
         

    

1.உலகின் முதல் வாத்தலகி (platypus) சரணாலயத்தத உருவாக்கு 

-கிற நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இலங்கை 

இ) பாகிஸ்தான் 

ஈ) ஆஸ்திரேலியா  

✓ நியூ சவுத் ரேல்ஸ் மாநில அேசாங்ைமும் ஆஸ்திரேலியாவின் தரோங்ைா 

பாதுைாப்பு சங்ைமும் இகைந்து உலகின் முதல் பிளாட்டிபஸ் சேைாலய 

-த்கத ைட்டுேதாை அறிவித்தன. இது, ைாலநிகல மாற்றத்தால் அழிகே 

எதிர்கைாண்டுள்ள ோத்தலகி பாலூட்டிைளின் இனப்கபருக்ைம் மற்றும் 

மறுோழ்கே ஊக்குவிப்பகத ர ாக்ைமாைக் கைாண்டுள்ளது. சிட்னியில் 

இருந்து 390 கிமீ தூேத்தில் உள்ள மிருைக்ைாட்சிசாகலயில் இந்த ேசதி 

உருோக்ைப்படவுள்ளது. 

 

2.நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக சசவித்திறன் நாளுக்கான 

கருப்ச ாருள் என்ன? 

அ) Hearing care for All  

ஆ) Save Hearing 

இ) Care for hearing 

ஈ) Hearing care 

✓ கசவித்திறன் இழப்கபத் தடுக்ை எடுக்ைக்கூடிய  டேடிக்கைைள் குறித்து 

விழிப்புைர்கே ஏற்படுத்த மார்ச்.3ஆம் ரததி உலை கசவித்திறன்  ாள் 

அனுசரிக்ைப்படுகிறது. இது உலை சுைாதாே அகமப்பின் குருட்டுத்தன்கம 

மற்றும் ைாதுரைளாகம தடுப்பு அலுேலைத்தால் ஒவ்ரோர் ஆண்டும்  ட 

-த்தப்படும் ஒரு பிேச்சாேமாகும். 2021ஆம் ஆண்டிற்ைான பிேச்சாேத்தின் 

ைருப்கபாருள் “Hearing care for All”. 

 

3. ன்னாட்டு கழிசவடுப் வர்கள் (Waste Pickers’) நாள் கதைபிடிக் 

-கப் டுகிற தததி எது? 

அ) மார்ச் 1  

ஆ) மார்ச் 2 

இ) மார்ச் 3 

ஈ) மார்ச் 4 

✓ 11 கதாழிலாளர்ைளின் கைாடூேமான இறப்புக்கு ேழிேகுத்த கைாலம்பிய 

படுகைாகலகய குறிக்கும் ேகையில் மார்ச்.1ஆம் ரததி பன்னாட்டு ைழிவு 

எடுப்பேர்ைள்  ாள் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. இந்த  ாள் உலகைங்கிலும் 

உள்ள ைழிகேடுப்பேர்ைள் / மறுசுழற்சி கசய்பேர்ைளுக்கு குேல் மற்றும் 

அங்கீைாேத்கத ேழங்ை முற்படுகிறது. 

 

4. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக வனவுயிரிகள் நாளுக்கான 

கருப்ச ாருள் என்ன? 

அ) Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet  

ஆ) For people, For planet, For ecosystem 

இ) Forests – Pillars for people and planet 

ஈ) ரமற்ைண்ட எதுவுமில்கல 

✓ ேனவுயிரிைகளக் கைாண்டாடுேதற்கும், மனித  டேடிக்கைைள் மற்றும் 

ைாலநிகல மாற்றத்தால் ேனவிலங்குைளில் ஏற்படும் பாதைமான தாக்ைம் 

குறித்த விழிப்புைர்கே ஏற்படுத்துேதற்கும் உலை ேனவுயிரி  ாள் 

மார்ச்.3 அன்று உலைம் முழுேதும் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 

(2021), “Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet” என்ற 

ைருப்கபாருளின்கீழ் இந்நாள் கைாண்டாடப்படுகிறது. 

 

5. NADMP என் தன் முழு வடிவம் என்ன? 

அ) National Agriculture Disaster Management Plan  

ஆ) Ninth Agriculture Disaster Management Plan 

இ) New Agriculture Disaster Management Plan 

ஈ) Ninth Agriculture Disaster Mitigation Planning 

✓ ேறட்சி, கேள்ளம் மற்றும் COVID-19 கைாள்களர ாய்ரபான்ற திடீர் 

இயற்கை ரபரிடர்ைளுக்கு சரியான ர ேத்தில் பதிலளிப்பகத உறுதி 

கசய்ேதில் ரதசிய ரேளாண் ரபரிடர் ரமலாண்கம திட்டம் (NADMP) 

மத்திய ரேளாண் அகமச்சைத்திற்கு ேழிைாட்ட முயற்சி கசய்கிறது.  

