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அமெரிக்க ஆளுமெகளான இந்தியர்கள் 

சுருக்கம்:   
❖ அமெரிக்காவின் புதிய அதிபர் ஜ ா மபடன் அமெரிக்காவில் 

வாழும் இந்திய வம்சாவளிகளில் குமைந்தது 20 ஜபர்களுக்கு 

அமெரிக்க அரசு நிர்வாகத்தில் முக்கியப் மபாறுப்புகளுக்காகத் 

ஜதர்வு மசய்துள்ளார். இந்த 20 நபர்களில் 13 ஜபர்கள் இந்திய 

வம்சாவளி மபண்களாவர்.  

❖ மபடன் மதரிவு மசய்தவர்களில் இரண்டு காஷ்மீர் 

மபண்களும் அடக்கம்.  கடந்த  னவரி 20 -ஆம் ஜததி 

அமெரிக்க அதிபரான ஜ ா மபடன் அமெரிக்காவின் 46-ஆவது அதிபர் ஆனார்.  
 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ அமெரிக்க சரித்திரத்தில் முதல் முமையாகப் மபண் ஒருவர் துமைஅதிபராகப் மபாறுப்பு 

ஏற்றுள்ளார். அந்தப் மபருமெமய மபற்ைவர் இந்திய வம்சாவளிமயச் ஜசர்ந்த 56 வயதான கெலா 

ஹாரிஸ் .  
❖ அமெரிக்க ெக்கள் மதாமகயில் இந்திய வம்சாவளியினர் ஒரு சதவீதம் உள்ளனர். இருந்தாலும், 

இதுவமர எந்த அமெரிக்க அதிபரும் இந்திய வம்சாவளியினருக்கு வழங்காத முக்கியத்துவத்மத 

ஜ ா மபடன் அளித்துள்ளார். 
❖ முந்மதய அமெரிக்க அதிபர்கள் ஒரு சில இந்திய வம்சாவளியினருக்கு ெட்டுஜெ நிர்வாகப் 

மபாறுப்புகமள வழங்கி வந்துள்ளனர். மபடன் அந்த ெரபிலிருந்து விலகி 20 ஜபர்கமளத் 

ஜதர்ந்மதடுத்துள்ளார். 
❖ ஜதர்வு மசய்திருக்கும் 20 இந்திய வம்சாவளியினரில் 17 ஜபர்களுக்கு வானளாவிய அதிகாரம் 

குவிந்திருக்கும் மவள்மளொளிமக நிர்வாகத்தில் ஜநரடி மதாடர்புமடயவர்கள் இது ஒரு 

ெகத்தான ொற்ைம். 
❖ மபடனின் இந்த இந்திய ஆதரவு நிமல, கெலா ஹாரிûஸ துமை அதிபராகத் மதரிவு 

மசய்ததிலிருந்து மவளிப்பமடயாகத் மதரிய ஆரம்பித்துவிட்டது.  டாக்டர் விஜவக் மூர்த்தி 

என்பவமர மபடன் அமெரிக்க அறுமவ சிகிச்மச ெருத்துவ அமெப்பின் தமலவராக்கியுள்ளார்.  
❖ தமிழ்நாடு வம்சாவளிமயச் ஜசர்ந்த அமெரிக்க நாட்டவர். அமெரிக்க ஜதசிய மபாருளாதாரக் 

குழுெத்தின் துமை இயக்குநராகப் மபாறுப்பு ஏற்பவர் பரத் ராெமூர்த்தி. 
❖ ஒபாொ அமெரிக்க அதிபராக இருந்தஜபாது அதிபரது அலுவலகத்தில் துமை இயக்குநராக இருந்த 

கவுதம் ராகவன் மபடன் நிர்வாகத்தில் பங்ஜகற்க மீண்டும் மவள்மள ொளிமகக்கு 

வந்திருக்கிைார். 
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நாட்டின் அந்நிய மசலாவணி -சரிந்தது  

சுருக்கம்:   
❖ நாட்டின் அந்நியச் மசலாவணி மகயிருப்பு 62,227 ஜகாடி 

டாலராக சரிவமடந்ததாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 

மதரிவித்துள்ளது.   

❖ உக்மரன் மீதான ரஷியாவின் ஜபாாோா் காரைொக சாோா்வஜதச 

அளவில் பங்குச் சந்மதகள் மதாடர் ஏற்ை இைக்கத்மதச் சந்தித்து 

வருகின்ைன.   

❖ முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீடுகமளத் மதாடாோா்ந்து திரும்பப் 

மபற்று வருகின்ைனர். அதன் காரைொக மவளிநாட்டு முதலீடுகளும் மவளிஜயறி வருகின்ைன. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ கடந்த நவம்பர் 19-ம் ஜததி நிலவரப்படி இந்தியாவின் அந்நிய மசலாவணி மகயிருப்பு 640.4 

பில்லியன் டாலராக உள்ளது. அந்நிய மசலாவணி மகயிருப்மப அதிகம் மகாண்டிருக்கும்.  

❖ நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 4-ம்இடத்தில் உள்ளது. சீனா,  ப்பான்சுவிட்சர்லாந்து ஆகியமவ 

முதல் 3 இடங்களில் உள்ளன. 

❖ 2014-15 முதல் 2020-21 வமரயிலான ஏழு ஆண்டுகளில் மபட்ஜராலியப் மபாருட்கள் மூலம் 

ரூ.16.7 லட்சம் ஜகாடி கலால் வரி மபைப்பட்டுள்ளது.  

