
         

    

1. அண்மையில், ‘உணவு கழிவு குறியீட்டு அறிக்மக – 2021’ஐ 

வெளியிட்ட அமைப்பு எது? 

அ) UNEP  

ஆ) UNESCO 

இ) UNCTAD 

ஈ) FAO 

✓ ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டமானது (UNEP) ‘உணவு கழிவு குறியீட்டறிக்கக 

– 2021’ஐ வெளியிட்டது. இந்த அறிக்ககயின்படி, உலகம் முழுெதும் 931 

மில்லியன் டன் உணவு வீணடிக்கப்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

✓ வீணடிக்கப்பட்ட வமாத்த உணவில் 61% வீடுகளிலிருந்தும், 26% உண 

-வு சேகெகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிறுெனங்களிலிருந்தும், 13% சில்ல 

-கை விற்பகன நிறுெனங்களிலிருந்தும் ெந்துள்ளதாக இந்த அறிக்கக 

எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

 

2.ஐக்கிய நாடுகளின் ஐர ாப்பாவுக்கான வபாருளாதா  ஆமணயத் 

-தின் தமைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) வெனிொ  

ஆ) பிரஸ்ஸல்ஸ் 

இ) சராம் 

ஈ) பாரிஸ் 

✓ ஐசராப்பாவுக்கான ஐநா வபாருளாதார ஆகணயத்கத (UNECE) 1947’இல் 

ஐக்கிய நாடுகளின் வபாருளாதார மற்றும் ேமூக கவுன்சில் (ECOSOC) 

அகமத்தது. இதன் தகலகமயகம் சுவிச்ேர்லாந்தின் வெனீொவில் 

அகமந்துள்ளது. UNECE வெளியிட்டுள்ள அண்கமய அறிக்ககயின்படி, 

கரியமில ொயு நடுநிகலகமத்தன்கமகய அகடெதற்கு, புகதப்படிெ 

மின்னுற்பத்தியிலும் வதாழிலகங்களிலிருந்தும் வெளிசயற்ைப்படும் கரிய 

-மிலொயுகெ சேமிப்பது அெசியமாகும். 

 

3. OPELIP என்பது பின்வரும் எந்த அமைப்பால் நிதியளிக்கப்படுகிற 

ஒரு பழங்குடியினர் ொழ்ொதா  ரைம்பாட்டுத் திட்டைாகும்? 

அ) உலக ெங்கி 

ஆ) IFAD  

இ) IMF 

ஈ) ADB 

✓ ஒடிஸா மாநிலத்தில் ொழும் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியி 

-னர் குழுக்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் மற்றும் ொழ்ொதார சமம்பாட்டுத் 

திட்டம் (Odisha Particularly Vulnerable Tribal Groups Empowerment and 

Livelihoods Improvement Programme - OPELIP) என்பது செளாண் 

சமம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு நிதியத்தால் (IFAD) நிதியளிக்கப்பட்ட ஒரு 

திட்டமாகும். திைன் சமம்பாடு மற்றும் நவீன விெோய நகடமுகைகள் 

மூலம் ொழ்கெ சமம்படுத்துதல் மற்றும் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய 

பழங்குடி குழுக்களிகடசய ெறுகமகய குகைப்பசத இதன் சநாக்கம். 

 

4. ICRISAT’இன் தமைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) கைதராபாத்  

ஆ) வேன்கன 

இ) மும்கப 

ஈ) வபங்களூரு 

✓ மித ெைட்சியான வெப்பமண்டலங்களுக்கான ேர்ெசதே பயிர் ஆராய்ச்சி 

நிறுெனம் (ICRISAT) என்பது கிராமப்புை சமம்பாட்டுக்கான செளாண் 

ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு பன்னாட்டு அகமப்பாகும். இதன் தகல 

-கமயகம் கைதராபாத்தின் பதஞ்வேருவில் அகமந்துள்ளது. OPELIP 

திட்டத்தின்மூலம், குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியின குழுக்க 

-ளுக்கான திைன்சமம்பாட்டு முயற்சிககள ெழங்குெதற்காக ஒடிஸா 

அரோங்கத்தால் இது ேமீபத்தில் இகணக்கப்பட்டது. 