✓ ரேளாண் துகறக்கு அச்சுறுத்தலாை இருக்கும் 34 இடர்ைகள இது 

அகடயாளங்ைாட்டுகிறது. கேப்ப அகலைள், பூைம்பங்ைள், விலங்குைளின் 

தாக்குதல்ைள், பாகலேனமாக்ைல், ரேளாண் தீ, சூறாேளிைள் மற்றும் 

இேசாயனங்ைள் மீது அதிை சார்பு ஆகியகே இேற்றுள் அடங்கும். 

 

6.இந்திய கைல்சார் துதறதய சீரதைக்கும் தநாக்குைன் சமீ த்தில் 

சவளியிைப் ட்ை உத்தி எது? 

அ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2030  

ஆ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2032 

இ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2035 

ஈ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2040 

✓ ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2030 என்பது இந்திய ைடல்சார் 

துகறகய சீேகமக்கும் ர ாக்ைத்துடன் கேளியிடப்பட்ட பத்தாண்டுக்ைா 

-ன உத்தியாகும். இது, `3 இலட்சம் ரைாடி முதலீட்கட ஈர்க்ைவும், 20 

இலட்சம்  பர்ைளுக்கு ரேகலோய்ப்கப உருோக்ைவும் முயல்கிறது. 

முக்கிய துகறமுைங்ைளிலிருந்து `20,000 ரைாடி மதிப்புள்ள ஆண்டு 

ேருோய்த் திறகன அதிைரிக்ைவும் இந்த உத்தி முயல்கிறது. 

 

7. அதராைா திட்ைத்தின் ஒரு குதியாக ஜம்முவில்  யிரிைப் டுகிற 

மூலிதக எது? 

அ) லாகேண்டர்  

ஆ) ரேர்க்ரைாசு 

இ) புதினா 

ஈ) துளசி 

✓ 2016ஆம் ஆண்டில் கதாடங்ைப்பட்ட அரோமா திட்டத்தின் ஒருபகுதியாை 

ஜம்முவில் லாகேண்டர் பயிரிடப்பட்டுேருகிறது. ‘லாகேண்டர்’ என்பது 

மருத்துே குைங்ைள் கைாண்ட ஒரு  றுமை மூலிகையாகும். இது, 

ேணிைரீதியாை ஒரு முக்கியமான பயிோை ைருதப்படுகிறது, முக்கியமாை 

அத்தியாேசிய எண்கைய்ைகள உற்பத்தி கசய்ேதற்ைாை இது பயிரிடப்ப 

-டுகிறது. ஒரு லிட்டர் லாகேண்டர் அத்தியாேசிய எண்கைய் 10,000 

ரூபாய்க்கு விற்ைப்படுகிறது. 

 

8. ICLED என் தன் முழு வடிவம் என்ன? 

அ) Inter-band cascade light emitting device  

ஆ) Interior-based cascade light emitting diode 

இ) Intern link- band inter-band cascade light emitting 

ஈ) ரமற்ைண்ட எதுவுமில்கல 

✓ ICLED அல்லது Interband cascade light emitting device என்பது ஒரு புதிய 

ேகை உயோற்றல்கைாண்ட ஒளி உமிழும் கடரயாடு ஆகும், அகே பல் 

ரேறு ரேதிப்கபாருட்ைளின் அளவுபகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற 

-ன. இது இகடநிகல IR அகலநீள பகுதிைளில் ஒளிகய கேளியிடுகிற 

-து. மீத்ரதன் உமிழ்கே அதிை துல்லியத்துடன் ைண்டறிேதற்கு, மலிவு 

விகல உைரிைகள உருோக்ை இது சமீபத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 

9.ஆஸ்திதரலியாவின் கீதைக்கைற்கதரயில் அண்தையில் எந்த 

அரியவதக ஆஸ்திதரலிய ததனீ காணப் ட்ைது? 

அ) Pharohylaeus lactiferous  

ஆ) Apis dorsata 

இ) Apis florea 

ஈ) Apis cerana indica 

✓ Pharohylaeus lactiferous என்பது ஓர் அரிய ேகை ஆஸ்திரேலிய ரதனீ 

ேகையாகும். இது சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் கீகழக்ைடற்ைகேயில் 

கதன்பட்டது. இது ைகடசியாை, ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு, 1923’இல் 

குயின்ஸ்லாந்தில் ைாைப்பட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இதுேகே அறுேர் மட்டுரம இதகன ைண்டறிந்துள்ளனர். ைாட்டுத்தீ, நில 

துண்டாடல் மற்றும் ைாலநிகல மாற்றம் ஆகியேற்றால் இந்த முதுகைலு 

-ம்பிலிைள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகின்றன. 