❖ 2013-14-ல் மபட்ஜரால் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ.9.2, டீசலுக்கு ரூ.3.46 ஆக இருந்தது. 

தற்ஜபாது இது முமைஜய ரூ.27.9, ரூ.21.80 ஆக உள்ளது 

❖ கச்சா எண்மைய் விமல சாோா்வஜதச அளவில் அதிகரித்துள்ளது. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான 

ரூபாயின் ெதிப்பும் சரிவமடந்துள்ளது. 

❖  இந்நிமலயில், கடந்த 11-ஆம் ஜததியுடன் நிமைவமடந்த வாரத்தில் நாட்டின் அந்நியச் 

மசலாவணி மகயிருப்பு 964.6 ஜகாடி டாலாோா் அளவுக்கு சரிந்ததாக ஆாோா்பிஐ மதரிவித்தது. அந்நியச் 

மசலாவணி மகயிருப்பு 62,227.5 ஜகாடி அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.   

❖ யூஜரா, பவுண்ட், மயன் உள்ளிட்ட மவளிநாட்டு மசலாவணி மசாத்துகளில் (எஃப்சிஏ) ஏற்பட்ட 

சரிஜவ அந்நியச் மசலாவணி மகயிருப்பு குமைந்ததற்கு முக்கியக் காரைொகக் கூைப்பட்டுள்ளது. 

கைக்கீட்டு வாரத்தில் எஃப்சிஏ மகயிருப்பு 1,110.8 ஜகாடி டாலாோா் அளவுக்கு சரிந்து 55,435.9 ஜகாடி 

டாலராக உள்ளது.  

❖  தங்கத்தின் மகயிருப்பு 152.2 ஜகாடி டாலாோா் உயாோா்ந்து 4,384.2 ஜகாடி அமெரிக்க டாலராக 

அதிகரித்தது. சாோா்வஜதச நிதியத்தில் (ஐஎம்எஃப்) இந்தியாவின் மகயிருப்பு 514.6 ஜகாடி டாலராகக் 

குமைந்துள்ளது. 

 

இந்தியா-ஆஸ்திஜரலியா - ‘இந்த்ஆஸ்எக்டா’வர்த்தக ஒப்பந்தம்  

சுருக்கம்:   
❖ இந்தியா-ஆஸ்திஜரலியா இமடஜய மபாருளாதார 

ஒத்துமழப்பு ெற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் பிரதெர் ஜொடி 

முன்னிமலயில் இன்று மகமயழுத்தானது.  

❖ இந்தியா-ஆஸ்திஜரலியா மபாருளாதார ஒத்துமழப்பு 

ெற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் (இந்த்ஆஸ் எக்டா) ெத்திய 

வர்த்தகம், மதாழில்துமை அமெச்சர் பியூஷ் ஜகாயல் ெற்றும் ஆஸ்திஜரலிய வர்த்தகம் ெற்றும் 

முதலீட்டு துமை அமெச்சர் டான் மடஹான் ஆகிஜயார் மகமயழுத்திட்டனர். 
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முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ குறுகிய காலத்தில் இந்த்ஆஸ் எக்டா ஒப்பந்தத்தில் மகமயழுத்திட்டது இரு நாடுகளுக்கும் 

இமடஜய உள்ள பரஸ்பர நம்பிக்மகயின் ஆழத்மத பிரதிபலிக்கிைது.  

❖ இரு நாடுகளும் இந்த வாய்ப்புகமள முழுமெயாகப் பயன்படுத்திக்மகாள்ள இந்த ஒப்பந்தம் 

உதவும். இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் நிமலத்தன்மெக்கு பங்களிக்க முடியும். 

❖ இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திஜரலியாவுக்கும் இமடயில் ொைவர்கள், மதாழில் வல்லுநர்கள் ெற்றும் 

சுற்றுலாப் பயணிகளின் பரிொற்ைத்மத இந்த ஒப்பந்தம் எளிதாக்கும், உைவுகமள ஜெலும் 

வலுப்படுத்தும்.  

❖ உலகக் ஜகாப்மப இறுதிப் ஜபாட்டிமய முன்னிட்டு ஆஸ்திஜரலிய ெகளிர் கிரிக்மகட் அணிக்கு 

வாழ்த்துகள். 

❖ சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இரு நாட்டிற்கும் இமடஜயயான குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான ஒத்துமழப்பு 

ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திஜரலியாவுக்கும் இமடஜய வளர்ந்து வரும் உைவில் 

ெற்மைாரு மெல் கல்லாக இந்த்ஆஸ் எக்டா ஒப்பந்தம் உள்ளது. 

❖ வர்த்தகம் ெற்றும் மபாருளாதார ஒத்துமழப்மபத் தவிர, ஜவமல, படிப்பு ெற்றும் பயை 

வாய்ப்புகமள விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் இரு நாட்டு ெக்களுக்கும் இமடஜயயான அன்பான 

ெற்றும் மநருக்கொன உைவுகமள ஒப்பந்தம் ஜெலும் ஆழப்படுத்தும். 

 

இலங்மகக்கு இந்தியா 40 ஆயிரம் டன் மபட்ஜரால், டீசல் வினிஜயாகம் 

சுருக்கம்:   
❖ இலங்மகயில் கடுமெயான அன்னியச்மசலாவணி தட்டுப்பாடு 

உள்ளது. இதன் காரைொக இைக்குெதி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖  இைக்குெதி கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அத்தியாவசியப் 

மபாருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.   

