தபாக்குவைத்து விமானங்கள் பகாள்முேல் பசய்யப்படவுள்ைன. 

பிைேமர் நதைந்திை தமாடி ேதலதமயில் பாதுகாப்பு விவகாைங்களுக்கான 

அதமச்சைதவக் கூட்டம் இைண்டு வாைங்களுக்கு முன்பு நதடபபற்றது. 

அக்கூட்டத்தில் தபார்விமானங்கள் ேயாரிப்பில் முன்னணியில் இருக்கும் 

பநோா்லாந்தே ேதலதமயிடமாகக்பகாண்ட ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடம் 

இருந்து 56 ைாணுவ விமானங்கள் பகாள்முேல் பசய்வேற்கு ஒப்புேல் 

அளிக்கப்பட்டது. இதுபோடர்பான ஒப்பந்ேம் தகபயழுத்ோனது. 

இந்ே ஒப்பந்ேத்தின்படி, ஏர்பஸ் நிறுவனத்தின் ஸ்பபயினில் உள்ை 

போழிற்சாதலயில் இருந்து அடுத்ே 4 ஆண்டுகளில் 16 விமானங்கள் 

இந்தியாதவ வந்ேதடயும். எஞ்சியுள்ை 40 விமானங்கள், இந்தியாவில் 

உள்ை டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம் நிறுவனத்துக்குச் பசாந்ேமான 

போழிற்சாதலயில் ேயாரிக்கப்படும். இதுபோடர்பாக ஏாா்பஸ் நிறுவனத்து 

-க்கும் டாடா நிறுவனத்துக்கும் இதடதய ஒப்பந்ேம் ஏற்பட்டுள்ைது. 

 

5. அபமரிக்காவில் மீட்கப்பட்ட 157 போல்பபாருட்களுடன் ோயகம் 

திரும்பும் பிைேமர் தமாடி 

இந்தியாவிலிருந்து சட்டவிதைாேமாக கடத்ேப்பட்ட, திருடப்பட்ட 

நம்நாட்டின் பாைம்பரியத்தேயும், கலாச்சாைத்தேயும் உலகிற்கு 

பவளிப்படுத்தும் 157 போல்பபாருட்கள் அபமரிக்க அைசால் 

மீட்கப்பட்டுள்ைன. அந்ேப் பபாருட்களுடன் பிைேமர் தமாடி ோயகம் 

திரும்புகிறார். 157 கதலப் பபாருட்களில் 71 பபாருட்கள் தகவிதனப் 

பபாருட்கள், இந்து மேத்தின் கதலகதை விைக்கும் 60 சிதலகள், பவுத்ே 

மேத்தே விைக்கும்16 சிதலகள், தஜன மேத்தே விவரிக்கும் 9 

சிதலகள் மீட்கப்பட்டு ோயகம் பகாண்டு வைப்படுகின்றன. 

12 நூற்றாண்தடச் தசர்ந்ே பவண்கலத்தில் பசய்யப்பட்ட கடவுள் 

நடைாஜர் சிதல, 10ம் நூற்றாண்தடச் தசர்ந்ே 8.5 பசமீ நீைமுள்ை 

தைவாந்ோ சிதல உள்ளிட்ட மிகப் போன்தமயான சிதலகள் இதில் 

 

 



         

    

அடங்கும். இந்தியாவிலிருந்து கடத்ேப்பட்ட கதலப் பபாருட்கதை மீட்க 

பிைேமர் தமாடி ேதலதமயிலான அைசு போடர்ந்து முயற்சிகதை 

எடுத்துவருகிறது. 

மத்திய அைசு வட்டாைங்கள் கூறுதகயில் கடந்ே 1976ம் ஆண்டுமுேல் 

2013ம் ஆண்டுவதை உலகைவில் இந்தியா சார்பில் 13 போன்தமயான 

பபாருட்கள் மட்டுதம மீட்கப்பட்டன. 

ஆனால், 2014ஆம் ஆண்டு பிைேமர் தமாடி ஆட்சிக்கு வந்ேபின், இதுவதை 

200க்கும் தமற்பட்ட இந்தியாவின் பாைம்பரியத்தேயும், கலாச்சாைத்தேயு 

-ம் விைக்கும் கதலப்பபாருட்கள் பல்தவறு நாடுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்டு 

இந்தியாவுக்கு பகாண்டு வைப்பட்டுள்ைன. அதிலும் 2004 முேல் 2014 

ஆம் ஆண்டுவதை ஒரு போன்தமயான சிதல மட்டுதம மீட்கப்பட்டது” 

எனத் ேகவல்கள் பேரிவிக்கின்றன. 

கடந்ே 40 ஆண்டுகளில் மீட்கப்பட்டதேவிட அதிகமான போன்தமயான 

பபாருட்கதை உலகைவில் இருந்து தமாடி அைசு மீட்டுள்ைது. ேற்தபாது 

அபமரிக்காவுக்கு பிைேமர் தமாடியின் பயனத்தின் தபாது, 11ஆம் 

நூற்றாண்டு முேல் 14ஆம் நூற்றாண்டுவதையிலான சிதலகள், கிமு 

காலத்து பசம்புச் சிதலகள், படைதகாட்டா சிதலகள் உள்ளிட்ட கதலப் 

பபாக்கிஷங்கள் திரும்பி ஒப்பதடக்கப்பட்டுள்ைன. அச்சிதலகளில் பல 

உதலாகச்சிதல, கற்சிதல, படைதகாட்டா சிதல தபான்றதவ அடங்கும். 

 

6. வங்கக்கடலில் உருவானது ‘குலாப்’ புயல் 

மத்திய தமற்கு வங்கக் கடலில் நிலவி வந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு 

மண்டலம், ஆழ்ந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வுமண்டலமாக மாறி, ‘குலாப்’ புயலாக 

வலுப்பபற்றுள்ைது. இது வடக்கு ஆந்திைா மற்றும் பேற்கு ஒடிசா இதடதய 

கதைதயக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ‘குலாப்’ என்னும் 

பபயதை பாகிஸ்ோன் வழங்கியுள்ைது. 

 

7. அபமரிக்க மாகாணங்களில் ‘ஹிந்து பாைம்பரிய மாேம்’ பகாண்டாட்டம் 

அபமரிக்காவில் படக்சாஸ், பஜர்ஸி, ஒதஹதயா உள்ளிட்ட பல 

மாகாணங்களில் அக்தடாபர் மாேமானது ஹிந்து பாைம்பரிய மாேமாகக் 

பகாண்டாடப்படவுள்ைது. அபமரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளிதயச் 

தசர்ந்ே ஹிந்துக்கள் அதிக எண்ணிக்தகயில் உள்ைனர். அங்கு 

ஹிந்துக்களின் பண்டிதககள் சிறப்பாகக் பகாண்டாடப்படுவது வழக்கம்.  

இந்நிதலயில், ஆயுேபூதஜ, தீபாவளி உள்ளிட்ட பல ஹிந்து பண்டிதகக 

-ள் பகாண்டாடப்படும் அக்தடாபர் மாேத்தே இந்து பாைம்பரிய மாேமாகக் 

பகாண்டாட படக்சாஸ், புதைாரிடா, பஜர்ஸி, ஒதஹதயா, மாசசூபசட்ஸ் 

உள்ளிட்ட மாகாணங்கள் தீர்மானத்தே இயற்றியுள்ைன. 

படக்சாஸ் மாகாணத்தின் தீர்மானத்தில், ‘நம்பிக்தக, தசதவ, 

பகாள்தகப்பகிர்வு உள்ளிட்டவற்றின் ஒளிவிைக்காக ஹிந்துக்கள் 

திகழ்ந்து வருகின்றனர். உலகம் முழுவதும் ஆயிைக்கணக்கான நபர்கள் 

ஹிந்து நம்பிக்தககதைக் கதடப்பிடித்து வருகின்றனர்.  

ஹிந்துத்துவமானது ேனது ேனிப்பட்ட கலாசாைம், வைலாறு காைணமாக 

மாகாணத்துக்கும் அபமரிக்க நாட்டுக்கும் முக்கியப் பங்களிப்தப 

வழங்கியுள்ைது’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. அக்தடாபர் மாேம் முழுவதும் 

கலாசாை நிகழ்ச்சிகள், கருத்ேைங்கங்கள், மாநாடுகள், ஆதட அலங்காை 

நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்டதவ நதடபபறும் என்று அபமரிக்காவில் உள்ை 

ஹிந்து அதமப்புகள் பேரிவித்துள்ைன. கதைானா போற்று பைவல் ேடுப்பு 

நடவடிக்தககதை முதறயாகப் பின்பற்றி தநைடியாகவும் காபணாலி 

வாயிலாகவும் பகாண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ைோகத் 

தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

8. உலக வில்வித்தே: இந்தியாவுக்கு இரு பவள்ளி 

அபமரிக்காவில் நதடபபறும் உலக வில்வித்தே சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் காம்பவுண்ட் விதையாட்டில் மகளிர் அணி, கலப்பு அணி 

ஆகிய இரு பிரிவுகளில் இந்தியா 2ஆம் இடம் பிடித்து பவள்ளிப் பேக்கம் 

பவன்றது. இரு பிரிவுகளின் இறுதிச்சுற்றிலுதம இந்தியாவிடம் இருந்து 

பகாலம்பியா ேங்கத்தே ேட்டிப் பறித்ேது. 

உலக வில்வித்தே சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்தியா இேற்கு 

முந்தேய சீசன்களில் 8 பவள்ளி, 2 பவண்கலம் என 10 பேக்கங்கதை 

பவன்றுள்ைது. இதில் ேங்கம் பவல்வேற்கான இந்தியாவின் தபாைாட்டம் 

போடர்கிறது. உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் காம்பவுண்ட் பிரிவில் 

பகாலம்பியாவின் ஆதிக்கம் போடர்கிறது. இத்துடன் இப்பிரிவில் அந்ே 

அணிக்கு பமாத்ேமாக 4 ேங்கங்கள் கிதடத்துள்ைன. 

9. செப்.25 – உலக மருந்தாளுநர் நாள். 

 

10. ேமிழகத்தில் மாமல்லபுைம், ஏற்காடு, காஞ்சி, குமரி, குற்றாலம், ேஞ்தச 

உட்பட தேசிய கல்விச் சுற்றுலாவுக்காக 100 நகைங்கள் பட்டியல் 

பவளியீடு 

ஒதை பாைேம், உன்னே பாைேம் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் கல்விச் 

சுற்றுலாவுக்கு 100 நகைங்கள் தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ைன. 

இதில் ேமிழகத்தில் உள்ை மாமல்லபுைம், ஏற்காடு உட்பட 6 இடங்கள் 

இடம்பபற்றுள்ைன. தேசிய ஒருதமப்பாட்தட வைர்ப்பேற்காக ‘ஒதை 

பாைேம் உன்னே பாைேம்’ என்ற திட்டம் மத்திய அைசால் 2015ஆம் ஆண்டு 

போடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின்கீழ் தேசிய கல்விச் சுற்றுலாவுக்கு 

ேகுதியான 100 நகைங்கள் பட்டியதல மத்திய அைசு பவளியிட்டுள்ைது. 

 

11. பள்ளிக்கைதண சதுப்பு நிலப்பகுதிதய முழுதமயாக மீட்டு பறதவகள் 

சைணாலயமாக மாற்ற உயர் நீதிமன்றம் உத்ேைவு 

பள்ளிக்கைதண சதுப்பு நிலப்பகுதிதய ஆக்கிைமிப்புகளில் இருந்து 

முழுதமயாக மீட்டு பறதவகள் சைணாலயமாகவும், அரிய ோவைம், 

விலங்கினங்களின் சுற்றுச்சூழலியல் வாழ்விடமாகவும் மாற்றும் 

சாத்தியக்கூறுகதை ஆைாய ேமிழக அைசு நடவடிக்தக எடுக்க உயர் 

நீதிமன்றம் உத்ேைவிட்டுள்ைது. 

 

12. ஆவடி கனைக வாகன போழிற்சாதலயில் ரூ.7,523 தகாடியில் 118 

அர்ஜுன் எம்தக-1ஏ பீைங்கிகள் ேயாரிப்பு: பணி ஆதண வழங்கியது 

பாதுகாப்புத் துதற 

ஆவடியில் உள்ை கனைக வாகன போழிற்சாதலயில், ரூ.7,523 தகாடி 

மதிப்பில் 118 அர்ஜுன் எம்தக-1ஏ பீைங்கி வாகனங்கதைத் ேயாரித்து 

வழங்குவேற்கான பணி ஆதணதய பாதுகாப்புத் துதற அதமச்சகம் 

வழங்கியுள்ைது. நவீன பீைங்கி வாகனமான எம்தக-1ஏ, அர்ஜுன் பீைங்கி 

வாகனத்தின் புதிய வதகயாகும். எம்தக-1வதக பீைங்கி வாகனத்துடன் 

ஒப்பிடும்தபாது 72 புதிய அம்சங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு 

உபகைணங்களும், எம்தக-1ஏ பீைங்கி வாகனத்தில் தசர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

இந்ேப் பீைங்கி வாகனம், அதனத்து வதகயான நிலப்பைப்புகளிலும் 

எளிோக பசல்லும் திறன் பபற்றது. அதோடு, பகலிலும், இைவிலும், 

துல்லியமாக இலக்தக ோக்கும் திறன் பதடத்ேது. இந்ே பீைங்கி 

வாகனத்தே, பல தமம்பட்ட வசதிகளுடன் ைாணுவ ஆைாய்ச்சி தமம்பாட்டு 

அதமப்பு (டிஆர்டிஓ) வடிவதமத்து உருவாக்கியுள்ைது. இேனால் இந்ே 

பீைங்கி வாகனம், உலகத் ேைத்துக்கு இதணயாக இருக்கும். 

இந்நிதலயில், அர்ஜுன் எம்தக-1ஏ பீைங்கிகதைத் ேயாரிக்கும் பணி 

ஆவடி கனைக போழிற்சாதலக்கு பகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. இேன்மூலம், 

குறு, சிறு போழில்நிறுவனங்கள் உட்பட 200 இந்திய 

நிறுவனங்களுக்கு போழில் வாய்ப்பு கிதடக்கும். 

அத்துடன், 8000 தபருக்கு தவதலவாய்ப்பு கிதடக்கும். இந்ே வாகனத் 

-தே, தபார்வாகன ஆைாய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டுநிறுவனம் (சிவிஆர்டிஇ), 

டிஆர்டிஓ’இன் இேை ஆய்வகங்களுடன் இதணந்து 2 ஆண்டுக்குள் 

உருவாக்கியது குறிப்பிடத்ேக்கது. இத்ேகவல் பாதுகாப்புத் துதற 

பத்திரிதக ேகவல் அலுவலகம் பேரிவித்துள்ைது. 

 

13. தகாவைம் கடற்கதை பகுதியில் திைவக் கழிவுகள் 100 சேவீேம் 

மறுசுழற்சி: அதமச்சர் சிவ.வீ.பமய்யநாேன் ேகவல் 

சிவ.வீ.பமய்யநாேன் பவளியிட்டுள்ை அறிக்தகயில் கூறியிருப்போவது: 

ேமிழ்நாட்டின் கடதலாைப் பகுதி சுமார் 1,076 கிமீ நீைம் பகாண்டது. இதில் 

பசங்கல்பட்டு மாவட்டம் தகாவைம் கடற்கதைக்கு இந்தியாவின் 9-வது 

நீலக்பகாடி கடற்கதைசான்றிேதழ படன்மார்க் நாட்தடச்தசர்ந்ே 

சுற்றுச்சூழல் அதமப்பு வழங்கியுள்ைது. இந்ே அதமப்புஉலகைவில் 

பாதுகாப்பு, துய்தமயான கடற்கதைகதைத் தேர்ந்பேடுத்து இந்ே 

அங்கீகாைத்தே வழங்கி வருகிறது. 

தகாவைம் கடற்கதையில் பசுங்பகாடிகள் அதமக்கப்பட்டுள்ைன. தமலும், 

பார்தவயாைர்கதைக் கவை 37 வசதிகள் உள்ைன. இதில் பாதுகாப்பான 

நீச்சல் மண்டலம், உதடமாற்றுப் பகுதி, சாய்ந்திருக்கும் மூங்கில் 

நாற்காலிகள், நிழற்குதடகள், பவளிப்புற உடற்பயிற்சி உபகைணங்கள், 

குழந்தேகள் விதையாடும் பகுதி, மூங்கிலால் பசய்யப்பட்ட குப்தபத் 

போட்டிகள், கழிப்பதற மற்றும் 7 நிதல சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

குடிநீர்வழங்கும் கருவிகள் அதமக்கப்பட்டுள்ைன. மணதல சுத்ேம் 



         

    

பசய்யும் இயந்திைத்தேப் பயன்படுத்தி கடற்கதை மணலும் போடர்ந்து 

சுத்ேம் பசய்யப்படுகிறது. 

கடற்கதையின் நீைாடும் மண்டலத்தில் பாதுகாப்பாக நீந்ேக்கூடிய 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஆம்பிபியஸ் வீல் நாற்காலியும் உள்ைது. 

கடற்கதையில் குளிப்பேற்கான காலம் ஜனவரி 15 முேல் பசப்டம்பர் 15 

வதை அதடயாைம் காணப்பட்டுள்ைது. 

பார்தவயாைர்களின் பாதுகாப்புக்காக 4 கண்காணிப்பு 

சிசிடிவிதகமைாக்கள் பபாருத்ேப்பட்டுள்ைன. எந்ே அவசை அதழப்புக்கும் 

உயிர்காக்கும் காவலர்கள் கண்காணிப்பு தகாபுைத்தில் 

நிறுத்ேப்பட்டுள்ைனர். தமலும், அங்கு உடனடி மருத்துவ கவனிப்பும் 

பார்தவயாைர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 60 எல்இடி ஒளிரும்பேரு 

விைக்குகைால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ை கடற்கதை, காதல 6 மணி முேல் 

மாதல 6 மணி வதை பார்தவயாைர்களுக்காக திறந்திருக்கும். குளியல் 

மண்டலத்தில் தூய்தமயான நிதலயில் நீர் பைாமரிக்கப்படுகிறது. 

இந்ே கடற்கதை, ஒரு பூஜ்ஜிய திைவ கழிவு தமலாண்தம கடற்கதையாக 

உள்ைது. இங்கு உருவாகும் திைவக் கழிவுகள் சுத்திகரிக்கப்பட்டு 100 

சேவீேம் மீண்டும்பயன்படுத்ேப்படுகிறது. அவற்தறபவளியில் விட்டு 

மாசுபடுத்ேப்படுவதில்தல. அங்கு இதில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிதலயம், 

40 கிதலாவாட் சூரிய மின் நிதலயம் மற்றும் நாபைான்றுக்கு 50 கிதலா 

பசயலாக்க திறன் பகாண்ட ோனியங்கி உைம் ேயாரிக்கும் இயந்திைம் 

பகாண்ட திடக்கழிவு தமலாண்தம அலகும் உள்ைது. 

 

 

 



         

    

1. இந்தியாவின் முதல் யூர ா பசுமைப் பத்தி த்மத வெளியிட்டுள்ள 

நிறுெனம் எது? 

அ) NTPC 

ஆ) பவர் பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன்  

இ) AIIMS 

ஈ) TANGEDCO 

✓ மின்துபையில் முன்னணி வங்கிசாோ நிதி நிறுவனமான, பவர் 

பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிட் தனது முதல் யூரோ 300 மில்லியன், 7 

ஆண்டு யூரோ பசுமைப் பத்திேத்பத வவளியிட்டது. 

✓ இதன்மூலம் வபைப்பட்ட 1.841 சதவீத விபல, யூரோ சந்பதயில் இந்திய 

வவளியீட்டு நிறுவனத்தால், வபைப்பட்ட மிகக்குபைந்த வசூல். இது, 

இந்திய வங்கி சாோ நிதி நிறுவனம் வவளியிட்ட முதல் யூரோ பத்திேம் 

மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியாவிலிருந்து வவளியிடப்பட்ட 

முதல் யூரோ பசுபமப் பத்திேம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தப் பத்திே 

வவளியீட்டின்ரபாது, ஆசிய மற்றும் ஐரோப்பாபவச் ரசர்ந்த 82 முதலீட்டு 

நிறுவனங்கள் பங்ரகற்ைன. இது 2.65 மடங்கு மிபகயானது. 

 

2. 2021’க்கான உலகளாவிய விருதுகளில் யூர ாைணி ெழங்கிய 

‘உலகின் சிறந்த ெங்கி - 2021’ பட்டத்மத வென்ற ெங்கி எது? 

அ) SBI வங்கி 

ஆ) DBS வங்கி  

இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

ஈ) ஆக்சிஸ் வங்கி 

✓ இங்கிலாந்பதச் சார்ந்த நிதியியல் வவளியீடான ‘யூரோமணி’ அதன் 

உலகளாவிய விருதுகள் – 2021’இல், DBS’ஐ ‘உலகின் சிைந்த வங்கி 

2021’ என்ை பட்டத்துடன் வகௌேவித்துள்ளது. மூன்று ஆண்டுகளில், DBS 

வங்கி இந்தப் பட்டத்பத வவல்வது இது இேண்டாவது முபையாகும். DBS 

வங்கி ‘உலகின் சிைந்த டிஜிட்டல் வங்கி 2021’ என அறிவிக்கப்பட்டது. 

இதன் மூலம் இரு பட்டங்கபளயும் ஒரே ரேேத்தில் பவத்திருக்கும் 

உலகின் முதல் வங்கியாக இது உள்ளது. 

 

3. பா த மிகுமின் நிறுெனைானது (BHEL) இந்தியாவின் மிகப்வபரிய 

மிதமெ ர ாலார் PV ஆமலமய எம்ைாநிலத்தில் த ொடங்கியுள்ளது? 

அ) ஆந்திே பிேரதசம்  

ஆ) மகாோஷ்டிோ 

இ) பீகார் 

ஈ) கர்ோடகா 

✓ இந்தியாவின் மிகப்வபரிய மிதபவ சூரிய ஒளிமின்னழுத்த அபமப்பு 

(PV) ஆபலயானது ஆந்திே பிேரதச மாநிலத்தில் உள்ள NTPC 

சிம்மாத்ரியில் பாேத மிகுமின் நிறுவனம் வதாடக்கியுள்ளது. இந்த 25 MW 

திட்டம், 100 ஏக்கர் பேப்பளவில் அபமக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் தூய 

மின்சாேத்பத உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், நீர் ஆவியாவபதயும் 

குபைக்கும். 

 

4. “சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன், காலநிமல தகெமைப்பு ைற்றும் 

 மூக உள்ளடக்கங்வகாண்ட நகர்ப்புற ஆற்றங்கம  திட்டமிடல் & 

ரைம்பாட்டுக்கான ெழிகாட்டல் குறிப்மப” அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

அமைப்பு எது? 

அ) ரதசிய தூய்பம கங்பக திட்டம்  

ஆ) ஜல் சக்தி அபமச்சகம் 

இ) ேமாமி கங்ரக 

ஈ) துபைமுகங்கள், கப்பல் & நீர்வழிகள் அபமச்சகம் 

✓ ரதசிய தூய்மைகங்மக திட்டம் “சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன், காலநிபல 

தகவபமப்பு & சமூக உள்ளடக்கங்வகாண்ட ேகர்ப்புை ஆற்ைங்கபே 

திட்டமிடல் மற்றும் ரமம்பாட்டுக்கான வழிகாட்டல் குறிப்பப” வவளியிட்டு 

உள்ளது. இது ‘கவனக்ட் கரோ’இல் வவளியிடப்பட்டது. இந்தியாவின் 

உலக வள நிறுவனம் இதபன ஏற்பாடு வசய்தது. 

 

 

5. APEDA  ட்டம் நாடாளுைன்றத்தில் நிமறரெற்றப்பட்ட ஆண்டு 

எது? 

அ) 1970 

ஆ) 1980 

இ) 1985  

ஈ) 1995 

✓ ரவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருட்கள் ஏற்றுமதி 

ரமம்பாட்டு ஆபணயச் சட்டமானது (APEDA சட்டம்) கடந்த 1985ஆம் 

ஆண்டில் ோடாளுமன்ைத்தில் நிபைரவற்ைப்பட்டது. 

✓ வணிக நுண்ணறிவு மற்றும் புள்ளியியல் இயக்குேேகத்தின் சமீபத்திய 

மதிப்பீட்டின்படி, APEDA தயாரிப்புகளின் ஏற்றுமதி ஏப்ேல் முதல் ஆகஸ்ட் 

2021 வபே 21.8% வளர்ச்சிபயப் பதிவு வசய்துள்ளது. 

 

6. “ஆதார் அடிப்பமடயிலான e-KYC”, “சுய KYC” ைற்றும் “OTP 

அடிப்பமடயிலான ைாற்றம்” ஆகியமெ இந்திய அ  ாங்கத்தால் 

வதாடங்கப்பட்ட எந்தச் சீர்திருத்தங்களின் ஒருபகுதியாகும்? 

அ) LPG சீர்திருத்தங்கள் 

ஆ) மின் துபை சீர்திருத்தங்கள் 

இ) MSME சீர்திருத்தங்கள் 

ஈ) வதாபலத்வதாடர்பு சீர்திருத்தங்கள்  

✓ உலகத்தேம் வாய்ந்த இபணய / வடலி-இபணப்பப வழங்குவதற்கும், 

KYC வசயல்முபைகபள எளிபமயாக்குவதற்குமாக இந்திய அேசாங்கம் 

வதாபலத்வதாடர்பு துபையில் சீர்திருத்தங்கபள ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இவற்றில் “ஆதார் அடிப்பபடயிலான e-KYC”, “சுய-KYC” ஆகியபவ 

சிம் கார்டுகபள வீட்டுக்ரகச் வசன்று வழங்குதல் மற்றும் “OTP அடிப்ப 

-படயில் வமாபபல் இபணப்பப பிரீவபய்டிலிருந்து ரபாஸ்ட்வபய்டுக்கு 

மாற்றுவது” ஆகியபவ அடங்கும். 