 

10.இந்தியாவின் மிகப்ச ரிய ததரநிதல ஆப்டிகல் சதாதலதநாக் 

-கி நிறுவப் ட்டுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) உத்தேைண்ட்  

ஆ) ரைாோ 

இ) ைர் ாடகா 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ உத்தேைண்ட் க னிடால் பகுதியில் உள்ள ரதேஸ்தல் என்ற இடத்தில் 

உலைத்தேத்திலான 3.6 மீட்டர் ஆப்டிக்ைல் கதாகலர ாக்கி கமயம் 

அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தத்கதாகலர ாக்கி இந்ரதா-கபல்ஜிய கூட்டு 

முயற்சியின் விகளோைவும், இேஷ்ய அறிவியல் அைாதமி உதவியுடனும் 

ைடந்த 2007’இல் நிறுேப்பட்டதாகும். 

✓ தன்னாட்சி ஆோய்ச்சி அகமப்பான ஆர்யபட்டா கூர்ர ாக்கு அறிவியல் 

பற்றிய ஆோய்ச்சி நிறுேனத்தால் இந்தத் கதாகலர ாக்கி இயக்ைப்பட 

உள்ளது. இந்த அகமப்பு அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்துகறயின் 

கீழ் இயங்கி ேருகிறது.  

 


1. 2019-ம் ஆண்டில் 61 சதவீத வீடுைள், 26 சதவீத உைவு விடுதிைளில் 

இந்தியர்ைள் விேயம் கசய்த உைவு 6.80 ரைாடி டன்: ஐ ா ஆய்வு 

அறிக்கையில் தைேல் 

இந்தியர்ைள் 2019-ம் ஆண்டில் 6.80 ரைாடி டன் அளவில் உைவுைகள 

விேயம் கசய்திருப்பதாை ஐ ாவின் ஆய்ேறிக்கை கதரிவித்துள்ளது.  

‘உைவு விேயக் குறியீடு 2021’ என்று உைவு விேயம் கதாடர்பான 

ஆய்ேறிக்கை ஒன்கற ஐ ா கேளியிட்டுள்ளது. உலை ளாவிய அளவில் 

2019-ம் ஆண்டு 9.31 ரைாடி டன் அளவில் உைவுைள் விேயம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 61 சதவீதம் வீடுைளிலிருந்தும், 26 சதவீதம் 

உைவு விடுதிைளிலிருந்தும், 13 சதவீதம் சில்லகற விற்பகனயின் 

மூலமும் விேயம் ஆகியிருப்பதாை அந்த ஆய்ேறிக்கையில் 

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அந்த ேகையில் இந்திய வீடுைளில் 2019-ம் ஆண்டு 6.80 ரைாடி டன் 

அளவில் உைவு விேயம் கசய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தியாவில் தனி  பர் 

ஆண்டுக்கு 50 கிரலா உைகே விேயம் கசய்ேதாை 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அகமரிக்ைாவில் தனி  பர் ஆண்டுக்கு 59 கிரலா 

உைகேயும், சீனாவில் தனி  பர் ஆண்டுக்கு 64 கிரலா உைகேயும் 

விேயம் கசய்ேதாைக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுகமாத்தமாை உலை 

அளவில் தயாரிக்ைப்படும் உைவில் 17 சதவீதம் விேயம் ஆக்ைப்படுகிறது. 

பசுகம குடில் ோயு கேளிரயற்றத் துக்கு உைவு விேயம் முக்கிய ைாேை 

மாை இருக்கிறது என்றும் உைவு விேயத்கதக் குகறப்பதன் மூலம் 

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்கட ைட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் ஐக்கிய 

 ாடுைளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் கதாடர்பான அகமப் புத் கதரிவித்துள்ளது. 

உைவு விேயம் சுற்றுச்சூழலில் மட்டுமல்ல சமூைம் மற்றும் 

கபாருளாதாேத்திலும் பாதிப்கப ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

இது ாள் ேகேயில் ேளர்ந்த  ாடுைளில்தான் உைவு அதிை அளவில் 

விேயம் கசய்யப்படுேதாை  ம்பப்பட்டு ேந்தது. இந்நிகலயில் ஐ ாவின் 

இந்த ஆய்ேறிக்கை ேளரும் மற்றும் பின் தங்கிய  ாடுைளிலும் உைவு 

அதிை அளவில் விேயம் கசய்யப்படுகிறது என்பகதக் ைாட்டியுள்ளது. 

2. ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ோக்கைட் மூலம் மார்ச் மாத இறுதியில் 

விண்ணில் பாயும் ஜிஐசாட்-1 

ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ோக்கைட் மூலம் ஜிஐசாட்-1 கசயற்கைக் ரைாள் 

இம்மாத இறுதியில் விண்ணில் கசலுத்தப்பட உள்ளது. புவி ைண்ைாணிப்பு, 

ரபரிடர் மீட்பு பணிைளுக்ைாை ஜிஐசாட்-1 என்ற அதி வீன ‘ஜிரயா 

இரமஜிங்’ கசயற்கைக் ரைாகள இந்திய விண்கேளி ஆோய்ச்சி 

நிறுேனம் (இஸ்ரோ) தயாரித்தது. இகத ஹரிரைாட்டாவில் 

இருந்துஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ோக்கைட்மூலம் ைடந்த 2020 மார்ச் 5-ம் 

ரததிவிண்ணில் கசலுத்த இஸ்ரோதிட்டமிட்டது. கதாழில்நுட்பக் 

ைாேைங்ைளால் ோக்கைட் பயைம்நிறுத்தப்பட்டு, ரததி குறிப்பிடாமல் 

தள்ளிகேக்ைப்பட்டது. 