❖ கடுமெயான எரிமபாருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிைது. இந்த 

எரிமபாருள் தட்டுப்பாட்மட சொளிப்பதற்காக அந்த நாட்டுக்கு 

இந்தியா 40 ஆயிரம் டன் டீசல், மபட்ஜராமல ஜநற்று வினிஜயாகம் மசய்தது. 

❖ ஜபாராட்டங்கமள கட்டுப்படுத்த இலங்மக முழுவதும் ஊரடங்கு அெல் மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இலங்மகயின் உைவு தட்டுப்பாட்மட ஜபாக்க 40,000 டன் அரிசிமய இந்தியா அனுப்புகிைது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ இலங்மகயில் கடுமெயான மபாருளாதார மநருக்கடி ஏற்பட்டு, அத்தியாவசிய மபாருட்களுக்கு 

தட்டுப்பாடு நிலவுகிைது.  

❖ உைவு தானியங்கள், மபட்ஜரால், டீசல் விமல கணிசொக உயர்ந்துள்ளது. நாள்ஜதாறும் 13 ெணி 

ஜநரம் வமர மின்மவட்டு ஏற்படுகிைது  இலங்மக அரமச கண்டித்து ொகாை சமபகள், 

உள்ளாட்சி அமெப்பு அமெச்சர் ஜராஷன் ரைசிங்க ஜநற்று பதவிமய ராஜினாொ மசய்தார். 

❖ "அத்தியாவசிய ஜதமவகளுக்காக ெட்டுஜெ ெக்கள் மவளிஜய மசல்லலாம். ெக்களின் பாதுகாப்பு, 

நாட்டின் அமெதி, மபாதுெக்களுக்கு அத்தியாவசிய மபாருட்கமள வழங்குவதற்கு ஏதுவாக 

ஊரடங்கு அெல் மசய்யப்பட்டிருக்கிைது" என்று இலங்மக அரசு விளக்கம் அளித் துள்ளது. 

❖ இலங்மகயின் உைவு தட்டுப் பாட்மட ஜபாக்க அந்த நாட்டுக்கு இந்தியா சார்பில் 3 லட்சம் டன் 

அரிசி அனுப்பப்பட உள்ளது. இதில் முதல்கட்டொக 40,000 டன் அரிசி அனுப்பப்படுகிைது. 
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❖ மதன்னிந்திய துமைமுகங்களில் இருந்து இலங்மகக்கு சரக்கு கப்பல்கள் மூலம் அரிசி அனுப்பும் 

நடவடிக்மக மதாடங்கப்பட்டிருக்கிைது. அடுத்த சில நாட்களில் சரக்கு கப்பல்கள் இலங்மகமய 

மசன்ைமடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.  

❖ இந்தியா சார்பில் சரக்கு கப்பலில் அனுப்பி மவக்கப்பட்ட 40,000 டன் டீசல் இலங்மகமய 

மசன்ைமடந்துள்ளது. 

❖ சீனா, இலங்மகயுடன் கடந்த 1952 டிசம்பர் 18-ம் ஜததி ரப்பர்- அரிசி ஒப்பந்தத்மத ஏற்படுத்தியது. 

இதன்படி இலங்மகயிடம் இருந்து கூடுதல் விமலக்கு ரப்பமர மகாள்முதல் மசய்த சீன அரசு, 

குமைந்த விமலயில் இலங்மகக்கு அரிசி வழங்கியது. 

 

காற்ைாமலகளுக்கு அருகில் 'ஜசாலார்' மின் உற்பத்தி திட்டம் 

சுருக்கம்:   
❖ காற்ைாமலகள் நிறுவப்பட்டுள்ள கன்னியாகுெரி - முப்பந்தல் 

உள்ளிட்ட இடங்களில், 'ஜசாலார்' எனப்படும், சூரியசக்தி மின் 

நிமலயங்கள் அமெக்க, தமிழக மின் வாரியம் முடிவு மசய்து 

உள்ளது. 

❖ தமிழகத்தில், 8,606 மெகா வாட் திைனில் காற்ைாமல மின் 

நிமலயங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அதில், 17 மெகா வாட் திைன் 

உமடய மின் நிமலயங்கள் ெட்டுஜெ, மின் வாரியத்திற்கு மசாந்தொனமவ. ெற்ைமவ, தனியார் 

நிறுவனங்களால் அமெக்கப்பட்டு உள்ளன. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ ஜெ ொதம் முதல் மசப்., வமர காற்ைாமல சீசன். அந்த காலத்தில் ெட்டும், காற்ைாமலகளில் இருந்து, 

அதிக மின்சாரம் கிமடக்கும். 

❖  கன்னியாகுெரி ொவட்டம், முப்பந்தல்.ெதுமரயில், புலியங்குளம்; துாத்துக்குடியில், முள்ளக்காடு, 

கயத்தாறு; திருப்பூரில், ஜகதானுார்; ஜகாமவயில், சுல்தான்ஜபட்மட ஆகிய இடங்களில் 

காற்ைாமலகமள வாரியம் அமெந்துள்ளது 

❖ 1990 காலகட்டத்தில் அமெக்கப்பட்டமவ. அவற்றில் இருந்து மிகவும் குமைந்தளவில் தான் 

மின்சாரம் கிமடக்கிைது.  