 

7.அண்மைச்வ ய்திகளில் இடம்வபற்ற, “VR வ ௌதாரி” என்பெருடன் 

வதாடர்புமடய அமைப்பு எது? 

அ) இஸ்ரோ 

ஆ) இந்திய விமானப்பபட  

இ) ஓஎன்ஜிசி 

ஈ) இந்தியன் ஆயில் 

✓ இந்திய வான்பபடயின் தற்ரபாபதய துபணத்தபலவர் VR வசௌதாரி, 

இந்திய வான்பபடயின் அடுத்த தபலபம மார்ஷலாக இந்திய அேசால் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் வசப்.30 அன்று ரசபவயிலிருந்து ஓய்வு 

வபறும் ஏர் சீப் மார்ஷல் ஆர் ரக எஸ் பவதௌரியாவுக்குப் பின் இப்பதவிக்கு 

வருவார். VR வசௌத்ரி, 1982 டிசம்பரில் ஐஏஎஃப்’இல் பணி நியமனம் 

வசய்யப்பட்டார். பல்ரவறு அளவிலான விமானங்களில் 3,800 மணி 

ரேேங்களுக்கு ரமல் அவர் பைந்துள்ளார். 

 

8. ஆ ாத் கா அம்ரித் ைரகாத் ெத்மத நிமனவுகூரும் ெமகயில், 

‘Sailing regattas and Sail parade’ என்றவொன்மற நடத்தவுள்ள 

அமைப்பு எது? 

அ) இந்திய இோணுவம் 

ஆ) இந்திய கடற்பபட  

இ) இந்திய கப்பல் கழகம் 

ஈ) இந்திய அகழ்வு நிறுவனம் 

✓ சுதந்திே இந்தியாவின் பவேவிழா வகாண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, 

கடற்பபடயின், 3 கட்டுப்பாட்டு பமயங்களின் தபலபமயிடங்களில் 

பாய்மேப் படகுப்ரபாட்டிகள் மற்றும் அணிவகுப்புகபள ேடத்த இந்தியக் 

கடற்பபடயின், பாய்மேப் படகுச் சங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 

உள்ளூர் மக்களிபடரய பாய்மேப் படகு விபளயாட்டுகள் பிேபலப்படுத்த 

-ப்படும். முதல் நிகழ்ச்சிபய, வகாச்சியில் உள்ள இந்தியக் கடற்பபடயின் 

படகு வீேர்கள் பயிற்சி பமயம், எர்ணாகுளம் கால்வாயில் வசப்டம்பர் 

23ஆம் ரததி ேடத்துகிைது. இந்தியக் கடற்பபடயின் 75 வீேர்கள், இதில் 

கலந்துவகாண்டு, தங்கள் திைபமபய வவளிப்படுத்துவர். 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. UGCஉடன் இமணந்து “அமனத்தும் உள்ளடங்கிய 

நிர்ொகத்மத உறுதி வ ய்ெது: ஒவ்வொருெம யும் உருொக்குெது 

தான் முக்கியைான விஷயம்” என்ற தமலப்பிலான 

ெமலய ங்கத்மத ஏற்பாடு வ ய்துள்ள அமைச் கம் எது? 

அ) நிதி அபமச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி அபமச்சகம் 

இ) மகளிர் ரமம்பாட்டு அபமச்சகம் 

ஈ) கல்வி அபமச்சகம்  

✓ அபனவருக்கும் தேமான கல்விபய வழங்கும் வதாபலரோக்கின் ஒரு 

பகுதியாக, “அபனத்தும் உள்ளடங்கிய நிர்வாகத்பத உறுதி வசய்வது: 

ஒவ்வவாருவபேயும் உருவாக்குவதுதான் முக்கியமான விஷயம்” என்ை 

தபலப்பிலான இபணயக் கருத்தேங்பக மத்திய கல்வி அபமச்சகமும், 

பல்கபலக்கழக மானியக்குழுவும் ேடத்தின. இந்த இபணயக் கருத்து 

அேங்கில் மத்திய பழங்குடியினர் விவகாேத்துபை அபமச்சர் அர்ஜூன் 

முண்டா, சிைப்பு விருந்தினோகக் கலந்துவகாண்டார். 

✓ இந்த இபணயக் கருத்தேங்கு அபனத்து கல்வி நிறுவனங்களின் 

தபலவர்கபள ஒரே தளத்தில் வகாண்டுவரும் வாய்ப்பப ஏற்படுத்தியது. 

இதற்கு லக்ரனாவில் உள்ள பாபாசாகிப் பிம்ோவ் அம்ரபத்கர் பல்கபலக் 

கழகமும் ஆதேவு வதரிவித்தது. 

 

10. விண்வெளி ஆய்வு வதாடர்பான வ ய்திகளில் இடம்வபறுகிற 

VIPER’இல் I என்பது எமதக் குறிப்பிடுகிறது? 

அ) Intelligence 

ஆ) Investigating  

இ) Interesting 

ஈ) Information 

✓ அவமரிக்க விண்வவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA, சந்திேனுக்கு VIPER 

(Volaterles Investigating Polar Exploration Rover) என்ை ஒரு ேடமாடும் 

ரோரபா அபமப்பப அனுப்பவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இது 2023ஆம் 

ஆண்டில், ஆர்ட்வடமிஸ் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அனுப்பப்படவுள்ளது. 

ரமலும் இது நிலவின் ரமற்பேப்பில் மற்றும் அதற்குக் கீரழ பனி மற்றும் 

பிை வளங்கபளத் ரதடுவபத ரோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

✓ சந்திேனின் வதன் துருவமானது ேமது சூரிய மண்டலத்தின் குளிோன 

பகுதிகளுள் ஒன்ைாகும். இதுவபே அது ஆோயப்படாமரலரய உள்ளது. 

 


1. மங்கள்யான் விண்கலத்தின் 7 ஆண்டுகள் நிபைவு: இஸ்ரோ 

விஞ்ஞானிகள் தகவல் 

வசவ்வாய் கிேகத்பத ஆய்வு வசய்யும் மங்கள்யான் விண்கலம், 

வவற்றிகேமாக 7-வது ஆண்பட நிபைவு வசய்துள்ளதாக இஸ்ரோ 

விஞ்ஞானிகள் வதரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் 

கூறியதாவது: மங்கள்யான் திட்டத்தில் அபனத்துவித அம்சங்களும் 

எதிர்பார்த்தபதவிட சாதகமாகரவ அபமந்துள்ளன. இதில் கிபடக்கப் 

வபற்ை அனுபவங்கள்தான் ேமது எதிர்கால திட்டங்களுக்கு வபரிதும் 

உதவிகேமாக இருக்கின்ைன. 

மங்கள்யானின் 5 ஆய்வு சாதனங்கள் வதாடர்ந்து தகவல்கபள அனுப்பி 

வருகின்ைன. இதன்மூலம் வசவ்வாய் கிேகத்தின் பருவநிபல 

மாறுபாடுகள், வளிமண்டல சூழல்கள் குறித்து பல்ரவறு தகவல்கள் 

கிபடக்கப் வபற்றுள்ளன. தற்ரபாபதய நிலவேப்படி விண்கலத்தின் 

ஆய்வுக் காலம் ரமலும் ஓோண்டுக்கு நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிரைாம். 

வழக்கமாக வதாபலத்வதாடர்பு மற்றும் கண்காணிப்பு வசயற்பகக் 

ரகாள்கள்தான் 7 முதல் 9 ஆண்டுகள் வபே வசயல்படும். ஆனால், ஒரு 

விண்கலத்பதயும் 7 ஆண்டுகளுக்கு ரமலாக இயங்க பவக்க முடியும் 

என்பபத மங்கள்யான் நிரூபணம் வசய்திருப்பது ேமக்கு வபருமிதமான 

தருணமாகும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர். 

 

2. தமிழக ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்கு மத்திய அேசு உதவி வசய்யும்: 

மத்திய அேசின் வவளிோட்டு வர்த்தக இயக்குேேகம் சார்பில் வர்த்தக 

வாே விழாவின் நிபைவுோள் நிகழ்ச்சி வசன்பன தாம்பேம் வமப்ஸ் 

வளாகத்தில் உள்ள சிடிஎஸ் கூட்டேங்கில் ரேற்று ேபடவபற்ைது. இதில், 

மத்திய மீன்வளம், கால்ேபட, தகவல் ஒலிபேப்புத் துபை இபண 

அபமச்சர் எல்.முருகன் சிைப்பு விருந்தினோக கலந்துவகாண்டு ரபசினார். 

அப்ரபாது அவர் கூறியதாவது: உள்ளூர் வதாழில்கபள ரமம்படுத்தும் 

ரோக்கில் மத்திய அேசு சுயசார்பு பாேதம் என்ை சிைப்பு திட்டத்பத 

ேபடமுபைப்படுத்தி வருகிைது. 

கால்ேபட, கடல்சார் வபாருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு இந்தியாவுக்கு அதிக 

வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்திய ரவளாண் ஏற்றுமதியில் 17-18 சதவீதம் 

வபே கடல்சார் வபாருட்கள் ஏற்றுமதியின் பங்களிப்பு ஆகும். கடல்சார் 

வபாருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அேசு 50 சதவீதம் மானியம் அளிக்கிைது. 

கால்ேபட உள்கட்டபமப்பு ரமம்பாட்டு நிதி, கால்ேபட ரோய்கள் 

கட்டுப்பாட்டு திட்டம் எனபல்ரவறு திட்டங்கள் கால்ேபட துபை 

வளர்ச்சிக்காக வசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. ஒரு லட்சம் கால்ேபடகள் 

வகாண்ட பகுதியில் ேடமாடும் கால்ேபட மருத்துவ கிளினிக் (வமாபபல் 

கிளினிக்) இயக்க மத்திய அேசு உதவுகிைது. 

இந்திய அளவிலான ஏற்றுமதியில் தமிழகம் 3-வது இடத்தில் உள்ளது. 

வசன்பனயில் இருந்து கார், உதிரிபாகங்களும், ோமக்கல் பகுதியில் 

கால்ேபட சார்ந்தவபாருட்களும், தூத்துக்குடியில் இருந்து கடல்சார் 

வபாருட்களும் அதிக அளவில் ஏற்றுமதியாகின்ைன. தமிழகத்தின் 

ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டுக்கு ரதபவயான அபனத்து உதவிகபளயும் 

மத்திய அேசு வசய்துதரும். 

கிோமப் வபாருளாதாேம் 

வளரும் கிோமப்புை வபாருளாதாே ரமம்பாட்டுக்கு மத்திய அேசு அதிக 

முக்கியத்துவம் அளிக்கிைது. கிோமப்புைங்களில் இருந்து வபாருட்கபள 

ஏற்றுமதி வசய்யும்ரபாது கிோம வபாருளாதாேம் வளரும். அதன்மூலம் 

கிோமங்கள் வளர்ச்சி அபடவரதாடு ரவபலவாய்ப்பும் அதிகரிக்கும்.  

‘ரமட் இன் இந்தியா’என்று வபருபமயாக கூறிக்வகாள்ளும் வபகயில் 

இந்தியாவில் இருந்து சிைப்புமிக்க வபாருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு 

வவளிோடுகளுக்கு ஏற்றுமதி வசய்யக்கூடிய நிபல உருவாக ரவண்டும். 

ோட்டிரலரய முதல்முபையாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி பூங்கா 

அபமக்கப்பட உள்ளது. இதன்மூலம், மீனவ வபண்கள், மகளிர் 

சுயஉதவிக் குழுவினர், விவசாய உற்பத்தியாளர் குழுவினர் வபரி தும் 

பயனபடவார்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

 

3. ோக ேதிபய மீட்ட தமிழக வபண்கள் - பிேதமர் ரமாடி 

மனதின் குேல் வாவனாலி உபேயில் பிேதமர் ேரேந்திே ரமாடி 

ரபசியதாவது: ோடு முழுவதும் ேதிகபள மீட்க, தூய்பமப்படுத்த அேசும் 

தன்னார்வ வதாண்டு அபமப்புகளும் இபணந்து வசயல்பட்டு 

வருகின்ைன. இதற்கு உதாேணமாக தமிழகத்தின் ரவலூர், 

திருவண்ணாமபல மாவட்டங்கபள சுட்டிக் காட்ட விரும்புகிரைன். அந்த 

மாவட்டங்களின் நீர் ஆதாேமான ோகேதி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப 

வைண்டுவிட்டது. அப்பகுதி வபண்கள் ஒன்றிபணந்து ோகேதிபய 

மீட்கும் பணியில் இைங்கினர். அவர்கள் மக்கபள ஒன்று திேட்டினர், 

கால்வாய்கபள ரதாண்டினர். தடுப்பபணகபள உருவாக்கினர், 

மறுவசறிவு குளங்கபள வவட்டினர். இதன்விபளவாக இன்று 

ோகேதியில் தண்ணீர் ததும்பி ஓடுகிைது. 

ரதசத்தந்பத காந்தியடிகள் சபர்மதி ேதிக்கபேயில் ஆசிேமத்பத 

அபமத்தார். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப சபர்மதி ேதி வைண்டுவிட்டது. 

ஓோண்டில் 7 மாதங்கள் வபே ேதியில் தண்ணீர் இருக்காது. 

இதன்பிைகு ேர்மபதயும், சபர்மதியும் இபணக்கப்பட்டன, இன்று 

சபர்மதியில் தண்ணீர் நிபைந்திருக்கிைது. தமிழக வபண்கபளப் 

ரபான்று ோட்டின் பல்ரவறு பகுதிகளில் ேதிகபள மீட்கும் பணி ேடந்து 

வருகிைது. ேம்முபடய துைவிகள் ேதிகள் மீட்பு, மேக்கன்று ேடுதல் 

உள்ளிட்ட சமூக ரசபவகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்ைனர். இவ்வாறு 

பிேதமர் ேரேந்திே ரமாடி ரபசினார். 

ரதசிய ஊேக ரவபல உறுதி திட்டத்தின் கீழ் ோக நிதிபய மீட்கும் 

திட்டம் கடந்த 2014-ம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்டது. வாழும் கபல 

அபமப்பின் முயற்சியால் வதாடங்கப்பட்ட இந்த ேதி மீட்பு திட்டத்தில் 

20,000-க்கும் ரமற்பட்ட வபண்கள் ஆர்வத்ரதாடு ஈடுபட்டு 3,500-க்கும் 

ரமற்பட்ட மீள் கிணறு, மறுவசறிவு குளங்கபள வவட்டினர். 250 

தடுப்பபணகள் கட்டப்பட்டன. 5 ஆண்டு உபழப்பின் பலனாக ோகேதி 

மீண்டும் உயிர் வபற்ைது. 

 

 

 

 

 



         

    

4. தமிழக அேசுப் பள்ளிகளுக்கு 100% குடிநீாீா் இபணப்பு: மத்திய 

அபமச்சாீா் பாோட்டு 

ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் உள்ள அேசுப் பள்ளிகளுக்கு 100 

சதவீத குடிநீாீா் இபணப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு மத்திய அபமச்சாீா் 

பிேகலாத் சிங் பரடல் பாோட்டு வதரிவித்தாாீா். தமிழகத்தில் 2 ோள்கள் 

சுற்றுப்பயணமாக ஞாயிற்றுக்கிழபம வசன்பன வந்த மத்திய உணவு 

பதப்படுத்துதல் துபை மற்றும் ஜல் சக்தி இபண அபமச்சாீா் பிேகலாத் சிங் 

பரடபல தமிழக ஊேக வளாீா்ச்சித்துபை அபமச்சாீா் 

ரகஆாீா்.வபரியகருப்பன் மரியாபத நிமித்தமாக சந்தித்து ரபசினாாீா். 

அப்ரபாது ஊேக பகுதிகளில் தூய்பம பாேத இயக்கம் மற்றும் ஜல் ஜீவன் 

இயக்கத்தின் முன்ரனற்ைம் குறித்து ஆரலாசிக்கப்பட்டது. 

அப்ரபாது மத்திய அபமச்சாீா் கூறியதாவது: ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தின் கீழ் 

தமிழகத்தில் உள்ள 12,525 ஊோட்சிகபளச் சாாீா்ந்த 79,395 ஊேகக் 

குடியிருப்புகளில் உள்ள சுமாாீா் 1 ரகாடிரய 27 லட்சம் வீடுகளில் 

இதுவபே 46.33 லட்சம் வீடுகளுக்கு குடிநீாீா்க் குழாய் இபணப்புகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தின் கீழ் அேசுப்பள்ளிகள், அங்கன்வாடி 

பமயங்கள், ஆேம்ப சுகாதாே நிபலயங்கள் மற்றும் 

அேசுக்கட்டடங்களுக்கு 100 சதவீதம் குடிநீாீா் இபணப்புகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு எனது பாோட்டுக்கள். ரமலும் இக்குடிநீாீா் 

இபணப்புகபள உரிய முபையில் போமரித்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீாீா் 

வழங்குவபத உறுதி வசய்ய ரவண்டும். 

மக்களின் சுகாதாே வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும் வபகயில் தமிழகத்தின் 

ஊேக பகுதிகளில் திட மற்றும் திேவக் கழிவு ரமலாண்பம 

ேடவடிக்பககள், திைந்த வவளியில் மலம் கழிக்கும் பழக்கத்பத 

முற்றிலும் ஒழித்திட தனி ேபாீா் கழிப்பபைகள் மற்றும் சமுதாய 

வளாகங்கள் கட்டி மக்கபளப் பயன்படுத்த ஊக்குவித்தல் ரபான்ை 

வசயல்பாடுகள் தூய்பம பாேத இயக்கத்தின் கீழ் ேடப்பு நிதியாண்டில் 

ரூ.366.58 ரகாடி மதிப்பீட்டில் ரமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ், ஊேக பகுதிகளில் திட மற்றும் திேவக்கழிவுகபள 

திைம்பட ரமலாண்பம வசய்திட ஏதுவாக பற்பல முன்முயற்சிகள் 

ரமற்வகாள்ளப்படுவதும் பாோட்டுக்குரியது. அரத ரேேம், மக்களிபடரய 

சுகாதாேம் மற்றும் கழிவு ரமலாண்பம பற்றி விழிப்புணாீா்வு 

ஏற்படுத்திடவும், வேகிழி கழிவுகள் பயன்பாட்பட முற்றிலுமாக 

ஒழித்திடவும் ேடவடிக்பக ரமற்வகாள்ள ரவண்டும் என அவாீா் 

அறிவுறுத்தினாாீா். 

 

5. எண்ம சுகாதாேத் திட்டம்: வேலாற்றுச் சிைப்பு மிக்க திட்டத்பத 

வதாடக்கி பவத்தார் பிேதமாீா் 

பிேதமரின் எண்ம (டிஜிட்டல்) சுகாதாே இயக்கம் இன்று வதாடங்கியது. 

வேலாற்றுச் சிைப்பு மிக்க இந்த முன்முயற்சிபய இன்று காபல 11 

மணிக்கு காவணாலிக் காட்சி வாயிலாக வதாடக்கிபவத்து பிேதமர் 

உபேயாற்றினார். ரதசிய எண்ம சுகாதாே இயக்கத்தின் மாதிரி 

திட்டத்பத கடந்த 2020 ஆகஸ்ட் 15-இல் வசங்ரகாட்பட வகாத்தளத்தில் 

உபேயாற்றுபகயில் பிேதமாீா் அறிவித்தாாீா். தற்ரபாது 6 யூனியன் 

பிேரதசங்களில் இந்த மாதிரித் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

ஆயுஷ்மான் பாேத் - பிேதமரின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டத்தின் 

மூன்ைாவது ஆண்பட வகாண்டாடும் ரவபளயில், ோடு தழுவிய 

பிேதமரின் எண்ம சுகாதாே இயக்கம் வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

நிகழ்ச்சியில் மத்திய சுகாதாே அபமச்சாீா் மாண்டவியா உள்ளிட்ரடாாீா் 

பங்ரகற்க இருக்கின்ைனாீா். 

இத்திட்டத்தின்கீழ் ஒவ்வவாரு ேபருக்கும் சுகாதாே அபடயாள அட்பட 

அளிக்கப்படும். மக்களின் மருத்துவ சிகிச்பசக்கான ஆவணமாக 

வசயல்படும் இந்த அபடயாள அட்படயுடன் தனிேபாீா் வபற்ை மருத்துவ 

சிகிச்பசகள் உள்பட மருத்துவம் சாாீா்ந்த அபனத்து தகவல்களும் 

இபணக்கப்படுவதுடன் வசல்லிடப்ரபசி வசயலி உதவியுடன் அவற்பைத் 

வதரிந்து வகாள்ள முடியும். மற்வைாரு முக்கிய அம்சமான சுகாதாே 

வதாழில்சாாீா் நிபுணாீா்களின் பதிரவடு மற்றும் சுகாதாே வசதிகளின் 

பதிவுகள், ேவீன மற்றும் பாேம்பரிய மருத்துவ முபைகளின் 

மருத்துவாீா்கள் குறித்த தகவல்கள் அடங்கிய களஞ்சியமாக வசயல்படும். 

மருத்துவாீா்கள், மருத்துவமபனகள் மற்றும் மருத்துவ ரசபவகபள 

வழங்குபவாீா்கள் உள்ளிட்ரடாாீா் எளிதான பணிபய ரமற்வகாள்வபத 

இது உறுதி வசய்யும். 

அரதரவபளயில் பாதுகாப்பு, ேகசியத்தன்பம மற்றும் மருத்துவம் 

சம்பந்தமான தனிேபாீா் தகவல்களின் தனியுரிபம உறுதி வசய்யப்படும். 

மக்களின் அனுமதி வபற்று அவாீா்களது மருத்துவ ஆவணங்கபள 

அணுகுவதற்கும் பரிமாற்ைம் வசய்வதற்கும் இந்த இயக்கம் வழிவபக 

வசய்யும்.  

6. ஆஸ்ட்ேவா ஓபன் வடன்னிஸ் சானியா ரஜாடி சாம்பியன் 

வசக் குடியேசு ோட்டில் ேடந்த ஆஸ்ட்ேவா ஓபன் மகளிர் வடன்னிஸ் 

ரபாட்டியின் இேட்படயர் பிரிவில் இந்தியாவின் சானியா மிர்சா, 

சீனாவின் ஷுவாய் ஸாங் ரஜாடி சாம்பியன் பட்டம் வவன்ைது. இறுதிப் 

ரபாட்டியில் அவமரிக்காவின் கிறிஸ்டியன் வகய்ட்லின் - எரின் ேவுட்பலப் 

(நியூசி.) ரஜாடியுடன் ரமாதிய சானியா ரஜாடி 6-3, 6-2 என்ை ரேர் 

வசட்களில் வவன்று ரகாப்பபபய முத்தமிட்டது. இப்ரபாட்டி 1 மணி, 4 

நிமிடத்தில் முடிவுக்கு வந்தது. ேடப்பு சீசனில் சானியா வவன்ை முதல் 

சாம்பியன் பட்டம் இது. முன்னதாக, கடந்த மாதம் கிறிஸ்டினா 

வமரகலுடன் இபணந்து விபளயாடிய கிளீவ்ரலண்ட் ஓபனில் அவர் 

பபனல் வபே முன்ரனறி 2வது இடம் பிடித்திருந்தார். 

 

7. எஸ்ரடானியா வீோங்கபன அவனட் ரகான்டாவவய்ட் 

ஆஸ்ட்ேவா ஓபன் மகளிர் ஒற்பையர் பிரிவில் எஸ்ரடானியா 

வீோங்கபன அவனட் ரகான்டாவவய்ட் (25 வயது, 30வது ரேங்க்) 

சாம்பியன் பட்டம் வவன்ைார். பபனலில் கிரீஸ் ோட்டின் மரியா 

சாக்கரியுடன் (26 வயது, 12வது ரேங்க்) ரேற்று ரமாதிய 

ரகான்டாவவய்ட் 6-2, 7-5 என்ை ரேர் வசட்களில் வவன்று 

ரகாப்பபபய முத்தமிட்டார். இப்ரபாட்டி 1 மணி, 32 நிமிடத்துக்கு 

நீடித்தது. 

 

8. டி20 கிரிக்வகட்டில் 10 ஆயிேம் ேன்கள்: ரகாலி சாதபன! 

ோயல் ரசலஞ்சர்ஸ் வபங்களூரு ரகப்டன் விோட் ரகாலி டி20 

கிரிக்வகட்டில் 10,000 ேன்கள் என்ை புதிய சாதபனபயப் 

பபடத்துள்ளார். ஐபிஎல்-இன் இன்பைய (ஞாயிற்றுக்கிழபம) 

இேண்டாவது ஆட்டத்தில் ோயல் ரசலஞ்சர்ஸ் வபங்களூரு, மும்பப 

இந்தியன்ஸ் அணிகள் விபளயாடி வருகின்ைன. முதலில் ரபட் வசய்த 

வபங்களூரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 6 விக்வகட்டுகள் 

இழப்புக்கு 165 ேன்கள் எடுத்துள்ளது. 

