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பாகிஸ்தான் இடைக்கால பிரதமராக - முன்னாள் தடலடம நீதிபதி 

குல்சார் அகமது 

சுருக்கம்:   
❖ பாகிஸ்தானில் நாைாளுமன்றம் கடலக்கப்பட்டுள்ள 

நிடலயில், அந்நாட்டின் இடைக்கால பிரதமர் பதவிக்கு 

முன்னாள் தடலடம நீதிபதி குல்சார் அகமதுவின் பபயடர 

பிரதமர் இம்ரான் கான் பரிந்துடர பசய்துள்ளார்.  

❖ பாகிஸ்தான் பிரதமராக இருந்த இம்ரான் கான் அரசுக்கு 

எதிரான நம்பிக்டகயில்லா தீர்மானத்டத நாைாளுமன்ற 

துடை சபாநாயகர் காசிம் சூரி நிராகரித்தார். பதாைர்ந்து இம்ரான் கானின் பரிந்துடரயின் பபரில் 

நாைாளுமன்றத்டத கடலப்பதாக அந்நாட்டு ஜனாதிபதி ஆரிப் ஆல்வி அறிவித்தார். 

❖ அடுத்த 90 நாட்களில் பதர்தடல நைத்த உத்தரவிட்டுள்ளார். அடதயடுத்து அடுத்த பதர்தலுக்கான 

ஏற்பாடுகள் நைந்து வருகின்றன. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ நாைாளுமன்ற பதர்தல் நைத்தி முடிக்கப்பட்டு, அடுத்த பிரதமர் பதவிபயற்கும் வடர இம்ரான்  கான் 

தற்காலிக பிரதமராக இருப்பார் என்று தகவல்கள் பதரிவித்தன.  

❖ நாைாளுமன்றத்டத கடலத்தது சட்ைவிபராதமானது என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கும் 

பதாைரப்பட்டுள்ளது. இன்டறய நிடலயில் ஒட்டுபமாத்த ஆட்சி நிர்வாகமும் அரசியலடமப்பு 

விதிகளின் படி பதாைங்கியுள்ளன.  

❖ பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தடலடம நீதிபதியான குல்சார் அகமதுடவ இடைக்கால 

பிரதமராக நியமிக்குமாறு அதிபர் ஆரிஃப் அகமதுக்கு இம்ரான் கான் இன்று பரிந்துடரத்துள்ளார். 

❖ பதவியில் இருக்கும் பிரதமரின் பரிந்துடரடய ஏற்று இடைக்கால பிரதமடர நியமிக்க பாகிஸ்தான் 

அதிபருக்கு அரசடமப்புச் சட்ைம் அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது.  

❖ குல்சார் அகமது இடைக்கால பிரதமராக நியமிக்கப்பட்ைால், அவர் முடறப்படி பதவிபயற்கும் வடர 

பிரதமர் பதவியில் இம்ரான் கான் நீடிப்பார் தகவல் பவளியாகியுள்ளது. 

❖ நீதிபதி உமர் அதா பண்டியல் , "நாைாளுமன்றத்டதக் கடலப்பது பதாைர்பாக பிரதமர் மற்றும் 

அதிபரால் பவளியிைப்படும்  

❖ அடனத்து உத்தரவுகள், நைவடிக்டககள் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு உட்பட்ைது" என்றார். பமலும் 

அரசியலடமப்பு சட்ைத்திற்கு முரைான நைவடிக்டககள் எதுவும் எடுக்க பவண்ைாம் என்று 

அடனத்துத் தரப்பினருக்கும் உத்தரவிட்ைார். 

 

 

 

சர்வபதசம் 
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இந்தியா அபமரிக்கா - பபச்சுவார்த்டத  

சுருக்கம்:   

❖ உலகின் இரண்டு பபரிய ஜனநாயக நாடுகளான அபமரிக்கா 

மற்றும்  இந்தியா இடைபயயான நட்புறடவ வலுப்படுத்தும் 

வடகயில் இரு நாட்டு பவளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்புத்துடற 

அடமச்சர்கள் இடைபயயான 2+2  பபச்சுவார்த்டத 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் நடைபபற்று வருகிறது.   

❖ இந்த வடகயான பபச்சுவார்த்டத முடற ஜப்பானால் (Japan) 

பதாைங்கப்பட்ைது. பின்னர் உலபகங்கிலும் உள்ள பல நாடுகள் இந்த பபச்சுவார்த்டத 

முடறடய பின்பற்றின.  