இந்நிகலயில், ஜிஐசாட்-1 கசயற்கைக் ரைாகள ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 

ோக்கைட் மூலம் இம்மாத இறுதியில் விண்ணில் கசலுத்த இஸ்ரோ முடிவு 

கசய்துள்ளது. இதற்ைான ஆயத்தப் பணிைளில் விஞ்ஞானிைள் தீவிேமாை 

ஈடுபட்டுள்ளனர். கசயற்கைக் ரைாள் ேடிேகமப்பு, கசயல்பாடுைளில் சில 

கதாழில்நுட்ப அம்சங்ைள் மாற்றி அகமக்ைப்பட்டு உள்ளதாைவும் கதரிகிறது. 

2,268 கிரலா எகட கைாண்டது ஜிஐசாட்-1. இதில் உள்ள 5 விதமான 3டி 

ரைமோக்ைள், கதாகலர ாக்கி மூலம் புவிப் பேப்கப துல்லியமாை 

பார்க்ைவும், படம் எடுக்ைவும் முடியும். 

3. துப்பாக்கி சுடும் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி -  டிைர் அஜித் அணி 6 தங்ைம், 

கேள்ளி கேன்றது: 

தமிழ் ாடு மாநில துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில்  டிைர் 

அஜித் அணியினர் 6 தங்ைம், கேள்ளிப் பதக்ைங்ைகள கேன்றுள்ளனர். 

 டிைர் அஜித் தற்ரபாது ‘ேலிகம’ படப்பிடிப்பில் ைேனம்கசலுத்தி ேருகிறார். 

படப்பிடிப்புக்கு இகடரய ைார், கபக் பந்தயங்ைளிலும் ைேனம் கசலுத்தி 

ேருகிறார். சமீபைாலமாை துப்பாக்கி சுடும் ரபாட்டியில் அதிை ஆர்ேம் 

கசலுத்தி ேந்த அேர் தற்ரபாது அதற்ைான ரபாட்டிைளில் ைலந்துகைாண்டு 

விருதுைகளயும் கேன்றுள்ளார். இந்நிகலயில், தமிழ் ாடு மாநில 

துப்பாக்கி சுடுதல் 46-ேதுசாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி கசன்கனயில் ைடந்த 2-

ம் ரததி கதாடங்கியது. இதில் தமிழ் ாட்டிலிருந்து 900 ரபர் பங்ரைற்றனர். 

கசன்கன கேஃபிள் கிளப் அணியில் அஜித் இடம்கபற்றிருந்தார். 

4. இகையேழியில் சர்ேரதச கபண்ைள் மா ாடு 

ஐக்கிய  ாடுைள் சகப அங்கீைாேம் கபற்ற அகலயன்ஸ் கிரிரயட்டிவ் 

ைம்யூனிட்டிவ் புேகஜக்ட் மற்றும் ைல்லிகடக்குறிச்சி ரதசிய ைல்வி 

அறக்ைட்டகள இகைந்து  டத்திய சர்ேரதச கபண்ைள் மா ாடு, மார்ச் 6-

ம் ரததி ைனடிய ர ேம் ைாகல 8- மணிக்கு ஆேம்பமாகி 11- மணிக்கு 

நிகறேகடந்தது. மிைவும் ர ர்த்தியான முகறயில்  கடகபற்ற இந்த 

மா ாட்டில் பதிகனட்டு  ாடுைகள ரசர்ந்த, பல் துகற சார்ந்த கபண்ைள் 

ைலந்து கைாண்டு சிறப்பித்தனர். இந்த  வீன ைாலத்தில் கபண்ைகள 

அேசியல் மற்றும் தகலகமத்துேத்தில் ஈடுபட ஊக்குவித்தல் என்னும் 

கபாருள்படும் தகலப்பில், இன்கறய 21-ம் நூற்றாண்டிலும் கபண்ைள் 

எதிர்ர ாக்கும் பல பிேச்சகனைள் கதாடர்பில் ைேனம் கசலுத்தப்பட்டது. 

