
         

     

1. ஆண்டுத ோறும், ‘போகுபோடுகள் ஒழிப்பு நோள் - Zero Discrimination 

Day’ அனுசரிக்கப்படும் த தி எது? 

அ) மார்ச் 01  

ஆ) மார்ச் 02 

இ) மார்ச் 03 

ஈ) மார்ச் 04 

✓ ஒவ்வ ார் ஆண்டும் மார்ச் 1 அன்று UNAIDSஆல் உலகம் முழு தும் 

‘பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

AIDS’ஐ ஒரு பபாதுநல அச்சுறுத்தலாக எண்ணி அதனை முடிவுக்குக் 

பகாண்டு ரு னத வநாக்கபமைக்பகாண்ட ஐநா அனமப்புதான் இந்த 

UNAIDS.  

 

2.பன்னோட்டு துருவக்கரடிகள் நோள் அனுசரிக்கப்படும் த தி எது? 

அ) பிப்ர ரி 25 

ஆ) பிப்ர ரி 27  

இ) பிப்ர ரி 28 

ஈ) மார்ச் 01 

✓ பன்ைாட்டு துரு க்கரடிகள் நாளாைது ஒவ்வ ார் ஆண்டும் பிப்.27 

அன்று துரு க்கரடியின் பாதுகாப்பு நினல குறித்த விழிப்புணர்ன  

ஏற்படுத்து தற்காக பகாண்டாடப்படுகிறது. பன்னாட்டு துரு க்கரடிகள் 

நிறு ைடிக்கால் இந்நாள் ஏற்பாடுபசய்யப்படுகிறது. புவி ப ப்பமனடதல் 

மற்றும் உருகி ரும் கடல்பனிக்கட்டிகள் ஆகியன  துரு க்கரடிகளின் 

மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்த விழிப்புணர்ன  ஏற்படுத்து னத இந்த 

நாள் தைது வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

3.30ஆவது அட்ரியோடிக் பியர்ல் தபோட்டி நடைபபற்ற நோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ஜப்பான் 

இ) மாண்டினீக்வரா  

ஈ) இத்தாலி 

✓ முப்பதா து அட்ரியாடிக் பியர்ல் வபாட்டியாைது மாண்டினீக்வராவின் 

புத் ாவில் நனடபபற்றது. 5 தங்கப்பதக்கம், 3 ப ள்ளிப்பதக்கம் மற்றும் 

இரண்டு ப ண்கலப்பதக்கம் எை பமாத்தம் 10 பதக்கங்களுடன் இந்திய 

மகளிர் அணி முதலிடத்னதப் பிடித்துள்ளது. இனதத்பதாடர்ந்து உஸ்பபகி 

-ஸ்தான் 2ஆம் இடத்திலும், பசக் குடியரசு 3ஆம் இடத்திலும் உள்ளது. 

 

4.நைப்போண்டு (2021) ஆசிய பபோருளோ ோர தபச்சுவோர்த்ட க்கு 

இடைந்து  டைடை  ோங்கிய இந்திய அடைப்பு எது? 

அ) புவை பன்ைாட்டு னமயம்  

ஆ) ஐஐடி – மெட்ராஸ் 

இ) ஐஐம் – ஆமதாபாத் 

ஈ) BITS பிலானி 

✓ 2021 ஆசிய பபாருளாதார வபச்ச ார்த்னத நிகழ்வுக்கு இந்தியாவின் 

புவை பன்ைாட்டு னமயம் இனணந்து தனலனமதாங்கியது. இந்நிகழ்வி 

-ல், மத்திய ப ளியுறவு அனமச்சர் S பஜய்சங்கர் மற்றும் ஜப்பான், 

ஆஸ்திவரலியா, மாலத்தீவுகள், பமாரீஷியஸ் மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடு 

-கனளச்சார்ந்வதார் பங்வகற்றைர். 

✓ ஆசிய பபாருளாதார வபச்சு ார்த்னத என்பது ப ளியுறவு அனமச்சகத்தி 

-ன் முதன்னம புவி-பபாருளாதாரம் சார்ந்த மாநாடு ஆகும். 

 

5.VL-SRSAM என்பது எந்  வடக ஏவுகடையோகும்? 

அ)  ானிலிருந்து தாக்கும் ஏவுகனண 

ஆ) தனரயிலிருந்து தாக்கும் ஏவுகனண 

இ) கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகனண 

ஈ) தனரயிலிருந்து  ானுக்குத் தாக்கும் ஏவுகனண  

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு அனமப்பாைது VL-SRSAM 

(Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile) ஏவுகணைணை 

இருமுனற ப ற்றிகரமாக வசாதனைபசய்துள்ளது. இந்த ஏவுகனணனய 

இந்திய கடற்பனடயில் பணியமர்த்து தற்காக DRDO இதனை சிறப்பு 

முனறயில்  டி னமத்துள்ளது. பல்வ று  ான் ழி அச்சுறுத்தல்கனள 

எதிர்த்து தாக்கு ாதற்காக இந்த ஏவுகனண உரு ாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6.அண்டையில் NITI ஆதயோக் நிறுவனத்தின்  டைடைச் பசயல் 

அதிகோரியோல் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ை, ‘DigiBoxx’ என்றோல் என்ன? 

அ) பசாத்து வமலாண்னம தளம்  

ஆ) ஆ ணக்களஞ்சியம் 

இ) சமூக ஊடகம் 

ஈ) பசய்தியிடல் பசயலி 

✓ NITI ஆயைாகின் தனலனமச் பசயல் அதிகாரியாை அமிதாப் காந்த் இந்தி 

-யாவின் முதல் டிஜிட்டல் பசாத்து வமலாண்னம தளமாை ‘டிஜிபாக்னை’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இது ஒரு டிஜிட்டல் ழியிலாை வகாப்பு வசமிப்பு, 

பகிர்வு & வமலாண்னம பமன்பபாருளாகும். இது, அனைத்து வகாப்புக 

-னளயும் ஒரு னமயப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் வசமிப்பதற்காை ஒரு பாது 

-காப்பாை  ழினய  ழங்குகிறது. 

 

7. ‘இ- ர்தி ஜிதயோ’ என்ற வடைத் ளத்ட  அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

ைத்திய அடைச்சகம் எது? 