❖ இத்தடகய பபச்சுவார்த்டதகள் பபாதுவாக பாதுகாப்பு ஒத்துடழப்டப ஏற்படுத்தும் 

வடகயில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் உயர்மட்ை ராஜீய மற்றும் அரசியல் 

பபச்சுவார்த்டதகடள எளிதாக நைத்துவடத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளன. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ பபச்சுவார்த்டதயின் பபாது பிராந்தியத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு நிடலடம மட்டுமல்லாது, 

சர்வபதச விவகாரங்கள் பதாைர்பாக ஆபலாசடன பசய்யப்படுகின்றன. 

❖ இந்தியா மற்றும் அபமரிக்கா இடையிலான டூ பிளஸ் டூ பபச்சுவார்த்டதகள் குறித்த 

அறிவிப்பு 2017 ஆம் ஆண்டில் பவளியிைப்பட்ைது.  

❖ பிரதமர் நபரந்திர பமாடியும் (PM Narndra Modi) , அபமரிக்க அதிபர் பைானால்ட் டிரம்பும் 

(Donald Trump) முதல்முடறயாக சந்தித்தபபாது இந்த அறிவிப்பு பவளியிைப்பட்ைது. 

❖ பசப்ைம்பர் 2018 இல், இரு நாடுகளுக்கும் இடைபய முதல் இரண்டு பிளஸ் டூ 

பபச்சுவார்த்டதகள் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ைன. அதன் பிறகு 2019 டிசம்பரில் இபத பபான்ற 

பபச்சு வார்த்டத நடைபபற்றது. 

❖  இன்று முதல் நடைபபறவுள்ள பபச்சுவார்த்டத இந்தியாவிற்கும் அபமரிக்காவிற்கும் 

இடையிலான மூன்றாவது இரண்டு பிளஸ் டூ பபச்சுவார்த்டதகளாகும். 

❖ 2+2 பபச்சுவார்த்டத என்பது இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான அடமச்சர்களுக்கு 

இடையிலான பபச்சு வார்த்டத ஆகும். குறிப்பாக, பாதுகாப்பு மற்றும் பவளியுறவு 

அடமச்சர்கள் பங்பகற்பார்கள்.  

❖ இந்தியா சீனா இடையில் நிலவும் எல்டலப் பிரச்சடன, மற்றும் அபமரிக்கா சீனா 

இடைபயயான உள்ள வர்த்தக பபார் பபான்ற பல்பவறு பிரச்சடனகளுக்கு மத்தியில் 

இந்திய அபமரிக்க பவளியுறவு அடமச்சர்கள், பாதுகாப்புத்துடற அடமச்சர்கள் 

இடைபயயான பபச்சுவார்த்டத பபரும் எதிர்பார்ப்டப ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
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இலங்டகயில் அடனத்துக் கட்சி அடமச்சரடவ: 

சுருக்கம்:   

❖ இலங்டகயில் ஏற்பட்டுள்ள பபாருளாதார பநருக்கடிடயத் 

பதாைர்ந்து அடனத்து அடமச்சர்களும் ராஜிநாமா பசய்த 

நிடலயில், அடனத்துக் கட்சியினரும் பங்பகற்கும் 

வடகயில் புதிய அடமச்சரடவ அடமக்க அதிபர் பகாத்தபய 

ராஜபட்ச திங்கள்கிழடம அடழப்பு விடுத்தார்.  

❖ இலங்டகயில் கடும் பபாருளாதார பநருக்கடியால் 

பபட்பரால், டீசலுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு அத்தியாவசிய 

பபாருள்களின் விடல வரலாறு காைாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ பிரதமர் மகிந்த ராஜபட்ச தடலடமயிலான அடமச்சரடவயில் இைம்பபற்றிருந்த 26 

அடமச்சர்களும்  தங்கள் பதவிடய ராஜிநாம பசய்தனர். இதனால் பபரும் பரபரப்பு ஏற்பட்ைது.  

❖ கடும் பபாருளாதார பநருக்கடியால் சிக்கி தவித்து வரும் இலங்டகயில், 26 பகபினட் 

அடமச்சர்களும் பதவி விலகி உள்ளனர்.  