❖ மின் வாரியத்தின் காற்ைாமலகள் அமெந்துள்ள வளாகங்களில், பல ஏக்கரில் காலி இடங்கள் 

உள்ளன.தனியார் நிறுவனங்கள், தங்களின் காற்ைாமலகள் அருகில் உள்ள காலி இடங்களில், 

சூரியசக்தி மின் நிமலயங்கள் அமெக்கின்ைன. இதனால் ஆண்டுக்கு, 300 நாட்களுக்கு ஜெலாக 

சூரியசக்தி மின்சாரம் கிமடக்கிைது. 

❖ முப்பந்தல், கயத்தாறு, சுல்தான்ஜபட்மட, ஜகதானுார் ஆகிய இடங்களில் உள்ள 

காற்ைாமலகளுக்கு அருகில், சூரியசக்தி மின் நிமலயங்கள் அமெக்க, மின் வாரியம் முடிவு 

மசய்துள்ளது.  

❖ காற்ைாமலகளில் உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்மத எடுத்து மசல்ல, ஏற்கனஜவ மின் வழித்தட 

கட்டமெப்புகள் உள்ளன. இதனால், அந்த இடங்களில் சூரியசக்தி மின் நிமலயங்கள் அமெக்கும் 

ஜபாது, மின் வழித்தடங்களுக்கு அதிக மசலவாகாது. 

❖ பல ஆண்டுகளுக்கு முன் மிக குமைந்த திைனில் அமெக்கப்பட்ட காற்ைாமலகளுக்கு பதிலாக, 

அதிக திைன் உமடய காற்ைாமல மின் நிமலயங்கமள அமெக்கவும், மின் வாரியம் திட்டமிட்டு 

உள்ளது.இதனால், ஒஜர இடத்தில் பகலில் சூரியசக்தி மின்சாரமும், இரவில் காற்ைாமல 

மின்சாரமும் கிமடக்கும். இரண்டு வமக மின்சாரமும் சுற்றுச்சூழமல பாதிக்காது .  

தேசிய சசய்திகள் 
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வி ய கரிசல் குளம் அகழாய்வு 

சுருக்கம்:   
 

❖ ராெநாதபுரம் ொவட்டம் ெண்டபம் யூனியன் அழகன்குளம் 

கிராெம் வங்கக்கடலும், மவமக நதியும் சங்கமிக்கும் 

முகத்துவாரம் அமெயப்மபற்ை ஊர். அரசு ஜெல்நிமலப்பள்ளி 

வளாகத்தில் கடந்த 1986–87–ம் ஆண்டு அகழாய்வு பணிகள் 

ஜெற்மகாள்ளப்பட்டது.  

❖ சிவப்பு நிை பாமன ஓடுகள், ஜராென் நாட்டு ெதுக்குடுமவகள், 

கி.பி. 4–ம் நூற்ைாண்மட ஜசர்ந்த ஜராொனிய காசு, 

எலும்பினால் மசய்யப்பட்ட சீப்பு, ஜொதிரம் ஜபான்ை மபாருட்கள் 

கண்மடடுக்கப்பட்டன. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ ஆய்வு மசய்த ஜபாது அமவ சுொர் 2 ஆயிரத்து 360 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உள்ளமவ என்பது 

மதரியவந்துள்ளது.  1990–91, 1993–94, 1995–96, 1997 என பல்ஜவறு காலகட்டங்களில் இந்த 

அகழாய்வு பணிகள் ஜெற்மகாள்ளப்பட்டன.  

❖ பண்மடய தமிழ் எழுத்துக்கள், ஹரப்பா நாகரீக காலத்தில் இருந்த பகமடக்காய், சங்க கால 

பாண்டியர்கள் உருவம் மபாறித்த மசம்பு காசு, விமல உயர்ந்த கல்ெணி நமககள், சங்கு 

வமளயல்கள், ஜராொனிய நாட்டு கப்பல் உருவம் மபாறிக்கப்பட்ட மபாருட்கள், இரும்பு வாள், 

கட்டிடத்தின் தமரப்பகுதி ஜபான்ைமவ கிமடத்தன. 

❖  ஜராொனிய நாட்டுடன் அழகன்குளத்துக்கு இருந்த வணிக மதாடர்பு உறுதி மசய்யப்பட்டது. 

 அகழாய்வில் எடுக்கப்பட்ட மபாருட்கள் அமனத்தும் இங்கிருந்து எடுத்து மசல்லப்பட்டு அமவ 

தற்ஜபாது எங்குள்ளது என்ை விவரங்கள் மதரியாத நிமல இருந்து வருகிைது.  

❖ அகழாய்வு பணிகள் நடந்ததற்கான எவ்வித தடயங்களும் இல்லாெல் உள்ளது. இதனால் 

அழகன்குளம் வரும் சுற்றுலா பயணிகள், ொைவர்கள் ஏொற்ைத்துடன் திரும்பிச்மசல்கின்ைனர்.  

❖ இந்த நிமலயில் கடந்த 2016–17ம் ஆண்டு நீண்ட இமடமவளிக்கு பின்பு மீண்டும் 

அழகன்குளத்தில் அகழாய்வு பணிகள் ஜெற்மகாள்ளப்பட்டன. 

❖  அதிகொக 13 ஆயிரத்துக்கும் ஜெற்பட்ட பழங்கால மபாருட்கள் கண்மடடுக்கப்பட்டன. தமிழகத்தில் 

இதுவமர கிமடக்காத சிலுமவ மபாறித்த முத்திமர, இரும்பு மபாருட்கள் தயாரிக்கும் 

மகால்லம்பட்டமை, சங்குகள், உமைகிைறு, தீட்டுக்கல் ஜபான்ைமவ கிமடத்தன.  