 

 

 

5. CARICOM’இன் தமைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) வதன்னாப்பிரிக்கா 

ஆ) கயானா  

இ) ஜிம்பாப்செ 

ஈ) நமீபியா 

✓ CARICOM என்பது கரீபிய ேமூகத்கத குறிக்கிைது. இது, கடந்த 1973’இல் 

நிறுெப்பட்டது. இதன் தகலகமயகம் கயானாவின் ொர்ஜ்வடளனில் 

அகமந்துள்ளது. இது கரீபிய ேமூகம் மற்றும் வபாதுொன ேந்கத என்றும் 

அகழக்கப்படுகிைது. 

✓ CARICOM என்பது பதிகனந்து உறுப்புநாடுகள் மற்றும் ஐந்து இகண 

உறுப்பினர்ககளக்வகாண்ட இருபது நாடுகளின் குழுமமாகும். அதன் 

உறுப்பினர்களிகடசய வபாருளாதார ஒருங்கிகணப்பு மற்றும் ஒத்து 

-கழப்கப ஏற்படுத்துெகத இது சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

6.COVID-19 தடுப்பூசிகமள நட்புநாடுகளுக்கு ெழங்கும் இந்தியாவி 

-ன் முன்வனடுப்பின் வபயர் என்ன? 

அ) Vaccine Maitri  

ஆ) Vaccine to Mitron 

இ) Bharat Vaccine Mitra 

ஈ) India contributes 

✓ ‘Vaccine Maitri’ முன்வனடுப்பானது கடந்த ென.20 அன்று வதாடங்கப்பட் 

-டது. இந்த முன்வனடுப்பின்கீழ், இந்தியா தனது அண்கட நாடுகளுக்கு 

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட COVID-19 தடுப்பூசிககள ெழங்குகிைது.  

✓ பூடான் மற்றும் மாலத்தீவுகள்தான் தடுப்பூசிககளப்வபற்ை முதல் நாடுகள். 

இவ்விரு நாடுககளத்வதாடர்ந்து ெங்காளசதேம், சநபாளம், மியான்மர் 

மற்றும் சீவெல்ஸ் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. அண்கமயில் கயானா, 

ேகமக்கா மற்றும் நிகரகுொ ஆகிய நாடுகளுக்கு COVID-19 தடுப்பூசிகள் 

அனுப்பப்பட்டன. 

 

7.நாகர்ர ாரள புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) கர்நாடகா  

ஆ) ஆந்திர பிரசதேம் 

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) சகாொ 

✓ முன்பு ராஜீவ் காந்தி (நாகர்சைாசள) சதசிய பூங்கா என்ைகழக்கப்பட்ட 

நாகர்சைாசள புலிகள் காப்பகம் என்பது கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள 

ெனவுயிரி காப்பகமாகும். இது நீலகிரி உயிர்க்சகாள இருப்பகதத்தின் 

ஒருபகுதியாகும். இதற்கு நாகர்சைாசள ஆற்றின் வபயரிடப்பட்டுள்ளது, 

கன்னட வமாழியில் இதற்கு ‘பாம்பாறு’ எனப்வபாருள். 

✓ ேமீபத்தில் இந்தக் காப்பகத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு வபரிய காட்டுத்தீயில் சிக்கி 

பல ஏக்கர் பரப்பளவிலான ெனப்பகுதிகள் அழிந்தன. 

 

8. அண்மையில் கண்டறியப்பட்ட, ‘விண்வெளி சூறாெளி’, புவியின் 

எந்தப்பகுதியில் காணப்பட்டது? 

அ) ெட துருெம்  

ஆ) வதன் துருெம் 

இ) வெப்பமண்டலத்திகட ெளியழுத்தத்தாழ்ெகம் 

ஈ) நிலநடுக்சகாட்டுப்பகுதி 

✓ அறிவியலாளர்கள் முதன்முகையாக ஒரு ‘விண்வெளி சூைாெளி’கயக் 

கண்டுபிடித்தனர். இச்சூைாெளி, புவியின் சமல் ெளிமண்டலத்தில், ெட 

துருெத்தின் மீது எட்டு மணி சநரம் வீசியது. அவமரிக்கா, நார்செ, சீனா 

மற்றும் ஐக்கியப்சபரரசு ஆகிய நாடுகளின் அறிவியலாளர்கள் குழுமம், 

பாதுகாப்பு ொனிகல வேயற்ககக்சகாள் திட்டத்தின் வேயற்ககக்சகாள் 

-கள் மற்றும் ஒரு முப்பரிமாண காந்த மண்டலத்கத மாதிரியாகப் 

பயன்படுத்தி அச்சூைாெளியின் படத்கதக் கூர்ந்து தயாரித்தது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.‘உைக உணவுவிமைக்குறியீட்மட’ வெளியிடுகிற அமைப்பு எது? 