அ) வீட்டு சதி & நகர்ப்புற  றுனம ஒழிப்பு அனமச்சகம்  

ஆ) உள்துனற அனமச்சகம் 

இ) புவி அறிவியல் அனமச்சகம் 

ஈ) எரிசக்தி அனமச்சகம் 

✓ மத்திய வீட்டு சதி மற்றும் நகர்ப்புற வி காரங்கள் துனற அனமச்சராை 

ஹர்தீப் சிங் பூரி, அண்னமயில், ‘இ-தர்தி ஜிவயா’ இனணயதளத்னத 

பதாடங்கின த்தார். இம்வமலாண்னம தக லனமப்பில்,  னரபடங்கள் 

மற்றும் குத்தனக  னரவுகள்வபான்ற பசாத்துசார்ந்த  னரபடங்கனள 

ஒருங்கினணத்து, அ ற்னற புவியியல் தக ல் அனமப்புடன் கூடிய ஓர் 

அனமப்பாக மாற்று னத இந்தத்தளம் வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

8.உள்ைோநிை மின்சோர-பரிைோற்ற திட்ைத்ட  தைம்படுத்துவ ற்கோக 

அஸ்ஸோம் ைோநிைத்திற்கு $304 மில்லியன் கைடன வழங்கவுள்ள 

நிறுவனம் எது? 

அ) ADB 

ஆ) உலக  ங்கி 

இ) AIIB  

ஈ) புதிய  ளர்ச்சி  ங்கி 

✓ இந்தியாவும் ஆசிய உட்கட்டனமப்பு முதலீட்டு  ங்கியும் (AIIB) அஸ்ைாம் 

உள்மாநில மின்சார-பரிமாற்ற அணெப்ணப வமம்படுத்தும் திட்டத்திற்காக 

$304 மில்லியன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் னகபயழுத்திட்டை. இந்தத் திட்டம் 

துனண மின்நினலயங்கனள நிர்மாணிப்பனதயும் வதன யாை பரிமா 

-ற்ற  டங்கனள அனமப்பனதயும் வநாக்கமாக பகாண்டுள்ளது. 

 

9.NASA & பெர்ைன் விண்பவளி ஆய்வுடையத்தின் ஓர் அண்டைய 

ஆய்வின்படி, பூமியில் கோைப்படும் சிை நுண்ணுயிரிகள், பின்வரும் 

எந் க் தகோளில் உயிர்வோழக்கூடும்? 

அ) வியாழன் 

ஆ) ப ள்ளி 

இ) பசவ் ாய்  

ஈ) புதன் 

✓ NASA மற்றும் பஜர்மன் விண்ப ளி ஆய்வு னமயத்தின் ஓர் அண்னமய 

ஆய்வின்படி, பூமியில் காணப்படும் சில நுண்ணுயிரிகளால் பசவ் ாய் 

வகாளில் உயிர் ாழக்கூடும். ஓர் அறிவிைல்பூர்வ பலூனைக்பகாண்டு 

பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்னசகனள புவியின் அடுக்கு மண்டலம்  னர 

ஏவு தன்மூலம் பசவ் ாய் வபான்ற சூழ்நினலயில் அன  எப்படி 

இருக்கும் என்பனத ஆராய்ச்சியாளர்கள் வசாதித்தைர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

10.இந்தியோவின் மு ல் கைைடி சுரங்கப்போட  கட்ைப்படுகிற நகரம் 

எது? 

அ) பசன்னை 

ஆ) பகாச்சின் 

இ) மும்னப  

ஈ) பகால்கத்தா 

✓ மும்னப நகரத்தின் கடவலார சானலகள் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக 

இந்தியாவின் முதல் கடலடி சுரங்கப்பானதயாைது மும்னபயில் கட்டப்பட 

உள்ளது. இது,  ரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள் நினற னடயும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

✓ 2.07 கிமீ நீளத்னதக்பகாண்டுள்ளை இந்த இரட்னடச்சுரங்கப்பானதகள், 

கடல்படுனகக்கு 20 மீட்டர் கீவழ அனமந்திருக்கும். 

 

 
1. 19 பசயற்னகக்வகாள்களுடன் ப ற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது 

பிஎஸ்எல்வி-சி 51 ராக்பகட்: பசயற்னகக்வகாளில் பிரதமர் வமாடி படம். 

பிவரசிலின் அவமவசனியா உள்ளிட்ட 19 பசயற்னகக்வகாள்களுடன், 

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிவகாட்டா சதீஸ் த ண் ஏவுதளத்தில் இருந்து 

இன்று கானல (28.02.2021) பிஎஸ்எல்வி-சி 51 ராக்பகட் ப ற்றிகரமாக 

விண்ணில் பாய்ந்தது. பிரதமர் வமாடியின் புனகப்படம் பபாறிக்கப்பட்ட 

சதீஸ் த ண் பசயற்னகக்வகாளும் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டுள்ளது. 

2021-ம் ஆண்டில் இஸ்வரா விண்ணுக்கு அனுப்பும் முதல் ராக்பகட் 

இது ாகும். ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் இருந்து விண்ணுக்கு ஏ ப்படும் 78 - 

 து ராக்பகட் மற்றும் பிஎஸ்எல்வி பிரிவில் 53 -  து ராக்பகட் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. விண்ப ளி ஆய்வில் தனியார் துனறகள் மற்றும் கல்வி 

நிறு ைங்களின் பங்களிப்னப ஊக்குவிக்கும் வநாக்கத்தில் இந்திய 

விண்ப ளி ஆய்வு நிறு ைம் (இஸ்வரா) பல்வ று முயற்சிகனள 

முன்பைடுத்து  ருகிறது. ப ளிநாட்டு பசயற்னகக்வகாள்கனள  ர்த்தக 

ரீதியாக அனுப்பு தற்காக 2019-ம் ஆண்டு என்எஸ்ஐஎல் (New Space 

India Limited) என்ற அனமப்பும், உள்நாட்டில்  டி னமக்கப்படும் 

பசயற்னகக் வகாள்கனள அனுப்ப 2020-ல் இன்ஸ்வபஸ் என்ற அனமப்பும் 

நிறு ப்பட்டை. அதன்பலைாக தற்வபாது ராக்பகட், பசயற்னகக்வகாள் 

தயாரிப்பில் அதிக அளவிலாை தனியார் மற்றும் கல்வி சார்நிறு ைங்கள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளை. ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள்ள முதல் ஏவுதளத்தில் 

இருந்து பிஎஸ்எல்வி - சி 51 ராக்பகட் பசலுத்தப்பட்டது. பிஎஸ்எல்வி - 51 

ராக்பகட் பிவரசிலின் அவமசானியா பசயற்னகக்வகாள் மட்டுமின்றி, 

பசன்னைனயச் வசர்ந்த ஸ்வபஸ் கிட்ஸ் இந்தியா நிறு ைத்தின் எஸ்டி 

சாட் பசயற்னகக்வகாள் உள்ளிட்ட19 பசயற்னகக்வகாள்கனளச் சுமந்து 

பகாண்டு ப ற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது. இஸ்வரா நிறு ைத்தின் 