 

காஷ்மீர் பண்டிட்கள் ெறுவாழ்வு ெஜசாதா: 

சுருக்கம்:   
❖ கடந்த 1990-களில் தீவிரவாதத் தால் காஷ்மீமர விட்டு 

லட்சக்கைக்கான பண்டிட் சமூகத்தினர் மவளிஜயற்ைப்பட்டனர்.  

❖ ‘காஷ்மீர் பண்டிட்கள் (உதவி, ெறுசீரமெப்பு, ெறுவாழ்வு ெற்றும் 

மீள்குடிஜயற்ைம்) சட்டம் 2022' என்ை தமலப்பில் 

ொநிலங்களமவயில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் விஜவக் தன்கா 

ஜநற்று முன்தினம் தனிநபர் ெஜசாதா மகாண்டு வந்தார். 

http://www.shanmugamiasacademy.in/


Contact : 9994146662 / 9994427714 www.iasipstnpsc.com / www.shanmugamiasacademy.in 

SHANMUGAM IAS ACADEMY® 
 

               ISO 9001:2015  YOU DREAM…!  OUR RESPONSE…! 
 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ பண்டிட் சமூகத்தினருக்கு சமூக, அரசியல் ெற்றும் மபாருளாதார ெறுவாழ்வு அளிப்பது, 

அவர்களின் மசாத்துகமள பாதுகாப்பது, அவர் களின் கலாச்சார பாரம்பரியத்மத மீட்மடடுப்பது, 

பாதுகாப்மப உறுதிமசய்வது, அவர்களுக்கு ெறுவாழ்வு ெற்றும் மீள்குடிஜயற்ை நிதி வழங்குவது 

ஆகியவற்றுக்கு இந்த ெஜசாதா வமக மசய்கிைது. 

❖ ஜெலும் 1988 மதாடங்கி, காஷ்மீர் பள்ளத் தாக்கில் பண்டிட்களுக்கு எதிரான அட்டூழியங்கள் 

ெற்றும் அவலங்கள் மதாடர்பான அமனத்து நிகழ்வுகமளயும் ஆவைப்படுத்தும் ஒரு மவள்மள 

அறிக்மக மவளியிடுவதும் ெஜசாதாவில் அடங்கும். 

❖ உச்ச நீதிென்ை மூத்த வழக் கறிஞரான விஜவக் தன்கா  ூன் ொதம் எம்.பி. பதவியில் இருந்து 

ஓய்வு மபறுகிைார். 

❖ ெ.பி.யில் இருந்து காங்கிரஸ் மீண்டும் ஜதர்வு மசய்யாவிட்டால் இந்த ெஜசாதா காலாவதியாகிவிடும். 

❖ காஷ்மீர் பண்டிட் சமூகத்மத வழிநடத்தும் ஒரு பிரதான அமெப்பான பனுன் காஷ்மீரின் மூத்த 

தமலவர் டாக்டர் அக்னிஜஷகர், "ெத்திய அரசு இதுஜபான்ை ஒரு வரலாற்று முடிமவ 2019 ஆகஸ்ட் 

5 அன்று எடுத்தது. ஆனால், கடந்த ஒரு வருடொக காஷ்மீர் பண்டிட்களின் ெறுவாழ்வுக்காக அரசு 

இதுவமர எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்மல. " 

சங்க கால பாண்டிய ென்னர்களின் நாையங்கள் 

சுருக்கம்:   
❖ தூத்துக்குடி ொவட்டம் ஆதிச்சநல்லூரில் மதால்லியல் துமை 

சார்பில் அகழாய்வு பணிகள் நமடமபற்று வருகிைது. 146 

ஆண்டு கால அகழாய்வு வரலாற்றில் முதல்முமையாக 

சங்ககால பாண்டிய ென்னர்களின் நாையங்கள் 

கண்மடடுக்கப்பட்டது.   

❖ தமிழர் வரலாற்மை மீள் உருவாக்கம் மசய்யும் வமகயில், 

கீழடியில் அகழாய்வுகள் ஒரு பக்கம் நடந்து மகாண்ஜட 

இருப்பமதப் ஜபாலஜவ, ஜவறு பல வடிவங்களிலும் வரலாற்று ஆய்வுகள் தமிழகத்தில் நடந்து 

வருகின்ைன.  

❖  குறிப்பிடத்தக்க ஆய்வுகளாக கல்மவட்டு ெற்றும் நாைய ஆய்வுகள் உள்ளன.நாையத்தில் கடல் 

ஆமெகள் உருவம், ெரம், யாமன, மீன்களின் உருவம் மபாறிக்கப்பட்டுள்ளது.    

❖ ஜகாமவயில் உலகத் தமிழ்ச் மசம்மொழி ொநாட்மடமயாட்டி, மகாடிசியா வளாகத்தில் பல்ஜவறு 

தமலப்புகளில், தமிழ் ஆய்வரங்குகள் நடந்து வருகின்ைன. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ நாையவியல் துமையில், சங்ககால ஜசாழர் நாையத்தில் முதல் முமையாக ஒரு ெனித உருவம் 

தற்ஜபாது கண்டறியப்பட்டு உள்ளது.  

❖ கி.மு. 4ஆம் நூற்ைாண்டில் மதாடங்கி, கி.பி.1867ஆம் ஆண்டு வமரயில் தமிழகத்மத ஆண்ட 

பல்ஜவறு அரசர்களும் தங்கள் நாையங்கமள மவளியிட்டு உள்ளனர். 