அ) உலக ெங்கி 

ஆ) உணவு மற்றும் உழவு அகமப்பு  

இ) பன்னாட்டுச் வேலொணி நிதியம் 

ஈ) IFAD 

✓ உணவு மற்றும் உழவு அகமப்பு (FAO) உணவு விகலக்குறியீட்கட 

வெளியிட்டு ெருகிைது. இது தானியங்கள், எண்வணய் வித்துக்கள், பால் 

வபாருட்கள், இகைச்சி மற்றும் ேர்க்ககர ஆகியெற்றின் மாதாந்திர 

விகல ஏற்ை இைக்கங்ககள அளவிடுகிைது. 

✓ ேமீபத்திய ெனெரி மாத புள்ளிவிெரத்தின்படி, பிப்ரெரி மாதத்தில் உலக 

உணவுவிகலகள் வதாடர்ந்து ஒன்பதாெது மாதமாக உயர்ந்தன. 2014 

ெூகல முதல் இந்தக் குறியீட்டு எண் உயர்ந்துவகாண்சட வேல்கிைது. 

ேர்க்ககர மற்றும் தாெர எண்வணய்களின் விகல உயர்செ இந்தக் 

குறியீட்டு எண்ணின் உயர்வுக்கு ெழிெகுக்கிைது. 

 

10.எந்த ஆற்றின்மீது, ‘நட்புப்பாைம்’ கட்டப்பட்டுள்ளது? 

அ) பிரம்மபுத்திரா 

ஆ) யமுகன 

இ) சகாசி 

ஈ) வபனி  

✓ திரிபுரா மாநிலத்தில் பாயும் வபனி ஆற்றின்மீது, 1.9 கிமீ நீளத்திற்கு கட்டப் 

-பட்டுள்ள பாலந்தான், ‘நட்புப்பாலம்’. இந்தப்பாலம், இந்தியாகெயும் ெங் 

-காளசதேத்கதயும் இகணக்கிைது. இப்பாலத்கத சதசிய வநடுஞ்ோகல 

-கள் மற்றும் உட்கட்டகமப்பு சமம்பாட்டுக்கழகம், `133 சகாடி வேலவில் 

கட்டியுள்ளது. 

 


1. தமிழ்நாட்டில் காேசநாய் பாதிப்பு 24 % குகைவு 

தமிழ்நாட்டில் கடந்த இருமாதங்களில் மட்டும் 15,300 சபர் காேசநாயால் 

புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது முந்கதய ஆண்கடக்காட்டிலும் 24% 

குகைொன எண்ணிக்கக என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

காேசநாகய முழுகமயாக ஒழிக்கும் சநாக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகள் 

பல்செறு முயற்சிககள முன்வனடுத்து ெருகின்ைன. அதுமட்டுமன்றி, 

2025’க்குள் அந்சநாகய முற்றிலும் ஒழிக்க செண்டும் என்ை இலக்குடன் 

பல்செறு திட்டங்கள் வேயல்படுத்தப்படுகின்ைன. அதன் பயனாக காேசநாய் 

பாதிப்பு வதாடாா்பாக விழிப்புணாா்வு சமம்பட்டு ெருகிைது. 

தமிழ்நாட்கடப்வபாருத்தெகர காேசநாகயக் குணப்படுத்தும் விகிதம் 

கணிேமாக உயர்ந்து ெருெதாகத் தகெல்கள் வதரிவிக்கின்ைன. அந்த 

சநாயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படும் சநாயாளிகளில் 84% சபகர முதல் 

சிகிச்கேயிசலசய குணப்படுத்துெதாகவும், வதாடர்சிகிச்கேகள்மூலம் 

மீதமுள்ளெர்ககளயும் பூரண குணமாக்குெதாகவும் சுகாதாரத்துகை 

வதரிவித்துள்ளது. 

இந்நிகலயில், கடந்த இருமாதங்களில் தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துெம 

-கனகளில் காேசநாய் பாதிப்புடன் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்சதாரின் தரவுக 

-கள ஆய்வுவேய்தசபாது நாடு முழுெதும் 3.78 லட்ேம் சபருக்கு அந்சநாய் 

தாக்கம் இருந்தது வதரியெந்துள்ளது. குறிப்பாக உத்தரபிரசதேத்தில் மட்டும் 

85 ஆயிரத்துக்கும் சமற்பட்சடார் காேசநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளர்.  