 ர்த்தகப் பிரி ாை நியூஸ்வபஸ் இந்தியா லிமிட் (என்எஸ்ஐஎல்) சார்பில் 

முதல் முனறயாக  ர்த்தகரீதியாக ( ணிகரீதியாக) பிவரசில் நாட்டின் 

பசயற்னகக்வகாள் ஏ ப்படுகிறது. இதன் மூலம் முதல் முனறயாக இஸ்வரா 

நிறு ைத்துக்கு அந்நியச் பசலா ணியும் கினடக்கும். இந்த பிஎஸ்எல்வி 

சி-51 ராக்பகட்டில் பிவரசில் நாட்டின் அவமவசனியா-1 பசயற்னகக்வகாள், 

இந்தியாவின், சதீஸ் த ண் பசயற்னகக்வகாள், ஜிடி சாட், ஜிபஹச்ஆர்சிஇ 

பசயற்னகக்வகாள், ஸ்ரீ சக்தி பசயற்னகக்வகாள், பாதுகாப்புத் துனறயின் 

சிந்து வநத்ரா ஆகிய பசயற்னகக்வகாள்கள் பசலுத்தப்பட்டுள்ளை. இது 

தவிர அபமரிக்காவின் ஸ்வபஸ் பிஇஇ, பமக்சிவகாவின் நாவைா கபைக்ட் 

பசயற்னகக்வகாள்கள் எை பமாத்தம் 19 பசயற்னகக்வகாள்கள் 

விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டுள்ளை. ஸ்வபஸ்கிட்ஸ் இந்தியா, யுனிட்டி சாட் 

சார்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள 3 பசயற்னகக்வகாள்கனள, வகான னயச் 

வசர்ந்த ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்ட்டியூட் பபாறியியல் கல்லூரி, ஸ்ரீபபரும்புதூர் 

வஜபிஆர் கல்லூரி, நாக்பூர் ஜிபஹச் பரய்வசானி கல்லூரியின் 

பசயற்னகக்வகாள்கள் அனுப்பப்படுகின்றை. இதில் பிவரசிலின் 

அவமசானியா பசயற்னகக்வகாள் அவமசான் காடு அழிப்புத் திட்டங்கனளக் 

கண்காணிக்கவும், காடுகளின் சூழல், வ ளாண் சூழல் ஆகிய ற்னற 

ஆய்வு பசய்யவும் அனுப்பி ன க்கப்பட்டுள்ளது. அவமசானியா 

பசயற்னகக்வகாள் 637 கிவலா எனட பகாண்டதாகும். இந்த பிஎஸ்எல்வி 

ராக்பகட் 4 படிநினலகளாக உரு ாக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் மற்றும் 3-ம் 

படிநினலயில் திடநினல எரிபபாருளும், 2- து மற்றும் 4- து 

படிநினலயில் திர  நினலயில் எரிபபாருளும் நிரப்பப்பட்டுள்ளை. இந்த 

பசயற்னகக்வகாள்கள் விண்ணிலிருந்து புறப்பட்ட 17 நிமிடங்களில் 

பிஎஸ்4 இன்ஜின் பசயல்பாடு நிறுத்தப்பட்டு, பிரதாை 

பசயற்னகக்வகாளாை பிவரசிலின் அவமவசனியா பசயற்னகக்வகாள் 

நினல நிறுத்தப்படும். அதன்பின் 58 நிமிடங்களுக்குப் பின் ராக்பகட் 

இன்ஜின் மீண்டும் இயக்கப்பட்டு, மீதமுள்ள 18 

பசயற்னகக்வகாள்கனளயும் அடுத்த 4 நிமிடங்களில் நினலநிறுத்தும். 

ஒட்டுபமாத்தமாக ராக்பகட் 2 மணி வநரம் 8 நிமிடங்கள் பயணிக்கும்.  

இந்த திட்டத்தில் ஏ ப்பட்ட சதீஷ் த ண் சாட் நாவைா 

பசயற்னகக்வகாளில் பிரதமாா் நவரந்திர வமாடியின் உரு ப்படம் 

பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனுடன் 25,000 இந்தியாா்களின் பபயாா்கள் 

மற்றும் டிஜிட்டல்  டி  பக த் கீனத  ாசகங்கள் இடம்பபற்றுள்ளை. 

2. பிஎஸ்எல்வி 50- து ப ற்றி: 

விண்ணில் ஏ ப்பட்டுள்ள சதீஷ் த ான் சாட் நாவைா 

பசயற்னகக்வகாளில் பிரதமர் நவரந்திர வமாடியின் உரு ப்படம் 

பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனுடன் இஸ்வரா தனல ர் வக.சி ன், 

விண்ப ளித் துனற பசயலர் ஆர்.உமாமவகஸ் ரன் உட்பட 25 ஆயிரம் 

இந்தியர்களின் பபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. வமலும், டிஜிட்டல் 

 டிவிலாை பக த் கீனத  ாசகங்களும் இடம்பபற்றுள்ளை. பிஎஸ்எல்வி 

 னக ராக்பகட்டின் 50- து ப ற்றி இது ாகும். இது னர ஏ ப்பட்ட 53 

பிஎஸ்எல்வி ராக்பகட்களில் 2 வதால்வியும், ஒன்று பகுதி வதால்வியும் 

அனடந்துள்ளை. பிஎஸ்எல்வி-சி51, என்எஸ்ஐஎல் நிறு ைத்தின் மூலம் 

 ணிகரீதியாக பசலுத்தப்படும் முதல் ராக்பகட். எனினும், இதற்கு முன்பு 

2015-ம் ஆண்டு ஆன்ட்ரிக்ஸ் நிறு ைம் மூலம் சிங்கப்பூருக்கு 

பசாந்தமாை படலிவயாஸ் உட்பட 6 பசயற்னகக் வகாள்கனள பிஎஸ்எல்வி 

சி-29 ராக்பகட் மூலம் இஸ்வரா விண்ணில் பசலுத்தியது 

குறிப்பிடத்தக்கது. பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தைது ட்விட்டர் பக்கத்தில் 

ப ளியிட்ட பதிவில், ‘ ணிகரீதியாை முதல் பிஎஸ்எல்வி-சி51 திட்டத்தின் 

ப ற்றிக்கு என்எஸ்ஐஎல் மற்றும் இஸ்வராவுக்கு  ாழ்த்துகள். 

இதுநம்நாட்டின் விண்ப ளி சீர்திருத்தங்களில் புது சகாப்தத்னத 

ஏற்படுத்துகிறது. வமலும், 4 சிறியன  உட்பட 18 துனண பசயற்னகக் 

வகாள்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளை. இன  நமது இனளஞர்களின் ஆற்றல் 

மற்றும் கண்டுபிடித்தல் திறனை ப ளிகாட்டுகிறது’ எை குறிப்பிட்டுள்ளார். 

பிவரசில் அதிபர் பஜய்ர் வபால்சைாவரா. 