❖ அவர்களின் ராஜினாமாடவ ஏற்ற அதிபர் பகாத்தபய ராஜபக்பச, நாட்டின் தற்பபாடதய 

பபாருளாதார பநருக்கடி நிடலக்கு தீர்வு காணும் பபாருட்டு பார்லிபமன்டில் அங்கம் வகிக்கும் 

அடனத்து அரசியல் கட்சிகளும் அடமச்சர் பதவிகடள ஏற்று ஒன்றிடைந்து பசயல்பை இலங்டக 

அதிபர் பகாத்தபய ராஜபக்பச அடழப்பு விடுத்துள்ளார். 

❖ புதிய நிதியடமச்சராக அல் சப்ரி, கல்வி அடமச்சராக திபனஷ் குைவர்த்தபன, 

பவளிவிவகாரத்துடற அடமச்சராக ஜீ.எல்.பீரிஸ், பநடுஞ்சாடல அடமச்சராக பஜான்ஸ்ைன் 

பபர்னான்பைா ஆகிபயார் அதிபர் பகாத்தபய ராஜபக்பச முன்னிடலயில் இன்று (ஏப்.,4) 

பதவிபயற்றனர்.  

❖ நிரந்தர அடமச்சரடவ அடமயும்வடர தற்காலிக அடமச்சரடவ பசயல்படும் என 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடைபய பபாருளாதார பநருக்கடியால் இலங்டக மத்திய 

வங்கி கவர்னர் அஜித் நிவர்த் பகப்ரல் ராஜினாமா பசய்தார். 
 

 

தமிழக பபாருளாதார ஆபலாசடன குழுவில் 'ஐவர்' 

சுருக்கம்:   

❖ கூட்ைாட்சி நிதி வடிவம் உருவாக்கும் பபாருட்டு வருவாய் 

மற்றும் வரி விதிப்பு (சரக்கு மற்றும் பசடவ வரி உட்பை) 

பதாைர்புடைய புகழ்பபற்ற சட்ை, பபாருளாதார வல்லுநர்கள் 

பகாண்ை ஆபலாசடனக் குழுடவ அரசு அடமத்துள்ளது   

❖ தமிழ்நாடு அரசின் 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிடல 

அறிக்டகயில் கூட்ைாட்சி நிதி வடிவம் 

உருவாக்கும்பபாருட்டு வருவாய் மற்றும் வரி விதிப்பு (சரக்கு மற்றும் பசடவ வரி உட்பை) 

தேசிய சசய்திகள் 
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பதாைர்புடைய புகழ்பபற்ற சட்ை, பபாருளாதார வல்லுநர்கள் பகாண்ை ஆபலாசடனக் 

குழுடவ அரசு நிறுவும் என்று அறிவிக்கப்பட்ைது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ தமிழகத்தின் 16வது சட்ைசடபயின் கூட்ைத்பதாைர் இன்று (ஜூன் 21) கவர்னர் உடரயுைன் 

துவங்கியது. அதில், முதல்வருக்கான பபாருளாதார ஆபலாசடன குழு குறித்த 

தகவல்கபள இப்பபாது ‛ஹாட் ைாபிக்'காக உள்ளது.  

❖ தமிழகத்தின் பபாருளாதாரம் மற்றும் நிதிநிடல பமாசமான நிடலயில் இருப்பதால், இந்த 

குழுவின் மீது அடனவரின் பார்டவயும் திரும்பியுள்ளது. அதற்கு மற்பறாரு காரைம், 

இதில் இைம்பபற்றுள்ள 5 பபர் தான். 

❖ அந்த அறிவிப்பின்படி, திரு.அரவிந்த் பி. ைட்ைார், மூத்த வழக்கறிஞர், 

❖ உச்சநீதிமன்றம் அவர்களின் தடலடமயில் கீழ்க்கண்ை உறுப்பினர்களுைன் அரசு 

ஆபலாசடனக் குழு ஒன்டற அடமத்துள்ளது. 

1. திரு. கி . டவத்தீஸ்வரன், வழக்கறிஞர், பசன்டன உயர் நீதிமன்றம். 

2. திரு. ஜி. நைராஜன், வழக்கறிஞர், பசன்டன உயர் நீதிமன்றம். 

3. திரு. சுபரஷ் ராமன், துடைத் தடலவர் மற்றும் மண்ைலத் தடலவர், டிசிஎஸ் - 

பசடவப் பிரிவு. 

4. திரு. ஸ்ரீவத்ஸ் ராம், பமலாண்டம இயக்குநர், வீல்ஸ் இந்தியா லிட்., 

5. திரு. பக. பவல்முருகன், தடலவர், ஓசூர் சிறு மற்றும் குறுந்பதாழிற்சாடலகள் 

அடமப்பு. 