குழு விோதத்தில், குறிப்பாை யுத்தம் ைாேைமாை சிரியா, ைாஷ்மீர், 

இலங்கை மற்றும் மியான்மர் ரபான்ற  ாடுைளில் லட்சக்ைைக்ைான 

கபண்ைள் விதகேைள் ஆக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் அேர்ைரள 

பாதிக்ைப்பட்டேர்ைளாை இருக்கிறார்ைள். அத்துடன் இன்னும் பல 

 ாடுைளில் அடிப்பகட ைல்வி உரிகம கூட கபண்ைளுக்கு 

மறுக்ைப்படுகின்றதுடன், பல சித்திேேகதைளுக்கு ஆளாகின்ற நிகலகம 

கதாடர்பிலும் ைருத்துக்ைள் பரிமாறப்பட்டது. சர்ேரதச ரீதியாை கபண்ைள் 

ஒன்றிகைந்து பலமான அகமப்பாை கபண்ைளுக்ைான உரிகம 

கதாடர்பில் ைேனம் கசலுத்துேதுடன் உலைளவில் பிேச்சாேம் ஒன்கற 

ரமற்கைாள்ளுேது ைாலத்தின் ரதகேயாை இருக்கின்றது என 

ைருத்துக்ைள் முன் கேக்ைப்பட்டன. அரதரேகள கபண்ைள் 

கபாதுத்துகறயில் ஈடுபடுேது அதிைரித்துள்ளது எனினும் அேர்ைள் பல 

சோல்ைளுக்கு முைம் கைாடுத்ரத முன்னுக்கு ேே ரேண்டியிருக்கின்றது. 

அேர்ைள் மனரீதியான தாக்ைங்ைள் மற்றும் கேளியில் எதிர்ர ாக்கும் 

அேலங்ைகள மிை உறுதியுடன் ைடந்து ேரும் பட்சத்தில் பல 

முன்ரனற்றங்ைகள ைாை முடியும். அத்துடன் மற்ற கபண்ைகளயும் ேழி 

 டத்த முடிேதுடன் கதாடர்ந்து பல ைருத்தேங்குைள்  டத்துேதன் மூலமாை 

விழிப்புைர்கே ஏற்படுத்தி , பாதிக்ைப்பட்ட கபண்ைள் மற்றும் விதகே 

கபண்ைள் ோழ்வில் மாற்றம் ஏற்பட உலைளாவிய ரீதியில் கபண்ைள் 

பாடுபட ரேண்டும் என்ற ஆரலாசகனயுடன் சர்ேரதச கபண்ைள் மா ாடு 

நிகறேகடந்தது. 

5. அகில இந்திய அளவில் ோஜஸ்தான் முதலிடம்; ைரோனா தடுப்பூசி 

ரபாடுேதில் 9-ேது இடத்தில் தமிழைம் 

இந்தியாவில் ைரோனா தடுப்பூசி ரபாடுேதில் தமிழைம் 9-ேது இடத்தில் 

உள்ளது. ோஜஸ்தான் முதல் இடத்கதயும் குஜோத் 2-ேது இடத்கதயும், 

மைாோஷ்டிோ 3-ேது இடத்கதயும் பிடித்துள்ளன. இந்தியாவில் ைரோனா 

பேேகலதடுக்ை ரைாரேக்ஸின், ரைாவிஷீல்டு தடுப்பூசிைள் ைடந்த ஜனேரி 

16-ம் ரததி முதல் ரபாடப்பட்டுேருகிறது. முதலில் முன்ைளப் 

பணியாளர்ைளுக்கும், ைடந்த 1-ம் ரததிமுதல் 60 ேயதுக்கு ரமற்பட்ரடார் 

மற்றும் 45 ேயதுக்கு ரமற்பட்ட இகை ர ாய் பாதிப்பு 

உள்ளேர்ைளுக்கும் தடுப்பூசி ரபாடும் பணிகதாடங்கியது. 

தமிழைத்தில் 1,300-க்கும் ரமற்பட்ட அேசு, தனியார் மருத்துேமகனைளில் 

தடுப்பூசி ரபாடப்படுகிறது. தனியார் மருத்துேமகனயில் ரூ.250 ைட்டைம் 

நிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ளது. இதற்கிகடயில் மைாோஷ்டிோ, ைர் ாடைா, 

ரைேளா, தமிழைம் உள்ளிட்ட மாநிலங்ைளில் கதாற்றுமீண்டும் 

 



         

    

அதிைரிப்பதால் தடுப்பு  டேடிக்கைைள் தீவிேப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தடுப்பூசி 

ரபாடும் பணிைகள விகேவுபடுத்துமாறு மாநிலஅேசுைளுக்கு மத்திய அேசு 

உத்தேவிட்டுள்ளது. 

மத்திய சுைாதாேத் துகற கேளியிட்டுள்ள புள்ளிவிேே அறிக்கையில், “மார்ச் 

7-ம்ரததி (ர ற்று) ைாகல 7 மணி நிலேேப்படி  ாடு முழுேதும் 

இதுேகேமுதல் தேகையாை 1 ரைாடிரய71 லட்சத்து 68,303, 

இேண்டாம்தேகையாை 37 லட்சத்து 54,041 என 2 ரைாடிரய 9 லட்சத்து 

22,344ரடாஸ் தடுப்பூசி ரபாடப்பட்டுள்ளது. அதிைபட்சமாை ோஜஸ்தானில் 

21.31 லட்சம், குஜோத்தில் 17.65 லட்சம், மைாோஷ்டிோவில் 17.44 லட்சம், 

உத்தே பிேரதசத்தில் 17.12 லட்சம், ரமற்கு ேங்ைத்தில் 15.81 லட்சம் ரடாஸ் 

தடுப்பூசிைள் ரபாடப்பட்டுள்ளன. தமிழைம் 9-ேது இடத்தில் உள்ளது. 