இஸ்வராவின் பிஎஸ்எல்வி சி-50ராக்பகட்: 

தக ல் பதாடர்புக்காக, இஸ்வரா சார்பில் 2011-ம் ஆண்டு பசலுத்தப்பட்ட 

ஜிசாட்-12 பசயற்னகக்வகாளின் ஆயுட்காலம் முடிந்துவிட்டது. அதற்கு 

மாற்றாக அதிநவீை சிஎம்எஸ்-1 (ஜிசாட்-12ஆர்) பசயற்னகக்வகானள 

இஸ்வரா  டி னமத்தது. 

இந்த பசயற்னகக்வகாள் ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ்த ான் 

னமயத்தின் 2- து ஏவுதளத்தில் இருந்து பிஎஸ்எல்வி சி-50 ராக்பகட் 

மூலம் இன்று (டிச.17, 2020) மதியம் 3.41 மணிக்கு விண்ணில் 

ஏ ப்படவுள்ளது. 

சிஎம்எஸ்-1 பசயற்னகக்வகாளின் ஆயுட்காலம் 7 ஆண்டுகளாகும். 

இதிலுள்ள விரிவுபடுத்தப்பட்ட ‘சி வபண்ட் ’அனலக்கற்னறகள், இந்திய 

நிலப்பரப்பு பகுதிகளுடன், அந்தமான்-நிவகாபார் மற்றும் லட்சத் தீவுகள் 

 னர தற்வபாதுள்ள பதானலத்பதாடர்பு வசன னய வமம்படுத்தி 

 ழங்கஉதவும் எை இஸ்வரா விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்தைர். 

கல்வி, மருத்து ம் ஆகிய பணிகளுக்குத் வதன யாை தரவுகனள 

பபறு தற்காக இந்த பசயற்னகக்வகாள் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

இனணய ழிக்கல்வி, வபரிடர் கண்காணிப்பு மற்றும் பசல்வபான் 

வசன னய சிஎம்எஸ்-01 பசயற்னகவகாள் எளிதாக்கும். 

1) இது இந்தியாவின் 42 து பதானலத்பதாடர்பு பசயற்னகக்வகாள் 

ஆகும். 

2) பிஎஸ்எல்வி சி50 ராக்பகட் ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் இருந்து ஏ ப்படும் 

77 ராக்பகட்டாகும். 

3. பிஎஸ்எல்வி சி-49 ராக்பகட்:  

இஸ்வராவின் வரடார் இவமஜிங் பசயற்னகக்வகாளாை இஓஎஸ்-01 (EOS-

01) - 1 உள்ளிட்ட 10 பசயற்னகக்வகாள்களுடன் இஸ்வராவின் பிஎஸ்எல்வி 

சி-49 ராக்பகட் இன்று மானல (ந .7, 2020) விண்ணில் ஏ ப்படுகிறது. 

புவி கண்காணிப்புக்காக தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீை இஓஎஸ்-1 

பசயற்னகக்வகானள பிஎஸ்எல்வி சி-49 ராக்பகட் மூலம்விண்ணில் 

பசலுத்த இஸ்வரா திட்டமிட்டது. இந்த ராக்பகட் ஆந்திர மாநிலம் 

ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் த ான் னமயத்தின் முதல் ஏவுதளத்தில் 

இருந்து இன்று (ந .7, 2020) மானல 3.02 மணிக்கு விண்ணில் 

ஏ ப்படஉள்ளது. முதன்னம பசயற்னகக்வகாளாை இஓஎஸ், வி சாயம், 

வபரிடர் வமலாண்னம, காடுகள்கண்காணிப்பு ஆகிய பணிகளுக்கு 

பயன்படும். இதிலுள்ள சிந்தடிக் அப்வரச்சர் வரடார் மூலம் அனைத்து 

பரு நினலயிலும் படங்கனள எடுக்க முடியும். இந்த ராக்பகட்டில் 

லிதுவ னியாவின் ஒரு பசயற்னகக்வகாள், லக்சம்பர்க் மற்றும் 

 



         

     

அபமரிக்கான ச் வசர்ந்த தலா 4 பலமூர் பசயற்னகக்வகாள் எை பமாத்தம் 

9 ப ளிநாட்டு பசயற்னகக்வகாள்கள்  ணிகரீதியாக விண்ணில் 

பசலுத்தப்படுகின்றை. 

4. கல்வி, வ னல ாய்ப்பில்  ன்னியர்களுக்கு 10.5% உள் இடஒதுக்கீடு 

மவசாதாவுக்கு ஆளுநர் (பன் ாரி லால் புவராஹித்) ஒப்புதல். 

கல்வி மற்றும் வ னல ாய்ப்பில்  ன்னியர்களுக்கு 20 சதவீதம் தனி 

இடஒதுக்கீடு  ழங்க வ ண்டும் எை பாமக நீண்டகாலமாக வகாரி 

 ந்தது. இதற்காக பல்வ று வபாராட்டங்களும் நடத்தப்பட்டை. முதல் ர் 

பழனிசாமினய பாமகநிர் ாகிகள் சந்தித்து, இதுபதாடர்பாக 

மனுக்கனளயும்  ழங்கிைர். இனதத் பதாடர்ந்து, தமிழகத்தில் சாதி  ாரி 

கணக்பகடுப்பு நடத்து து பதாடர்பாை வி ரங்கனள வசகரிக்க, நீதிபதி 

குலவசகரன் தனலனமயில் ஆனணயம் அனமத்து முதல் ர் 

உத்தரவிட்டார். அந்த ஆனணயம், சாதி  ாரி கணக்பகடுப்பு பதாடர்பாக 

ஆவலாசனை நடத்தி  ருகிறது. இந்நினலயில்,  ன்னியர்களுக்கு 10.5 

சதவீத உள்ஒதுக்கீடு  ழங்க  னக பசய்யும் சட்டமவசாதா, கடந்த 26-ம் 

வததி, 2021 இல் சட்டப்வபரன யில் நினறவ ற்றப்பட்டது. மிகவும் 

பிற்பட்வடார்  குப்பிைருக்காை 20 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் 

 ன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீதம், சீர்மரபிைருக்கு 7 சதவீதம், இதரமிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட  குப்பிைர்களுக்கு 2.5 சதவீதம்  ழங்கசட்டத்தில் 

 ழி னக பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

5. நீதிபதி குலவசகரன் ஆனணயம்:  

அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் அனைத்து பிரிவிைருக்கும் பசன்றனட னத 

உறுதிப்படுத்தவும், சுப்ரீம் வகார்ட்டில் நிலுன யில் உள்ள 69 சதவீத இட 

ஒதுக்கீடு சம்பந்தமாை  ழக்குகனள எதிர்பகாள்ள வதன யாை சாதி ாரி 

புள்ளி வி ரங்கனள பபறு தற்கும் தமிழகம் முழு தும் சாதி ாரி 

கணக்பகடுப்பு நடத்த நீதிபதி ஏ.குலவசகரன் தனலனமயில் ஆனணயம் 

அனமத்து (டிசம்பர் 7, 2021) முதல் - அனமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி 

உத்தரவிட்டார். நீதிபதி குலவசகரன் கூறியதா து: எந்த அடிப்பனடயில் 

சாதி ாரி கணக்பகடுப்பு பதாடர்பாை பணிகனள வமற்பகாண்டால் அனத 

ப ற்றிகரமாக முடிக்க முடியும் என்பது குறித்து ஆவலாசிக்கப்பட்டது. கடந்த 

1970-ம் ஆண்டு வமற்பகாள்ளப்பட்ட சட்டநாதன் ஆனணயம், 1985-ம் 

ஆண்டு வமற்பகாள்ளப்பட்ட அம்பாசங்கர் ஆனணயம் ஆகிய ற்றின் 

பசயல்பாடுகள் குறித்து வி ாதிக்கப்பட்டது. 