❖  கி.மு. 4ஆம் நூற்ைாண்டு முதல் கி.பி. 3ஆம் நூற்ைாண்டு வமரயிலான சங்க காலத்தில் 

தமிழகத்தில் புழங்கிய நாையங்கள் 'சங்க காலத் தமிழகக் காசுகள்' என்று அமழக்கப்படுகின்ைன. 

❖ நாையங்கள் மபரும்பாலும் மசம்பினால் மசய்யப்பட்டமவ, சதுர வடிவானமவ. அரிதாக மவள்ளி 

நாையங்களும், வட்ட வடிவ நாையங்களும் கிமடப்பது உண்டு. 

❖  வட்ட வடிவ நாையங்கள் கி.பி. 1-3ஆம் நூற்ைாண்டில் மவளியான பிற்பகுதி சங்க கால 

நாையங்களாக கருதப்படுகின்ைன . 

❖ சங்க கால நாையங்களில், சங்க கால ஜசரர்கள் மவளியிட்ட நாையங்கள், சங்க காலப் 

பாண்டியர்கள் மவளியிட்ட நாையங்கள், சங்க கால ஜசாழர்கள் மவளியிட்ட நாையங்கள், 

ெமலயொன் என்ை குறுநில ென்னர் மவளியிட்ட நாையங்கள், அதிரன் எதிரான் ஜசந்தன் என்ை 
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ஒரு குறிப்பிட்ட குறுநில ென்னன் மவளியிட்ட நாையங்கள் என்று மொத்தம் 5 வமகயான 

நாையங்கள் கிமடத்துள்ளன. 

இலங்மக:அரிசி அரசியல் 

சுருக்கம்:   
❖ இலங்மக ெக்களுக்கு நியாயொன விமலயில் அரிசி 

வழங்குவ தற்குத் ஜதமவயான அரிசிமய இைக்குெதி 

மசய்ய அமெச்சரமவ அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.   

❖ இந்தியாவிலிருந்து 300,000 மெற்றிக் மதான் அரிசிமய 

விமரவாக இைக்குெதி மசய்வதற்கு வர்த்தக அமெச்சர் 

முன்மவத்த ஜயாசமனக்கு அமெச்சரமவ அங்கீகாரம் 

வழங்கியுள்ளது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ 1948இல் இலங்மக தனது அபிவிருத்திப் பயைத்மத ஆரம்பித்தஜபாது ஏமனய காலனித்துவ 

நாடுகளுக்கு அமெந்திராத சில அடிப்பமட நிபந்தமகமளப் பூர்த்தி மசய்து மகாண்டிருந்தது 

என்பது மவளிப்பமடயானது தான்.  

❖ ஆனால் அஜதஜவமள ஒரு சுதந்திர நாடாக முன்ஜனாக்கி நகருவதில் இலங்மகக்கு எவ்வித 

சவால்களும் இருக்கவில்மல என்பது அதன் அர்த்தெல்ல. வாய்ப்புகமளப் ஜபான்ஜை 

சவால்கமளயும் எதிர்மகாள்ள ஜநர்ந்தது.   

❖ 1950களில் உலக உைவுப் மபாருள்விமலகள் சடுதியாக அதிகரித்துச் மசன்ைன. இதனால் 

உைவு இைக்குெதிக்காகப் மபருந்மதாமகப் பைத்மத மசலவிட ஜநர்ந்தது. சனத்மதாமக 

அதிகரிப்பு எரியும் மநருப்பில் எண்மைமய ஊற்றியது. ொனிய விமலயில் உைவுப் பங்கீட்டுத் 

திட்டம் அதற்கு காற்று ஊதி மபருமநருப்பாக்கியது. உைவு ொனியத்திற்கான அரசாங்க 

மசலவீடுகள் அதிகரித்துச் மசன்ைன. 

❖ சம்பா அரிசிக்குப் பதிலாக இரு இலட்சம் மெற்றிக் மதான் நாட்டு அரிசியும் ஒரு இலட்சம் மெட்ரிக் 

மதான்  GR 11 (Short Grain Rice) அரிசியும் இைக்குெதி மசய்யப்படும்.  

❖ மவளிச்சந்மதயில் ஜபாதுொன அளவு அரிசி இருப்மப ஜபணும் வமகயில் அரிசிமய இைக்குெதி 

மசய்ய வர்த்தக அமெச்சர் பந்துல குைவர்தன முன்மொழிந்துள்ளார். 

❖ இரசாயன உரத் திட்டம் ஒரு நல்ல ஜவமலத்திட்டம் எனவும், ஆனால் அதன் முடிவுகமள 

தற்ஜபாது காைக் கூடியதாக அமெந்துள்ளதாக முன்னணி வர்த்தகர் டட்லி சிறிஜசன 

மதரிவித்துள்ளார். 

❖ தற்ஜபாமதய அரிசியின் விமல ஜெலும் உயராது என்றும் இதுஜவ அதிகபட்ச விமலயாக 

இருக்கும் என்றும் அவர் மதரிவித்துள்ளார். 