6. சாா்ேரதச மல்யுத்தம்: விரனஷுக்கு தங்ைம் 

ரமட்டிரயா கபலிரைான் தேேரிகச சாா்ேரதச மல்யுத்தப் ரபாட்டியில் 

இந்தியாவின் விரனஷ் ரபாைாட் மைளிருக்ைான 53 கிரலா பிரிவில் தங்ைப் 

பதக்ைம் கேன்றாாா். இந்த கேற்றியின் மூலம் தேேரிகசயில் உலகின் 

முதல்நிகல வீோங்ைகன இடத்கதயும் அோா் எட்டினாாா். இறுதிச்சுற்றில் 

விரனஷ் 4-0 என்ற ைைக்கில் ைனடாவின் டயானா ரமரி கஹலன் 

கேய்ைகே வீழ்த்தினாாா். ைடந்த ோேத்தில் கீவில்  கடகபற்ற 

ரபாட்டியிலும் தங்ைம் கேன்ற விரனஷுக்கு இது கதாடாா்ந்து 2-ஆேது 

தங்ைமாகும். இப்ரபாட்டியில் கேன்ற 14 புள்ளிைளின் மூலம் சாா்ேரதச 

தேேரிகசயில் விரனஷ் முதலிடம் பிடித்தாாா். முன்னதாை 3-ஆம் இடத்தில் 

இருந்த நிகலயில் அோா் இப்ரபாட்டியில் பங்ரைற்றிருந்தாாா். 

ஆடேருக்ைான 65 கிரலா பிரிவில் பஜ்ேங் புனியா தனது அகேயிறுதியில் 

அகமரிக்ைாவின் ரஜாசப் கிறிஸ்ரடாபாா் கமக்கைன்னாகே வீழ்த்தி 

இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்ரனறினாாா். அதில் அோா் மங்ரைாலியாவின் துல்ைா 

துமுாா் ஒசிகே எதிாா்கைாள்கிறாாா். 74 கிரலா பிரிவில் இந்தியாவின்  ாா்சிங் 

பஞ்சம் அகேயிறுதியில் ரஜாாா்டானின் எாா்கனஸ்ட் புரோஸிடம் ரதால்வி 

ைண்டாாா். 

7. ைத்தார் ஓபன் கடன்னிஸ் : குவித்ரதாோ சாம்பியன் 

ைத்தார் ரடாட்டல் ஓபன் கடன்னிஸ் கதாடரின் மைளிர் ஒற்கறயர் பிரிவில், 

கசக் குடியேசின் கபத்ோ குவித்ரதாோ 2ேது முகறயாை சாம்பியன் பட்டம் 

கேன்றார். இறுதிப் ரபாட்டியில் ஸ்கபயின் வீோங்ைகன ைார்பினி 

முகுருசாவுடன் (16ேது ரேங்க், 27 ேயது) ர ற்று ரமாதிய குவித்ரதாோ 

(10ேது ரேங்க், 30 ேயது) 6-2, 6-1 என்ற ர ர் கசட்ைளில் மிை எளிதாை 

கேன்று ரைாப்கபகய முத்தமிட்டார். இப்ரபாட்டி 1 மணி, 6 

நிமிடத்திரலரய முடிவுக்கு ேந்தது. 2018ல்  டந்த இத்கதாடரின் 

கபனலிலும் குவித்ரதாோ 3-6, 6-3, 6-4 என்ற கசட் ைைக்கில் 

முகுருசாகே வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் கேன்றிருந்தார். அந்த ரபாட்டி 2 

மணி, 16 நிமிடத்துக்கு நீடித்தது குறிப்பிடத்தக்ைது. குவித்ரதாோ தனது 

கடன்னிஸ் ோழ்க்கையில் கேன்ற 28ேது சாம்பியன் பட்டம் இது. 

8. மத்திய அேசின் சுைாதாேத் திட்டங்ைளால் ஏகழ,  டுத்தேக் 

குடும்பங்ைளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 ரைாடி ரசமிப்பு: 7,500-ேது 

மக்ைள் மருந்தைத்கத  ாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து பிேதமர் ரமாடி கபருமிதம் 

மக்ைள் மருந்தைம், மருத்துே ைாப்பீடு உள்ளிட்ட மத்திய அேசின் பல்ரேறு 

சுைாதாேத் திட்டங்ைளால் ஏகழ குடும்பங்ைளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 

ரைாடி மிச்சமாகிறது என்று பிேதமர் ரமாடி கதரிவித்தார்.  ாட்டு மக்ைள் 

அகனேருக்கும் குறிப்பாை ஏகழைளுக்கு தேமான மருந்துைள் குகறோன 

விகலயில் கிகடப்பகத உறுதி கசய்ேதற்ைாை, பிேதம மந்திரி பாேதிய 

ஜன்அவுஷாதி பரிரயாஜனா என்ற திட்டத்கத மத்திய அேசு அறிமுைம் 

கசய்தது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் மக்ைள் மருந்தைங்ைள்  ாடு முழுேதும் 

திறக்ைப்பட்டன. 