 

நரிக்குறவர், இருளர், ஆதிதிராவிைர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு  

இலவச வீட்டுமடன பட்ைா 

சுருக்கம்:   
❖ பூஞ்பசரியில் வசிக்கும் நரிக்குறவர், இருளர் மக்களுக்கு 

வீட்டுமடன பட்ைா, குடும்ப அட்டைகள், வாக்காளர் அடையாள 

அட்டைகள். சாதிச் சான்றுகள் உள்ளிட்ை நலத்திட்ை உதவிகடள 

முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் வழங்கினார்.    

❖  பசங்கல்பட்டு மாவட்ைம், மாமல்லபுரம் அடுத்த பூஞ்பசரி அரசு 

மருத்துவமடன அருபக நரிக்குறவர்கள் மற்றும் இருளர்கள் 81 

குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். மாமல்லபுரம் ஸ்தலசயன பபருமாள் பகாவிலில் தமிழக 

அரசின் அன்னதான திட்ைத்தின்படி தினசரி அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ விளிம்பு நிடலயில் உள்ள 57,978 நரிக்குறவர்  மற்றும் இருளர் இன மக்களுக்கும், 2,35,890 

ஆதிதிராவிைர் மற்றும்  பழங்குடியினர் மற்றும் 41,573 பிற்படுத்தப்பட்பைார் மக்களுக்கும் 

இடையவழி  இலவச பட்ைாக்கடள முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் வழங்கினார். 
❖  கைந்த காலங்களில் வருவாய்த்துடற, ஆதிதிராவிைர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துடற  மற்றும் 

பிற்படுத்தப்பட்பைார் நலத்துடற மூலமாக ஏற்கனபவ தனிநபர்களிைம் இருந்து நிலஎடுப்பு 

பசய்யப்பட்ை நிலங்கள் மற்றும் ஆட்பசபகரமற்ற அரசு புறம்பபாக்கு நிலங்கள் ஆகியவற்றில் 

ஆயிரக்கைக்கான பபருக்கு வீட்டுமடன பட்ைா வழங்கப்பட்டிருந்தது. 
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❖ ஒரு பகுதியாக, இதுவடர சுமார் 11,873 பஹக்பைர் ஆதிதிராவிைர் நலத்துடற நிலங்களும், சுமார் 

2,668 பஹக்பைர் பிற்படுத்தப்பட்பைார் நலத்துடற நிலங்களும் மாவட்ை ஆட்சியர்கள் மூலமாக 

கண்ைறியப்பட்டுள்ளன. 

❖  ஆதிதிராவிைர் நலத்துடற சார்ந்த நிலங்களில் பமாத்தம் 2,35,890 பயனாளிகளும்  மற்றும் 

பிற்படுத்தப்பட்பைார் நலத்துடற சார்ந்த நிலங்களில் 41,573 பயனாளிகளும் என பமாத்தம் 

2,77,463 பயனாளிகள் வீடுகட்டி வசித்து வருகிறார்கள்.  

❖ புதிய பயனாளிகடள கண்ைறியும் பணி பதாைர்ந்து நைந்து வருகிறது. 31.3.2022 வடர பமாத்தம் 

43,911 பயனாளிகளுக்கு இடையவழி பட்ைாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

❖ 2022-23ம் நிதியாண்டில் தமிழக முதல்வரின் அறிவுறுத்தலுக்கிைங்க மீதமுள்ள 2,33,552 

குடும்பங்களுக்கும் இடையவழி பட்ைாக்கள் வழங்கப்படும். 

 

‘காவல் உதவி’ பசயலி துவக்கம் 

சுருக்கம்:   
❖ பசன்டன-தமிழக காவல் துடற சார்பில் உருவாக்கப்பட்டு உள்ள, 

'காவல் உதவி' என்ற, 'பமாடபல் பபான்' பசயலி பசடவடய, 

முதல்வர் ஸ்ைாலின் பநற்று தடலடம பசயலகத்தில் துவக்கி 

டவத்தார்   

❖ குறிப்பாக பபண்கள், அவசர காலங்களில் காவல் துடற உதவிடய 

உைனடியாக பபற வசதியாக, 60க்கும் பமற்பட்ை 

சிறப்பம்சங்களுைன், 'காவல் உதவி' என்ற பமாடபல் பபான் பசயலி 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது, மத்திய - மாநில காவல் துடற பமாடபல் பபான் பசயலிகளில் 