தமிழ்நாட்கட எடுத்துக்வகாண்டால் 15,362 சபருக்கு அந்சநாயின் பாதிப்பு 

இருந்தது. அெர்களில், தனியார் மருத்துெமகனகளில் 2960 சபரும், அரசு 

மருத்துெமகனகளில் 12,402 சபரும் முதல்கட்ட சிகிச்கே வபற்ைதாகத் 

தகெல்கள் வதரிவிக்கின்ைன. கடந்த 2020’இல் இசத காலகட்டத்தில் அந்த 

எண்ணிக்கக 24% அதிகமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. இந்தியா-ெங்கசதேம் இகடசயயான நதியில் ‘நட்புப்பாலம்’ 

இந்தியா-ெங்கசதேம் எல்கலயில் பாயும் ஃவபனி நதி மீது கட்டப்பட்டுள்ள 

‘நட்புப்பாலத்கத’ (கமத்ரி சேது) பிரதமர் சமாடி திைந்துகெத்தார். எல்கல 

மாநிலமான திரிபுராவுக்கும் ெங்கசதேத்துக்கும் இகடசயயான எல்கல 

-யாக ஃவபனி ஆறு ெகரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

திரிபுராவின் ேப்ரூம் பகுதிக்கும் ெங்கசதேத்தின் ராம்கர் பகுதிக்கும் இகட 

-சய அந்நதியின்மீது 1.9 கிமீ நீளத்துக்கு அப்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இரு 

நாடுகளிகடசயயான சபாக்குெரத்து ெேதிககள சமம்படுத்தும் சநாக்கில் 

இப்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

3. தஞ்ோவூர் அருசக இராெராென் காலத்து நிலக்வகாகட கல்வெட்டு 

கண்டுபிடிப்பு 

தஞ்ோவூர் அருசக சபரரேர் இராெராென் கால நிலக்வகாகட கல்வெட்டு 

கண்வடடுக்கப்பட்டது. தஞ்ோவூர் அருசக அருண்வமாழிசதென்சபட்கட 

கிராமத்தில், ராெராெசோழன் காலத்கதச்ோர்ந்த ஒரு துண்டுக்கல்வெட்டு 

கிடப்பதாக, தஞ்ோவூர் ேரசுெதி மகால் நாலகத் தமிழ்ப் பண்டிதரும், 

ெரலாற்று ஆய்ொளருமான மணிமாைனுக்கு தகெல்கிகடத்தது. இகதய 

-டுத்து மணிமாைன், வபாந்தியாகுளம் வதாடக்கப்பள்ளி தகலகமயாசிரியர் 

சகாவிந்தராென், ஆசிரியர் வெயவலட்சுமி ஆகிசயார் அங்கு வேன்று ஆய்வு 

வேய்தனர். 

இதுகுறித்து மணிமாைன் கூறியதாெது: சோழர்காலத்தில் தஞ்ோவூர் 

கூற்ைத்தின் புைம்படியாகத்திகழ்ந்த அருண்வமாழிசதென்சபட்கட, 

மாமன்னர் இராெராெனின் வபயரால் அகமந்த ஊர். இப்பகுதியில் உள்ள 

ேமுத்திரம் ஏரியிலிருந்து பாேனத்திற்காக வெட்டப்பட்ட சலாகமாசதவி 

மற்றும் அருண்வமாழிசதென் என்று இரண்டு ொய்க்கால்கள் உள்ளன. 

இதில் அருண்வமாழிசதென் ொய்க்கால் மதகு சீர்வேய்யப்பட்டசபாது 

அங்கிருந்து இக்கல்வெட்டு எடுக்கப்வபற்ைது. 

இக்கல்வெட்டு ராெராெசோழனின் நிலக்வகாகடபற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

சமலும், ொனென் மூசெந்த செளாண் என்ை அதிகாரியின் வபயர் காண 

-ப்படுகிைது. இெர் இராெராெசோழன் காலத்தில் உயர்வபாறுப்பில் இருந்த 

அதிகாரியாொர். இராெராெனின் இரண்டாெது ஆட்சியாண்டு வதாடங்கி 

ஒன்பதாெது ஆட்சியாண்டு ெகரயிலுள்ள திருப்புைம்பியம் கல்வெட்டிலும், 

பதிசனழாெது ஆட்சியாண்டு கரந்கத கல்வெட்டிலும் மூசெந்த செளாண் 

வபயர் குறிப்பிடப்வபற்றுள்ளது. அருண்வமாழிசதென்சபட்கடயில் கண்வட 

-டுக்கப்வபற்ை கல்வெட்டு ொேகம் கரந்கத கல்வெட்டில் காணப்படும் 

ொேகங்களுடன் ஒத்துள்ளது. 