சந்கதவிகலகய விடவும் 50 முதல் 90 சதவீதம் குகறந்த விகலயில் 

மருந்துைள் விற்பகன கசய்யப்படுகிறது. இதுகுறித்து விழிப்புைர்வு 

ஏற்படுத்தும் ேகையில், ஆண்டுரதாறும் மார்ச் 1 முதல் 7 ேகேயில் ‘மக்ைள் 

மருந்தை ோேம்’ கைாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது. இகதகயாட்டி ைடந்த ஒரு 

ோேமாை பல்ரேறு நிைழ்ச்சிைள்  கடகபற்றன. இதன் ஒரு பகுதியாை, 

சிம்லா, ரபாபால், அைமதாபாத், மங்ைளூரு மற்றும் கடயுவில் உள்ள மாருதி 

 ைர் ஆகிய 5  ைேங்ைளில் மக்ைள் மருந்தை கமயங்ைளில் உள்ள 

பயனாளிைளுடன் பிேதமர்  ரேந்திே ரமாடி ர ற்று ைாகைாலி மூலம் 

ைலந்துகேயாடினார். 

ரமலும் ரமைாலயா மாநிலம் ஷில்லாங்  ைரில் உள்ள ‘ ார்த் ஈஸ்டர்ன் 

இந்திோ ைாந்தி ரீஜனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கஹல்த் சயின்ஸ்' 

நிறுேனத்தில்,  ாட்டின் 7,500-ேது மக்ைள் மருந்தைத்கத பிேதமர் ரமாடி 

 ாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். 

 

9. ைரோனா கேேஸ் கதாற்று ர ாயால் இந்திய குழந்கதைளின் 

உடல் லம், மன லம் பாதிப்பு: யுனிகசப் அறிக்கையில் தைேல் 

ஐ. ா. சர்ேரதச குழந்கதைள்  ல நிதியம் (யுனிகசப்) கேளி யிட்டுள்ள 

அறிக்கையில் கூறி யிருப்பதாேது: ைரோனா ைாலத்தில் பள்ளிைள் 

மூடப்பட்டதால் குழந்கதைள் ைல்வி பாதிக்ைப்பட்டது. குழந்கத ைள் தங்ைள் 

சைாக்ைளுடன் ைலந்துகேயாடுேது குகறந்தது. இது கபற்ரறார்ைளுக்கும் 

மன அழுத்தத்கத ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவில் 5 ரைாடி குழந்கதைள் 

கதாற்று ர ாய்க்கு முன்ரப மன லப் பிேச்சிகனைளால் 

பாதிக்ைப்பட்டிருந்தனர். ைரோனா பேேத் கதாடங்கியதில் இருந்து உலை 

அளவில் ஏழு குழந்கதைளில் ஒருேர் அல்லது 33.2 ரைாடி குழந்கதைள் 

குகறந்தபட்சம் 9 மாதங்ைளுக்கு வீட்டிரலரய தங்ை ர ரிட்டது. 

இது அேர்ைளின் உடல் லம் மற்றும் மன லனுக்கு ஆபத்கத 

ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவிலும் இது மிைப்கபரிய தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தியது. 

ஆசிரியர்ைள், கபற்ரறார் ைளிடம் இருந்து குழந்கதைளுக்கு உளவியல் 

ஆதேவு மிைவும் அேசியம். குழந்கதைளும் அேர்ைகள போமரிப்பேர்ைளும் 

மன அழுத்தம், பயம், பதற்றம் ஆகியேற்றில் இருந்து விடுபட உதவும் 

ைட்டகமப்புைகள பலப்படுத்த ரேண்டும். ைரோனா ைாலத்தில் 

இந்தியாவில் குழந்கதைளுக்கு உளவியல் ஆதேவு அளிக்ை 8 

ஆயிேத்துக்கும் ரமற்பட்ட கசயற்பாட்டாளர்ைளுக்கு யுனிகசப் பயிற்சி 

அளித்தது. 