முதன்டமயாக விளங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ பபாதுமக்கள், குறிப்பாக பபண்கள் அவசர காலங்களில் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள, 'அவசரம்' என்ற 

பபாத்தாடன அழுத்த பவண்டும். அதன் வழியாக, பயனாளி விபரம், தற்பபாடதய இருப்பிை விபரம் 

மற்றும் 'வீடிபயா' கட்டுப்பாட்டு அடறயில் பபறப்பட்டு, காவல் துடறயின் அவசர பசடவ 

வழங்கப்படும் 

❖  பயனாளிகள் பமாடபல் பபான் வழிபய பநரடி புகார்கடள பதரிவிக்க, 'ையல் - 100' என்ற 

பமாடபல் பபான் பசயலி, காவல் உதவி பமாடபல் பபான் பசயலி உைன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ பதிவு பசய்த பமாடபல் பபான் எண்ணில் இருந்து அடழப்பதால், பயனாளர் விபரம் மற்றும் 

தற்பபாடதய இருப்பிை விபரம் அறியப்பட்டு, துரித பசடவ வழங்கப்படும்  

❖ பயனாளர்கள் அவசர கால புகார்கடள, பைங்கள் மற்றும் குறுகிய அளவிலான வீடிபயாடவ 

பதிபவற்றம் பசய்து, புகாடரப் பதிவு பசய்யலாம். 

❖  பயைம் பமற்பகாள்ளும் பபாது, அவசர காலத்தில் பயனாளிகள், 'வாட்ஸ் ஆப், கூகுள் பமப்' 

வழியாக, பநரடி இருப்பிை விபரங்கடள, நண்பர் அல்லது உறவினருைன் பரிமாறும் வசதி 

பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

❖ இதன் வழிபய பயனாளர்களின் உறவினர், நண்பர் வழியாக பசல்லும் இருப்பிைம் அறியப்பட்டு, 

காவலர் விடரந்து பசல்ல வழிவடக பசய்யப்பட்டுள்ளது   

❖ காவல் நிடலய இருப்பிைம் மற்றும் பநரடி அடழப்பு வசதி; கட்டுப்பாட்டு அடறயின் பதாடலபபசி 

விபரம்; இடைய வழி பபாருளாதார குற்றம் பதாைர்பான புகார்கள்; வாகன விபரம் அறிதல் மற்றும் 

பபாக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதம் பசலுத்தும் வசதிடய பபறலாம்  
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பவளாண் பபாருள்களுக்கு 53 விமான நிடலயங்களில் கட்ைை 

சலுடக 

சுருக்கம்:   
❖ கிருஷி உதான் திட்ைம் ஆகஸ்ட் 2020-ல் சர்வபதச மற்றும் 

பதசிய வழித்தைங்களில் விவசாயப் பபாருட்கடளக் பகாண்டு 

பசல்வதில் விவசாயிகளுக்கு உதவுவதற்காகத் பதாைங்கப்பட்ைது.   

❖ இந்த திட்ைத்தில் கீழ் பகாடவ விமான நிடலயம் 

பசர்க்கப்பட்டுள்ளதால் புதிய அந்தஸ்து பபற்றுள்ளன 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ கிருஷி உதான் திட்ைம் ஆகஸ்ட் 2020-ல் சர்வபதச மற்றும் பதசிய வழித்தைங்களில் விவசாயப் 

பபாருட்கடளக் பகாண்டு பசல்வதில் விவசாயிகளுக்கு உதவுவதற்காகத் பதாைங்கப்பட்ைது.  

❖ க்ரிஷி உதான் திட்ைம் 2.0 அக்பைாபர் 2021-ல் அறிவிக்கப்பட்ைது. இந்த திட்ைம் தற்பபாதுள்ள 

ஏற்பாடுகடள பமம்படுத்துகிறது,  

❖ முக்கியமாக மடலப்பகுதிகள், வைகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் பழங்குடியினர் பகுதிகளில் இருந்து 

அழிந்துபபாகும் உைவுப் பபாருட்கடளக் பகாண்டு பசல்வதில் கவனம் பசலுத்துகிறது. 

❖ அகர்தலா, அகட்டி, பாரபானி, பைராடூன், திப்ருகார், திமாபூர், கக்கல், இம்பால், ஜம்மு, பஜார்ஹாட், 

குலு (புந்தர்), பல, பலங்புய், லிலாபரி, பாக்பயாங், பந்த்நகர், பித்பதாராகர், பபார்ட் பிபளர், ராய்ப்பூர், 

ராஞ்சி, ரூப்சி, சிம்லா, சில்சார், ஸ்ரீநகர் மற்றும் பைசு பபான்ற வைகிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள 25 

விமான நிடலயங்களில், மடலப்பகுதி மற்றும் பழங்குடியினர் பகுதியில் முதன்டமயாக இந்தத் 

திட்ைம் கவனம் பசலுத்தப்பட்ைது. 