6. பளுதூக்கும் வபாட்டிகளில் இந்தியாவின் முதல் பபண் சூப்பர் ஸ்டாராை 

குஞ்சராணி வதவி பிறந்தநாள் இன்று (மார்ச் 1). 

பளுதூக்கும் வபாட்டியில் இந்தியப் பபண்களாலும் சாதிக்க முடியும் 

என்பனத முதலில் நிரூபித்த ர் குஞ்சராணி வதவி. ‘பபண் பஹர்குலஸ்’ 

என்று பசல்லமாக அனழக்கப்படும் இ ர், மணிப்பூரில் உள்ள இம்பால் 

நகரில் 1968-ம் ஆண்டு பிறந்தார். சிறு  யதிவலவய ஹாக்கி, கால்பந்து, 

ஓட்டம்,  லுதூக்கும் வபாட்டி (ப ர் லிஃப்டிங்) என்று பல்வ று 

வினளயாட்டுகளில் பங்வகற்று  ந்தார். 1982-ம் ஆண்டில் நடந்த ஆசிய 

வினளயாட்டுப் வபாட்டியில் பி.டி.உஷா பதக்கங்களாக அள்ளிக் குவிக்க, 

அ னரப் வபாலவ  தானும் வினளயாட்டில் பபரிய நட்சத்திரமாக  ர 

விரும்பிைார். இந்தச் சூழலில், பள்ளியில் இருந்த குஞ்சராணியின் 

பயிற்சியாளர், சற்று குள்ளமாை அ ரது உடல் ாகு,  லுதூக்கும் 

வபாட்டிகளுக்கு ஏற்றதாக இருப்பதாக அறிவுனர கூறியுள்ளார். 

பயிற்சியாளரின் இந்த அறிவுனரனய ஏற்ற குஞ்சராணி வதவி, இந்த 

வினளயாட்டில் பயிற்சினய தீவிரப்படுத்திைார். 1985-ம் ஆண்டில் நடந்த 

முதலா து வதசிய வினளயாட்டுப் வபாட்டியில் பளுதூக்கும் (ப யிட் 

லிஃப்டிங்) வபாட்டி வசர்க்கப்பட்டது. இனதத் பதாடர்ந்து,  லுதூக்கும் 

வபாட்டிக்கு பதிலாக பளுதூக்கும் வபாட்டிகளில் க ைம் பசலுத்திைார் 

குஞ்சராணி வதவி. 1987-ம் ஆண்டில் நடந்த வதசிய வினளயாட்டுப் 

வபாட்டியில் பளுதூக்கும் பிரிவில் 2 வதசிய சாதனைகனளப் பனடத்த ர், 

அதன்பிறகு சர் வதச வபாட்டிகளில் தடம் பதித்தார். 1990 மற்றும் 1994-ல் 

நடந்த ஆசிய வபாட்டிகளில் ப ண்கலப் பதக்கம் ப ன்ற அ ர், உலக 

பளுதூக்கும் வபாட்டிகளில் பல்வ று பதக்கங்கனள ப ன்றுள்ளார். 

மத்திய அரசின் அர்ஜுைா விருது உள்ளிட்ட பல்வ று விருதுகனள 

ப ன்றுள்ள குஞ்சராணி வதவி,  டகிழக்கு மாநில வினளயாட்டு 

வீரர்களினடவய பபரும் நம்பிக்னகனய வினதத்துள்ளார். 

7.இந்திய  ம்சா ளி மருத்து ர்கள் மாநாட்டில் முதிவயார் நல மருத்து ர் 

நடராசனுக்கு  ாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது: 40 ஆண்டுகால மருத்து  

வசன க்கு பாராட்டு. 

உலகளவில் உள்ள இந்திய  ம்சா ளி மருத்து ர்கள் மாநாடு, 

காபணாலி மூலம் கடந்த பிப்ர ரி 27, 28-ம் வததிகளில் நனடபபற்றது. 

8. வபரூராட்சிகளுக்காை திடக்கழிவு வமலாண்னம திட்ட பணிகளுக்காக 

தாம்பரம் அகரம்பதன் கிராமத்தில் 4 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு.  

தாம்பரம் பகுதியில் உள்ள வபரூராட்சிகளுக்காை திடக்கழிவு 

வமலாண்னம திட்ட பணிகளுக்காக தாம்பரம் அகரம்பதன் கிராமத்தில் 4 

ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

9. திருக்குறனள ஹூப்ரு (யூதர்களின் பமாழி) பமாழியில் பமாழிபபயர்க்க 

திட்டம்.  

திருக்குறனள ஹூப்ரு பமாழியில் பமாழிபபயர்க்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக 

தமிழ்  ளர்ச்சித்துனற மற்றும் உலக தமிழாராய்ச்சி நிறு ை இயக்குநர் 

வகா. விசயராக ன் கூறியுள்ளார்.  தமிழ்நாடு அரசின் உலக தமிழாராய்ச்சி 

நிறு ைம், தஞ்சாவூர் பாரத் கல்லூரி, ஆஸ்திவரலியா பமல்வபார்ன் தமிழ்ச் 

சங்கம், இளங்காடு நற்றமிழ்ச் சங்கம், தஞ்சாவூர் தமிழ்த்தாய் அறக்கட்டனள 

ஆகிய ற்றின் சார்பில், தஞ்சாவூர் அரண்மனை  ளாகத்திலுள்ள அரசர் 

பள்ளியில் உலக திருக்குறள் மாநாடு பிப்ர ரி 26 முதல் பிப்ர ரி 28 ஆம் 

வததி  னர நனட பபற்றது. தமிழக அரசு சார்பில் சீைம்,  ங்காளம், இந்தி 

ஆகிய பமாழிகளில் திருக்குறள் பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

10. மனழநீனர வசகரிக்க 100 நாள் இயக்கம் ‘மைதின் குரல்' நிகழ்ச்சியில் 

பிரதமர் நவரந்திர வமாடி அனழப்பு. 