❖ அரிசியின் விமலமயக் கட்டுப்படுத்த அதிகள வில் மநல் பயிரிட ஜவண்டும் என்றும், ஆனால் 

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மநல் உற்பத்தி குமைவுக்கான மபாறுப்மபத் தான் ஏற்க முடியாது என்றும், 

அது தனது பிரச்சிமன யல்ல என்றும் அவர் மதரிவித்துள்ளார்.  
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முதல் அகல ரயில் பாமத  

சுருக்கம்:   
❖ ஜநபாள எல்மலயில் இருந்து 1 கி.மீ., மதாமலவில் பீஹாரின் ம யநகர் உள்ளது . கடந்த, 1937ல் 

ம யநகர் ெற்றும் ஜநபாளத் தின் பி ல்புரா இமடஜய 66.7 கி.மீ., துாரத் துக்கு ரயில் ஜசமவ 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

❖ ஜநபாளம் இமடஜய, முதல் அகல ரயில் ஜசமவமய பிரதெர் ஜொடி ெற்றும் ஜநபாள பிரதெர் ஜஷர் 

பகதுார் டியூபா ஜநற்று மகாடியமசத்து துவக்கி மவத்தனர்.மூன்று நாள் பயைொக டில்லி 

வந்துள்ள ஜநபாள பிரதெர் ஜஷர் பகதுார் டியூபா, பிரதெர் ஜொடிமய ஜநற்று சந்தித்துப் ஜபசினார். 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ 2001ல் ஜநபாளத்தில் ஏற்பட்ட மவள்ளம் காரைொக ரயில் ஜசமவ நிறுத்தப்பட்டது .  

❖ ம யநகர் - பி ல் புரா குறுகிய ரயில் தடத்மத , அகல ரயில் பாமதயாக ொற்ை இந்தியா, 1,000 

ஜகாடி ரூபாய் மசலவு மசய்துள்ளது .  

❖ பீஹாரின் ம யநகர் ெற்றும் ஜநபாளத்தின் குர்தா இமடயிலான 34.9 கி.மீ., துாரம் அகல ரயில் 

பாமதயாக ொற்ைப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஜநபாளத்தில் ரயில்ஜவ, மின்சாரம் ஆகிய துமைகள் மதாடர்பாக நான்கு ஒப்பந்தங்கள் 

மகமயழுத்தாகின. இரு தரப்பு ஜபச்சுக்கு பின், ஜொடி, ஜஷர் பகதுார் டியூபா இருவரும், 'வீடிஜயா 

கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக பீஹாரின் ம யநகரில் இருந்து, ஜநபாளத்தின் குர்தா வமரயிலான முதல் 

அகல பயணியர் ரயில் ஜசமவமய மகாடியமசத்து துவக்கி மவத்தனர்.  

❖  ஜநபாளத்தில், இந்தியாவின் 'ரூஜப கார்டு' பைப் பரிவர்த்தமன ஜசமவயும், மின் பகிர்ொன 

திட்டமும் துவக்கி மவக்கப்பட்டன.  இரு நாடுகள் சார்பாக கூட்டறிக்மக மவளியிடப்பட்டது.  

❖ இந்தியா - ஜநபாளம் இமடஜய உள்ள தனித்தன்மெ வாய்ந்த உைவு உலகில் ஜவறு எங்கும் 

காைாதது என, ஜொடி மதரிவித்துள்ளார். ஜநபாளத்தின் அமெதி, வளம், வளர்ச்சிக்கு இந்தியா 

மதாடர்ந்து உதவும். 

❖ இந்த வழித்தடத்தில், 127 சிறிய ெற்றும் 15 மபரிய பாலங்கள் உள்ளன குர்தாவில் இருந்து பி ல்புரா 

வமரயிலான, 17 கி.மீ., துாரத்மத அகல ரயில் பாமதயாக ொற்றும் பணி நடந்து வருகிைது . 

❖ ஜநபாள அரசு, மகாங்கன் ரயில் நிறுவனத்திடம் இருந்து, 100 ஜகாடி ரூபாய்க்கு இரு ரயில்கமள 

வாங்கியுள்ளது . 

 

டி ஆர் டி ஓ உருவாகியுள்ள முமன திருப்பி சுடும் ஆயுதம்  

சுருக்கம்:   
❖ மநருக்கடியான நிமலமய பாது காப்புப் பமடயினரும், 

தீவிரவாத எதிர் நடவடிக்மக யில் ஈடுபட்டுள்ள துமை 

ராணுவப் பமடயினரும், காவல் துமையினரும் 

அவ்வப்ஜபாது சந்திக்க ஜநரிடும்.  

❖ இத்தமகய சூழலில் பயன்படுத்த, ஓர் ஆயுத அமெப்மப 

உருவாக்கியுள்ளது. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றும் ஜெம்பாட்டு 

நிறுவனம் (டிஆர்டிஓ). இந்த ஆயுத அமெப்பில் துப்பாக்கிமயப் மபாருத்தி பயன்படுத் தலாம்.  

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ முன்பகுதி துப்பாக்கியுடன் இடது, வலது புைங்களில் திரும்பும் வமகயில் வடிவமெக்கப்பட் 

டுள்ளது. இதனால் பமட வீரர், அமைக்கு மவளிஜய ெமைவாக இருந்தபடி துப்பாக்கிமய திருப்பி 

அமை யின் உள்ஜளயிருக்கும் இலக்மக ஜநாக்கி சுடமுடியும். 

❖ ஆயுத அமெப்பின் முகப்பில் வீடிஜயா ஜகெரா, ஜலசர் குறிபார்க்கும் கருவி மபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 

இதனால் வண்ை வீடிஜயா திமரயில் இலக்மக குறிபார்த்து துப்பாக்கிமய இயக்கலாம். 
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❖  இரவில் பயன்படுத்த ஏதுவாக மவளிச்சம் உமிழும் விளக்கு, இரவு காட்சி ஜகெரா ஆகியமவயும் 

உண்டு. 