❖ இந்த நிடலயில், கிருஷி உதான் திட்ைத்தின் கீழ் 53 விமான நிடலயங்கள் பசர்க்கப்பட்டுள்ளன 

என்று சிவில் விமானப் பபாக்குவரத்து அடமச்சகத்தின் இடை அடமச்சர் வி.பக.சிங் 

பதரிவித்தார். 

❖ இந்திய விமான நிடலயங்கள் ஆடையம் 28 விமான நிடலயங்களுக்கு இந்த திட்ைத்டத 

விரிவுபடுத்தியுள்ளது பதரியவந்துள்ளது.  

❖ அைம்பூர் (ஜலந்தர்), ஆக்ரா, அமிர்தசரஸ், பாக்பைாக்ரா, பபரலி, புஜ், சண்டிகர், பகாயம்புத்தூர், 

பகாவா, பகாரக்பூர், ஹிண்ைன், இந்தூர், பஜய்சல்மர், ஜாம்நகர், பஜாத்பூர், கான்பூர் (சபகரி), 

பகால்கத்தா, நாசிக் , பதான்பகாட், பாட்னா, பிரயாக்ராஜ், புபன, ராஜ்பகாட், பதஜ்பூர், திருச்சி, 

திருவனந்தபுரம், வாரைாசி மற்றும் விசாகப்பட்டினம் ஆகிய விமான நிடலயங்கள் இத்திட்ைத்தில் 

பசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 

இந்திய மாநிலம் நாட்டிபலபய குடறந்த பவடலயின்டம விகிதம் 

சுருக்கம்:   
❖ கிழக்கு-மத்திய பகுதியில் அடமந்துள்ள இந்திய மாநிலமான 

சத்தீஸ்கர், நாட்டின் மிகக் குடறந்த பவடலயின்டம 

விகிதத்டதக் பகாண்டுள்ளது.   

❖ அரசாங்கத் தரவுகளின்படி இது 32.19 மில்லியன் 

மக்கள்பதாடகடயக் பகாண்டிருப்பதாக மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது, 

இதில் பகாண்ட், கன்வார் மற்றும் உரான் பபான்ற 

பழங்குடியினர் 30.6% ஆவர். 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ கைந்த சில ஆண்டுகளாக, மாநில அரசு தனது இடளஞர்களுக்காக பல பவடலத் 

திட்ைங்கடள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது, மத்திய அரசின் மகாத்மா காந்தி பதசிய ஊரக 
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பவடல உறுதிச் சட்ைத்திற்கு (MGNREGA) இைங்குவதாக, ஒரு சுதந்திரமான சிந்தடனக் 

குழுவான இந்தியப் பபாருளாதார கண்காணிப்பு டமயம் (CMIE) பதரிவித்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் ஒட்டுபமாத்த பவடலயின்டம விகிதம் 7.8% ஆக இருந்தாலும், இந்த ஆண்டு 

மார்ச் மாதத்திற்குள் சத்தீஸ்கரின் பவடலயின்டம விகிதத்டத 0.6% ஆகக் குடறக்க இந்தத் 

திட்ைங்கள் உதவியதாகத் பதரிகிறது. 

❖ பபாருளாதாரம், பபாருளாதாரத்டத உயர்த்துதல் என்ற பமபலாட்ைமான பநாக்கத்தின் கீழ், 

பகாதன் நியாய பயாஜனா, பதயிடல-காபி வாரியத்தின் அடமப்பு, மீன்வளம் மற்றும் 

விவசாயத்தின் சம அந்தஸ்து, திடன மிஷன் பபான்ற திட்ைங்கடள பசயல்படுத்துவதன் 

மூலம் புதிய பவடல வாய்ப்புகடள மாநில அரசு உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ வணிகத் பதாட்ைம்,” என்று ராய்பூரில் உள்ள இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

பமபனஜ்பமன்ட்டின் மூத்த ஆசிரியர் சஞ்சீவ் பிரஷர், கைந்த மாதம் தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா 

பசய்தித்தாளில் எழுதினார். 