பபரும்பான்னமயாை மாநிலங்களில் வம, ஜூன் மாதங்களில் மனழ 

பபய்கிறது. இப்வபாவத மனழ நீர் வசகரிப்புக்காக 100 நாள் இயக்கத்னத 

நாம் பதாடங்க வ ண்டும். இதற்காக இன்னும் சில நாட்களில் ஜல சக்தி 

துனற சார்பில் ஜல் சக்தி அபியான் திட்டம் பதாடங்கப்படும். இதன்படி, 

‘எப்வபாது, எங்கு மனழ பபய்தாலும் அந்த மனழநீனர சிந்தாமல் சிதறாமல் 

வசகரிக்க வ ண்டும்' என்ற லட்சியத்னத அனை ரும் கண்ணும் 

கருத்துமாக கனடப்பிடிக்க வ ண்டும். இந்த லட்சிய திட்டத்தில் நாட்டு 

மக்கள் அனை ரும் பங்வகற்க வ ண்டும். 

11. குழந்னதகளுக்காை ராமாயணம் எழுதிய 10  யது சிறு ன். 

ஒடிசா மாநிலம் பு வைஸ் னரச் வசர்ந்த சிறு ன் ஆயுஷ் குமார் குந்தியா. 

 யது 10. கவராைா ன ரஸ் பர னலக் கட்டுப்படுத்த கடந்த ஆண்டு மார்ச் 

மாத இறுதியில் நாடு முழு தும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப் பட்டது. அந்தக் 

கால கட்டத்தில், டிடி பதானலக் காட்சியில் ராமாயணம் ஒளிபரப்பாைது. 

அனதப் பார்த்து குழந்னதகளுக்காக ‘பிலகா ராமாயணா’ (குழந்னதக்காை 

ராமாயணம்) என்ற தனலப்பில் 104 பக்கங்களுக்கு தைது தாய்பமாழியாை 

ஒடியா பமாழியில் எழுதி முடித்துள்ளான் ஆயுஷ் குமார். 

12. பஜர்மனி பல்கனலக்கழகத்தில் 58 ஆண்டுகள் பழனமயாை 

தமிழ்க்கல்வி நிறு ைத்னத மார்ச் 31-ல் மூட முடிவு: தமிழக அரசு உறுதி 

அளித்த ாறு நிதி  ழங்கப்படாததால் சிக்கல். 

உலகின் பல்வ று பல்கனலக்கழகங்களில் தமிழின்  ளர்ச்சிக்காக பல 

ஆண்டுகளாக தமிழ் வபாதிக்கப்படு கிறது. பஜர்மனியிலும் பகாவலான் 

பல்கனலக்கழகத்தில் இந்தியவியல், தமிழியல் ஆய்வு நிறு ைம்1963-ல் 

பதாடங்கப்பட்டது. தமிழால் ஈர்க்கப்பட்டு அனதப் பயின்று, தமிழ் அறிஞராை 

க்ளவுஸ்லுட்விட் பஜைரட் எனும் பஜர்மானியர் இதனை நிறுவிைார். 

தற்வபாது முனை ர் பட்டத்துக்காை 5 படிப்புகள் உட்பட தமிழில் 

இளங்கனல படிப்புகளிலும் இங்கு மாண ர்கள் பயில்கின்றைர். 

இனடயில் இந்த ஆய்வு நிறு ைம், பதற்காசிய நாடுகள் மற்றும் கிழக்காசிய 

நாடுகள் பண்பாட்டியல், பமாழிகள் துனறயுடன் இனணக்கப்பட்டது. 

தமிழகத்துக்கு ப ளிவய உள்ள 2 பபரிய நூலகங்களில் சிகாவகாவுடன், 

பகாவலானும் ஒன்றாக உள்ளது. இதில், 50 ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட தமிழ் 

நூல்களும் ஓனலச்சு டிகளும் ஆய்வுக்காக வசகரிக்கப்பட்டுள்ளை. கடந்த 

2014-ல் பல்கனலக்கழக நிர் ாக முடிவின்படி, தமிழ் பிரிவின் வபராசிரியர் 

உல்ரிக்க நிக்லாஸ், பசப்டம்பர் 2020-ல் ஓய்வு பபற்றபின் தமிழ்ப் பிரிவு 

மூடப்படு தாக அறிவிக்கப்பட்டது. அபமரிக்காவின் தமிழ் இருக்னககளில் 

பணியாற்றிய தமிழ் வபராசிரியர்கள் அனதத் தடுக்க முயன்றைர். 

அபமரிக்க ாழ் இந்தியர்களாை அ ர்கள் 2018-ல் திரட்டி 

பல்கனலக்கழகத்துக்கு அளித்த நிதியால், மூடும் முடிவு ஜூன் 2022  னர 

தள்ளி ன க்கப்பட்டது. வபராசிரியர் உல்ரிக்கின் ஓய்வுக்கு பிறகும் பாதி 

வ னலவநரத்துடன் தற்காலிகமாக அ ரது பணினய நீட்டிக்கவும் ஏற்பாடு 

பசய்யப்பட்டது. இ ருடன் உதவிப் வபராசிரியர் ஸ்ப ன் ப ட்டர் மான் 

எனும் பஜர்மானியர் நிரந்தரப் பணியில் பதாடர்ந்தார். பஜர்மனியில் 

ஹாம்பர்க் மற்றும் பஹடில்பர்க் பல்கனலக்கழகங்களிலும் தமிழ்க் கல்வி 

மற்றும் ஆய்வுக்காைப் பிரிவுகள் பசயல்படுகின்றை. 

13. எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழனல பாதுகாக்க நட டிக்னக பிரதமர் வமாடிக்கு 

சர் வதச விருது 

பிரதமர் நவரந்திர வமாடிக்கு சர் வதச எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் தனலனம 

விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அபமரிக்க, பிரிட்டிஷ் தக ல் வசன  நிறு ைமாை ஐஎச்எஸ் மார்கிட் 

லிமிபடட் சார்பில் ஆண்டுவதாறும் எரிசக்தி மாநாடு நடத்தப்படுகிறது. இந்த 

மாநாட்டில் 100-க்கும் வமற்பட்ட நாடுகனள வசர்ந்த 6,000-க்கும் வமற்பட்ட 



         

     


அரசு, தனியார் துனற தனல ர்கள் பங்வகற்பது  ழக்கம். இந்த 

மாநாட்டின்வபாது சர் வதச அளவில் எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் துனறயில் 

சிறந்து விளங்குவ ாருக்கு விருது  ழங்கப்படும். கவராைா அச்சுறுத்தல் 

காரணமாக கடந்த ஆண்டு அபமரிக்காவில் நனடபபற இருந்த மாநாடு 

ரத்து பசய்யப்பட்டது. இந்த ஆண்டு எரிசக்தி மாநாடு (பசராவீக் 2021) 