சிைப்பான ஆட்டத்பத வவளிப்படுத்திய ரகாலி 51 ேன்கள் எடுத்தார். 

இதில், ஜாஸ்பிரித் பும்ோ பந்பத சிக்ஸருக்கு பைக்கவிட்டு 13 ேன்கபளக் 

கடக்கும்ரபாது டி20 கிரிக்வகட்டில் ரகாலி 10,000 ேன்கள் என்ை 

சாதபனபயப் பபடத்தார். இந்த சாதபனபய 314-வது டி20 

ஆட்டத்தில் அவர் பபடத்துள்ளார். 

 

 



         

    

1. இரஸ்கின் பாண்ட், வின ாத் குமார் சுக்லா உள்ளிட்ட அறுவர், 

அண்மமயில் எந்தப் பபல்னலாஷிப்பிற்கு னதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ர்? 

அ) சாகித்ய அகாதமி பெல்ல ாஷிப்  

ஆ) ஞானபீட விருது 

இ) வியாஸ் சம்மான் 

ஈ) டாக்டர் B C ராய் விருது 

✓ ஆங்கி  எழுத்தாளர் இரஸ்கின் ொண்ட், ஹிந்தி எழுத்தாளர் விலனாத் 

குமார் சுக் ா உள்ளிட்ட ஆறு லெர் சாகித்ய அகாதமி பெல்ல ாஷிப்பிற்கு 

லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டனர். சாகித்ய அகாதமியின் பொது கவுன்சில் அதன் 

உயரிய பகௌரவமான பெல்ல ாஷிப்பெ அறிவித்ததாக லதசிய எழுத்துக் 

-கள் அகாதமி கூறியது. சிர்பெண்டு முலகாொத்யாய் (பெங்காலி), எம் 

லீ ாவதி (மப யாளம்), Dr ொல்சந்திர பெலமட் (மராத்தி), Dr லதஜ்வந்த் 

சிங் கில் (ெஞ்சாபி), சுவாமி இராமெத்ராச்சார்யா (சமற்கிருதம்), இந்திரா 

ொர்த்தசாரதி (தமிழ்) ஆகிலயார் பெல்ல ாஷிப் பெற்ற மற்றவர்களாவர். 

 

2. அண்மமச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ற பங்கஜ் அத்வானியுடன் 

பதாடர்புமடய விமையாட்டு எது? 

அ) ெளு தூக்குதல் 

ஆ) ஸ்னூக்கர்  

இ) படன்னிஸ் 

ஈ) லடபிள்-படன்னிஸ் 

✓ கத்தாரின் லதாகாவில் ெபடபெற்ற ஆசிய ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பெ 

ஈரானின் அமீர் சர்லகாபச 6-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியாவின் 

ெங்கஜ் அத்வானி பவன்றார். அவர் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ெட்டத்பத 

பவன்றார். ஆனால், 2017ஆம் ஆண்டில் இரண்டாமிடத்பதப் பிடித்தார். 

2019ஆம் ஆண்டில், அபனத்து வபகயான பில்லியர்ட்ஸ், ஸ்னூக்கர், 6 

பரட்ஸ் மற்றும் 10 பரட்ஸ் ஆகியவற்றில் ெட்டங்கபள பவன்ற உ கின் 

ஒலர வீரராக ெங்கஜ் அத்வானி ஆனார். 

 

3. அண்மமயில் எந்தத் தைத்தில், அமமப்புொரா பதாழிலாைர்கள் 

குறித்த இந்தியாவின் முதல் னதசிய தரவுத்தைத்மத, பதாழிலாைர் 

அமமச்ெகம் பவளியிட்டது? 

அ) இ-ஷ்ராம் இபணயதளம்  

ஆ) சமாதான் இபணயதளம் 

இ) ஆத்ம நிர்ொர் ொரத் இபணயதளம் 

ஈ) லமற்கூறியபவ எதுவுமில்ப  

✓ இ-ஷ்ராம் இபணயதளமானது அபமப்புசாரா பதாழி ாளர்கள் குறித்த 

இந்தியாவின் முதல் லதசிய தரவுத்தளமாகும். அபமப்புசாரா பதாழி ாளர் 

-களின் ெதிவு பசயல்முபறபய முடிக்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் அரசுக்கு 

உத்தரவிட்டபதத் பதாடர்ந்து இந்தத் தளம் ெபடமுபறக்கு வந்தது. இ-

ஷ்ராம் தளத்தில், 1 லகாடிக்கும் லம ாலனார் ெதிவு பசய்துள்ளனர். அப் 

ெதிவுகளில் 68% பொது லசபவ பமயங்கள்மூ ம் பசய்யப்ெட்டன. 

 

4. எதன் ஆராய்ச்சியாைர்கள் மமைத்துளிகளிலிருந்து மின்ொரத்மத 

உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ொத த்மத வடிவமமத்துள்ை ர்? 

அ) ஐஐடி பமட்ராஸ் 

ஆ) ஐஐடி ெம்ொய் 

இ) ஐஐடி தில்லி  

ஈ) ஐஐடி பெங்களூர் 

✓ தில்லியில் உள்ள இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் நீர் 

துளிகள், மபழத்துளிகள், நீலராட்டங்கள் மற்றும் கடல் அப களில் 

இருந்தும் மின்சாரத்பத உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சாதனத்பத 

உருவாக்கியுள்ளனர். இந்தச் சாதனம் மின்னியல் தூண்டல் மற்றும் 

டிபரலொ-எ க்ட்ரிக் விபளபவப் ெயன்ெடுத்தி உருவாக்கப்ெட்டது.  

✓ இது “திரவ-திட இபடமுகம் டிபரலொஎ க்ட்ரிக் ொலனா பெனலரட்டர்” 

என்று அபழக்கப்ெடுகிறது. இந்தச் சாதனம் ொலனாகாம்லொசிட் ொலிமர் 

மற்றும் ஒரு பதாடர்பு மின்முபனயால் ஆனது. 

 

 

5.CBSE / NCERT பாடத்திட்டத்தில் மாற்றஞ்பெய்வதற்காக ெமீபத்தில் 

அமமக்கப்பட்ட 12 னபர்பகாண்ட குழுவின் தமலவர் யார்? 

அ) அமித் ொ 

ஆ) கஸ்தூரிரங்கன்  

இ) பிமல் ெ ான் 

ஈ) இஞ்பசட்டி ஸ்ரீனிவாஸ் 

✓ CBSE/NCERT ொடத்திட்டத்தில் மாற்றங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கபள 

வகுப்ெதற்காக, இந்திய அரசு, கஸ்தூரிரங்கன் தப பமயில் 12 லெர் 

பகாண்ட லதசிய வழிெடத்துதல் குழுபவ அபமத்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு 

மூன்றாண்டுகள் அவகாசம் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

✓ லதசிய ொடத்திட்ட கட்டபமப்பு எனப்ெடும் இந்த ஆவணம் கபடசியாக 

2005’இல் தயாரிக்கப்ெட்டது. கஸ்தூரிரங்கன், இஸ்லராவின் முன்னாள் 

தப வரும் லதசிய கல்விக் பகாள்பக-2020’ஐ உருவாக்கிய குழுவின் 

தப வராகவும் இருந்தார். 

 

6. அண்மமயில் மத கட்டமமப்புகள் (பாதுகாப்பு) மனொதா, 2021’ஐ 

நிமறனவற்றிய மாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) கர்ொடகா  

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) லகரளா 

✓ கர்ொடக மாநி  சட்டசபெயானது சமீெத்தில் கர்ொடக மத கட்டபமப்புக 

-ள் (ொதுகாப்பு) மலசாதா, 2021’ஐ நிபறலவற்றியது. பொது இடங்களில் 

மத நிர்மாணங்கபள ொதுகாக்கும் லொக்கில், முத பமச்சர் ெசவராஜ் 

பொம்பமயால் இந்த மலசாதா அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. மலசாதாவின்ெடி, 

“லகாவில், லதவா யம், மசூதி, குருத்வாரா, பெௌத்த விகாரம், மொர் 

லொன்றபவ, சட்டத்தின் அதிகாரம் இல் ாமல் பொதுபவளி இடத்தில் 

கட்டப்ெட்டிருந்தாலும் அபவ மத கட்டபமப்பு எனப்ெடும்”. 

 

7. விலங்கு-மனித னமாதமல ஒழிப்பதற்காக, எந்த விலங்குகளுக்கு 

‘னரடினயா காலர்’கமை பபாருத்த ஒடிஸா வ த்துமற திட்டமிட்டு 

உள்ைது? 

அ) புலிகள் 

ஆ) யாபனகள்  

இ) மான் 

ஈ) பசாம்புமூக்கு முதப  

✓ ஒடிசா மாநி த்தின் வனத்துபறயினர், மாநி த்தின் 7 யாபனகளுக்கு 

‘லரடிலயா கா ர்’கபள பொருத்தவும், அவற்றின் ெடமாட்டத்பதக் 

கண்காணிக்கவும், மனிதக் குடியிருப்புகளுக்குள் அபவ நுபழவபதத் 

தடுக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளனர். இது வி ங்கு - மனித லமாதப  

ஒழிப்ெபத லொக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ இதற்காக சந்தக வனவுயிரி சரணா யத்தின் மூன்று யாபனகளும், 

சிமிலிொல் புலிகள் காப்ெகத்தின் 4 யாபனகளும் லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டு 

உள்ளன. இக்கருவியில் GPS கருவி பொருத்தப்ெட்டுள்ளது. இதன்மூ ம் 

யாபனகளின் இருப்பிடத்பத நிகழ்லெரத்தில் கண்காணிக்க முடியும். 

 

8. “Transforming Food Systems for Rural Prosperity” என்றவ ோர் 

அறிக்கைகை பவளியிட்ட நிறுவ ம் எது? 

அ) UNESCO 

ஆ) FAO 

இ) IFAD  

ஈ) NABARD 

✓ “கிராமப்புற பசழிப்புக்லகற்றவாறு உணவு அபமப்புகபள மாற்றுவது” 

என்றலவார் அறிக்பகபய ஐொ’இன் சிறப்பு நிறுவனமான லவளாண் 

வளர்ச்சிக்கான சர்வலதச நிதியம் (IFAD) பவளியிட்டது. இவ்வபமப்பின் 

தப பமயகம் லராம், இத்தாலியில் உள்ளது. இந்த அறிக்பக விவசாயம் 

மற்றும் சிறு மற்றும் ெடுத்தர நிறுவனங்களில் அரசின் முதலீடுகளுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 

 

  

 

 

  

 

 



         

    

9. ‘நீலக்பகாடி’ ொன்றிதமை வைங்குகிற நிறுவ ம் எது? 

அ) UNESCO 

ஆ) UNICEF 

இ) சுற்றுச்சூழல் கல்வி அறக்கட்டளை  

ஈ) UNFCCC 

✓ படன்மார்க்கின் சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான அறக்கட்டபள என்ெது 

தற்சமயம்வபர 77 உறுப்புொடுகபளக்பகாண்ட சுற்றுச்சூழல் அபமப்பு 

ஆகும். இந்த அபமப்பு, ‘நீ க்பகாடி’ சான்றிதபழ வழங்குகிறது. இந்தச் 

சான்றிதழ் கடற்கபரகளின் சூழல் குறித்த தகவல்கபள வழங்குகிறது.  

✓ சமீெத்தில் இந்த அறக்கட்டபள, இந்தியாவில் அபமந்துள்ள லமலும் இரு 

கடற்கபரகளுக்கு ‘நீ க்பகாடி’ சான்றிதபழ வழங்கியது. தமிழ்ொட்டின் 

லகாவளம் மற்றும் புதுச்லசரியில் ஈடன் ஆகியன அவ்விரு கடற்கபரகள் 

ஆகும். இதன்மூ ம், இந்தியாவில் ‘நீ க்பகாடி’ சான்றுபெற்ற கடற்கபர 

-களின் எண்ணிக்பக ெத்தாக உயர்ந்துள்ளது. 

 

10. பபாருளியல் கூட்டுறவு & வைர்ச்சிக்கா  அமமப்பின் (OECD) 

தமலமமயகம் அமமந்துள்ை இடம் எது? 

அ) துொய் 

ஆ) தாலவாஸ் 

இ) ொரிஸ்  

ஈ) பெனீவா 

✓ பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அபமப்பு (OECD) என்ெது 

பொருளியல் முன்லனற்றம் மற்றும் உ க வர்த்தகத்பத ஊக்குவிப்ெபத 

லொக்கமாகக்பகாண்ட அரசாங்கங்களுக்கிபடலயயான பொருளாதார 

அபமப்ொகும். இது பிரான்சின் ொரிபஸ தப பமயிடமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. இது 36 உறுப்பு ொடுகபளக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ அண்பமயில், அபமரிக்க அதிெர், OECD’க்கான அபமரிக்காவின் அடுத்த 

தூதுவராக மூத்த இந்திய-அபமரிக்க அரசியல் வல்லுெர் மனிசா சிங்பக 

நியமித்தார். ெல்லவறு குறிப்பிடத்தக்க ெதவிகளில் ெணியாற்றியுள்ள 

அவர், தற்லொது பொருளாதாரம் மற்றும் வணிக விவகாரங்களுக்கான 

உதவி பசய ாளராக ெணியாற்றி வருகிறார்.  

 


1. தமிழகத்தில் இருந்து முதல்முபறயாக – ‘லொயிங்’ நிறுவனத்துக்கு 

ொகங்கள் தயாரிக்க ஒப்ெந்தம் 

தமிழகத்தில் முதல்முபறயாக லொயிங் விமான நிறுவனத்துக்கு முக்கிய 

ொகங்கள் தயாரித்து வழங்குவதற்கான ஒப்ெந்தம் முதல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் முன்னிப யில் வழங்கப்ெட்டது. இதுகுறித்து தமிழக அரசு 

பவளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு லச த்தில் உள்ள ஏலராஸ்லெஸ் 

இன்ஜினீயர்ஸ் நிறுவனம், உ களாவிய விண்பவளி நிறுவனத்தின் 

தயாரிப்புகளுக்கான முக்கிய விமான ொகங்கள் தயாரித்து வழங்க 

நீண்டகா  ஒப்ெந்தத்பத லொயிங் இந்தியா நிறுவனத்திடம் இருந்து 

பெற்றுள்ளது. இந்த ஒப்ெந்தம் தமிழகத்தில் சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர 

பதாழில் நிறுவனங்களின் தரம், துல்லியம் மற்றும் கூட்டு 

க ாச்சாரத்தின் அர்ப்ெணிப்புக்கான சான்றாகும். ஏலராஸ்லெஸ் 

இன்ஜினீயரிங் நிறுவனம் - லொயிங் இபடயி ான ஒத்துபழப்பு ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க பமல்கல் ாகும். இது லச ம், ஓசூர் உள்ளிட்ட தமிழ்ொடு 

ொதுகாப்பு பதாழில் வழித்தடத்தில் உள்ள வளர்ந்து வரும் விண்பவளி 

மற்றும் ொதுகாப்பு பதாழில்களுக்கு உத்லவகத்பத அளிக்கும். 

ரூ.150 லகாடி முதலீடு 

ஏலராஸ்லெஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் நிறுவனம், ஓசூரில் ரூ.150 லகாடி 

முதலீட்டில் சிவில் ஏலராஸ்லெஸ் உற்ெத்திக்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ஒரு 

புதிய உற்ெத்தி வசதிபய அடுத்த 24 மாதங்களில் ஏற்ெடுத்த உள்ளது. 

லமலும், தற்லொது லச த்தில் உள்ள உற்ெத்திக் கூடத்பத50 ஆயிரம் 

சதுர அடி ெரப்பில் விரிவுெடுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்மூ ம் 1,000 

இபளஞர்களுக்கு லவப வாய்ப்பு உருவாக்கப்ெடும். இது, தமிழக 

முதல்வரின் பதாப லொக்குப் ொர்பவயான ‘தமிழகத்தில் 

தயாரிக்கப்ெட்டது’ (Made in TamilNadu) என்ெதன் ஒருெடியாக அபமயும். 

 

 

2. ொதுகாப்புத் துபறயில் பதாழில்நுட்ெங்கபள பகாண்டுவரும் 

டிஆர்டிஓ.வின் பசன்பன ‘புதுபம ஆராய்ச்சி பமயம்’ 

ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்ொட்டு நிறுவனமான டிஆர்டிஓ, 

ொட்டின் ொதுகாப்புத் லதபவகபளயும் ஆராய்ச்சிப் லொக்பகயும் 

இபணக்கும் லொக்கில், ‘புதுபம ஆராய்ச்சி பமயம்’  (ஆர்.ஐ.சி) 

பசயல்ெட்டு வருகிறது. இம் பமயம்பசன்பன ஐஐடி ஆராய்ச்சி 

பூங்காவில், கடந்த 2012-ம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்டது. கல்வியாளர்கள், 

ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள், பதாழில் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்பற 

இபணக்கும் பதாடர்புக் கண்ணியாக இருப்ெதும், ொதுகாப்புத் துபறயில் 

வளர்ந்துவரும் பதாழில்நுட்ெங்கபள அபடயாளம் கண்டு, அவற்றில் 

ஆராய்ச்சி லமற்பகாண்டு, அவற்பற எளிதாக்கி ெயன்ொட்டுக்குக் 

பகாண்டு வருவதுலம இந்த பமயத்தின் முக்கிய லொக்கம். 

எ க்ட்ரானிக்ஸ், பமக்லரா எ க்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்லடென் சிஸ்டம்ஸ் 

(EMECS), கடற்ெபடஅபமப்பு, கடற்ெபட பதாழில்நுட்ெங்கள் (NSNT), 

லமம்ெட்ட வாகனபதாழில்நுட்ெங்கள் (AVT) லொன்றவற்றில் இந்த 

ஆராய்ச்சி பமயம் லமற்பகாண்டிருக்கும் ஆராய்ச்சிகளும் 

கண்டுபிடிப்புகளும் புதுபமயாக உள்ளன. இந்த ஆராய்ச்சி பமயத்தின் 

பவற்றிக்கு, சமீெத்தில் பைதராொத்தில் பதாடங்கப்ெட்ட மற்பறாரு 

பமயலம சான்று. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இந்தஆராய்ச்சி பமயத்தின் 

இயக்குெராகப் ெணியாற்றிவரும் வி.ெடராென், இந்த தப முபற 

மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுெவராகத் திகழ்கிறார். 

விண்பவளியில் காஸ்மிக் கதிர்வீச்சு ொதிப்பெத் தடுக்கும் விண்பவளி 

க ங்களின் மீதான லமற்பூச்சு, எல்ப யில் எதிரிகளின் ெடமாட்டத்பதக் 

கண்காணிக்கப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஆளில் ா குட்டி விமானம், கடலில் 

எதிரிகளின் ஊடுருவப க் கண்காணிக்க உதவும் லசானார் 

பதாழில்நுட்ெம் லொன்றஆராய்ச்சிகள் அவருபடய தப பமயின் கீழ் 

லமற்பகாள்ளப்ெட்டன. லகாயம்புத்தூருக்கு அருகிலுள்ள குக்கிராமத்தில் 

பிறந்து, வளர்ந்து, ெடித்த அவர், இன்றுஎட்டியிருக்கும் உயரம் 

அளப்ெரியது. கடினமாக உபழத்தால் தபடகபள மீறி சாதிக்க ாம் 

என்ெபத அந்த உயரம் உணர்த்துகிறது. 

இந்த ஆராய்ச்சி பமயம் விண்பவளி, பமன்பொருள் லமம்ொடு, ொலனா 

பொருட்கள் உற்ெத்தி ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்தி வருகிறது. 

இம்பமயத்தின் விஞ்ஞானிகள் பசன்பன ஐஐடியில் 

துபணலெராசிரியர்களாகவும் ெணியாற்றுவதன் மூ ம், 

மாணவர்களுக்கு ஆராய்ச்சிகளின் லமல் ஈர்ப்பெயும் பிடிப்பெயும் 

ஏற்ெடுத்துகின்றனர். ஆராய்ச்சிகளில் தனிப்ெட்ட ெெர்கபள அல் ாமல், 

ஒட்டுபமாத்த கல்வி நிறுவனத்பதலய இந்த ஆராய்ச்சி பமயம் ெங்லகற்க 

பவத்திருக்கிறது. இதனால் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மாறினாலும், 

ஆராய்ச்சி தபடயின்றி பதாடர்வது உறுதிபசய்யப்ெடுகிறது. 

 

3. ொலிசி பகலயடு அச்சிட்டு படலிவரி பசய்ய - இந்திய தொல் 

துபறயுடன் எல்ஐசி நிறுவனம் ஒப்ெந்தம் 

ொலிசி பகலயடுகபள அச்சிட்டு சம்ெந்தப்ெட்ட ெெர்களிடம் லசர்க்கும் 

வபகயில் எல்ஐசி நிறுவனமும் இந்திய தொல் துபறயும் ஒப்ெந்தம் 

பசய்துபகாண்டுள்ளன. இதுபதாடர்ொக எல்ஐசி (ஆயுள் காப்பீட்டு 

கழகம்)பவளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பு: 

எல்ஐசியின் ொலிசி பகலயடுகபள (புக்ப ட்) அச்சிட்டு, சம்ெந்தப்ெட்ட 

ொலிசிதாரர்களின் முகவரியில் பகாண்டு லசர்க்கும் வபகயில் இந்திய 

தொல் துபறயுடன் ‘பிரின்ட் டு லொஸ்ட் பசால்யூென்’ என்ற ஒப்ெந்தம் 

லமற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளது. இதற்கான ஒப்ெந்தம்மும்பெயில் உள்ள 

எல்ஐசி தப பமயகத்தில் எல்ஐசி, அஞ்சல் துபற உயர் அதிகாரிகள் 

முன்னிப யில் லெற்று பகபயழுத்தானது. 

 

4. லசதி பதரியுமா? 

பசப்.19: திருக்குறபள இந்தியில் பமாழிபெயர்த்த டி.இ.எஸ். ராகவன், 

தாகூரின் ‘லகாரா’ ொவப த் தமிழில் பமாழிபெயர்த்த கா.பசல் ப்ென் 

ஆகிலயார் 2020-ஆம் ஆண்டு பமாழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்ய அகாடமி 

விருதுக்குத் லதர்வு பசய்யப்ெட்டனர். 

பசப்.20: ெஞ்சாப் மாநி த்தின் புதிய முதல்வராக சரண்ஜித் சிங் சன்னி 

பொறுப்லெற்றார். முன்னதாக உட்கட்சிப் பிரச்சிபன காரணமாக 

லகப்டன் அம்ரீந்தர் சிங் முதல்வர் ெதவிபய ராஜினாமா பசய்தார். 

பசப்.21: ெப்ொபனச் லசர்ந்த 107 வயதான இரட்படச் சலகாதரிகள் 

உலமலமா சுமிம்மா, கவுலம லகாடமா ஆகிலயார் உ கின் மிக வயதான 

இரட்படயர்கள் என்று கின்னஸ் அபமப்பு அங்கீகரித்துள்ளது. 

 

 



         

    

பசப்.21: கனடா ொடாளுமன்றத் லதர்தலில் பிரதமர் ெஸ்டின் ட்ரூலடா 

தப பமயி ான லிெரல் கட்சி மூன்றாவது முபறயாக ஆட்சிபயத் 

தக்கபவத்தது. ெஸ்டின் ட்ரூலடா 2015 முதல் அந்ொட்டுப் பிரதமராக 

இருந்துவருகிறார். 

பசப்.22: சுதந்திரப் லொராட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக மதுபரயில் மகாத்மா 

காந்தி லகாட், சூட் அணிவபதத் துறந்து, அபரயாபடக்கு மாறிய 

நிகழ்வின் நூற்றாண்டு ொள் கபடப்பிடிக்கப்ெட்டது. 

பசப்.22: தமிழகத்தில் காலியாக இருந்த இரு மாநி ங்களபவ 

உறுப்பினர் ெதவிக்கான இபடத் லதர்தலில் திமுக லவட்ொளர்கள் 

கனிபமாழி, ராலெஷ்குமார் ஆகிலயார் லொட்டியின்றித் லதர்வா யினர். 

புதுச்லசரியில் முதன் முபறயாக ொெகபவச் லசர்ந்த பசல்வகணெதி 

மாநி ங்களபவ எம்.பி.யானார். 

பசப்.23: தமிழகத்தின் லகாவளம், புதுச்லசரியின் ஏபடன் ஆகிய 

கடற்கபரகள் உ கப் புகழ்பெற்ற நீ க்பகாடிச் சான்றிதபழப் பெற்றன. 

இதன் மூ ம் இந்தியாவில் இச்சான்றிதபழப் பெற்ற கடற்கபரகளின் 

எண்ணிக்பக ெத்தாக உயர்ந்தது. 

பசப்.23: லதாகாவில் ெபடபெற்ற ஸ்னூக்கர் உ கக் லகாப்பெ 

சாம்பியன் ெட்டத்பத இந்தியாவின் ெங்கஜ் அத்வானி பவன்றார். இது 

அவர் பவல்லும் 24-ஆவது ெட்டமாகும். 

பசப்.24: பெருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் வகுப்பினருக்கு 10 சதவீதம் 

இட ஒதுக்கீடு வழங்க, உச்ச நீதிமன்றத்தின் அனுமதிபயப் பெற 

லவண்டும் என்று பசன்பன உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரபவ 

உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து பசய்தது. 

பசப்.25: இந்திய விமானப் ெபடயின் தளெதி ெதவுரியா ஓய்வுபெற உள்ள 

நிப யில், புதிய தளெதியாக விலவக் ராம் சவுத்ரி நியமிக்கப் ெட்டுள்ளார். 