❖  மறுபுறம், ஹரியானா 26.7% இல் முதலிைத்திலும், ராஜஸ்தான் (25%), ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 

(25%), மற்றும் ஜார்கண்ட் (14.5%) பதாைர்ந்து உள்ளன. 

❖ இந்தியாவின் ஒட்டுபமாத்த பதசிய பவடலயின்டம விகிதம் 2020 இல் பகாவிட் -19 

பதாற்றுபநாயின் முதல் அடலயின் பபாது கடுடமயாக உயர்ந்தது, பூட்டுதல்கள் மற்றும் 

பபாருளாதார பசயல்பாடுகள் குடறக்கப்பட்ைன. 

❖  இது நகர்ப்புறங்களில் (மார்ச் மாதத்தில் 8.6%) கிராமப்புறங்களில் (7.3%) அதிகமாக இருந்தது. 

இது பவடல வாய்ப்புகள் இல்லாடம, அதிக பவடலக்கு அமர்த்துவதற்கு முதலாளிகளின் 

தயக்கம் மற்றும் பநரிசலான பகுதிகளில் உள்ள பதாழிலாளர்களிடைபய அதிகரித்த இைர் 

பவறுப்பு காரைமாக இருக்கலாம் என நிபுைர்கள் கூறுகின்றனர். 

❖  தவிர, இந்தியாவில் நகர்ப்புற பதாழிலாளர்களுக்கு MNREGA பபான்ற திட்ைங்கள் எதுவும் 

இல்டல. 

கிராமி விருது பவன்ற இந்தியர் விருது 

சுருக்கம்:   
❖ இந்தியாடவச் பசர்ந்த இடசக் கடலஞர் ரிக்கி பகஜ், இந்திய 

வம்சாவளிடயச் பசர்ந்த அபமரிக்க எழுத்தாளர், நீலா 

வாஸ்வானி ஆகிபயாருக்கு 'கிராமி' விருது கிடைத்து உள்ளது.   

❖  அபமரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் சிறந்த இடசக்கான 

57வது ஆண்டு கிராமி விருது வழங்கும் விழா பநற்று 

நடைபபற்றது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ அபமரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் சிறந்த இடசக்கான 57வது ஆண்டு கிராமி விருது 

வழங்கும் விழா பநற்று நடைபபற்றது. 
❖  பமாத்தம் 88 பிரிவுகளின் கீழ் விருதுகள் வழங்கப்பட்ைன. அவற்றில் புதுயுக இடசப் பிரிவில் ரிக்கி 

பகஜ், பதன்னாப்ரிக்க புல்லாங்குழல் கடலஞர் வவ்ைர் பகல்லர் பமன் உைன் இடைந்து 

தயாரித்த 'விண்ட்ஸ் ஆப் சம்சாரா' என்ற ஆல்பம் கிராமி விருடத தட்டிச் பசன்றது. 
❖  இது, ரிக்கியின், 14வது இடச ஆல்பம். பபங்களுடரச் பசர்ந்த ரிக்கி பகஜ், பல கன்னை 

பைங்களுக்கு இடச அடமத்துள்ளார். 
❖  சிறந்த குழந்டதகள் இடசக்கான பிரிவில் நீலா வாஸ்வானியின், 'ஐ ஆம் மலாலா' கிராமி விருது 

பவன்றது.  

விருதுகள் 
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❖ இபத பபயரில் பவளிவந்த தன் புத்தகத்டத இடசயுைன் கூடிய உடரநடை வடிவில் நீலா 

வாஸ்வானி மாற்றி அடமத்திருந்தார்.  
❖ சிந்தி தந்டதக்கும், ஐரிஷ் - அபமரிக்க தாய்க்கும் பிறந்த நீலா, பல நூல்கடள பவளியிட்டுள்ளார்.  
❖ கிராமி விருதுக்கு பரிந்துடரக்கப்பட்ை மடறந்த சிதார் இடசக் கடலஞர் ரவி சங்கரின் மகள் 

அனுஷ்கா சங்கரின் 'டிபரசஸ் ஆப் யு' இடச ஆல்பம், விருது பபறும் வாய்ப்டப இழந்தது. 

 

புதிய பவளியுறவு பசயலாளர்  - வினய் பமாகன் குவாத்ரா நியமனம் 

சுருக்கம்:   
❖ புதிய பவளியுறவு பசயலாளராக வினய் பமாகன் குவாத்ரா 

நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். தற்பபாது பநபாளத்திற்கான இந்திய 

தூதராக வினய் பமாகன் குவாத்ரா உள்ளார்.  