17 மாநிலங்ைளில் 4,46,180குழந்கதைள், இளம் பருேத்தினர் மற்றும் 

அேர்ைளது கபற்ரறார்ைளுக்கு உளவியல் ஆதேவு அளிக்ைப்பட்டது. 7 

லட்சத்துக்கும் ரமற்பட்ட புலம்கபயர்ந்த கதாழிலாளர்ைள் மற்றும் அேர்ைளது 

குடும்பங்ைள் அேசு சலுகைைள் மற்றும் சமூைப் பாதுைாப்பு திட்டங்ைள் 

கபறுேதில் யுனிகசப் துகை நின்றது. இவ்ோறு அந்த அறிக்கையில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

10. பகழய ோைனங்ைகள அழித்தால் புதிதாை ோங்கும் ோைனங்ைளுக்கு 

5% தள்ளுபடி: மத்திய அகமச்சர் நிதின் ைட்ைரி அறிவிப்பு 

நீண்ட ைாலமாை பயன்பாட்டில் இருக்கும் பகழய ோைனங் ைளினால் 

சுற்றுச்சூழல் மாசு அதிைரிக்கிறது. இந்நிகலயில் 20 ஆண்டுைளுக்கு 

ரமலாை பயன் பாட்டில் இருக்கும் தனி பர்ைளுக்ைான ோைனங்ைகளயும், 

15 ஆண்டுைளுக்கு ரமலாை பயன்பாட்டில் இருக்கும் ேர்த்தை 

ரீதியிலானோைனங்ைகளயும் பயன்பாட்டில் இருந்து நீக்ை மத்திய அேசு 

முடிகேடுத்து இருக்கிறது. இந்நிகலயில் பகழய ோைனங்ைகள அழிக்ை 

முன்ேரும் ோடிக்கையாளர்ைளுக்கு சில சலுகைைகள மத்திய அேசு 

அறிவித்து ேருகிறது. 

அதன் ஒரு பகுதியாைரே பகழய ோைனங்ைகள அழிக்கும் 

ோடிக்கையாளர்ைளுக்கு புதிதாை ோைனங்ைள் ோங்கும் ரபாது 5 

சதவீதம் தள்ளுபடி ேழங்ைப்படும் என்று மத்திய அகமச்சர் நிதின் ைட்ைரி 

அறிவித்துள்ளார். பகழய ோைனங்ைகள பயன்பாட்டிலிருந்து நீக்குேது 

கதாடர்பான மத்திய அேசின் திட்டத்தால் இந்திய ோைனத் துகறயின் 

ேருோய் 30 சதவீதம் அளவு உயரும் என்று நிதின் ைட்ைரி கதரிவித்தார். 

‘தற்ரபாது இந்திய ோைனத் துகறயின் ஆண்டு ேருோய் ரூ.4.5 லட்சம் 

ரைாடியாை உள்ளது. ேரும் ஆண்டுைளில் ேருோய் ரூ.10 லட்சம் 

ரைாடியாை உயரும் என்று அேர் கூறினார். 

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் ோைனத் துகறயில் ரூ.10,000 ரைாடி அளவில் 

புதிய முதலீடு ைளும், 50,000 அளவில் ரேகல ோய்ப்புைளும் உருோகும் 

என்றும் அகமச்சர் நிதின் ைட்ைரி கதரிவித்துள்ளார். 

11.  வீன கதாழில்நுட்பத்தில் கேள்ள அபாய எச்சரிக்கை 

உடுமகல அருரைஉள்ள, திருமூர்த்திமகல பஞ்சலிங்ைம் அருவியில், 

 வீன கதாழில்நுட்பத்தில், கேள்ள அபாய எச்சரிக்கை ைருவி 

கபாருத்தப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாேட்டம், உடுமகல அருரையுள்ள 

திருமூர்த்திமகலயில், அமைலிங்ரைஸ்ேேர் ரைாவில், பஞ்சலிங்ைம் 

அருவி, ேண்ை மீன் பூங்ைா, திருமூர்த்தி அகை என, சுற்றுலா மற்றும் 

ஆன்மிை தலமாை உள்ளது. ரமற்கு கதாடர்ச்சி மகலத்கதாடர்ைளில் கபய்த 

ைன மகழயால், 2008, ரம 25ல், திடீர் கேள்ளப்கபருக்கு ஏற்பட்டு, 13 ரபர் 

இறந்தனர். மாேட்ட ரபரிடர் ரமலாண்கமத் துகற, ேளம் மற்றும் 

ஆோய்ச்சி கமயம் சார்பில், முழுதும்  வீன கதாழில்நுட்பத்தில், தானியங்கி 

முகறயில், முதல் முகறயாை, அருவியில் கேள்ள அபாய எச்சரிக்கை 

ைருவி கபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

இகத ேடிேகமத்த, ஆோய்ச்சியாளர் பிோங்க்ளின் கூறுகையில், 

''கேள்ளப்கபருக்கு ஏற்படுேகத, தானியங்கி முகறயில் எச்சரிக்கும் 

ேகையில், ைருவி ேடிேகமக்ைப்பட்டு உள்ளது.''ைாட்டாறுைளில் நீர் ேேத்து 

அதிைரித்தால், ைட்டுப்பாட்டு கமயம், ரைாவில் அலுேலைத்துக்கு தைேல் 

கதரிவிக்கும். ேனச்சூழல் பாதிக்ைாத ேகையில், ரசாலார் மின்சாேம் 

ேழியாை, இக்ைருவிைள் இயங்குகின்றன,'' என்றார். 