 

5. அறியப்ெடாத சுற்று ா இடங்கபளப் பிரெ ப்ெடுத்த ‘தமிழ்ொட்படக் 

கண்டு மகிழ்லவாம்’ நிகழ்ச்சி 

உ க சுற்று ாத் தினத்பத முன்னிட்டு பசன்பன தீவுத்திடலில், 

‘தமிழ்ொட்படக் கண்டு மகிழ்லவாம்’  என்ற நிகழ்ச்சிபய, 

சுற்று ாத்துபற அபமச்சாா் மதிலவந்தன் திங்கள்கிழபம பதாடக்கி 

பவத்தாாா். சமூக வப தள ஆாா்வ ாா்கள் மூ ம் தமிழகத்தில் 

அறியப்ெடாத சுற்று ாத்த ங்கபள மக்களுக்கு பதரியப்ெடுத்தும் 

முயற்சியில் தமிழ்ொடு சுற்று ாத்துபற இறங்கியுள்ளது 

அந்த வபகயில் தமிழ்ொடு சுற்று ா வளாா்ச்சிக் கழகத்தின் லெருந்து 

மூ ம் தமிழ்ொடு முழுவதும் உள்ள சுற்று ாத் த ங்களுக்கு 10 லொா் 

பகாண்ட சமூக ஊடகவிய ாளாா்கள் (ொா்ஸ்ரீண்ைப் ஙங்க்ண்ை 

ஐய்ச்ப்ன்ங்ய்ஸ்ரீங்ழ்ள் ெங்ைம்) ெயணம் லமற்பகாள்கின்றனாா். 

இதற்கான வாகனத்பத சுற்று ாத்துபற அபமச்சாா் மதிலவந்தன் 

பகாடியபசத்து பதாடங்கி பவத்தாாா். இபதயடுத்து அபமச்சாா் 

மதிலவந்தன் பசய்தியாளாா்களிடம் கூறியது: ‘சமூக வப தளங்களில் 

சுற்று ாத்துபறயில் ஆாா்வமுள்ள 10 லொா் பகாண்ட குழு, தமிழ்ொடு 

முழுவதும் அறியப்ெடாத ஒவ்பவாரு சுற்று ாத் த ங்களுக்கும் பசன்று 

அந்த இடத்தின் வர ாற்பற புபகப்ெடங்கள், விடிலயாக்கள் மூ மாக 

தங்களின் சமூக வப தள ெக்கங்களில் ெகிர உள்ளனாா். 

பசப். 27 முதல் அக்லடாொா் 6- ஆம் லததி வபர இந்தக் குழு ெயணம் 

லமற்பகாள்ளவுள்ளனாா். மக்கள் அறியாத சுற்று ாத்த ங்கபள 

பவளிக்பகாண்டு வரும் முயற்சிலய இந்த ெயணத்தின் லொக்கமாகும். 

கலரானாவால் சுற்று ாத்த ங்கள் ெலிவபடந்துள்ளதால், அதபன 

லமம்ெடுத்த ெடவடிக்பககள் எடுக்கப்ெட்டு வருகிறது. லமலும் கீழடிபய 

சுற்று ாத் த மாக மாற்றுவதற்கு முதல்வாா் நிதி அறிவித்திருக்கிறாாா். 

அதற்கானப் ெணிகள் லமற்பகாள்ளப்ெட்டு வருகின்றன. 

சுற்று ாத்துபறக்பகன உள்ள பசயலிபய லமம்ெடுத்த ெடவடிக்பககள் 

எடுக்கப்ெட்டுள்ளன என்றாாா். இந்தநிகழ்ச்சியில், சுற்று ாத் துபறயின் 

முதன்பமச் பசய ாளாா் சந்திரலமாகன், இயக்குொா் சந்தீப் ெந்தூரி 

உள்ளிட்லடாாா் க ந்து பகாண்டனாா். 

 

6. 100-ஆவது ொளில் மின்னகம்: 3.50  ட்சம் புகாாா்களுக்கு தீாா்வு 

மின்னகம் பதாடங்கப்ெட்டு 100 ொள்கபள எட்டிய நிப யில், 3.50  ட்சம் 

புகாாா்களுக்கு தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளதாக மின்சாரத்துபற அபமச்சாா் 

வி.பசந்தில் ொ ாஜி பதரிவித்தாாா். பசன்பன, அண்ணாசாப யில் உள்ள 

தமிழ்ொடு மின் உற்ெத்தி மற்றும் ெகிாா்மானக் கழகத் தப பம 

அலுவ கத்தில், மின்னகம் திறந்து பவக்கப்ெட்டு திங்கள்கிழபமயுடன் 

நூறு ொள்கள் நிபறவபடந்துள்ளன. இபதபயாட்டி மின்சாரத்துபற 

அபமச்சாா் வி.பசந்தில் ொ ாஜி லெரடியாக மின்னகத்பத திங்கள்கிழபம 

ஆய்வு பசய்தாாா். மின்னகம் சிறப்ொக பசயல்ெட துபற சாாா்ந்த அலுவ ாா் 

மற்றும் ெணியாளாா்களுக்கு அவாா் ஆல ாசபனகபள வழங்கினாாா். 

99 சதவீதம் புகாாா்களுக்குத் தீாா்வு: பின்னாா், பசய்தியாளாா்களிடம் 

அபமச்சாா் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் உள்ள மின் நுகாா்லவாாா் 24 மணி 

லெரமும் தங்களுபடய புகாாா்கபளத் பதரிவிப்ெதற்கு ஏதுவாக 

மின்னகத்பத (94987 94987) முதல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் ெூன் 20-ஆம் 

லததி பதாடக்கி பவத்தாாா். அன்று முதல் திங்கள்கிழபம வபர 3.53 

 ட்சம் புகாாா்கள் வரப்பெற்றுள்ளன. இதில் 3.50  ட்சம் புகாாா்களுக்கு 

தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளன. அதாவது, 99 சதவீதம் புகாாா்களுக்கு தீாா்வு 

காணப்ெட்டுள்ளது. இதுதவிர இதுவபர 14.69  ட்சம் புகாாா்கள் மின் 

கட்டணம் பதாடாா்ொக வரப்பெற்றுள்ளன. மின்னகத்துக்கு மட்டும் 44,767 

புகாாா்கள் வந்தன. இபவ அபனத்துக்கும் தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளன. 

4 மாதங்களுக்குள் 8,905 மின்மாற்றிகள்: கடந்த ஆட்சியில் மின் 

ெராமரிப்புப் ெணிகள் எடுத்துக் பகாள்ளப்ெடவில்ப  என்ற நிப யில், 

ஆட்சிப் பொறுப்லெற்றவுடன் எந்த இடத்தில் மின் அழுத்தம் அதிகம், குபறவு 

என்ெபத அறிய 8,905 இடங்கள் கணக்பகடுக்கப்ெட்டன. இதுவபர 2 

ஆயிரம் மின்மாற்றிகள் பொருத்தப்ெட்டுள்ளன. 4 மாத கா த்துக்குள் 

திட்டமிட்டெடி புதிய மின்மாற்றிகள் பொருத்தப்ெடும். 

ெருவமபழ - 1  ட்சம் மின்கம்ெங்கள் தயாாா்: இந்த ெருவமபழபயப் 

பொருத்தவபர, தபடயற்ற மின் விநிலயாகம் வழங்க முதல்வாா் 

அறிவுறுத்தியுள்ளாாா். அவ்வாறு தபடயில் ா மின்சாரம் வழங்குவதற்காக 

ஒரு  ட்சத்துக்கும் லமற்ெட்ட மின் கம்ெங்கள் பகயிருப்பில் உள்ளன. 

லதபவயான உெகரணங்களும் பகயிருப்பில் பவக்கப்ெட்டுள்ளன. எந்த 

இடங்களில் இடாா்ொடு வருகிறலதா அபத உடனடியாக நிவாா்த்தி 

பசய்யக்கூடிய அளவுக்கு அந்தந்த மாவட்டங்களில் ஆட்சியாா்களுடன் 

லசாா்ந்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் ஒன்றிபணந்து ெணி பசய்ய உள்ளனாா். 

தமிழகத்தில் பமாத்தம் உள்ள 3  ட்சத்து 63,000 மின்மாற்றிகளில் 

ஏற்ெடும் ெழுபத மின்வாரியம் அறியும் வண்ணம் டிடி மீட்டாா் அபமக்கும் 

ெணிகள், ரூ.1270 லகாடி மதிப்பீட்டில் ெபடபெற இருக்கின்றன. 

அபனத்து மின்இபணப்புதாராா்களுக்கும் அவாா்கலள அவாா்களுபடய 

மின்அளவீட்பட ொாா்த்துக் பகாள்ளும் வபகயில் ஸ்மாாா்ட் மீட்டாா் 

பொருத்தும் ெணிகளும் டிடி மீட்டாா் பொருத்தும் ெணி நிபறவபடந்தவுடன் 

பதாடங்கப்ெடும். விபரவில் மின்வாரியத்தில் காலிப் ெணியிடங்கபள 

நிரப்ெ ெடவடிக்பக எடுக்கப்ெடும். பகாருக்குப்லெட்பட சாப யில் 500 

மீட்டருக்குள் 7 டாஸ்மாக் மதுொன கபடகள் அபமந்துள்ள விவகாரம் 

குறித்து அறிக்பககள் வரப்பெற்றுள்ளன. புதன்கிழபம அறிக்பகயின்ெடி 

கபடகள் அகற்றப்ெடும் என்றாாா் அபமச்சாா் வி.பசந்தில் ொ ாஜி. 

 

7. அபமரிக்க கடற்ெபடயில் முதல் முபற:சீக்கிய அதிகாரிக்கு 

தப ப்ொபக அணிய அனுமதி 

அபமரிக்க கடற்ெபடயில் ெணியாற்றும் 26 வயது சீக்கிய அதிகாரிக்கு 

தப ப்ொபக அணிய சி  கட்டுப்ொடுகளுடன் அனுமதி 

அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. 246 ஆண்டு வர ாற்பறக் பகாண்ட கடற்ெபடயில் 

இந்த சிறப்பு அனுமதிபயப் பெறும் முதல் ெொா் இவாா் ஆவாாா். இது 

பதாடாா்ொக ‘நியூயாாா்க் படம்ஸ்’  பவளியிட்ட பசய்தியில் 

கூறப்ெட்டிருப்ெது: அபமரிக்க கடற்ெபடயில் ெணிபுரியும் சீக்கியரான சுக்பீாா் 

தூாா் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக காப யில் சீருபட அணிவது வழக்கம். 

இந்நிப யில் சீக்கியாா் என்ற முபறயில் தப ப்ொபக அணியும் அனுமதி 

கிபடத்தபதத் பதாடாா்ந்து அவாா் கடந்த வியாழக்கிழபம தப ப்ொபகயும் 

அணிந்து பகாண்டாாா். 

அபமரிக்க கடற்ெபடயின் 246 ஆண்டு வர ாற்றில் இதுவபர 

இதுலொன்ற சிறப்பு அனுமதிகள் அளிக்கப்ெட்டதில்ப . எனினும், 

அண்பமயில் லகப்டனாக ெதவி உயாா்வு அளிக்கப்ெட்ட பின், தப ப்ொபக 

அணிய அனுமதி கிபடயாது என்ற நிப பய எதிாா்த்து லமல்முபறயீடு 

பசய்ய தூாா் முடிவு பசய்தாாா். அவருக்கு ெூன் மாதம் அளிக்கப்ெட்ட 

ெததிலில் அவரது லகாரிக்பக நிராகரிக்கப்ெட்டதாகலவ பதரிவிக்கப்ெட்டது. 

அப்ெபடயின் தளெதி அளித்த ெதிலில் ‘இவ்வாறு ஒரு தனிெொா் தனது மத 

அபடயாளத்பத பவளிப்ெடுத்துவபத அனுமதிப்ெது கடற்ெபடயில் 

ஒழுக்கத்பதயும் அாா்ப்ெணிப்பு உணாா்பவயும் சீாா்குப த்து விடும். 

ெபடகள் மீதான ொட்டின் ெம்பிக்பகபயயும் அது சீரழித்து விடும். 

தாக்குதல் திறபனயும் அது குபறத்து விடும்’ என்று பதரிவிக்கப்ெட்டது. 

எனினும், சுக்பீாா் தூாா் தப ப்ொபக அணிவதற்கு கடந்த வியாழக்கிழபம 

சி  கட்டுப்ொடுகளுடன் அனுமதி அளிக்கப்ெட்டது. அதாவது வழக்கமான 

ெணியிடங்களில் அவாா் தப ப்ொபக அணிய ாம். ஆனால் லொாா் 

ெடக்கும் ஒரு ெகுதியில் ெணிபுரியும்லொலதா, ராணுவ விழா 



         

    

லொன்றவற்றில் ெங்லகற்கும்லொலதா அவாா் தப ப்ொபக அணியக் 

கூடாது. இந்த விவகாரம் பதாடாா்ொக சுக்பீாா் தூாா் கூறுபகயில் 

‘தப ப்ொபக அணியும் உரிபமபயப் பெற்றிருக்கும் விவகாரத்தில் 

நீண்ட தூரத்பதக் கடந்து வந்துள்லளாம். இன்னும் நிபறய தூரம் 

பசல் லவண்டியுள்ளது. கட்டுப்ொடுகளுடன் தப ப்ொபக அணிய 

அனுமதி அளித்திருப்ெபத எதிாா்த்து லமல்முபறயீடு பசய்துள்லளன். 

முழுபமயான அனுமதி கிபடக்காவிட்டால் கடற்ெபடபய எதிாா்த்து 

வழக்கு பதாடாா்லவன்’ என்று பதரிவித்தாாா். இதனிபடலய, அபமரிக்க 

ராணுவம், விமானப்ெபடயில் ெணியாற்றும் சுமாாா் 100 சீக்கியாா்கள் 

முழுபமயாக தாடி பவத்தும் தப ப்ொபக அணிந்தும் 

ெணியாற்றுகின்றனாா். 

 

8. புன்பனெல்லூர் மாரியம்மன் லகாவிலில் லதங்காய் நீர் பிரசாதம் 

வழங்கும் திட்டம் துவக்கம் 

இந்தியாவில லய முதன்முபறயாக பிரசித்திபெற்ற புன்பனெல்லூர் 

மாரியம்மன் லகாவிலில் ெக்தர்களுக்கு லதங்காய் தண்ணீர் பிரசாதமாக 

வழங்கும் கருவிபய மத்திய இபண அபமச்சர் பிரக ாத் சிங் ெலடல் 

பதாடங்கி பவத்தார். 

தஞ்சாவூர் அருலக புன்பனெல்லூர் மாரியம்மன் லகாவிலில் 

உபடக்கப்ெடும் லதங்காயிலிருந்து பவளியாகும் தண்ணீர் வீணாவபத 

தடுக்கும் விதமாக, இந்திய உணவு ெதன பதாழில்நுட்ெ கழகம் சார்பில், 

வீணாகும் லதங்காய் தண்ணீபர ெக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கும் 

ெவீன கருவி ஒன்று அபமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இதபன மத்திய உணவு ெதப்ெடுத்துதல் மற்றும் பதாழிற்சாப கள் 

மற்றும் நீர்வளத்துபற துபற மத்திய இபண அபமச்சர் பிரக ாத் சிங் 

ெட்லடல் பொதுமக்கள் ெயன்ொட்டுக்கு துவக்கி பவத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் 

இந்திய உணவு ெயிர் ெதன கழக இயக்குனர் அனந்த ராமகிருஷ்ணன், 

கப க்டர் திலனஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர், தஞ்சாவூர் அரண்மபன 

லதவஸ்தான ெரம்ெபர அறங்காவ ர் ொொஜி ராொ லொன்ஸ்ல , இந்து 

சமய அறநிப யத் துபற உதவி கமிெனர் கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட ெ ர் 

க ந்து பகாண்டனர். 

லகாவிலில் லெர்த்திக்கடனாக உபடக்கப்ெடும் லதங்காயில் இருந்து 

பவளிலயறும் தண்ணீபர சுத்திகரித்து ெக்தர்களுக்கு வழங்கப்ெடும். 

இந்தியாவில லய முதல்முபறயாக இந்தக் கருவி புன்பனெல்லுார் 

மாரியம்மன் லகாவிலில் அபமக்கப்ெட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பு ஏழு  ட்சம் 

ரூொய். இதில், லதங்காய் தண்ணீபர சுத்திகரித்து, 50 லிட்டர் வபர நீபர 

லசமித்து பவத்து ெக்தர்களுக்கு வழங்கப்ெடும் என இந்திய உணவு ெதன 

கழகம் நிறுவனம் சார்பில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

9. 'ஆகாஷ் பிபரம்' ஏவுகபண லசாதபன பவற்றி 

நி த்திலிருந்து வான் இ க்பகத் தாக்கி அழிக்கும் 'ஆகாஷ் பிபரம்' 

ஏவுகபண லசாதபன ஒடிசாவில் பவற்றி பெற்றது. ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில் 

ெரிலசாதபனக்காக ஏவப்ெட்ட ஏவுகபண பவற்றிகரமாக இ க்பகத் 

தாக்கி அழித்ததாக மத்திய ொதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

பதரிவித்துள்ளது. 'ஆகாஷ் பிபரம்' ஏவுகபண ஆளில் ா 

விமானங்கபளத் தாக்கி அழிக்கும் திறன் பகாண்டது. இந்த 

ஏவுகபணபய லமம்ெடுத்தியபின், விமானத்தில் இருந்து ெரிலசாதிக்க 

மத்திய ொதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

1. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய புத ோரன்ஸ் நைட்டிங்தேல் 

விருது பெற்ற பிரிக் S V சரஸ்வதியுடன் பேோடர்புநடயது எது? 

அ) அரசியல்வாதி 

ஆ) செவிலியர்  

இ) காவல் 

ஈ) அறிவியலாளர் 

✓ இராணுவ செவிலியர் செவவகளின் துவை இயக்குநர் செனரல் -

பிரிக் S V ெரஸ்வதிக்கு சேசிய புசளாரன்ஸ் வநட்டிங்சகல் விருது -

2020 வழங்கப்பட்டுள்ளது. சேசிய புசளாரன்ஸ் வநட்டிங்சகல் விருது 

என்பது ேன்னலமற்ற செவவக்காக செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்படும் 

ஒரு மிகவுயர்ந்ே சேசிய விருோகும். 

✓ பவையினர் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நர்சிங்கில் அவர் செய்ே 

குறிப்பிைத்ேக்க செவவக்காக, அவருக்கு சபாது அதிகாரி கமாண்டிங்-

இன்-சீஃப் பாராட்டு (2005), ஐக்கிய நாடுகள் பேக்கம் (MONOC) (2007) 

மற்றும் இராணுவத் ேவலவர் பாராட்டு (2015) ஆகியன வழங்கப்பட்ைது. 

 

2. 2021ஆம் ஆண்டின் “Freedom on the Net” அறிக்நேயில், முேல் 

இடத்தில் உள்  ைோடு எது? 

அ) சநார்சவ 

ஆ) ஐஸ்லாந்து  

இ) செர்மனி 

ஈ) பின்லாந்து 

✓ ஆண்டுசோறும் சவளியிைப்படும் “இவையத்தில் சுேந்திரம்” அறிக்வக 

அசமரிக்க சிந்ேவனக்குழுவான பிரீைம் ஹவுஸால் சவளியிைப்பட்ைது. 

இவ்வாண்டுக்கான (2021) அறிக்வகயின்படி, ஐஸ்லாந்து ேரவரிவெயில் 

முேலிைத்வேப்பிடித்ேது. 

✓ எஸ்சைானியா மற்றும் இவைய அணுகவல மனிே உரிவமயாக 

அறிவித்ே உலகின் முேல் நாைான சகாஸ்ைாரிகா ஆகியவவ இரண்ைாம் 

இைத்வேப் பிடித்ேன. மியான்மர் மற்றும் சபலாரஸில் நிகழ்ந்ே இவைய 

முைக்கம், சோைர்ச்சியாக 11ஆவது ஆண்ைாக ஆன்வலன் உரிவமகள் 

உலகளவில் குவறந்துவிட்ைவேக் காட்டுகிறது. 

 

3. ‘இந்தியோவில் ைேர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்ேங்ேள்’ 

என்ற ேநைப்பில் ஓர் அறிக்நேநய பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) ப்ளூம்சபர்க் இந்தியா 

ஆ) NITI ஆசயாக்  

இ) உலக வங்கி 

ஈ) யுனிசெஃப் 

✓ இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்ைமிைல் திறவன அதிகரிப்பேற்கான 

நைவடிக்வககள் குறித்ே அறிக்வகவய NITI ஆசயாக் ெமீபத்தில் 

சவளியிட்ைது. இந்ே அறிக்வகக்கு, “இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்ைமிைல் 

திறனில் சீர்திருத்ேங்கள்” என்று சபயரிைப்பட்ைது. 

✓ இந்ே அறிக்வக NITI ஆசயாக், ெம்பந்ேப்பட்ை அவமச்ெகங்கள் மற்றும் 

நகர்ப்புற மற்றும் பிராந்திய திட்ைமிைல் துவறயில் நிபுைர்களுைன் 

கலந்ோசலாசித்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 9 மாே காலப்பகுதியில் 

நைத்ேப்பட்ை ஆசலாெவனகளின் முடிவவ அளிக்கிறது. இந்தியாவில், 

நகர்ப்புற திட்ைமிைல் திறன் மதிப்புச் ெங்கிலியில் உள்ள ேவைகவளத் 

தீர்க்க இந்ே அறிக்வக பல்சவறு பரிந்துவரகவளத் ேருகிறது. 

 

4. உைே ேோண்டோமிருே ைோள் பேோண்டோடப்ெடுகிற தேதி எது? 

அ) செப்ைம்பர் 22  

ஆ) செப்ைம்பர் 23 

இ) செப்ைம்பர் 24 

ஈ) செப்ைம்பர் 25 

✓ காண்ைாமிருகம் அழிவின் விளிம்பிலுள்ள ஓர் உயிரினமாகும். அவற்வற 

காப்பேற்கான முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்வே எடுத்துக்காட்ை, உலக 

காண்ைாமிருக நாள், கைந்ே 2010ஆம் ஆண்டு முேல் ஆண்டுசோறும் 

செப்.22 அன்று சகாண்ைாைப்படுகிறது. இந்திய காண்ைாமிருகம் என்றும் 

அவழக்கப்படும் ஒற்வறக்சகாம்பு காண்ைாமிருகத்வே IUCN அழிவாய்ப்பு 

நிவலயிலுள்ள இனமாக பட்டியலிடுகிறது. 

 

5. சமீெ பசய்திேளில் இடம்பெற்ற ‘நீைப்புரட்சி’யுடன் பேோடர்புநடய 

ேயோரிப்பு எது? 

அ) நறுமைப் பயிர்கள்  

ஆ) சோட்ைக்கவல பயிர்கள் 

இ) பால் சபாருட்கள் 

ஈ) சகாழிப் சபாருட்கள் 

✓ மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பத்துவற இவையவமச்ெரான 

ஜிசேந்திர சிங், விவொயிகளின் வருமானத்வே அதிகரிப்பேற்காக ெம்மு 

- காஷ்மீருக்கான ஒருங்கிவைந்ே நறுமைப்பால் சோழில்முவனவு 

திட்ைத்வே முன்சமாழிந்ோர். 

✓ மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ப அவமச்ெகத்தின்கீழ் CSIRமூலம் 

ஏற்கனசவ சோைங்கப்பட்ை அசராமா இயக்கத்துைன் இவற்வறத்திறம்பை 

ஒருங்கிவைக்க முடியும் என்று பரிந்துவரத்ோர். “லாசவண்ைர் அல்லது 

நீலப்புரட்சி” என்று பிரபலமாக அவழக்கப்படுகிறது “அசராமா இயக்கம்” 

ஐசராப்பாவவச் செர்ந்ே பயிவர ெம்மு - காஷ்மீரின் சைாைா, கிஷ்ட்வார் 

மற்றும் ரசொரி மாவட்ைங்களில் CSIR-lllM அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. 

 

6. மோற்றுத்திறனோளிேளுக்கு தேர்ேல் பேோடர்ெோன உரிநமேந  

உறுதிபசய்வேற்ேோன சட்ட ஆநைநய வழங்குகிற சட்டம் எது? 

அ) மக்கள் பிரதிநிதித்துவ ெட்ைம், 1951 

ஆ) மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிவமகள் ெட்ைம், 2016  

இ) சேர்ேல் விதிகளின் நைத்வே, 1961 

ஈ) சேர்ேல் ெட்ைங்கள் (திருத்ேம்) ெட்ைம், 2003 

✓ மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிவமகள் ெட்ைம், 2016 ஆனது மாற்றுத்திறன் 

சகாண்ைவர்கள் அவனத்து வாக்குச்ொவடிகவளயும் அணுகுவவே 

உறுதிசெய்வேற்கான ெட்ை ஆவைவய வழங்குகிறது. சேர்ேல் செயல் 

முவற சோைர்பான அவனத்து ேகவல்களும் எளிதில் புரிந்துசகாள்ளக் 

கூடியவவ மற்றும் பயன்படுத்ேக்கூடியவவயாகும். 

✓ இந்திய சேர்ேல் ஆவையமானது ெமீபத்தில் ‘அணுகக்கூடிய சேர்ேல்க 

-ள் 2021’ பற்றிய ஒரு சமய்நிகர் சேசிய மாநாட்வை ஏற்பாடு செய்ேது. 