காபணாலி  ாயிலாக நானள பதாடங்குகிறது. மாநாட்டில் பிரதமர் 

நவரந்திர வமாடிக்கு சர் வதச எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் தனலனம விருது 

 ழங்கப்பட உள்ளது. பிரதமர் நவரந்திர வமாடி இந்தியாவில்  றுனம 

ஒழிப்பு திட்டங்கனள அதிவ கமாக அமல்படுத்தி  ருகிறார். 50 வகாடி 

இந்தியர்கள் பயன் அனடயும்  னகயில் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்து க் 

காப்பீடு திட்டத்னத பசயல்படுத்தி  ருகிறார். 35 வகாடி ஏனழகளுக்கு 

ஜன்தன்  ங்கிக் கணக்குகனள பதாடங்கி பகாடுத்துள்ளார். இதன்மூலம் 

மக்களின்  ங்கிக் கணக்குகளுக்கு வநரடியாக மானியத் பதானக 

பசலுத்தப்படுகிறது. அனமப்புசாரா துனறனய வசர்ந்த 42 வகாடி வபர் பயன் 

அனடயும்  னகயில் ஓய்வூதிய திட்டம், இல ச சனமயல் காஸ் இனணப்பு 

திட்டம், 18,000 குக்கிராமங்களுக்கு மின்சார  சதி, ஏனழ 

குடும்பங்களுக்கு 1.25 வகாடி வீடுகள், வி சாயிகளுக்கு நிதியுதவி, 

மின்ைணு வ ளாண் சந்னத, தூய்னம இந்தியா திட்டம், நீர் ழிப் 

வபாக்கு ரத்து, உதான் விமாை வசன  உள்ளிட்ட பல்வ று 

திட்டங்கனள பிரதமர் வமாடி பசயல்படுத்தியுள்ளார். சர் வதச எரிசக்தி 

உற்பத்திக் கூடமாக இந்தியா உருப டுத்து  ருகிறது. அவதவநரம் சுற்றுச் 

சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத  னகயில் மரபுசாரா எரிசக்தி உற்பத்திக்கு 

பிரதமர் வமாடி முன்னுரினம அளித்து  ருகிறார். பரு நினல 

மாறுபாட்னட தடுக்க உறுதி பூண்டுள்ளார். அ ரது முயற்சியால் சர் வதச 

சூரியசக்தி கூட்டனமப்பு உதயமாகியுள்ளது" என்று பசராவீக் 2021 

எரிசக்தி மாநாடு அறிக்னகயில் புகழாரம் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. எரிசக்தி 

மாநாட்டில் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தனலனம உனரயாற்ற உள்ளார். 

அபமரிக்க எரிசக்தி துனற அனமச்சர் பஜனிபர், அபமரிக்க சுற்றுச்சூழல் 

சிறப்பு பிரதிநிதி ஜான் பகர்ரி, பகாலம்பிய அதிபர் இ ான் டுவக மார்கஸ், 

னமக்வராசாப்ட் நிறு ைர் பில்வகட்ஸ் உட்பட பல்வ று நாடுகனள வசர்ந்த 

300-க்கும் வமற்பட்ட தனல ர்கள் சிறப்புனரயாற்ற உள்ளைர். 

14. மடகாஸ்கருக்கு இந்தியா நன்பகானட: இந்தியா நன்பகானடயளித்த 

டிஜிட்டல் வகாபால்ட் சிகிச்னச இயந்திரம். 

இந்தியாவில் பாபா அணு ஆராய்ச்சி னமயத்தால் உரு ாக்கப்பட்ட, 

புற்றுவநாய் சிகிச்னசக்கு பயன்படுத்தப்படும் படலிவகாபால்ட் இயந்திரம், 

மத்திய சுகாதாரத் துனற சாாா்பில் தீவு நாடாை மடகாஸ்கருக்கு 

 ழங்கப்பட்டுள்ளது. வமம்பட்ட டிஜிட்டல் வகாபால்ட் சிகிச்னச அளிக்கும் 

இந்த இயந்திரமாை ‘பாபட்ரான்- 2’ -ஐ மடகாஸ்கரின் தனலநகராை 

அன்டைைரிவ ாவில் உள்ள வஜாசப் ரவ ாஹாங்கி 

ஆண்ட்ரியைா வலாைா மருத்து மனையில் (எச்வஜஆாா்ஏ) அந்நாட்டின் 

குடியரசுத் தனல ாா் ஆண்ட்ரி ராவஜாலிைா பதாடங்கி ன த்தார். 

இந்நிகழ்ச்சியில் ரவஜாலிைா வபசுனகயில், புற்றுவநாய் என்பது நம் 

சமூகத்தில் அதிகமாை மக்கனள பாதிக்கும் வநாயாக மாறி விட்டது. வமலும் 

உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணங்களில் இந்த வநாயும் ஒன்றாக உள்ளது 

என்றார். மடகாஸ்கருக்காை இந்திய தூதர் அபய் குமார் வபசுனகயில், 

உலகளவில் ஏராளமாை மக்கனள பாதிக்கும் புற்றுவநாய் ஒரு பபரிய 

சுகாதார பிரச்னையாக உள்ளது என்றார். கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு 

மாாா்ச்சில் ஜைாதிபதி ராம்நாத் வகாவிந்த், மடகாஸ்கருக்கு விஜயம் 

பசய்தவபாது, பாபட்ரான் இயந்திரம் மடகாஸ்கருக்கு நன்பகானடயாக 

 ழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இனதயடுத்துஇந்தியாவில் 

இருந்து இந்த இயந்திரம் மடகாஸ்கருக்கு அனுப்பின க்கப்பட்டது. 

15. இலங்னக விமாைப் பனடயின் 70ஆ து ஆண்டு நினறவு நாள் 

(02.03.2021) 

இலங்னக விமாைப் பனடயின் (எஸ்எல்ஏஎஃப்) 70 ஆ து ஆண்டு 

நினறன  முன்னிட்டு, இந்திய விமாைப்பனடயின் 25 விமாைங்கள் 

இலங்னகக்கு பசன்றுள்ளை. 70 ஆ து ஆண்டு நினறவு, மார்ச் 2 ஆம் 

வததி, விமாைப்பனடத் தளபதி ஏர் மார்ஷல் சுதர்ஷை பதிரைவின் 

தனலனமயில் நனடபபறவுள்ளது. அத்துடன், மார்ச் 3 ஆம் வததி முதல் 5 

ஆம் வததி  னர காலி முகத்திடலில் விமாைக் கண்காட்சி ஒன்று 

நனடபபற உள்ளது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து பகாள் தற்காக இந்திய 

விமாைப்பனட விமாைங்கள் இலங்னகக்கு பசன்றுள்ளை. அதற்காை, 

பயிற்சி நட டிக்னககள் இன்றும் வமற்பகாள்ளப்பட்டை. 