❖ மத்திய பவளியுறவுத்துடற பசயலாளராக தற்பபாது ஹர்ஷ்வர்தன் 

ஷிரீங்கலா பணியாற்றி வரும் நிடலயில், வரும் ஏப்ரல் 30-ஆம் 

பததியுைன் அவர் ஒய்வு பபறுகிறார். இதடனயடுத்து, தற்பபாது 

புதிய பவளியுறவுத்துடற பசயலாளடர மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ 30ல் பபாறுப்பபற்கிறார்.கைந்த 1988ல் இந்திய பவளியுறவு பணியில் பசர்ந்த வினய் பமாகன், 

2017 - 2020 வடர பிரான்சு நாட்டின் இந்திய துாதராக பதவி வகித்தார் 

❖ .பவளியுறவுப் பணியில் 32 ஆண்டுகள் அனுபவம் பகாண்ை இவர், 2015 - 2017 வடர பிரதமர் 

அலுவலக இடைச் பசயலராகவும் பணி புரிந்துள்ளார். 

❖ மத்திய பவளியுறவுத்துடற பசயலராக தற்பபாது ஹர்ஷ்வர்தன் ஷிரீங்கலா  பணியாற்றி வரும் 

நிடலயில், வரும் ஏப்ரல் 30-ஆம் பததியுைன் அவர் ஒய்வு பபறுகிறார்.  

❖ தற்பபாது புதிய பவளியுறவுத்துடற பசயலாளடர மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. 

❖  இந்திய பவளியுறவுத்துடறயின் புதிய பசயலாளராக வினய் பமாகன் குவாத்ரா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

❖  பநபாளம் நாட்டிற்கான இந்திய தூதராக இருந்தவர் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

 

 

 

 

 

நியமனம் 
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வாடக சூடி வரலாறு படைத்தார் கார்ஃபியா 

சுருக்கம்:   
❖ அபமரிக்காவில் நடைபபற்ற மியாமி ஓபன் பைன்னிஸ் பபாட்டியில் ஆைவர் 

ஒற்டறய பிரிவில் ஸ்பபயின் வீரர் கார்பலாஸ் அல்கராஸ் கார்ஃபியா 

சாம்பியன் ஆனார்  

❖  இளம் பைன்னிஸ் வீரர் பபறும் முதல் பிரதான சாம்பியன் பட்ைமாகும்.  

பபாட்டித்தரவரிடசயில் 14-ஆவது இைத்திலிருந்த கார்ஃபியா 

❖  இறுதிச்சுற்றில் 7-5, 6-4 என்ற பநர் பசட்களில் பபாட்டித்தரவரிடசயில் 

6-ஆவது இைத்திலிருந்த நார்பவ வீரர் காஸ்பர் ரூடை பதாற்கடித்தார் 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ பகாப்டப பவன்றிருக்கும் கார்ஃபியா, மியாமி ஓபன் பபாட்டியில் சாம்பியன் ஆகிய மிக இளவயது 

வீரர் என்ற சாதடனடயப் படைத்துள்ளார். 
❖  அடுத்த மாதம் 19-ஆவது வயடத எட்டும் கார்ஃபியா இந்தப் பபாட்டியில் காலிறுதிச்சுற்டறத் தவிர 

அடனத்து சுற்றுகளிலும் பநர் பசட்களில் பவற்றிடய பதிவு பசய்துள்ளார். 
❖ அந்தச் சுற்றில் பசர்பியாவின் மிபயாமிர் பகச்மபனாவிச்சிைம் மட்டும் ஒரு பசட்டை இழந்தார்.   
❖ இந்தப் பபாட்டியில் சாம்பியன் ஆனடத அடுத்து கார்ஃபியா தனது முன்மாதிரியாகக் 

பகாண்டிருக்கும் அவரது நாட்டைச் பசர்ந்த நட்சத்திர பைன்னிஸ் வீரரான ரஃபபல் நைாலிைம் 

இருந்து அவருக்கு முதலில் வாழ்த்து கிடைத்தது குறிப்பிைத்தக்கது.  
❖ அடதயடுத்து ஸ்பபயின் அரசரான 4-ஆம் ஃபிலிப்பும் அவருக்கு வாழ்த்து பதரிவித்துள்ளார்  
❖ மகளிர் இரட்டையர் மியாமி ஓபன் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் ரஷியாவின் பவரா 

ஸ்பவானாபரவா 

விடளயாட்டு 
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