நம்நாட்டில் சுமார் 77.4 லட்ெம் மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவுசெய்யப்பட்ை 

வாக்காளர்களாக உள்ளனர். 

 

7. எந்ே ைோட்தடோடு இநைந்து, ‘தரபிட் டிநரபடன்ட் – 2021’ என்ற 

இரோணுவப் ெயிற்சிநய NATO பேோடங்கியுள் து? 

அ) உக்வரன்  

ஆ) சூைான் 

இ) நார்சவ 

ஈ) ோன்ொனியா 

✓ 2021 செப்ைம்பர் 20 அன்று உக்வரன், அசமரிக்கா மற்றும் பிற சநட்சைா 

பவைகளுைன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிகவளத் சோைங்கியது. அசே 

சவவளயில், அண்வை நாடுகளான ரஷ்யாவும் சபலாரஸும் மிகப்சபரிய 

அளவிலான பயிற்சிகவள நைத்தின, இது சமற்குலகின் விழிப்புைர்வவ 

தூண்டும் விேமாக உள்ளது. இந்ேப் பயிற்சி அக்சைாபர்.1 வவர சோைரும். 

 

8. ஜஸ்டின் ட்ரூதடோ, 3ஆவது முநறயோே எந்ே ைோட்டின் பிரேமரோே 

தேர்ந்பேடுக்ேப்ெட்டோர்? 

அ) ஆஸ்திசரலியா 

ஆ) நியூசிலாந்து 

இ) செர்மனி 

ஈ) கனைா  

✓ கனைாவின் லிபரல் கட்சித்ேவலவரான ெஸ்டின் ட்ரூசைா மூன்றாவது 

முவறயாக அந்ே நாட்டின் பிரேமராக சேர்ந்சேடுக்கப்பட்ைார். அவர் 2015 

முேல் ஆட்சியில் இருந்து வருகிறார். 6 ஆண்டுகளில் 3 சேர்ேல்களில் 

அவர் சவற்றிசபற்றுள்ளார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. விரிவோன பெோரு ோேோர கூட்டோண்நம ஒப்ெந்ேம் (CEPA) குறித்து 

எந்ே ைோட்டுடன் இந்தியோ முநறயோே தெச்சுவோர்த்நே ைடத்தியது? 

அ) அசமரிக்கா 

ஆ) சீனா 

இ) பிசரசில் 

ஈ) UAE  

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது (UAE) 2019 மற்றும் 2020ஆம் ஆண்டுகளில் 

இந்தியாவின் 3ஆவது சபரிய வர்த்ேக பங்காளியாக உள்ளது. வர்த்ேக 

மதிப்பு ேற்சபாது $59 பில்லியன் ைாலர்களாக உள்ளது. 

✓ UAE, அசமரிக்காவிற்கு அடுத்ேபடியாக இந்தியாவின் 2ஆவது சபரிய 

ஏற்றுமதி இைமாக உள்ளது. ெமீபத்தில், இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு 

அமீரகம் (UAE) ஆகியவவ ஒரு விரிவான சபாருளாோர கூட்ைாண்வம 

ஒப்பந்ேம் குறித்ே சபச்சுவார்த்வேவய முவறயாக சோைங்கின. 

 

10.பின்வரும் எந்ே தைோக்ேத்நே அநடய “முேலீட்டோ ர்ேள் மற்றும் 

வணிேங்ேளுக்ேோன தேசிய ஒற்நறச்சோ ர அநமப்பு” பேோடங்ேப்ெ 

-ட்டுள் து? 

அ) ஒப்புேல் மற்றும் அனுமதிக்கான ஒற்வறச்ொளரம்  

ஆ) வரி ேள்ளுபடி சகாருேல் 

இ) GST ேரவு உள்ளீடு 

ஈ) குவறதீர்பு 

✓ இந்திய அரசு ெமீபத்தில் “முேலீட்ைாளர்கள் மற்றும் வணிகங்களுக்கான 

சேசிய ஒற்வறச் ொளர அவமப்வப” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

✓ முேலீட்ைாளர்களுக்கான ஒப்புேல்கள் மற்றும் அனுமதிகவள வழங்கும் 

ஒசர இைமாக சேசிய ஒற்வறச் ொளர அவமப்பு திகழும். 18 மத்திய 

துவறகள் மற்றும் 9 மாநிலங்களுக்கான ஒப்புேல்கவள இந்ேத் ேளம் 

ேற்சபாது வழங்கிவரும் நிவலயில், இன்னுசமாரு 14 மத்திய துவறகள் 

மற்றும் 5 மாநிலங்கள் 2021 டிெம்பருக்குள் இவைக்கப்படும். 

 


1. காவிரி சமலாண்வம ஆவையத்தின் ேவலவராக எஸ்.சக. ஹல்ேர் 

நியமனம்: 

காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையத்தின் முழு சநர ேவலவராக, 

ம த்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவராக உள்ள  எஸ்.சக. ஹல்ேர் 

நியமிக்க ப்பட்டுள்ளார். கர்நாைகா, ேமிழ்நாடு, சகரளா, புதுச்செரி ஆகிய 4 

மாநிலங்களுக்கு இவைசயயான நதிநீர் பிரச்சிவனவய தீர்ப்பேற்காக 

காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையம் அவமக்குமாறு உச்ெ 

நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்ைது. இவேயடுத்து மத்திய அரசு கைந்ே 2018 

ெூன்.1 அன்று காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையத்வே அவமத்ேது.  

மத்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவசர இந்ே ஆவையத்தின் 

ேற்காலிக ஆவையராக செயல்பட்டு வந்ோர். இேனால் கைந்ே 2018ஆம் 

ஆண்டு டிெம்பரில் ேமிழக அரசு காவிரி சமலாண்வம ஆவையத்துக்கு 

முழு சநர ேவலவவர நியமிக்குமாறு உச்ெநீதிமன்றத்தில் முவறயிட்ைது. 

ம த்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவரான  எஸ் சக ஹல்ேர் கைந்ே 

ெனவரியில் காவிரி நதி நீர் சமலாண்வம ஆவையத்தின் இவைக்கால 

ேவலவராக நியமனம் செய்யப்பட்ைார். இவரது ப ேவிக்காலம் வரும் 30 

ஆம் சேதியுைன் நிவறவவைவோல் காவிரி சமலாண் ஆவையத்துக்கு 

முழு சநரத் ேவலவவர நியமிப்பது சோைர்பாக மத்திய அரசு பரிசீலித்து 

வந்ே து. இந்நிவலயில் சநற்று மத்திய பணியாளர் மற்றும் ஓய்வூதிய 

அவமச்ெகம் சவளியிட்ை செய்திக்குறிப்பில், “காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம 

ஆவையத்தின் முழு சநர ேவலவராக ெவுமித்ரா குமார் ஹல்ேர் 

நியமிக்க ப்படுகிறார். 5 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது அடுத்ே உத்ேரவு வரும் 

வவர இவர் ேவலவராக செயல்படுவார். 

இவர்வரும் நவ.30 பணியில் இருந்து ஓய்வுசபற்றாலும், ஆவையத்தின் 

ேவலவராக நீடிப்பார்” என சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. பூச்சித் சோல்வல, பருவநிவல மாற்றத்வே ோங்கி வளரும் - சநல், 

சகாதுவம, ோனியம் உட்பை 35 புதிய பயிர் வவககள் அறிமுகம் : 

பிரேமர் நசரந்திர சமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர் 

பூச்சித் சோல்வல, பருவநிவல மாற்றத்வே ோங்கி வளரும், ஊட் ைச்ெத்து 

நிவறந்ே சநல், சகாதுவம, சிறுோனியங்கள் உள்ளிட்ை 35 புதிய பயிர் 

வவககவள பிரேமர் நசரந்திர சமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர். பூச்சித் 

சோல்வல, பருவ நிவலவய ோங்கி வளரும், ஊட்ைச் ெத்து நிவறந்ே 35 

புதிய பயிர் வவககவள இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐசிஏஆர்) 

உருவாக்கியுள்ளது. சநல், சகாதுவம, சொயாபீன், சொளம் உள்ளிட்ை இந்ே 

பயிர் வவககளின் அறிமுக விழா காசைாலி வாயி லாக சநற்று 

நவைசபற்றது. இதில் பிரேமர் நசரந்திர சமாடி பங்சகற்று புதிய பயிர்கவள 

நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர். அப்சபாது அவர் சபசியோவது: 

பருவநிவல மாற்றம், புதிய வவக பூச்சிகள், புதிய சநாய்கள், சோற்று 

சநாய்கள் சபரும் அச்சுறுத்ேலாக உருசவடுத்து வருகின்றன. இேன் 

காரைமாக மனிேர்கள், கால்நவைகள், பயிர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. 

இந்ே ெவால்கவள எதிர்சகாள்ள அறிவியல் ஆராய்ச்சி அவசியமாகிறது.  

அறிவியல், அரசு, ெமூகம் இவைந்து செயல்பட்ைால் மட்டுசம இத்ேவகய 

ெவால்கவள ெமாளிக்க முடியும். நாடு முழுவதும் பூச்சிகளால் பயிர் ொகுபடி 

கடுவமயாக பாதிக்கப் படுகிறது. பல்சவறு மாநிலங்களில் சவட்டுக்கிளி 

தீராே பிரச்சிவனயாக நீடிக்கிறது. இேன்காரைமாக விவ ொயிகள் 

சபரிழப்வப ெந்திக்கின்றனர். இவே ேடுக்க விவொயிகளும் விஞ்ஞானிக 

-ளும் ஒன்றிவைந்து செயல்பை சவண்டும். 

கைந்ே 7 ஆண்டுகளாக சவளாண் துவறயில் நவீன சோழில்நுட்பங் கள் 

புகுத்ேப்பட்டு வருகின்றன. அசேசநரம் நமது பழங்கால சவளாண் 

மரபுகளும் கண்டிப்புைன் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

அந்ே வவகயில் பூச்சிகவள எதிர்த்து, பருவநிவல மாற்றங் கவள ோங்கி 

வளரும் 35 புதிய பயிர் வவககள் அறிமுகம் செய்யப் பட்டுள்ளன. இவவ 

விவொயி களுக்கு அதிக மகசூவல அளிக்கும். அதிக ஊட்ைச்ெத்து நிவறந்ே 

உைவு ோனியங்களாகவும் இருக்கும். சவளாண்வமயில் புதுவமகவள 

கவைபிடிக்க விவொயிகள் ேயங்கக்கூைாது. 

சேவவக்கு ஏற்ற பயிர் வவககவள விவளவித்து, அவற்வற மதிப்பு கூட்டி 

விற்பவன செய்ய சவண்டும். பல ஆண்டுகளாக கிைப்பில் சபாைப்பட்டிருந்ே 

100 பாென திட்ைங்கவள சவற்றிகரமாக நிவறசவற்றியுள்சளாம்.  

இதுவவர 11 சகாடி மண் வள அட்வைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 2 சகாடி 

கிொன் அட்வைகள் விநிசயாகிக்கப்பட்டுள் ளன. குவறந்ேபட்ெ ஆேரவு 

விவல உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. வானிவல நிலவரம் குறித்து விவொயி 

களுக்கு முன்கூட்டிசய ேகவல் சேரிவிக்கப்படுகிறது. விவொயி களுக்கு 

வங்கிக் கைன் கிவைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பிரேமர் 

நசரந்திர சமாடி சபசினார். 

புதிய சநல் வவககள் காசைாலி நிகழ்ச்சியின்சபாது, ராய்பூரில் உள்ள 

சேசிய உயிர் வாழ்வு சநருக்கடி சமலாண்வம நிறுவனத்தில் புதிோக 

கட்ைப் பட்ை வளாகத்வே பிரேமர் திறந்து வவத்ோர். சவளாண் 

பல்கவலக்கழகங்களுக்கான பசுவம வளாக விருவேயும் அவர் 

வழங்கினார். இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய சவளாண் அவமச்ெர் நசரந்திர சிங் 

சோமர் சபசும்சபாது, "விவொயிகள் சொந்ே காலில் நிற்க சவண்டும் 

என்பேற்காக பி எம் கிொன் திட்ைம் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது" என்றார். 

இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் இயக்குநர் ஏ சக சிங் சபசும்சபாது, 

"இந்ே சநல் வவககளுக்கு குவறந்ே அளவு ேண்ணீர் சபாதுமானது. 

ஊட்ைச்ெத்து நிவறந்ே அதிக மகசூல் கிவைக்கும்" என்றார். 

 

3. ஈசராடு ேமிழன்பன் உள்ளிட்ை 10 அறிஞர்களுக்கு - ‘கருைாநிதி 

செம்சமாழித் ேமிழ் விருதுகள்’ அறிவிப்பு : 

ஈசராடு ேமிழன்பன் உள்ளிட்ை 10 ேமிழ் அறிஞர்களுக்கு ‘கருைாநிதி 

செம்சமாழித் ேமிழ் விருதுகள்’  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுசோைர்பாக 

ேமிழ் வளர்ச்சித் துவற சவளியிட்ை அறிவிப்பு: மத்திய செம்சமாழித் 

ேமிழாய்வுநிறுவனத்தில் முன்னாள் முேல்வர் கருைாநிதி, ேனது சொந்ே 

நிதியிலிருந்து ரூ. ஒரு சகாடி வழங்கி,‘கவலஞர் மு.கருைாநிதி 

செம்சமாழித் ேமிழாய்வு அறக்கட் ைவள’வய நிறுவினார். 

ரூ.10 லட்ெம் பரிசுத் சோவக அேன்படி, சோல்லியல், கல்சவட்டியல், 

நாையவியல், இலக்கியம், சமாழியியல், பவைப்பிலக்கியம், இலக்கியத் 

திறனாய்வு, சமாழிசபயர்ப்பு, நுண்கவலகள் உள்ளிட்ைவவயில் சிறந்ே 

பங்களிப்வப வழங்கிய அறிஞர்களுக்கு ஆண்டுசோறும் ‘கவலஞர் 

மு.கருைாநிதி செம்சமாழித் ேமிழ் விருது’வழங்கப்படுகிறது. அேனுைன், 

இந்தியாவிசலசய அதிக சோவகயாக ரூ.10 லட்ெம் பரிசுத் சோவகயுைன் 

பாராட்டுச் ொன்றிேழும், கருைாநிதியின் உருவச்சிவலயும் வழங்கப்படும். 

முேல்முவறயாக, பின்லாந்து நாட்டு அறிஞர் சபராசிரியர் அஸ்சகா 

பர்ப்சபாலா-வுக்கு 2010-ம் ஆண்டு ெூன் 23-ம் சேதி சகாவவயில் 

நவைசபற்ற உலகத் ேமிழ் செம்சமாழி மாநாட்டில் வழங்கப்பட்ைது 

 

 



         

    

இந்நிவலயில், ‘கருைாநிதி செம்சமாழித் ேமிழ் விருது’  2010முேல் 

2019-ம் ஆண்டு வவர 10 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்பைாமல் இருந்ேது. 

இவேத் சோைர்ந்து, முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலினால் அவமக்கப்பட்ை விருது 

சேர்வுக் குழுவினரால் 10 ஆண்டுகளுக்கும் செர்த்து 10 அறிஞர்கள் சேர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

சமலும் 2020, 2021, 2022-ம்ஆண்டுகளுக்கான 

‘கருைாநிதிசெம்சமாழித் ேமிழ் விருது’களுக்கான முன்சமாழிவுகவளப் 

சபறவிளம்பரம் சவளியிை ஆட்சிக் குழுவின் ஒப்புேல் சபறப்பட்டுள்ளது. 10 

ஆண்டுகளுக்குரிய விருது,மாநில அளவிலான ேமிழ்சமாழி ொர்ந்ே 

விழாவில் விவரவில் வழங்கப்பைவுள்ளது. சமலும் 2020, 2021 மற்றும் 

2022 ஆண்டுகளுக்கான விருதுகள் வழங்குவேற்கான பணிகள் 

நவைசபற்று வருகின்றன. 

 

4. காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் - ஒரகைத்தில் ரூ.450 சகாடியில் : மருத்துவ 

ொேனங்கள் உற்பத்தி பூங்கா : முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் ேகவல் 

காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் ஒரகைத்தில் ரூ.450 சகாடியில் மருத்துவ 

ொேனங்கள் உற்பத்திப் பூங்கா அவமக்க மத்திய அரசு அனுமதி 

அளித்துள்ளோக முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் சேரிவித்துள்ளார். இது 

சோைர்பாக அவர் சநற்று சவளியிட்ை அறிக்வகயில் கூறியிருப்போவது: 

ேமிழகத்தின் பல்சவறு மாவட்ைங்களில் சோழிற்பூங்காக்களும், குறிப்பிட்ை 

சோழில்களுக்கான சிறப்புப் பூங்காக்களும் சிப்காட் நிறுவ னம் மூலம் 

அவமக்கப்பட்டு வருகின்றன. அேனடிப்பவையில், இந்ே 

நிதியாண்டுக்கான ேமிழக நிதிநிவல அறிக்வகயில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் 

ஒரகைத்தில் சிப்காட் நிறுவனம் மூலம் மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திப் 

பூங்கா அவமக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ைது. 

இந்ேப் பூங்காவில், உட்கட்ை வமப்பு வெதிகள் ஏற்படுத்ே நிதியுேவி 

சவண்டி, மத்திய அரசின் மருந்தியல் துவறக்கு ேமிழக அரசு ொர்பில் 

கருத்துரு அனுப்பப்பட்ைது. ேமிழக அரசின் இந்ேக் சகாரிக்வகவய ஏற்று, 

ேற்சபாது சேசிய அளவில் நான்கு மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திப் 

பூங்காக்கவள அவமக்க, மத்திய அரசு சகாள்வக அளவில் ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. 

மத்திய அரசு நிதியுேவி 

இமாச்ெலப் பிரசேெம், உத்ேரப் பிரசேெம், மத்தியப் பிரசேெத்வே சோைர்ந்து, 

ேமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் ஒரகைத்தில் மருத்துவ ொேனங்கள் 

உற்பத்திப் பூங்கா அவமயும். இங்கு உட்கட்ைவமப்பு வெதிகள் ஏற் படுத்ே, 

அதிகபட்ெமாக ரூ.100 சகாடி நிதியுேவிவய மத்திய அரசு வழங்கும். 

ஒரகைம் சிப்காட் சோழிற் பூங்காவில் 350 ஏக்கர் பரப்பில், சுமார் ரூ.450 

சகாடி திட்ை மதிப்பில், அடிப்பவைக் கட்ைவமப்புகள், ஆய்வுக் கூைங்கள், 

முன்சனாடி மாதிரி வமயம், திறன் சமம்பாட்டு வமயம் முேலியவற்வற 

உள்ளைக்கி, ஒசர குவையின்கீழ் பல்சவறு வெதிகள் சகாண்ை பூங்காவாக 

இது அவமயும். மருத்துவத் துவறயின் சேவவகவள நிவறசவற்றும் 

வவகயில், சவண்டிசலட்ைர்கள், பி.பி. திவரகள் , சபஸ்சமக்கர்கள், 

அறுவவசிகிச்வெ உபகரைங்கள், கண் மற்றும் பல் உள்வவப்புகள் 

உள்ளிட்ைவற்வறத் ேயாரிக்கும் சோழில்கவள ஊக்குவிக்கும் வவகயில் 

இந்ேப் பூங்கா அவமயும். 

10 ஆயிரம் சபருக்கு சவவல இது ரூ.3,500 சகாடி முேலீடுகவள 

ஈர்ப்பதுைன், 10,000 சபருக்கு சநரடி மற்றும் மவறமுக சவவலவாய்ப்வப 

வழங்கும். மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திக்சகன பிரத்திசயகமாக 

அவமக்கப்படும் இந்ேப் பூங்கா, ெர்வசேெ ேரத்தில், அவனத்து 

உட்கட்ைவமப்பு வெதிகளுைன் சிப்காட் நிறுவனத்ோல் உருவாக்கப்படும். 

சமலும், மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்தியிலும் உலக அளவில் 

முக்கியமான உற்பத்தி வமயமாக இது உருவாகும். இவ்வாறு முேல்வர் 

சேரிவித் துள்ளார். 

 

5. சென்வன எழும்பூரில் ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகம் : முேல்வர் 

ஸ்ைாலின் திறந்துவவத்து பார்வவயிட்ைார் 

சென்வன எழும்பூரில் ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகத்வே முேல்வர் 

ஸ்ைாலின் திறந்து வவத்து பார்வவயிட்ைார். சென்வன எழும்பூரில் 

உள்ளபாரம்பரியம் மிக்க பவழய காவல்ஆவையரக அலுவலகம், 

ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகமாக மாற்றியவமக்கப்பட்டுள்ளது. 24 

ஆயிரம் ெதுரஅடி பரப்பளவில் 2 ேளங்களாக உள்ள இக்கட்டிைத்தின் 

ேவரேளத்தில் காவல் துவறயில் பயன்படுத்ேப்பட்ை வாகனங்கள், 

சீருவைகள், வாத்திய இவெக் கருவிகள், காவல் துவறயின் ொேவனகள், 

மீட்சைடுக்கப்பட்ை சிவலகள், கள்ளசநாட்டு அச்ெடிக்கும் இயந்திரம், 

சவடிகுண்டுகள், குண்டுகவள கண்சைடுக்க உேவும் கருவிகள்,மாதிரி 

சிவறச்ொவல ஆகியவவயும், முேல் ேளத்தில் பல்சவறு வவகயான 

துப்பாக்கிகள், வாள்மற்றும் சோட்ைாக்களும் சபாதுமக்கள் பார்வவக்காக 

வவக்கப்பட்டுள்ளன. 

சமலும், காவல் துவறயில் சிறப்பாக பணி செய்ேவர்களுக்கு வழங்கப்படும் 

பேக்கங்கள், முக்கிய வரலாற்று ஆவைங்கள், காவல் துவற சோைர்பாக 

அக்காலத்தில் இயற்றப்பட்ை அதிமுக்கிய அறிவிப்புகள், ஆங்கிசலயர் 

காலத்து காவல்துவறயினர் பயன்படுத்திய ஆயுேங்கள், ேமிழக காவல் 

துவறயின் சோைக்க கால சீருவைகள், சபல்ட்,சமாப்ப நாய் பவைகளின் 

புவகப்பைங்கள், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செய்தித் சோகுப்புகள், காவல் 

ஆவையர் அலுவலக அவறயில் இருந்ே பழவமயான சபாருட்கள், 

அணிவகுப்பு சின்னங்கள், கம்பியில்லா சோவலசோைர்பு கருவிகள், 

காவல் துவற செவவ பேக்கங்கள், கவலப்சபாருட்கள் ஆகியவவயும் 

பார்வவக்காக வவக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்ே காவல் அருங்காட்சியகத்வே முேல்வர் ஸ்ைாலின் சநற்று திறந்து 

வவத்து பார்வவயிட்ைார். அருங்காட்சியகத்வே பார்வவயிை வந்ே பள்ளி 

மாைவ, மாைவிகளிைம் முேல்வர் கலந்துவரயாடி, இனிப்புகவள 

வழங்கினார். சபாதுமக்கள் நாவள (செப்.30)வவர கட்ைைமின்றி 

அருங்காட்சியகத்வேப் பார்வவயிைலாம். அக்.1-ம் சேதி முேல் குவறந்ே 

அளவில் நுவழவுக் கட்ைைம் வசூலிக்கப்படும். இந்ே நிகழ்ச்சியில், 

அறநிவலயத் துவற அவமச்ெர் செகர்பாபு, உள்துவற செயலர் 

எஸ்.சக.பிரபாகர், டிஜிபி வெசலந்திர பாபு, சென்வன சபருநகர காவல் 

ஆவையர் ெங்கர் ஜிவால்,ேமிழ்நாடு காவலர் வீட்டுவெதி கழகத்தின் 

ேவலவர் ஏ.சக.விஸ்வநாேன், ேமிழ்நாடு காவல் உயர்பயிற்சியக 

இயக்குநர் அ.அமல்ராஜ் உள்ளிட்சைார் கலந்து சகாண்ைனர். 

 

6. மூத்ே குடிமக்களுக்கான நாட்டின் முேல் இலவெ உேவி எண் : 14567 

மூத்ே குடிமக்களுக்கான நாட்டின் முேல் இலவெ உேவி எண் : 14567 

சவளியிைப்பட்டுள்ளது. இது மூத்ே குடிமக்களுக்குத் சேவவயான 

ேகவல்கவளயும், வழிகாட்டுேல்கவளயும் இலவெமாக வழங்குகிறது. 

2050ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் 20 ெேவீேம் சபர் அோவது 300 

மில்லியனுக்கும் சமற்பட்சைார் மூத்ே குடிமக்களாக இருப்பர் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களுக்குத் சேவவப்படும் உேவிகளுக்கான 

சேவவ அதிகரிப்பவேக் கருத்தில் சகாண்டு, அவர்கள் ெந்திக்கும் 

பிரச்வனகவளயும், ெவால்கவளயும் நிவர்த்தி செய்வேற்கு நாடு 

முழுவதுமான இலவெ உேவி வமய எண் - 14567ஐ சவளியிட்டுள்ளது. 

இது முதிசயார் உேவி எண் என அவழக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதிய 

விஷயங்கள், ெட்ை விஷயங்கள், உைர்வுப்பூர்வமான ஆேரவு சபான்ற 

ேகவல்களும், வழிகாட்டுேல்களும் இந்ே உேவி எண் மூலம் இலவெமாக 

வழங்கப்படுகின்றன. துஷ்பிரசயாக பிரச்சிவனகள் இருந்ோலும், இந்ே 

உேவி வமயம் ேவலயிடுகிறது. வீடுகள் இன்றி ேவிக்கும் முதிசயாவரயும் 

இந்ே உேவி வமயம் மீட்கிறது. 