❖ மின்னணு கருவிகள் இயங்க மின்கலனும் இதில் மபாருத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விளிம்பு கடும் 

ஆயுத அமெப்பு (Cormer Shat Weapon System) என்று மபயர். இது துப்பாக்கியல்ல, துப்பாக்கிமய 

இமைத்து பல்ஜவறு வசதிகளுடன் பயன்படுத்தும் கருவி என்பதால் ஆயுத அமெப்பு என்று 

அமழக்கப்படுகிைது. 

❖ ெகாராஷ்டிராவின் புஜன நகரத்தில் உள்ளடிஆர்டிஓ ஆய்வகொன ஜபார்த்தளவாட ஆராய்ச்சி 

ெற்றும் ஜெம்பாட்டு அமெப்பு இமத உருவாக்கியுள்ளது. எல்மல காக்கும் பாதுகாப்புப் 

பமடயினருக்கும், தீவிரவாத எதிர் நடவடிக்மகயில் ஈடுபட்டிருக்கும் காவல்துமையினருக்கும் 

இந்த ஆயுதம் மிகவும் அத்தியாவசியொனது. 

❖ பாதுகாப்புப் பமட வீரமர மவளிக்காட்டாெல் துல்லியொக தாக்குதல் மதாடுக்க 

சாத்தியப்படுத்துவதால், இந்த ஆயுதம் பாதுகாப்புப் பமடயினருக்கு பலம் கூட்டும் முக்கிய ஜபார்த் 

தளவாடம் எனலாம்.  

❖ உள்நாட்டு மதாழில்நுட்பத்தில் ஆயுதம் உருவாகியிருப்பது கூடுதல் சிைப்பு. 

தருமவகுளத்தில் ொநில அளவிலான - கடற்கமர விமளயாட்டு 

ஜபாட்டிகள் மதாடக்கம் 

சுருக்கம்:   
❖ தருமவகுளம் கடற்கமரப் பகுதியில் ொநில அளவிலான 

கடற்கமர விமளயாட்டுப் ஜபாட்டிகமள, தூத்துக்குடி 

ொவட்ட ஆட்சியர் கி.மசந்தில்ராஜ் மதாடங்கி மவத்தார்.  

❖ கடஜலாரப் ொவட்டங்களில் உள்ள விமளயாட்டு 

வீரர்கமள ஊக்குவித்து, அவர்களுக்குப் ஜபாட்டிகளில் 

கலந்துமகாள்ளும் வாய்ப்மப ஏற்படுத்தித் தருவதற்காக, 

கடற்கமர விமளயாட்டு ஜபாட்டிகள் நடத்தப்படுகின்ைன. 

❖ 2021-22-ம் ஆண்டுக்கான ொநில அளவிலான ஜபாட்டிகள் தருமவகுளத்தில் 2 நாட்கள் 

நடக்கின்ைன. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ ொவட்ட அளவிலான ஜபாட்டிகளில் மவற்றிமபற்ை அணிகள், ொநில அளவிலான ஜபாட்டியில் 

பங்ஜகற்கின்ைன.  10 ொவட்டங்களில் இருந்து 300-க்கும் ஜெற்பட்ட வீரர், வீராங்கமனகள் 

கலந்து மகாண்டுள்ளனர். 
❖ தூத்துக்குடி ொவட்டம் தருமவகுளத்தில் ொநில அளவிலான கடற்கமர விமளயாட்டுப் 

ஜபாட்டிகள் சனிக்கிழமெ மதாடங்கின. 

❖ ொநில ஜபாட்டிகளில் முதலிடம் மபறுஜவாருக்கு ரூ. 3,000, இரண்டாம் இடம் மபறுஜவாருக்கு ரூ. 

2,000, மூன்ைாமிடம் மபறுஜவாருக்கு ரூ.1,000 வழங்கப்படவுள்ளது . 

❖  நிகழ்ச்சியில், ஓட்டப்பிடாரம் எம்எல்ஏ எம்.சி. சண்முமகயா, ஜகாவில்பட்டி வருவாய்க் 

ஜகாட்டாட்சியாோா் சங்கரநாராயைன், ொவட்ட விமளயாட்டு ெற்றும் இமளஞாோா் நல அலுவலாோா்கள் 

ஜபட்ரிக் (தூத்துக்குடி), ஆண்டனி அதிாோா்ஷ்டராஜ் (தஞ்சாவாோா்), தருமவகுளம் ஊராட்சி உறுப்பினாோா் 

காஜடாடி, ஓட்டப்பிடாரம் வட்டாட்சியாோா் நிஷாந்தினி, கூமடப்பந்து பயிற்றுநாோா் ம யரத்தினராஜ், 

கால்பந்து பயிற்றுநாோா் நடராஜ்முருகன், ஸ்குவாஸ் பயிற்றுநாோா் புஷ்பராஜ் பயஸ் ஆசீாோா், பயிற்றுநாோா்கள், 

ொைவாோா்-ொைவிகள், வீராோா்கள் பங்ஜகற்ைனாோா். 

❖ ஓட்டப்பிடாரம் மதாகுதிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் சிறு விமளயாட்டு மெதானம் அமெப்பதற்கான 

இடங்கமள ஆட்சியாோா், ஓட்டப்பிடாரம் எம்எல்ஏ ஆகிஜயாாோா் ஆய்வு மசய்தனாோா். பல்ஜவறு அரசுத் துமை 

பயன்பாட்டுக்காக கீழஅரசரடி, முள்ளக்காடு பகுதிகளில் உள்ள அரசுப் புைம்ஜபாக்கு நிலங்கமளப் 

பாாோா்மவயிட்டனர். 
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