 

16. ஒவர முனற பசலுத்தக் கூடிய பகாவராைா தடுப்பூசிக்கு சீைா 

நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி. 

ஒரு வடாஸ் மட்டுவம பசலுத்தக்கூடிய பகாவராைா தடுப்பூசி சீைாவில் 

பயன்பாட்டுக்கு  ந்துள்ளது. அபமரிக்காவின் ஜான்சன்& ஜான்சன் 

தடுப்பூசிக்கு வபாட்டியாக சீைாவின் இந்த தடுப்பூசி பார்க்கப்படுகிறது. சீை 

அரசு நாளிதழில் இதுபற்றி ப ளியிடப்பட்ட பசய்தியில் 

கூறப்பட்டுள்ளதா து:  

சீைாவின் முதல் ஏடி-5 என்வகாவ் பகாவராைா தடுப்பூசி ப ள்ளிக்கிழனம 

(26.02.2021) ப ளியிடப்பட்டது. அந்த தடுப்பூசியின் முதல் கட்ட 

பரிவசாதனை கடந்த ஆண்டு மார்ச் 16 ஆம் வததி பதாடங்கியது” என்று 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  தடுப்பூசி பசலுத்தப்பட்ட 14- து நாளில் வநாய் 

எதிர்ப்பு சக்தி உரு ாகும் எைவும் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கைவ , 

சீைாவில் னசவைா ாக், னசவைாஃபார்ம், வகன்னசவைாபவயா, வூஹான் 

உயிரியியல் பபாருள் நிறு ைம் ஆகிய நிறு ைங்களின் தடுப்பூசிகளுக்கு 

அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

17. ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைன் தடுப்பூசிக்கு அபமரிக்கா அனுமதி. 

ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைன் நிறு ைம் உரு ாக்கியுள்ள ஒவர முனற 

பசலுத்தக்கூடிய கவராைா தடுப்பூசினய பபாதுமக்களுக்குச் 

பசலுத்து தற்கு அபமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்துகள் ஒழுங்காற்று 

அனமப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது. அந்த நாட்டில் அனுமதி பபற்றுள்ள 3-

ஆ து கவராைா தடுப்பூசி இது ாகும். இதுகுறித்து அதிபாா் வஜா னபடன் 

கூறியதா து: ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைனின் கவராைா தடுப்பூசிக்கு 

அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது உற்சாகமளிக்கிறது. அபமரிக்காவில் 

கவராைா பர னல முடிவுக்குக் பகாண்டு தற்கு இது உதவும். இந்தத் 

தக ல் அனைத்து அபமரிக்காா்களுக்கும் உற்சாகமளிக்கும் பசய்தியாக 

இருக்கும் என்றாாா் அ ாா். மற்ற கவராைா தடுப்பூசிகனள குறிப்பிட்ட 

இனடப ளியில் இரண்டு முனற பசலுத்த வ ண்டியுள்ள நினலயில், 

ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைன் தடுப்பூசிகனள ஒவர முனற பசலுத்திைால் 

வபாதும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 18  யது மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ட 

 யதிைருக்கு அந்தத் தடுப்பூசினய பசலுத்த அபமரிக்க உணவு மற்றும் 

மருந்துகள் ஒழுங்காற்று அனமப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது. ஏற்கைவ  

ஃனபைர் மற்றும் மாடர்ைா தடுப்பூசிகளுக்கு இத்தனகய அனுமதி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

18. டிஜி பாக்ஸ் (டிஜிட்டல் பசாத்து வமலாண்னம தளம்) என்பது ஒரு 

இந்திய டிஜிட்டல் வகாப்பு வசமிப்பு, பகிர்வு மற்றும் வமலாண்னம 

பமன்பபாருள் வசன  தளமாகும். இது ணிக நிறு ைங்கள் மற்றும் 

தனிப்பட்ட நபர்கள் தங்களது வகாப்புகனள வசமிப்பதற்காை இட  சதினய 

 ழங்கும் தளமாகும். 

டிஜிபாக்ஸ் பசயல் பாடுகனள காபணாலி காட்சி மூலம் து க்கி ன த்து 

வபசிய அனமச்சர் எம்.சி. சம்பத் கூறுனகயில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக 

இந்தியாவில் ஸ்டார்ட்-அப் நிறு ைங்களின் பசயல்பாடுகள் அதிக 

அளவில்  ளர்ச்சி அனடந்து  ருகிறது. இதன் காரணமாக இந்தியா 

தற்வபாது உலகின் மூன்றா து பபரிய நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. இந்த 

விஷயத்தில் இந்திய இளம் பதாழில்நுட்ப நிபுணர்கள் அதிக அளவில் 

ஈடுபடு து என்பது மிகவும் பபருனமக்குரியதாகவும் அ ர்களின் 

பங்களிப்பாைது சுயசார்பு இந்தியா திட்ட வமம்பாட்டிற்கு ஆதரவு அளிக் கும் 

விதமாகவும் உள்ளது. குனறந்த கட்டணத்தில் வகாப்புகனள பாதுகாப்பாக 

வசமிக்க உதவும் டிஜிட்டல் வகாப்புகள் வசமிப்பு தளமாை டிஜிபாக்ஸ் 

பசயல்பாடுகனள இங்கு து க்கி ன ப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி 

அனடகிவறன். இது பல்வ று விதமாை பிராந்திய பமாழிகனள 

பகாண்டுள்ளது. இந் நிறு ைத்திற்கு எைது பாராட்டுகனள பதரிவித்துக் 

பகாள் வதாடு இந்நிறு ைத்தின் ‘வ ாக்கல் பார் வலாக்கல்’ பசயலினய 

பதிவிறக்கம் பசய்து அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்பபறுமாறு 

வகட்டுக்பகாள்கிவறன். இவ் ாறு அ ர் வபசிைார். இது குறித்து டிஜிபாக்ஸ் 

நிறு ைத்தின் தனலனம பசயல் அதிகாரி அர்ைாப் மித்ரா கூறுனகயில், 

மத்திய அரசின் ‘வமக் இன் இந்தியா’ மற்றும் ‘சுயசார்பு இந்தியா’ ஆகிய 

திட்டங்களுக்கு உறுதுனணயாக இருக்கும்  னகயில் எங்கள் 

பசயல்பாடுகனள வமலும் நாங்கள் விரிவுபடுத்தி இவத வபான்று பல்வ று 

நகரங்களிலும் து க்க உள்வளாம் என்று பதரிவித்தார். இது "இன்ஸ்டா 

வஷர்" என்ற வகாப்பு பகிர்வு அம்சத்னதயும் பகாண்டுள்ளது.  

20. சரக்குகள் படலி ரிக்கு மஹிந்திராவுடன் அவமசான் ஒப்பந்தம். 

 