அவனத்து குடிமக்களுக்கும் சேவவயான ேகவல்கவளயும், அன்றாை 

பிரச்வனகளுக்கான வழிகாட்டுேல்கவளயும் வழங்குவசே இந்ே 

முதிசயார் உேவி எண்ணின் சநாக்கமாகும். .ைாைா அறக்கட்ைவள 

அவமப்பின் முயற்சியில், விெயவாஹினி அறக்கட்ைவளயுைன் இவைந்து 

சேலங்கானா அரசு ஒத்துவழப்புைன் ஐேராபாத்தில் உள்ள 

முதிசயார்களுக்கு உேவ கைந்ே 2017ஆம் ஆண்டு இந்ே முதிசயார் உேவி 

வமய எண் சோைங்கப்பட்ைது. இன்று, இந்ே முதிசயார் உேவி எண்வை 

நாடு முழுவதும் செயல்படுத்ே ைாைா அறக்கட்ைவளயும், என்எஸ்இ 

அறக்கட்ைவளயும் மத்திய அரசுைன் சோழில்நுட்பப் பங்குோரராக 

இவைந்துள்ளது. 

 

7. லட்சுமி சேவி உருவம் சபாறித்ேேங்கக் கட்டிகவள சவளியிடுகிறது 

பிரிட்ைன் 

ஹிந்து கைவுளான லட்சுமி சேவி உருவம் சபாறித்ே ேங்கக் கட்டிகவள 

பிரிட்ைன் ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் சவளியிை இருக்கிறது. தீபாவளிப் 

பண்டிவகயின்சபாது இந்ே ேங்கக் கட்டிகள் விற்பவனக்கு வரவுள்ளன. 

ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் பிரிட்ைன் அரசு நிறுவனமாகும். அறுபதுக்கும் 

சமற்பட்ை நாடுகளுக்கு ேங்கக் கட்டிகவள ஏற்றுமதி செய்யும் இந்ே 

நிறுவனம் 1,100 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக செயல்படும் பாரம்பரியத்வேக் 

சகாண்ைது. பிரிட்ைன் அரசு நாைய வாாாா்ப்பகம் ஹிந்து கைவுள் உருவம் 

சபாறித்ே ேங்கக் கட்டிகள் சவளியிடுவது இதுசவ முேல்முவறயாகும். 

பிரிட்ைன் காாாா்டிஃப் நகரில் உள்ள ஸ்வாமி நாரயண் சகாயிலுைன் 

ஒப்பந்ேம் சமற்சகாண்டு இந்ே பிரத்சயக ேங்கக் கட்டிகவள பிரிட்ைன் 

ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் சவளியிை இருக்கிறது. 



         

    

இேவன பிரிட்ைன் ராயல் மிண்ட் வடிவவமப்பாளாாா் எம்மா சநாபிள் 

வடிவவமத்துள்ளாாாா். லட்சுமி உருவம் சபாறித்ே ஒவ்சவாரு 

ேங்கக்கட்டியும் 20 கிராம் எவை சகாண்ைவவ. இேன் விவல உள்ளூரில் 

ஒரு ேங்கக் கட்டிக்கு 1,080 பவுண்ட் (சுமாாாா் ரூ.1.08 லட்ெம்) நிாாா்ையம் 

செய்யப்பட்டுள்ளது. பல ேரப்பட்ை நாடுகளின் கலாொரத்வே சகௌரவிக்கும் 

வவகயிலும், கலாொர ஒருவமப்பாட்வை வலியுறுத்தும் வவகயில் இந்ே 

ேங்கக் கட்டிகவள சவளியிடுவோக பிரிட்ைன் ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் 

சேரிவித்துள்ளது. 

இது சோைாாா்பாக அந்ே வாாாா்ப்பகத்தின் நாையங்கள் பிரிவு இயக்குநாாா் 

ஆண்ட்ரூ டிக்கி கூறுவகயில், ‘தீபாவளிப் பண்டிவகயின்சபாது 

ேங்கத்வேப் பரிெளிப்பது பாரம்பரியமாகவும், உயாாா்ந்ேோகவும் 

கருேப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு அழகு மற்றும் பாரம்பரியத்துைன் ேங்கக் 

கட்டிவய சவளியிைத் தீாாா்மானித்சோம். அதில் ஹிந்துக்களின் செல்வக் 

கைவுள் இைம் சபறுவதும் ெரியான சோாா்வாக இருக்கும் என முடிவு 

செய்சோம். இேவன எங்கள் வவலேளம் வழியாக வாங்க முடியும். இந்ே 

நாையம் ‘ஓம்’ என்ற பிரைவச் சொல் சபாறித்து வடிவவமக்கப்பட்ை 

பிரத்சயகப் சபட்டியில் வவத்து வழங்கப்படும்’ என்றாாாா். 

 

8. ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் பல்கவலக்கழகத்துக்கு 3 சேசிய விருதுகள் 

சேசிய உயாாா்கல்வித் திட்ைத்தின் கீழ் இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி 

கவுன்சில் நைத்திய சபாட்டிகளில் ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் 

பல்கவலக்கழகத்துக்கு பசுவம மற்றும் தூய்வமயான வளாகம் உள்பை 3 

சேசிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சேசிய அளவில் சோட்ைக்கவல, 

வனவியல் மற்றும் மத்திய, மாநில சவளாண் பல்கவலக்கழகங்களுக்கு 

சேசிய உயாாா்கல்வித் திட்ைத்தின் கீழ் பசுவம மற்றும் தூய்வம வளாக 

சபாட்டி இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் ொாாா்பில் 2020 

அக்சைாபரில் நைத்ேப்பட்ைது. இதில் வீைாக தூக்கி எரியப்படும் 

சபாருள்கவள மறுசுழற்சி செய்து வகயாளுேல், தினெரி மின் 

சேவவகளுக்கு புதுப்பிக்கல்ல ஆற்றல் மூலங்கவள பயன்படுத்துேல், 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே சபாருள்கவள வாங்குேல் ஆகியவற்றில் 

பல்கவலக்கழகங்களின் ஈடுபாடு ஆகியவவ மதிப்பீடு செய்யப்பட்ைது. 

சமலும் பல்கவலக்கழக வளாகத்திலுள்ள சோட்ைத்தின் பரப்பளவு, கழிவு 

சமலாண்வம, நீாாா்ப் பாதுகாப்பு, ஆற்றல் செமிப்பு நவைமுவறகள், பாைங்கள், 

திட்ைங்கள், கருத்ேரங்குகள் மற்றும் வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள 

சுற்றுச்சூழல் அக்கவற குறித்ே பட்ைவறகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பவையில் 

கல்வி நிறுவனங்கள் விருதுக்குத் சோாா்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 

மாநில மற்றும் மத்திய பல்கவலக்கழகங்களுக்கு இவைசயயான 

சபாட்டியில் ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் பல்கவலக்கழகத்தின் சவளாண் 

கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிவலயம் பங்சகற்று 2ஆவது இைத்வேப் 

பிடித்துள்ளது. 

இேற்கு சராக்கப் பரிொக ரூ.8 லட்ெம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ேவிர சேசிய 

அளவில் நவைசபற்ற சவளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் முதுகவல 

படிப்பிற்கான ஊக்கத்சோவகக்கான சபாட்டித் சோாா்வில் சேசிய அளவில் 

சோட்ைக்கவல வனவியல் பிரிவு, சவளாண் சபாறியியல் துவறயில் அதிக 

மாைவாாா்கள் சோாா்ச்சி சபற்று இரண்டு துவற மாைவாாா்களும் 2ஆவது 

இைத்வேப் பிடித்துள்ளனாாா். 20க்கும் சமற்பட்ை மாைவாாா்கள் சோாா்ச்சிப் 

சபற்று ொேவனப் பவைத்துள்ளனாாா். 

இந்நிவலயில், புதுதில்லியில் செவ்வாய்க்கிழவம நவைசபற்ற இந்திய 

சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மற்றும் மாநில சவளாண் 

பல்கவலக்கழகங்களின் துவைசவந்ோாா் கூட்ைத்தில் ேமிழ்நாடு 

சவளாண் பல்கவலக்கழகத்துக்கான சேசிய விருதுகவள 

துவைசவந்ோாா் நீ.குமாரிைம், இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத் 

ேவலவாாா் திரிசலாச்ென் சமாஹபத்ரா வழங்கினாாாா். முன்னோக பசுவம 

மற்றும் தூய்வமயான வளாக விருதுக்கு ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் 

பல்கவலக்கழகம் சோாா்வு செய்யப்பட்ை விவரத்வே பிரேமாாா் நசரந்திர 

சமாடி அறிவித்ோாாா் என்று பல்கவலக்கழக நிாாா்வாகம் ொாாா்பில் 

சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9. இயற்வக சீற்றங்களின்சபாது உேவ 350 மாவட்ைங்களில் சபரிைர் 

நண்பர் குழு: அமித்ஷா அறிவிப்பு 

இயற்வக சபரிைர்களின்சபாது உைனடியாக சென்று முேல் கட்ை மீட்பு 

பணிகளில் ஈடுபடுவேற்காக, நாடு முழுவதும் 350 மாவட்ைங்களில் 

‘சபரிைர் நண்பர்கள் குழு’வவ ஒன்றிய அரசு ஏற்படுத்ே உள்ளது. 

சைல்லியில் சநற்று நவைசபற்ற சேசிய சபரிைர் சமலாண்வம 

ஆவையத்தின் 17வது சோைக்க விழாவில் ஒன்றிய உள்துவற அவமச்ெர் 

அமித்ஷா சபசியோவது: நாட்டில் எந்ே இைத்தில் இயற்வக சபரிைர்கள் 

ஏற்பட்ைாலும், முேல் ஆளாக சென்று பாதிக்கப்பட்ை மக்கவள 

மீட்பேற்காகவும், உேவிகள் செய்வேற்காகவும் நாடு முழுவதும் 350 

மாவட்ைங்களில், ‘சபரிைர் நண்பர்கள் குழு’  அவமக்கப்படும். 

இவர்களுக்கு ‘ஆப்ே மித்ரா’  திட்ைத்தின் கீழ் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

சகாசரானாவவ எதிர்த்து மற்ற நாடுகவள விை, 130 சகாடி 

மக்கள்சோவகவய சகாண்ை இந்தியா சிறந்ே முவறயில் சபாராடியது. 

சபருந்சோற்று காலத்தில் சேசிய சபரிைர் சமலாண்வம ஆவையத்தின் 

பணி பாராட்டுக்குரியது. சகாசரானா காலத்தில் சில பகுதிகளில் புயல் 

பாதிப்பு ஏற்பட்ைது. அந்ே சநரத்தில் சிறந்ே திட்ைமிடுேல் மற்றும் 

முன்சனச்ெரிக்வக நைவடிக்வகயால் ஒரு ஆக்சிென் உற்பத்தி ஆவல 

கூை செேமாகவில்வல. அசே சபான்று மருத்துவமவனயில் மின் ேவையும் 

ஏற்பைவில்வல. ‘ஆப்ே மித்ரா’ திட்ைத்வே சொேவன முயற்சியாக 25 

மாநிலங்களில் உள்ள 30 மாவட்ைங்களில் சவற்றிகரமாக நிவறசவற்றி 

உள்சளாம். இேனால், இந்ே திட்ைம் சமலும் விரிவுப்படுத்ேப்படுகிறது. 

இயற்வக சபரிைர்களின் சபாது மக்கவள உைனடியாக காப்பாற்றுவது 

சோைர்பாக அந்ேந்ே பகுதிகவள செர்ந்ே மக்களுக்சக இத்திட்ைத்தில் 

பயிற்சி அளிக்கப்படும். சபரிைர் காலங்களில் ஒருவர் கூை உயிரிழக்க 

கூைாது என்பசே ஒன்றிய அரசின் இலக்கு. இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

 



         

    

1. எந்த அபாயகரமான இரசாயனத்தத சசமிப்பதற்கான விதிகதை 

இந்தியா சமீபத்தில் தைர்த்தியது? 

அ) ச ோடியம் குச ோரைடு 

ஆ) ரைட்ரிக் அமிலம் 

இ) கந்தக அமிலம் 

ஈ) அம்ச ோனியம் ரைட்சைட் & கோல்சியம் கோர்ரைடு  

✓ ச ம்ைட்ட ைோதுகோப்பிற்கோக, அம்ச ோனியம் ரைட்சைட்  ற்றும் கோல்சியம் 

கோர்ரைடு ச மிப்பு  ற்றும் ரகயோளுதல் ததோடர்ைோன விதிகர  இந்திய 

அைசின் ததோழில்  ற்றும் உள்ைோட்டு வர்த்தக ச ம்ைோட்டுத் துரை (DPIIT) 

திருத்தியுள் து  ற்றும் த ர்த்தியுள் து. துரைமுகத்தில் 3,000 டன் 

அம்ச ோனியம் ரைட்சைட்ரட ஆறு ஆண்டுகள் ச மித்து ரவத்ததன் 

கோைண ோக ஏற்ைட்ட தகோடிய தைய்ரூட் (தலைனோனின் தரலைகைம்) தவடி 

விைத்தின் பின்னணியில் இந்தத் திருத்தம் ச ற்தகோள் ப்ைட்டுள் து. 

 

2. 2025-26ஆம் நிதியாண்டு வதர நிதையான நிதியுதவி தரும் 

விதமாக, இந்தியாவில், `30,000 சகாடி கடன் வழங்க முடிவுசசய்து 

உள்ை வங்கி எது? 

அ) ைோைத ஸ்சடட் வங்கி 

ஆ) ஆக்சிஸ் வங்கி  

இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

ஈ) யூனியன் சைங்க் ஆஃப் இந்தியோ 

✓ இந்தியோவின் முன்னணி தனியோர் துரை வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி, 

நிரலயோன வ ர்ச்சி இலக்குகளுக்கு ஏற்ை, 2025-26ஆம் நிதியோண்டு 

வரை நிரலயோன நிதியுதவி வழங்கும் வித ோக `30,000 சகோடி கடன் 

வழங்க ஆக்ஸிஸ் வங்கி முடிவுத ய்துள் து. 

✓ இந்த உறுதிப்ைோடு, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியோரவ நிரலயோன 

வ ர்ச்சி இலக்குகர  அரடய உதவுவரத சைோக்க ோகக்தகோண்டு 

உள் து. சைர் ரையோன  மூக  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் தோக்கத்ரத 

ஏற்ைடுத்தும் நிரலயோன  மூக ச ம்ைோட்டுத் திட்டங்களுக்கு த ோத்தக் 

கடன் வழங்கவும் ஆக்ஸிஸ் வங்கி திட்டமிட்டுள் து. 

 

3. ‘உைக அல்தசமர் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற சததி எது? 

அ) த ப்டம்ைர் 20 

ஆ) த ப்டம்ைர் 21  

இ) த ப்டம்ைர் 22 

ஈ) த ப்டம்ைர் 23 

✓ ஆண்டுத ாறும் த ப்.21 அன்று உலக அல்ர  ர் தின ோக கரடபிடிக்க 

-ப்ைடுகிைது. இந்த ைோள் அல்ர  ர் சைோய், அதன் கோைணங்கள், 

அறிகுறிகள்  ற்றும் அரத ரகயோளும் முரைகள் ைற்றி விழிப்புணர்வு 

ஏற்ைடுத்துவரத சைோக்க ோகக் தகோண்டுள் து. அல்ர  ர் சைோய் 

என்ைது மூர யின் நிரனவோற்ைல்  ற்றும் அறிவோற்ைல் திைன்கர  

குரைக்கின்ை ஒரு சைோயோகும். முதிசயோர்களில் தைோதுவோக கோணப்ைடும் 

ஞோைக  ைதி சைோய்க்கு இது கோைண ோகும்.  

 

4. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற NDEAR மற்றும் NETF என்பது எந்த 

மத்திய அதமச்சகத்துடன் சதாடர்புதடய முன்சனடுப்புகைாகும்? 

அ) மின்துரை அர ச் கம் 

ஆ) கல்வி அர ச் கம்  

இ) வீட்டுவ தி & ைகர்ப்புை விவகோைங்கள் அர ச் கம் 

ஈ) அறிவியல்  ற்றும் ததோழில்நுட்ை அர ச் கம் 

✓ “டிஜிட்டல் கல்விமூலம் தை ோன கல்விரய அரனத்து இடங்களிலும் 

கிரடக்கச் த ய்வது” குறித்த கூட்டத்ரத  த்திய கல்வியர ச் ர் 

தர்ச ந்திை பிைதோன் ைடத்தினோர். ஒருங்கிரணந்த டிஜிட்டல் 

சூழலியரல உருவோக்க த யற்ரகக்சகோள் ததோழில்நுட்ைம்  ற்றும் 

இரணயத்ரத ச ம்ைடுத்துவது குறித்து விவோதிக்கப்ைட்டது. 

✓ ஸ்வயம் பிைைோ சைோன்ை முன்முயற்சிகர  வலுப்ைடுத்தவும், சதசிய 

டிஜிட்டல் கல்வி கட்டர ப்பு  ற்றும் சதசிய கல்வி ததோழில்நுட்ை  ன்ைம் 

உள்ளிட்டவற்ரை ஒருங்கிரணக்கவும் அவர் வலியுறுத்தினோர். அரவ 

2020 சதசிய கல்வி தகோள்ரகயில் அறிவிக்கப்ைட்டது. 

5. G24 அரசாங்கங்களுக்கு இதடசயயான சங்கத்தின் ததைதம 

நிதையம் அதமந்துள்ை இடம் எது? 

அ) வோஷிங்டன் டிசி  

ஆ) தெனீவோ 

இ) ைோரிஸ் 

ஈ) சைோம் 

✓  ர்வசத  த லவோணி விவகோைங்கள்  ற்றும் ச ம்ைோடு குறித்த 24 

அை ோங்கங்களுக்கிரடயிலோன குழுவோனது கடந்த 1971’இல் தைருவின் 

லி ோவில் நிறுவப்ைட்டது. இது வோஷிங்டன் டிசிரய தரலர யிட ோகக் 

தகோண்டுள் து. G77’இன் ஓர் அத்தியோய ோன இது வ ரும் ைோடுகர  

த லவோணி  ற்றும் ச ம்ைோட்டு நிதி சிக்கல்களில் ஒருங்கிரணக்கிைது.  

✓ இந்தியோ,  ற்ை 24 (G24) உறுப்பு ைோடுகளுடன் ச ர்ந்து,   நிரல வரி 

சைோன்ை ைடவடிக்ரககர  திரும்ைப்தைறுவதற்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்து 

உள் து. முன்த ோழியப்ைட்ட உலக ோவிய டிஜிட்டல் வரி ஒப்ைந்த ோனது 

100 முன்னணி நிறுவனங்கர   ட்டுச  உள் டக்கியுள் து. அது 

வ ரும் ைோடுகளுக்கு சைோது ோன வருவோய்க்கு வழிவகுக்கோது என்று 

இந்தியோ கவரல தகோண்டுள் து. 

 

6. ‘டூயிங் பிசினஸ்’ அறிக்தக என்பது எந்நிறுவனத்தின் முதன்தம 

சவளியீடாகும்? 

அ) IMF 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) WTO 

ஈ) NITI ஆசயோக் 

✓ ‘டூயிங் பிசினஸ்’ அறிக்ரக உலக வங்கியின் முதன்ர  தவளியீடோகும். 

2018  ற்றும் 2020ஆம் ஆண்டின் அறிக்ரககளில்  ரவு முறைதேடுேள் 

ேண்டறியப்பட்டற  அடுத்து, இந்  அறிக்றேயின் எதிர்ோல வெளியீடுே 

-றை உலே ெங்கி நிறுத்தியுள்ைது.  ர்வசத  த லவோணி நிதியத்தின் 

நிர்வோக இயக்குைர் கிறிஸ்டலினோ ெோர்ஜீவோவும் இதில் ஈடுைட்டதோக 

உலக வங்கி ததரிவித்துள் து. 

 

7.ADB’இன் சமீபத்திய மதிப்பீட்டின்படி, 2020-21 நிதியாண்டுக்கான 

இந்தியாவின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வைர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ) 14% 

ஆ) 12% 

இ) 10%  

ஈ) 8% 

✓ ஆசிய வ ர்ச்சி வங்கியானது (ADB) இந்தியோவின் 2020-21ஆம் நிதி 

ஆண்டுக்கோன த ோத்த உள்ைோட்டு உற்ைத்தியின் வ ர்ச்சிக் கணிப்ரை 

10% ஆக குரைத்துள் து. ஏப்ைல்  ோதத்தில் 11% எனக் கணிக்கப்ைட்டு 

இருந்தது. 2ஆவது COVID அரல கோைண ோக ஏற்ைடும் இரடயூறுகச  

விகிதக் குரைப்புக்குக் கோைண ோகும். 

✓ 2021-22ஆம் நிதியாண்டுக்கோன வ ர்ச்சிக்கணிப்ைோனது முந்ரதய 7 

 தவீதத்திலிருந்து 7.5%ஆக உயர்த்தப்ைட்டுள் து. 2ஆவது அரலயின் 

சீர்குரலவுகள் ச ரவகள், உள்ைோட்டு நுகர்வு  ற்றும் ைகர்ப்புை முரை 

 ோைோ துரைரய ச ோ  ோக ைோதித்துள் து. 2020-21 நிதியாண்டின் 

கரடசி மூன்று கோலோண்டுகளில் தைோரு ோதோைம் மீண்டுவரும் என்று 

எதிர்ைோர்க்கப்ைடுகிைது. 

 

8.இந்தியாவின் அதிக உயரத்தில் அதமந்துள்ை கல்வியதமப்பான 

SECMOL, அதமந்துள்ை மாநிைம் / UT எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) லடோக்  

இ) உத்தைகோண்ட் 

ஈ) அருணோச் ல பிைசத ம் 

✓ லடோக்கின்  ோணவர்களின் கல்வி  ற்றும் கலோ ோை இயக்கம் (SECMOL) 

லடோக் யூனியன் பிைசத த்தில் ரலட் பிடிலிட்டி (LiFi) ததோழில்நுட்ைத்ரதப் 

ையன்ைடுத்தி இரணய இரணப்பு தைற்ை முதல் நிறுவன ோக  ோறி 

உள் து. SECMOL என்ைது இந்தியோவின் அதிவுயைத்தில் அர ந்துள்  

  

 

 

 
 

 

 



         

    

கல்விநிறுவன ோகும். LiFi அர ப்புகள் அதிசவக தைவு இரணப்புகர  

வழங்குகின்ைன. 

 

9. AC001 என்ற சபயரில் மின்சார வாகனங்களுக்கான உள்நாட்டு 

மின்சனற்றிதய உருவாக்கியுள்ை நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO 

ஆ) ISRO 

இ) ARAI  

ஈ) CSIR 

✓ இந்திய தோனியங்கி ஆைோய்ச்சி  ங்கம் (ARAI) AC001 எனப்தையரிடப்ைட்ட 

மின் ோை வோகனங்களுக்கோன மின்சனற்றிரய உள்ைோட்டிசலசய வடி 

-வர த்து உருவோக்கியுள் து. ைோைத் எலக்ட்ைோனிக்ஸ்மூலம் இது தைரிய 

அ வில் உற்ைத்தி த ய்யப்ைடவுள் து. தற்சைோது மின் ோை வோகனங்களு 

-க்கோன தைரும்ைோலோன மின்சனற்றி கூறுகள் இைக்கு தி த ய்யப்ைடுகி 

-ன்ைன. இக்கூறுகளின் உள்ைோட்டு உற்ைத்தி, இந்தியோவில் மின் ோை 

வோகனப் சைோக்குவைத்ரத அதிகரிக்கும். 

 

10. “டிஜிட்டல் சதாழில்நுட்பத்தின் சிறந்த பயன்பாடு” பிரிவின்கீழ், 

2021’இன் சகாள்முதல் விருதுகளில் ‘சிறப்பு CIPS’ விருது சபற்றுள்ை 

இந்தியாவின் சதாழில்நுட்ப முன்சனடுப்பு எது? 

அ) SDG டோஷ்சைோர்டு 

ஆ) GeM  

இ)  ோம்பியன்ஸ் சைோர்டல் 

ஈ) GST சைோர்டல் 

✓ இந்திய அைசின் மின்னணு சந்ற த் ை (GeM) முன்வனடுப்பு, “டிஜிட்டல் 

ததோழில்நுட்ைத்தின் சிைந்த ையன்ைோடு” பிரிவின்கீழ், 2021’இன் தகோள் 

முதல் விருதுகளில் சிைப்பு CIPS விருது தைற்றுள் து. 

✓ இந்த விருது வழங்கும் விழோ இங்கிலோந்தின் லண்டனில் ைரடதைற்ைது. 

GeM என்ைது இந்திய அை ோங்கத்தோல் தைோருட்கள்  ற்றும் ச ரவகர  

வோங்குவதற்கோன ஓர் அர்ப்ைணிக்கப்ைட்ட இரணயவழிச்  ந்ரதயோகும். 

 


1. அைசு  ற்றும் உதவி தைறும் ைள்ளி  ோணவர்களுக்கு – ‘பிஎம்-சைோென்’ 

என்ை தையரில்  திய உணவு:  த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல் 

அைசு  ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் பிஎம்-சைோென் என்ை 

தையரில்  திய உணவு திட்டத்ரத த யல்ைடுத்த  த்திய அர ச் ைரவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்  து. தற்சைோது ைள்ளிகளில் ைரட முரையில் 

இருக்கும் சதசிய  திய உணவு திட்டத்துக்கு ைதிலோக இந்த திட்டம் 

த யல்ைடுத்தப்ைடும். இந்த திட்டத்துக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.1 

லட் த்து 30,795 சகோடி த லவிடப்ைடும். இத்திட்டம் மூலம் ைள்ளி 

 ோணவர்களுக்கு ஒருசவர  சூடோன உணவு வழங்கப்ைடும். 

பிஎம்-சைோென் திட்டம் ததோடர் ைோக  த்திய அைசு தவளியிட்ட 

அறிக்ரகயில் கூறியிருப்ைதோவது: ைோடு முழுவதும் 11.2 லட் த்துக்கும் 

ச ற்ைட்ட ைள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை ைடிக்கும் 

 ோணவர்களுக்கு பிஎம்-சைோென் திட்டம் த யல்ைடுத்தப்ைடும். 

இதன்மூலம் 11.8 சகோடி  ோணவர்கள் ையனரடவர். 2021-22 

நிதியோண்டு முதல் 2025-26 வரையிலோன 5 வருட கோலத்துக்கு 

இத்திட்டத்துக்கு  த்திய அைசு ரூ.54,061 சகோடிசய 73 லட் ம் த லவிடும். 

இது தவிை உணவு தோனியத்துக்கோன கூடுதல் த லவோக ரூ.45 ஆயிைம் 

சகோடிரய  த்திய அைசு ஏற்கும். 

 ோநில அைசுகள்  ற்றும் யூனியன் பிைசத ங்களுக்கு ரூ.31,733 

சகோடிசய 17 லட் ம் த லவு ஏற்ைடும். எனசவ, இந்த திட்டத்தின் த ோத்த 

ைட்தெட் ரூ.1 லட் த்து 30,794 சகோடிசய 90 லட்  ோக இருக்கும். அைசு 

 ற்றும் அைசு ததோடக்கப்ைள்ளிகளில் இயங்கும்  ழரலயர் வகுப்புகள் 

 ற்றும் அங்கன்வோடிகள் தற்சைோதுஇத்திட்டத்தில் ச ர்க்கப்ைடவில்ரல. 

இந்த வகுப்புகளுக்கும் இத்திட்டம் பின்னர் விரிவுைடுத்தப்ைடும். 

ைள்ளிகளில் ஊட்டச் த்து சதோட்டங்கள் ஏற்ைடுத்தவும் அைசு ஊக்குவிக்கும். 

இவ்வோறு  த்திய அைசின் அறிக்ரக யில் கூைப்ைட்டுள் து. 

 

2. குெைோத் கடற்ைகுதியில் புதிய புயல் ‘ஷோகீன்’ 

குெைோத் கடற்ைகுதியில் ‘ஷோகீன்’  என்ை புதிய புயல் ைோர  (அக்.1) 

கோரலக்குள் உருவோகி ைோகிஸ்தோரன சைோக்கி த ல்லக் கூடும் என 

வோனிரல ஆய்வு ர யம் ததரிவித்துள் து. வங்கக் கடலில் உருவோன 

‘குலோப்’ புயலோனது, கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழர  ஆந்திை பிைசத த்தில் 

கரைரய கடந்தது. இப்புயலில் எச் ங்கள் ததலங்கோனோ,  கோைோஷ்டிைோ 

முழுவதும் ைகர்ந்து, சைற்று ததற்கு குெைோத் மீதிருந்தன. இந்நிரலயில் 

வியோழக்கிழர  கோரலயில் இரவ கோற்ைழுத்த தோழ்வு ண்டல ோக 

 ோறி, ச ற்கு, வடச ற்கு திர யில் ைகரும். பிைகு இது தவள்ளிக்கிழர  

(அக்.1) கோரலக்குள் வட அைபிக் கடலில் புயலோக உருதவடுக்கும் என 

வோனிரல ஆய்வு ர யம் எச் ரித்துள் து. 

இப்புயலுக்கு கத்தோர் ைோடு அளித்த ைரிந்துரையின்ைடி ‘ஷோகீன்’ என 

தையரிடப்ைட்டுள் து. இப்புயல் ைோகிஸ்தோன் சைோக்கி த ல்லக்கூடும் என 

எதிர்ைோர்க்கப்ைடுகிைது. இதனோல் இந்தியோவுக்கு சைைடி அச்சுறுத்தல் 

இல்ரல. என்ைோலும் இந்தியோ  ற்றும் அதன் அண்ரட ைோடுகளின் 

மீனவர்கள் அக்சடோைர் 2 வரை கடலுக்கு த ல்ல சவண்டோம் என 

எச் ரிக்கப் ைட்டுள் து. ச லும், இன்று முதல் 3 ைோட்களுக்கு 

 கோைோஷ்டிைோ, குெைோத் கடற்ைகுதி தகோந்தளிப்புடன் கோணப்ைடும். 55 

முதல் 65 கி.மீ. வரையிலோன சவகத்தில் கோற்று வீ க்கூடும் என 

அறிவிக்கப்ைட்டுள் து. இந்த ஆண்டு ‘தவுக்சத’ புயலுக்குப் பிைகு அைபிக் 

கடலில் உருவோகும் இைண்டோவது புயல் இதுவோகும். 

இதனிரடசய குெைோத்தின் ைல்சவறு இடங்களில் கடந்த 2 ைோட்க ோக 

கன ரழ தைய்தது. வடக்கு தகோங்கன், குெைோத் கட்ச்,  வுைோஷ்டிைோ ஆகிய 

ைகுதிகளில் இன்று அதிக கன  ரழக்கு வோய்ப்புள் தோல் ‘தைட் அலர்ட்’ 

விடுக்கப்ைட்டுள் து. 

 

3. சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டம்; ரூ.500 சகோடி ஒதுக்கீடு: அை ோரண 

தவளியீடு 

சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டத்ரதச் த யல்ைடுத்துவதற்கோன 

அை ோரண, ைகைோட்சி நிர்வோகம்  ற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துரையின் 

 ோர்பில் தவளியிடப்ைட்டுள் து. இது ததோடர்ைோக, த ன்ரன  ோைகைோட்சி 

இன்று (த ப். 29) தவளியிட்ட த ய்திக்குறிப்பு: "தமிழக முதல்வர், 

தைருைகை த ன்ரன  ோைகைோட்சியுடன் இரணக்கப்ைட்ட ைகுதிகளில் 

அடிப்ைரடக் கட்டர ப்புகர  ச ம்ைடுத்துவதில்  ரியோன முன்சனற்ைம் 

இல்லோததோல் கட்டர ப்பு வ திகர  ஏற்ைடுத்தவும்,  ர்வசத  தைத்துக்கு 

உயர்த்தவும் சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டம் த யல்ைடுத்தப்ைடும் எனத் 

ததரிவித்தோர். 

இதரனத் ததோடர்ந்து, 2021-22ஆம் ஆண்டுக்கோன திருத்திய 

நிதிநிரல அறிக்ரகயில் சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டத்ரதச் 

த யல்ைடுத்த ரூ.500 சகோடி ஒதுக்கீடு த ய்யப்ைடும் எனத் 

ததரிவிக்கப்ைட்டது. இதன் ததோடர்ச்சியோக, ைகைோட்சி நிர்வோகத்துரை 

அர ச் ர் 24.08.2021 அன்று தமிழக  ட்டப்சைைரவயில் ைரடதைற்ை 

 ோனியக் சகோரிக்ரக மீதோன விவோதத்தின்சைோது தைருைகை த ன்ரன 

 ோைகைோட்சியுடன் இரணக்கப்ைட்ட 42 உள் ோட்சி அர ப்புகளில் 

அடிப்ைரடக் கட்டர ப்பு வ திகள்  ரியோன முன்சனற்ைம் இல்லோததோல் 

இக்கட்டர ப்பு வ திகர  ச ம்ைடுத்தவும், த ன்ரன  ோைகைக் 

கட்டர ப்ரை  ர்வசத  தைத்துக்கு உயர்த்தவும், சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 

என்னும் புதிய திட்டம் இவ்வை ோல் தீட்டப்ைட்டு இவ்வோண்டு ரூ.500 

சகோடி ஒதுக்கீடு த ய்யப்ைட்டுள் து. 

இத்துடன் சவறு ைல திட்டங்கர  இரணத்து தைருைகை த ன்ரன 

 ோைகைோட்சியில் ைல்சவறு உள்கட்டர ப்புப் ைணிகள்  ற்றும் ச ரவகள் 

ச ற்தகோள் ப்ைடவுள் ன என அறிவித்தோர். 

 

4.  துைவோயல்- துரைமுகம் இரடசய 2 அடுக்கில் ைைக்கும்  ோரல 

திட்டம் 

ைோட்டில் முதல் முரையோக 2 அடுக்கு  ோரலயோக அர யவுள்  

 துைவோயல்- துரைமுகம் ைைக்கும்  ோரலக்கோன விரிவோன திட்ட 

அறிக்ரக தயோரிக்கும் ைணி 3  ோதங்களில் நிரைவரடயும். திட்ட 

அறிக்ரக கிரடத்ததும் சதசிய தைடுஞ் ோரல ஆரணயத்தின் நிதி 

முதலீட்டில் இத்திட்டம் த யல்ைடுத்தப்ைடும் என்று தைடுஞ் ோரலத் துரை 

த யலர் தீைஜ் கு ோர் ததரிவித்துள் ோர். 

 

 

 

 

 



         

    

5. சைைடி தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்களில் - தைல் விற்ைரனக்கு ைதிவு 

த ய்ய புதிய த யலி : 

திருவள்ளூர்  ோவட்டத்தில் சைைடி தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்களில் 

தைல் விற்ைரனக்கு ைதிவு த ய்ய e-DPC என்ை புதிய த யலி அறிமுகம் 

த ய்யப்ைட்டுள் து. திருவள்ளூர்  ோவட்டத்தில் ைடப்பு 

த ோர்ணவோரிைருவத்தில், அைசு உத்தைவின்ைடி, இதுவரை 48 சைைடி 

தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்கள் திைக்கப்ைட்டு தைல் தகோள்முதல் 

ைணிகள் ைரடதைற்றுவருகின்ைன. இந்நிரலயில், எதிர்வரும் 

தகோள்முதல் ைருவம் 2021-22-ல் விவ ோயிகள் சைைடிதைல் தகோள்முதல் 

நிரலயங்களில் சதரவயின்றிநீண்ட சைைம் கோத்திருப்ைரத தவிர்க்கும் 

தைோருட்டும் எளிதில் ைதிவுத ய்து உடனடியோக விற்ைரனத ய்யவும் 

ஏதுவோக தமிழக அைசு e-DPC என்ை புதியத யலிரய அறிமுகம் 

த ய்துள் து. 

இச்த யலிரய www.tncsc.tn.gov.in  ற்றும் www.tncsc-edpc.in என்ை 

இரணய த ங்களில் கோணலோம். இச்த யலியில் விவ ோயிகள் தங்கள் 

தையர், ஆதோர் எண், புல எண்  ற்றும் வங்கி கணக்கு எண் ஆகிய 

விவைங்கர  ைதிசவற்ைம் த ய்து, தகோள்முதல் த ய்ய சவண்டிய 

சததிரய முன்ைதிவு த ய்து தகோள் லோம். இந்த த யலியில் விவ ோயிகள் 

வரும் அக்சடோைர் 1-ம் சததி ைதிசவற்ைம் த ய்யலோம். 

 

6. 17  ருத்துவ சிகிச்ர கர  உள் டக்கிய கரலஞரின் - வரும்முன் 

கோப்சைோம் திட்டம் ததோடக்கம் : ையனோளிகளுக்கு அரடயோ  அட்ரடகள் 

வழங்கினோர் முதல்வர் ஸ்டோலின் 

வோழப்ைோடியில் சைற்று கரலஞரின் வரும்முன் கோப்சைோம் திட்டத்ரத 

முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் ததோடங்கி ரவத்தோர். இத்திட்டத்ரத 

‘ க்கர த் சதடி  ருத்துவம்’ திட்டத்தில் இரணக்கவும், ஓைோண்டில் 

1,250 முகோம்கள் ைடத்தவும் திட்டமிடப்ைட்டுள் து. தமிழக  ருத்துவம் 

 ற்றும்  க்கள் ைல்வோழ்வுத் துரை  ோர்பில், ‘கரலஞரின் வரும்முன் 

கோப்சைோம்  ருத்துவ முகோம் திட்ட’  ததோடக்கவிழோ ச லம்  ோவட்டம் 

வோழப்ைோடியில் சைற்று ைடந்தது. விழோவுக்கு தரலர  வகித்து முகோர  

ததோடங்கி ரவத்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின், ையனோளிகளுக்கு 

அரடயோ  அட்ரடகர  வழங்கினோர். 

அர ச் ர்  ோ.சுப்பிை ணியன் வைசவற்று சைசும்சைோது, "முதல்வர் 

ஸ்டோலின், இத்திட்டத்தில் இருதயம்,  கப்சைறு, எலும்பு சிகிச்ர , ைல், 

கண் என 17  ருத்துவப் பிரிவுகர  உள் டக்கி, கரலஞர் வருமுன் 

கோப்சைோம் திட்டத்ரத த யல்ைடுத்த உத்தைவிட்டோர். இதன்ைடி கிைோ ம் 

ததோடங்கி, ைகைம் வரை ஓைோண்டில், 1,250 முகோம்கள் ைடத்தப்ைடவுள் து. 

இத்திட்டத்தில் முகோம்கள் மூலம் க்களுக்கு சைோய்கர  கண்டறிந்து 

 ருந்து,  ோத்திரை வழங்கப்ைடும். சிகிச்ர  சதரவப்ைடுசவோர் அைசு 

 ருத்துவ ரனகளுக்கு அனுப்பி ரவக்கப்ைடுவர். வரும்முன் கோப்சைோம் 

திட்டம்,  க்கர த் சதடி  ருத்துவம் திட்டத்துடன் இரணக்கப்ைடும்" 

என்ைோர். 

 

7. 60 வயது முதிசயோர் சவரல சதட புதிய இரணயத ம் ததோடக்கம்: 

 த்திய  மூக நீதித் துரை அறிமுகம் 

அறுைது வயதுக்கு ச ற்ைட்ட முதிசயோர் மீண்டும் சவரலவோய்ப்ரை சதட, 

புதிய இரணயத த்ரத  த்திய  மூக நீதித் துரை அர ச் கம் ைோர  

அறிமுகம் த ய்கிைது. இந்தியோவில் முதிசயோரின் எண்ணிக்ரக 

அதிகரித்து வருகிைது. கடந்த 1951-ம் ஆண்டு 2 சகோடியோக இருந்த 

முதிசயோரின் எண்ணிக்ரக, கடந்த 2001-ம்ஆண்டு 7.6 சகோடியோக 

உயர்ந்தது. கடந்த 2011-ம் ஆண்டு  க்கள்ததோரக கணக்தகடுப்பின் 

ைடிஇந்த எண்ணிக்ரக 10.4 சகோடியோக அதிகரித்துள் து. 

இந்நிரலயில், 60 வயரதக் கடந்த முதிசயோர் ைலர் ைல்சவறு 

கோைணங்க ோல் மீண்டும் சவரல த ய்ய விருப்ைப்ைடுகின்ைனர். அரத 

கருத்தில் தகோண்டு  த்திய  மூக நீதி  ற்றும் அதிகோைம் அளித்தல் துரை 

அர ச் கம் முதல் முரையோக புதிய இரணயத த்ரத அறிமுகம் 

த ய்கிைது. ைோட்டில் 60 வயது அல்லதுஅதற்கு ச ற்ைட்ட முதிசயோருக்கு 

மீண்டும் கவுைவ ோன சவரலவோய்ப்ரை ஏற்ைடுத்தித் தருவசத இதன் 

சைோக்கம். இதற்கோக ‘சீனியர் ஏபுள் சிட்டி ன் ைோர் ரீ-எம்ப் ோய்த ன்ட் 

இன் டிக்னிட்டி (ச க்ைட்) சைோர்ட்டல்’ என்ை தையரில் த்திய அர ச் கம் 

இரணயத த்ரத அறிமுகம் த ய்கிைது. இது ைோர  முதல் 

த யல்ைோட்டுக்கு வருகிைது. மீண்டும் சவரல த ய்ய விரும்பும் 

முதிசயோர் இதில் ைதிவு த ய்து தகோள் லோம். 

 

 

8. ஹோ னில் முதல் முரையோக சகோயிலுக்குள் நுரழந்த தலித்  க்கள்: 

உரிர ரய தைற்ைது  கிழ்ச்சி அளிப்ைதோக சைட்டி 

கர்ைோடக  ோநிலம் தகோப்ைலில் சகோயிலில் நுரழந்த 4 வயது தலித் 

குழந்ரதக்கு கடந்த வோைம் ரூ. 25 ஆயிைம் அைைோதம் விதிக்கப்ைட்டது. 

அசதசைோல குல்ைர்கோவில் சகோயிலுக்குள் நுரழந்த தலித் இர ஞருக்கு 

ரூ. 5 லட் ம் அைைோதம் விதிக்கப்ைட்ட  ம்ைவம் அதிர்ச்சிரய ஏற்ைடுத்தியது. 

இசதசைோல ஹோ ன்  ோவட்டத்தின் தின்டகூரு உள்ளிட்ட பிை 

இடங்களிலும் தலித்  க்கர  ஆதிக்க  ோதியினர் சகோயிலுக்குள் 

நுரழய விடோ ல் தடுப்ைதோக அதிகோரியிடம் புகோர் அளிக்கப்ைட்டது. 

இரதயடுத்து த ன்னைோயைட்டணோ வட்டோட்சியர் செ.பி. ோருதி 

அரனத்து  ோதியினரையும் அரழத்து தின்டகூருவில் கூட்டம் 

ைடத்தினோர். இரத தைரும்ைோலோன  ோதியினர் புைக்கணித்தனர். 

இரதயடுத்து சைற்று முன்தினம் அதிகோரிகள்  ற்றும் சைோலீஸோர் 

முன்னிரலயில் தலித்  க்கள் தின்டகூரு சகோயிலுக்குள் நுரழந்து 

சிைப்பு பூரெ த ய்து வழிைட்டனர். இரதத் ததோடர்ந்து தின்டகூருரவ 

சுற்றியுள்  ச ோச ஷ்வைோ சகோயில்,  ஹோலட்சுமி சகோயில், சக வோ 

சகோயில் ஆகியவற்றிலும் சைற்று சைோலீஸோர் முன்னிரலயில் தலித் 

 க்கள் சகோயிலுக்குள் நுரழந்து வழிைோடு ைடத்தினர் 

இதுகுறித்து 75 வயது திம்ர யோகூறும்சைோது, “ைோன் இசதகிைோ த்தில் 

பிைந்து வ ர்ந்திருந்தோலும் இதுவரை சகோயிலுக்குள் த ன்ைதில்ரல. 

திருவிழோ ைோட்களில் சகோயிலுக்கு தவளிசய நின்று வணங்குசவன். 

என் அப்ைோ, தோத்தோவும் இந்த சகோயிலுக்குள் நுரழந்ததில்ரல. முதல் 

முரையோக சகோயிலுக்குள் பூரெ த ய்தது  கிழ்ச்சியோக இருக்கிைது” 

என்ைோர். பீர் ஆர்மி அர ப்பின் நிர்வோகி  ந்சதோஷ் கூறும்சைோது, 

“ஹோ ன்  ோவட்டத்தில் ைல நூற்ைோண்டுக ோக தலித்  க்களுக்கு 

 றுக்கப் ைட்டிருந்த ஆலய நுரழவு உரிர தைற்ைது தைரிய  ோதரன 

ஆகும். இதற்கோக நீண்ட கோல ோக தலித்  க்கள் சைோைோடி வந்துள் னர். 

ஏைோ  ோசனோர் ைல்சவறு இன்னல்கர  அனுைவித்துள் னர். தற்சைோது 

சகோயிலுக்கு த ன்று பூரெ த ய்தரத விட, அதற்கோன உரிர ரய 

தைற்ைது மிகுந்த  கிழ்ச்சி அளிக்கிைது” என்ைோர். தலித்  க்களின் ஆலய 

நுரழரவ ததோடர்ந்து தின்டகூருரவ சுற்றியுள்  கிைோ ங்களில் 

ைதற்ைம் ஏற்ைட்டுள் து.ஹோ ன்  ோவட்டம் தின்டகூருவில் உள்  

 ல்சலஸ்வைோ சகோயிலுக்குள் த ன்று வழிைட்ட தலித்  க்கள். 

 

9. இந்தியோவின் அதிசவக ரைக் ைந்தய வீைோங்கரன கல்யோணி 

இந்தியோவின் அதிசவக ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தய வீைோங்கரன என்ை 

 ோதரனரயப் ைரடத்துள் ோர்27 வயதோன கல்யோணி தைோசடகர். 

 மீைத்தில் என்சிஆரின் புத்தோ இன்டர்சைஷனல்  ர்க்யூட்டில் ைரடதைற்ை 

ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தயத்தில், 2.08 நிமிடங்களில் இலக்ரக கடந்து 

அ த்தினோர் கல்யோணி தைோசடகர். இதன் மூலம் இந்தியோவின் அதிசவக 

ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தய வீைோங்கரன என்ை  ோதரனரயப் 

ைரடத்திருந்தோர் கல்யோணி தைோசடகர். இதற்குமுன்னர் கல்யோணி 2.16 

நிமிடங்களில் ைந்தய தூைத்ரத கடந்திருந்தோர். இந்த  ோதரனரய 

தற்சைோது டுகோட்டி ைனிகல் வி 4 சூப்ைர் ரைக் மூலம் முறியடித்து புதிய 

 ோதரனரய நிகழ்த்தியுள் ோர். 

இதுகுறித்து கல்யோணி தைோசடகர் கூறும்சைோது, “ச ோட்டோர் ர க்கிள்கள், 

ஓட்டப்ைந்தயம், சவகம் இரவ அரனத்தும் என்ரன கவர்ந்தது.  ற்ை 

குழந்ரதகள் ர க்கிளில் மிதிப்ைது எப்ைடி என்று கற்றுக் தகோண்டிருந்த 

வயதில், ைோன் 9 வயதிசலசய துல்லிய ோக இருக்க கனைக 

இயந்திைங்கர  இயக்கிக் தகோண்டிருந்சதன். என் கோல்கள்  ரியோக 

தரைரய ததோடோத நிரலயில் அப்ைோவின் ஆர்எக்ஸ் 100 ரைக்ரக ஓட்டத் 

ததோடங்கிசனன். எனது அப்ைோ பின்னோல் அ ர்ந்து தகோண்டு கியர்கர  

எப்ைடி ையன்ைடுத்த சவண்டும் என கற்றுக்தகோடுத்தோர். 

ைோன் வ ர்ந்தவுடன், ரைக்ைந்தயத்தில் ைங்சகற்க விரும்பிசனன். 

பின்னர் 2017 ல், ைோன் கலிசைோர்னியோ சூப்ைர்ரைக் ைள்ளியில் ையிற்சி 

தைற்சைன், ரைக்ரக ைோன் ைன்ைோக நிர்வகிக்க  ற்றும்  வோரி த ய்ய 

முடிந்தோலும், என் கோல்கள் தரைரய எட்டோததோல் ததளிவற்ை 

கோைணத்ரதக் கூறி, ஒரு குறிப்பிட்ட பிைோண்ட் ச ோட்டோர் ர க்கிர  

 வோரி த ய்ய எனக்கு வோய்ப்பு வழங்கப்ைடவில்ரல. ஒரு வருடம் கழித்து, 

அசத ரைக்கில் ைோன் த ன்ைசைோது எனக்குவோய்ப்பு வழங்க  றுத்த அசத 

ைைர் என்னுடன் த ல்ஃபி எடுத்தோர். எனது அத்ரதகூட இந்த ரைக்கிற்கு 

எப்ைடி தைட்சைோல் நிைப்புவோய்? அதனோல் நீ சவரலக்குச் த ல் என 

ஏ ன ோக கூறுவோர். அவர்க து கருத்துகர  எடுத்துக் தகோண்டு 

அவர்கள் மீசத அடிதயடுத்து ரவத்து முன்சனறிச் த ல்ல சவண்டும்” 

என்ைோர். 



         

    

கல்யோணி தைோசடகர் ைல்சவறு  ோதரனகள் ைரடத்துள் ோர். உலகின் 

உயை ோன ைந்தய ோன ரைடுடி ஹி ோலயோ, இந்திய 

ச ோட்டோர்ஸ்சைோர்ட்ஸ் கி ப் ஆதைவளிக்கும் இந்திய சதசிய சைசிங் 

 ோம்பியன்ஷிப் ஆகியவற்றில் கல்யோணிகலந்து தகோண்டுள் ோர். 

 

10. ைள்ளி  ோணவோா்களுக்கு பிைத ோா் ஊட்டச் த்து திட்டம்:  த்திய 

அர ச் ைரவ ஒப்புதல்; 11.80 சகோடி சைோா் ைலனரடவோா் 

அைசு  ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு 

வரை ையிலும்  ோணவோா்களுக்கு இலவ  ோக  திய உணவு வழங்க 

வரக த ய்யும் ‘பிைத ோா் ஊட்டச் த்து திட்டத்துக்கு’ (பிஎம்-சைோஷண்) 

 த்திய அர ச் ைரவ புதன்கிழர  ஒப்புதல் வழங்கியது. ைோடு 

முழுவதுமுள்  11.20 லட் ம் ைள்ளிகளில் ையிலும் சு ோோா் 11.80 சகோடி 

 ோணவோா்கள் இத்திட்டத்தின் வோயிலோகப் ைலனரடவோா் என்று  த்திய 

அைசு ததரிவித்துள் து. 

தைோரு ோதோை விவகோைங்களுக்கோன  த்திய அர ச் ைரவக் கூட்டம் 

பிைத ோா் ைசைந்திை ச ோடி தரலர யில் புதன்கிழர  ைரடதைற்ைது. 

அக்கூட்டத்தில் ‘பிைத ரின் சைோஷண்  க்தி நிோா் ோண்’  (பிஎம்-

சைோஷண்) திட்டத்ரதச் த யல்ைடுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்ைட்டது. 

அத்திட்டத்தின்ைடி, அைசு  ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் 1 முதல் 

8-ஆம் வகுப்பு வரை ையிலும்  ோணவோா்களுக்கு 2021-2022-ஆம் 

நிதியோண்டு முதல் 2025-2026-ஆம் நிதியோண்டு வரை சூடோன  திய 

உணவு வழங்கப்ைடவுள் து. இசத சைோக்கில் ஏற்தகனசவ 

அ ல்ைடுத்தப்ைட்டு வரும்  திய உணவுத் திட்ட ோனது பிஎம்-சைோஷண் 

திட்டத்துடன் இரணக்கப்ைட்டுள் து. ததோடக்கப் ைள்ளிக்கு முந்ரதய 

வகுப்புகளில் ைடிக்கும்  ோணவோா்கள், ைோல்வோடி ர யங்களுக்கும் 

இத்திட்டம் விரிவுைடுத்தப்ைடவுள் து 

புதிய திட்டத்தில் ச லும் ைல அம் ங்கள் இடம்தைற்றுள் தோக  த்திய 

தகவல்-ததோடோா்புத் துரை அர ச் ோா் அனுைோக் தோக்குோா் 

த ய்தியோ ோா்களிடம் ததரிவித்தோோா். ரூ.1.3 லட் ம் சகோடி த லவு: திட்டம் 

ததோடோா்ைோக  த்திய அைசு தவளியிட்ட அறிக்ரகயில், ‘பிஎம்-சைோஷண் 

திட்டத்துக்கு 2025-26-ஆம் நிதியோண்டு வரை ரூ.5,4061.73 

சகோடிரய  த்திய அைசும், ரூ.31,733.17 சகோடிரய  ோநிலங்கள்  ற்றும் 

யூனியன் பிைசத  அைசுகளும் த லவு த ய்யவுள் ன. உணவு 

தோனியங்களுக்கோன சு ோோா் ரூ.45,000 சகோடி கூடுதல் த லரவ  த்திய 

அைசு ஏற்கும். ஒட்டுத ோத்த ோக இத்திட்டத்தின் ைட்தெட்  திப்பு 

ரூ.1,30,794.90 சகோடியோக உள் து. பிஎம்-சைோஷண் திட்டத்தின் 

மூல ோக ைோடு முழுவதும் 11.20 லட் ம் ைள்ளிகளில் ையிலும் 11.80 சகோடி 

 ோணவோா்கள் ைலனரடவோா். 

உள்ளூோா் தைோரு ோதோைம் ச ம்ைடும்: ைண்டிரக கோலங்களில் 

 ோணவோா்களுக்கு சிைப்பு உணவு வழங்குவது ததோடோா்ைோக 

ஆசலோசிக்கப்ைட்டு வருகிைது.  ோணவோா்களுக்கு இயற்ரக  ற்றும் 

சதோட்டங்கள் ததோடோா்ைோன அனுைவத்ரத வழங்குவதற்கோக ைள்ளிகளில் 

ஊட்டச் த்து சதோட்டங்கள் வ ோா்க்கப்ைடும். ைத்தச ோரக அதிக ோகக் 

கோணப்ைடும்  ோவட்டங்களில் உள்   ோணவோா்களுக்குக் கூடுதல் 

ஊட்டச் த்துப் தைோருள்கள் வழங்கப்ைடும். இத்திட்டத்ரத 

அ ல்ைடுத்துவதில் விவ ோய உற்ைத்தியோ ோா் அர ப்புகள், தைண்கள் 

சுயஉதவிக் குழுக்கள் ஈடுைடுத்தப்ைடும். இத்திட்டத்துக்கு உள்ளூோா் 

ைோைம்ைரிய உணவுப் தைோருள்கர ப் ையன்ைடுத்துவதோல் உள்ளூோா் 

தைோரு ோதோைம் ச ம்ைடும்’ என்று குறிப்பிடப்ைட்டுள் து. 

இசிஜிசி நிறுவனத்ரதப் ைங்குச்  ந்ரதயில் ைட்டியலிட ஒப்புதல்: தைோதுத் 

துரை நிறுவன ோன ஏற்று தி கடன் உத்தைவோத நிறுவனத்ரத 

(இசிஜிசி) ைங்குச்  ந்ரதயில் ைட்டியலிட  த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல் 

வழங்கியது. இந்த ைடவடிக்ரக மூல ோக 5 ஆண்டுகளில் ரூ.4,400 

சகோடி வரை முதலீடுகர  ஈோா்க்க  த்திய அைசு திட்டமிட்டுள் து. இது 

ததோடோா்ைோக  த்திய அர ச் ோா் பியூஷ் சகோயல் த ய்தியோ ோா்களிடம் 

கூறுரகயில், ‘‘அடுத்த நிதியோண்டில் இசிஜிசி நிறுவனம் ைங்குச் 

 ந்ரதயில் ைட்டியலிடப்ைடும். எவ்வ வு ைங்குகர  தவளியிடுவது 

என்ைது குறித்து விரைவில் முடிதவடுக்கப்ைடும். அதன்மூலம் கிரடக்கும் 

முதலீட்டுத் ததோரகயோனது, ஏற்று தி நிறுவனங்களுக்குக் கடன்கர  

வழங்கப் ையன்ைடுத்தப்ைடும். 2025-26-ஆம் நிதியோண்டுக்குள் இசிஜிசி 

நிறுவனத்தின் கடன் வழங்கும்  திப்ரை ரூ.1 லட் ம் சகோடியிலிருந்து 

ரூ.2.03 லட் ம் சகோடியோக அதிகரிக்கத் திட்டமிடப்ைட்டுள் து’ ’ 

என்ைோோா். 

என்இஐஏ திட்டத்துக்கு ரூ.1,650 சகோடி: சதசிய ஏற்று தி கோப்பீட்டுக் 

கணக்கு (என்இஐஏ) திட்டத்துக்கு 5 ஆண்டுக்குள் ரூ.1,650 சகோடிரய 

வழங்க  த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல் அளித்தது. இதன்மூலம் 

ரூ.33,000 சகோடி  திப்பிலோன ஏற்று தி திட்டங்கள் ஊக்குவிக்கப்ைடும் 

என்றும், சு ோோா் 2.6 லட் ம் சவரலவோய்ப்புகள் உருவோக்கப்ைடும் 

என்றும்  த்திய அைசு ததரிவித்துள் து. இைட்ரட ையில் ைோரதகளுக்கு 

ஒப்புதல்: குெைோத்தின் ைோஜ்சகோட்- கனோலஸ்,  த்திய பிைசத த்தின் 

நி ச்-ைத்லம் இரடசயயோன ையில் வழித்தடத்ரத இைட்டிப்ைோக்க  த்திய 

அர ச் ைரவ ஒப்புதல் அளித்தது. இது ததோடோா்ைோக  த்திய அைசு 

தவளியிட்ட அறிக்ரகயில், ‘ைோஜ்சகோட்- கனோலஸ் இரடசயயோன 111.20 

கி.மீ. வழித்தடத்ரத இைட்டிப்ைோக்கும் திட்டத்துக்கோக ரூ. 1,168.13 

சகோடிரய த லவிட முடிதவடுக்கப்ைட்டுள் து. 

இந்த வழித்தடத்ரதப் ைல்சவறு நிறுவனங்கள் தங்கள்  ைக்குகர  

எடுத்துச் த ல்லப் ையன்ைடுத்தி வருகின்ைன. எதிோா்கோலத்தில் இந்த 

வழித்தடத்தில் நிலக்கரி, சித ன்ட், உைங்கள், உணவு தோனியங்கள் 

உள்ளிட்டரவ அதிக அ வில் தகோண்டு த ல்லப்ைடும். சுற்றுலோ 

ச ம்ைடும்: நி ச்-ைத்லம் இரடசயயோன 132.92 கி.மீ தூைத்துக்கு 

ரூ.1,184.67 சகோடி த லவில் இைட்ரட ையில் ைோரத அர க்கப்ைடவுள் து. 

இந்த வழித்தடத்தில் மின் நிரலயங்கள், சித ன்ட் ததோழிற் ோரலகள் 

அதிக ோக உள் தோல்  ைக்குப் சைோக்குவைத்து அதிகரிக்கும்; ையணிகள் 

ையில் சைோக்குவைத்து அதிகரித்து சுற்றுலோத் துரையும் ச ம்ைடும். இரு 

திட்டங்களும் 4 ஆண்டுகளில் நிரைவரடயும்’  என்று 

குறிப்பிடப்ைட்டுள் து. 

 

11. இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ரூ.43 லட் ம் சகோடியோக அதிகரிப்பு 

இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ைடப்ைோண்டு  ோோா்ச் இறுதி 

நிலவைப்ைடி ரூ.43 லட் ம் சகோடியோக அதிகரித்துள் து. இதுகுறித்து 

 த்திய நிதியர ச் கம் தவளியிட்டுள்  த ய்திக்குறிப்பில் 

கூறியுள் தோவது: இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ைடப்பு 2021-ஆம் 

ஆண்டு  ோோா்ச்  ோத இறுதி நிலவைப்ைடி 57,000 சகோடி டோலைோக (இந்திய 

 திப்பில் சு ோோா் ரூ.43 லட் ம் சகோடி) அதிகரித்துள் து. இதற்கு முந்ரதய 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்சைோது தவளிைோட்டுக் கடன் அ வோனது கசைோனோ 

தைருக்கடிக்கு இரடயிலும் 2.1  தவீதம்  ட்டுச  மித ோன அ வில் 

அதிகரித்துள் து. கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு  ோோா்ச் இறுதியில் த ோத்த 

உள்ைோட்டு உற்ைத்தியில் 20.6  தவீத ோக இருந்த தவளிைோட்டுக் கடன் 

ைடப்ைோண்டு  ோோா்ச்சில் 21.1  தவீத ோக உயோா்ந்துள் து. இசத 

கோலகட்டத்தில் இந்தக் கடனுக்கோன ஒதுக்கீட்டு விகிதம் 85.6 

 தவீதத்திலிருந்து 101.2  தவீத ோக உயோா்ந்துள் து. 

வழக்க ோக தவளிைோட்டுக் கடனில் டோலோா்  ோோா்ந்த கடசன அதிக அ வில் 

உள் து. த ோத்தக் கடனில் இதன் ைங்களிப்பு 52.1  தவீத ோகும். இரதத் 

ததோடோா்ந்து இந்திய ரூைோய் (33.3  தவீதம்), தயன் (5.8  தவீதம்), 

எஸ்டிஆோா் (4.4  தவீதம்), யூசைோ (3.5  தவீதம்) ஆகியரவ உள் தோக 

நிதியர ச் கம் ததரிவித்துள் து. 

 

12. 38-ஆவது ‘பிைகதி’ கூட்டம்: ரூ.50,000 சகோடி திட்டங்கர  ஆய்வு 

த ய்தோோா் பிைத ோா் ச ோடி 

38-ஆவது ‘பிைகதி’ கூட்டம் பிைத ோா் ைசைந்திை ச ோடி தரலர யில் 

புதன்கிழர  ைரடதைற்ைது. இதில் ரூ.50,000 சகோடி  திப்பில் 

த யல்ைடுத்தப்ைட்டும் வரும் ைல்சவறு திட்டங்கள் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. 

 த்திய  ற்றும்  ோநில அைசுகளின் த யல்திைரன  திப்பிடுவது, அைசின் 

திட்டங்கர  உரிய சைைத்தில் த யல்ைடுத்துதல் ஆகியரவசய ‘பிைகதி’ 

என்று அரழக்கப்ைடுகிைது. கடந்த 2015-இல் இந்த பிைகதி திட்டம் 

ததோடங்கப்ைட்டது. புதன்கிழர  ைரடதைற்ை பிைகதி கூட்டத்தில் 8 

திட்டங்கள் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. இவற்றில் ைோன்கு ையில்சவ அர ச் க 

திட்டங்கள், 2 மின் அர ச் க திட்டங்க ோகும். இது தவிை  ோரலப் 

சைோக்குவைத்து அர ச் கம், வி ோனப் சைோக்குவைத்து அர ச் கத்தின் 

தலோ ஒரு திட்டமும் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. ஒடிஸோ, ஆந்திைம், பிகோோா், 

ெோோா்க்கண்ட்,  த்திய பிைசத ம்,  கோைோஷ்டிைம், ஹரியோணோ ஆகிய 7 

 ோநிலங்களில் ைரடதைறும் இந்த திட்டங்களின் த ோத்த  திப்பு 

ரூ.50,000 சகோடியோகும். இதற்கு முன்பு ைரடதைற்ை 37 பிைகதி 

கூட்டங்களில், ரூ.14.39 லட் ம் சகோடி  திப்பிலோன 297 திட்டங்கள் 

ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. 

 

13. ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரையில் உலக ைோடுகள் உைக்கச் த ோன்னது என்ன? 

ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரையின் 76-ஆவது ஆண்டுக் கூட்டத்தில் தைோது 

விவோதம் த ப். 21-ஆம் சததி ததோடங்கி த ப். 27-ஆம் சததி வரை 

ைரடதைற்ைது. இதில் 100-க்கும் ச ற்ைட்ட ைோடுகளின் தரலவர்கள் 

சைரில் ைங்சகற்று உரையோற்றினர். சு ோர் 60 ைோடுகர ச் ச ர்ந்த 

தரலவர்களின் ைதிவு த ய்யப்ைட்ட விடிசயோ உரை கோதணோலி 



         

    

முரையில் ஒளிைைப்ைப்ைட்டது. கசைோனோ தைருந்ததோற்றிலிருந்து உலகம் 

சிறிது சிறிதோக மீண்டு வரும் நிரலயில் சைைடியோக ைடத்தப்ைட்ட 

இக்கூட்டம் மிக முக்கிய ோனதோக கருதப்ைடுகிைது. இதில், உலக 

ைோடுகளின் தரலவர்கள் தங்கள் உரையில் முக்கிய ோக வலியுறுத்திய 

கருத்துகள்... 

இந்தியோ 

இந்திய பிைத ர் ைசைந்திை ச ோடி ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரை கூட்டத்தில் 

சைைடியோகப் ைங்சகற்று உரையோற்றினோர்.  ர்வசத  தடுப்பூசி 

நிறுவனங்கள் இந்தியோவில் கசைோனோ தடுப்பூசி உற்ைத்திரய 

ச ற்தகோள்  சவண்டும் என அவர் அரழப்பு விடுத்தோர். 

ையங்கைவோதத்துக்கு ஆதைவளிக்கும் ைோடுகளுக்கு அதனோசலசய ஆைத்து 

ஏற்ைடும் என ைோகிஸ்தோரன  ரைமுக ோக ச ோடி குறிப்பிட்டோர். 

இந்சதோ-ைசிபிக் பிைோந்தியத்தில் விரிவோக்க ைடவடிக்ரகயில் ஈடுைட்டு 

வரும் சீனோரவ  ரைமுக ோகச்  ோடிய ச ோடி, தைருங்கடல்கள் 

ைகிைப்ைட்ட ைோைம்ைரியம். அவற்ரை ைோடுகளின் விரிவோக்க 

ைடவடிக்ரகயிலிருந்து ைோதுகோக்க சவண்டும் என்ைோர். பிை ைோடுகளுக்கு 

எதிைோன ையங்கைவோதத் தோக்குதலுக்கு ஆப்கன் ையன்ைடுத்தப்ைடக் 

கூடோது என்ைரத உறுதி த ய்ய  ர்வசத   மூகத்துக்கு அவர் அரழப்பு 

விடுத்தோர். 

அத ரிக்கோ 

சீனோவின் தையரைக் குறிப்பிடோ ல், அந்ைோட்டுடன் அதிகரித்து வரும் 

ைதற்ைம் குறித்த கவரலரய அத ரிக்க அதிைர் செோ ரைடன் 

ஒப்புக்தகோண்டோர். அசதசவர யில், "ைோங்கள் புதிய ைனிப் சைோரைசயோ 

அல்லது பி வுைட்ட உலகத்ரதசயோ விரும்ைவில்ரல' என்ைோர். 

ஆப்கனிலிருந்து அத ரிக்கப் ைரடகள் தவளிசயறியது குறித்து, 

"இரடவிடோத யுத்தத்ரத முடிவுக்கு தகோண்டுவந்துள்ச ோம். உலகம் 

முழுவதும்  க்கர  ச ம்ைடுத்துவதற்கோன புதிய வழிகளில் எங்க து 

திைரன முதலீடு த ய்யும் புதிய  கோப்தத்ரத ததோடங்கியுள்ச ோம்' 

என்ைோர். 

பிரிட்டன் 

ைருவநிரல  ோற்ைம் குறித்த பிைச்ரனக்கு பிரிட்டன் பிைத ர் சைோரிஸ் 

ெோன் ன் முக்கியத்துவம் அளித்தோர். அவர் தனது உரையில், 

"ததோழில்புைட்சிக்கு முந்ரதய நிரலரயவிட உலகின் தவப்ைநிரல 

உயர்ரவ 1.5 டிகிரி த ல்சியஸோக கட்டுப்ைடுத்துவதற்கோன 

 ோற்ைங்கர  உலகம் இப்சைோது ைரடமுரைப்ைடுத்த சவண்டும்' எனக் 

சகட்டுக்தகோண்டோர். 

ஆஸ்திசைலியோ 

ஆஸ்திசைலிய பிைத ர் ஸ்கோட் ச ோரீஸன் தனது ைதிவு த ய்யப்ைட்ட 

உரையில்,  ர்வசத  கூட்டணியின்  திப்ரை வலியுறுத்தினோர். 

அத ரிக்கோ- பிரிட்டன்- ஆஸ்திசைலியோ இரடயிலோன "ஆக்கஸ்' 

கூட்டணிக்கு பிைோன்ஸ் எதிர்ப்பு ததரிவித்துள்  நிரலயில் அவர் 

இக்கருத்ரதக் கூறினோர். 

சீனோ 

அத ரிக்கோவுடன் அதிகரித்து வரும் ைதற்ைத்ரத  ரைமுக ோக தனது 

ைதிவு த ய்யப்ைட்ட உரையில் குறிப்பிட்டோர் சீன அதிைர் ஷி ஜின்பிங். 

"ைோடுகளுக்கு இரடயிலோன  ச் ைவுகள் சைச்சுவோர்த்ரத மூலம் 

ரகயோ ப்ைட சவண்டும். ஒரு ைோட்டின் தவற்றியோனது  ற்தைோரு 

ைோட்டின் சதோல்வியோக கருதப்ைடக் கூடோது. ச ோதரலயும், ஒரு குறிப்பிட்ட 

ைோட்ரட தனிர ப்ைடுத்துவரதயும் உலகத் தரலவர்கள் தவிர்க்க 

சவண்டும்' என்ைோர் அவர். 

ைோகிஸ்தோன் 

ைோகிஸ்தோன் பிைத ர் இம்ைோன் கோனின் ைதிவு த ய்யப்ைட்ட உரையில், 

"ஆப்கோனிஸ்தோனின் இன்ரைய நிரலக்கு ைோகிஸ்தோன் கோைணம் என 

அத ரிக்கோவிலிருந்தும், ஐசைோப்பிய யூனியனிலிருந்தும் 

அைசியல்வோதிகள் குற்ைம் ோட்டுகின்ைனர். இைட்ரட சகோபுை 

தோக்குதலுக்குப் பின்னர் ையங்கைவோதத்துக்கு எதிைோன அத ரிக்கோவின் 

கூட்டணியில் இரணந்தரதயடுத்து, ஆப்கோனிஸ்தோன் தவிை அதிகம் 

ைோதிக்கப்ைட்டது ைோகிஸ்தோன்' என்ைோர். 

இலங்ரக 

இலங்ரகயில்  னித உரிர  மீைல்கள் ைரடதைறுவரத ஐ.ைோ.  னித 

உரிர கள் பிரிவு தரலவர் மிதஷல் ைோச் தலட் அண்ர யில் 

கண்டித்திருந்தோர். அதற்கு ைதிலளிக்கும் வரகயில், ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரை 

கூட்டத்தில் சைசிய அதிைர் சகோத்தைய ைோெைட் , "இலங்ரகயில் 

தமிழர்களுக்கு நீடித்த அர திரய அரடய உள்ைோட்டு அர ப்புகள் 

மூலம் முயற்சிப்ைது அவசியம்' என்ைோர். "அர திரய அரடவது என்ைது 

ததோடர்ச்சியோன த யல்முரை ஆகும். உள்ைோட்டு அர ப்புகளுக்கு 

இதற்கு சைோதிய வோய்ப்ைளிக்க சவண்டும். இந்த அர ப்புகள் த ய்யும் 

ைணிரய தவளி அர ப்புகள்  ோற்றியர க்கக் கூடோது' என அந்ைோட்டு 

தவளியுைவு அர ச் ர் ஜி.எல்.தைரிஸ் கூறியதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

வங்கசத ம் 

வங்கசத  பிைத ர் சஷக் ஹசீனோ தனது உரையில், தடுப்பூசி   நிரல, 

கசைோனோ ததோற்றிலிருந்து நிரலயோன மீட்பு, ைருவநிரல  வோல்கள் 

உள்ளிட்ட 6 அம்  சகோரிக்ரககர  வலியுறுத்தினோர். தங்கள் ைோட்டில் 

தஞ்  ரடந்துள்  சைோஹிங்கயோ அகதிகள் தம் த ோந்த ைோடோன 

மியோன் ருக்கு திரும்ை  ர்வசத   மூகம்  ோத்திய ோன அரனத்து 

ைடவடிக்ரககர யும் ச ற்தகோள்  அவர் அரழப்பு விடுத்தோர். 

ெப்ைோன் 

ெப்ைோன் பிைத ர் சயோஷிஹிசட சுகோ தனது உரையில், "கசைோனோ 

சைோய்த்ததோற்ைோல் உலகம் அ விட முடியோத துயைத்ரத 

எதிர்தகோண்டோலும், சடோக்கிசயோ ஒலிம்பிக் சைோட்டியோனது 

 க்களிரடசய உலக ோவிய ஒற்றுர யின் அரடயோ  ோக 

நிரூபிக்கப்ைட்டது. ஒலிம்பிக் சைோட்டிரய ைடத்துவதில் ைல்சவறு 

கருத்துகள் இருந்தோலும் எங்க து கடர ரய நிரைசவற்றிசனோம்' 

எனப் தைருமிதம் தகோண்டோர். 

ைஷியோ, பிைோன்ஸ் 

ைஷியோ  ோர்பில் அதன் தவளியுைவுத் துரை அர ச் ர் த ர்ஜி வி 

லோவ்சைோவ் கலந்துதகோண்டோர். "ஐ.ைோ.  ோ னத்தின் சைோக்கங்கள், 

சகோட்ைோடுகர  நிரலைோட்ட புதிய ஒருமித்த கருத்ரத எட்டுவதற்கு 

அவர் அரழப்பு விடுத்தோர். பிைோன்ஸ்  ோர்பில் தவளியுைவு அர ச் ர் ெோன் 

ஈவ் தலட்ரியன் ைங்சகற்று, கசைோனோ, ைருவநிரல  ோற்ைம், ைோடுகள் 

இரடயிலோன  ச் ைவுகள் சைோன்ைவற்றுக்கு தீர்வு கோண ைலதைப்பு 

ஒத்துரழப்ரை வலியுறுத்தினோர். 

பிசைஸில் ஏன் முதலில்?  

ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரையின் ஆண்டு கூட்டத்தில் முதலில் உரையோற்றும் 

வோய்ப்பு பிசைஸிலுக்கு வழங்கப்ைடுவது ைோைம்ைரிய ோக உள் து. 

பிசைஸிலுக்கு ஏன் அந்த வோய்ப்பு வழங்கப்ைடுவது என்ைது குறித்து இரு 

கருத்துகள் உள் ன. 1. ஐ.ைோ.  ரை 1945-இல் ததோடங்கப்ைட்டது. 

ஆைம்ைத்தில் அதன் ஆண்டுக் கூட்டத்தில் முதலில் உரையோற்ை எந்த 

ைோடும் தயோைோக இல்ரல. பிசைஸில்தோன் முதலில் உரையோற்ை தோ ோக 

முன்வந்தது. அதுமுதல் பிசைஸிலுக்கு அந்த வோய்ப்பு கிரடத்து வருகிைது. 

2. பிசைஸில் பிைதிநிதி ஓஸ்வோல்சடோ அைன்கோ ஐ.ைோ. தைோதுச்  ரையின் 

முதல் சிைப்புக் கூட்டத்துக்கு தரலர  வகித்தோர். தைோதுச்  ரையின் 

இைண்டோவது கூட்டத்துக்கும் அவசை தரலவைோகத் 

சதர்ந்ததடுக்கப்ைட்டோர். அதுமுதல் பிசைஸிலுக்கு முதல் வோய்ப்பு 

வழங்கப்ைடுகிைது. 

 