 

4. ISRO தயாரிப்பில் அதி நவீன 'சரடார்' 

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு கமயமான ISRO, பூமியின் சமற்பகுதிகய 

மிகத்துல்லியமாக படம்பிடிக்கும் திைனுள்ள, ‘SAR சரடார்’ ோதனத்கத 

தயாரித்துள்ளது. ISRO, அவமரிக்க விண்வெளி ஆய்வுகமயமான, NASA 

உடன் இகணந்து, முதன்முகையாக, ‘NISAR’ என்ை வேயற்ககசகாகள, 

அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் வேலுத்தவுள்ளது. இதில், முதன்முகையாக, 

வெவ்செறு அகலெரிகே திைன்வகாண்ட, ‘L கற்கை மற்றும் S கற்கை’ 

சரடார்கள் வபாருத்தப்படவுள்ளன. 

இத்திட்டத்தில், வேயற்ககசகாகள விண்ணில் வேலுத்துெதற்கான ஏவுக 

-லம், S கற்றை SAR சரடார் ஆகியெற்கை, ISRO ெழங்கும். அறிவியல் 

ோர்ந்த தகெல்ககள சேகரிப்பதற்கான, L கற்றை SAR சரடார், இருப்பிடத் 

-கத அறிய உதவும் GPS ரிசீெர் ஆகியெற்கை NASA தயாரித்தளிக்கும். 

இந்த சரடார் ோதனத்தில், NASA அதன் சரடார் ோதனத்கத வபாருத்தி, 

இந்தியாவுக்கு அனுப்பியவுடன், அடுத்த ஆண்டு, ஆந்திர பிரசதே மாநிலம் 

ஸ்ரீைரிசகாட்டாவிலிருந்து, ஏவுகலம் ொயிலாக, NISAR வேயற்ககசகாள் 

விண்ணில் வேலுத்தப்படும். 

 

5. மின்னூல் ெடிவில் பகெத் கீகதகய பிரதமர் வெளியிட்டார் 

பகெத் கீகத ஆங்கில பதிப்பின், மின்நூகல பிரதமர் வெளியிட்டார். 

தமிழ்நாட்டின் திருச்சி மாெட்டம், திருப்பராய்த்துகை சுொமி சித்பொன 

-ந்தர், இந்தப் பகெத் கீகதக்கு, தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் விளக்க 

உகரககள எழுதியுள்ளார். 

 

6. நாடாளுமன்ைத்தில் நிகைசெறியது மத்தியஸ்தம்-ேமரேம் ேட்டத் 

திருத்த மசோதா 

மத்தியஸ்தம்-ேமரேம் ேட்டத்திருத்த மசோதா நாடாளுமன்ைத்தில் 

நிகைசெறியது. மத்தியஸ்தம்-ேமரேம் ேட்டத்தில் திருத்தங்ககள 

சமற்வகாள்ெற்கான அெேரச்ேட்டத்கத மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு நெம்ப 

-ரில் இயற்றியது. அந்த அெேரச்ேட்டத்துக்கு நாடாளுமன்ைத்தின் ஒப்புத 

-கலப் வபறும் சநாக்கில், மத்தியஸ்தம்-ேமரேம் ேட்டத் திருத்த மசோதா, 

பட்வெட் கூட்டத்வதாடரின்சபாது மக்களகெயில் தாக்கல் வேய்யப்பட்டது.  

 

 



         

    

குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்தில் முகைசகடு வேய்யப்பட்டிருப்பது வதரியெந்தால், 

அந்த ஒப்பந்தம் வதாடர்பாக மத்தியஸ்தம் மற்றும் ேமரேம் ொயிலாக அளிக்க 

-ப்பட்ட தீர்கெ அமல்படுத்துெதற்குத் தகடவபறும் ொய்ப்கப இம்மசோதா 

ெழங்குகிைது. குடியரசுத்தகலெரின் ஒப்புதகலப் வபறுெதற்காக அந்த 

மசோதா அனுப்பிகெக்கப்படவுள்ளது. ஒப்புதலளித்தபிைகு அது ேட்டெடிவு 

வபறும். 

 

7. உத்தரகண்ட் மாநில முதல்ெராக வபாறுப்சபற்ை தீரத் சிங் ராெத் 

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் புதிய முதலறைச்சராக தீரத் சிங் ராெத் 

வபாறுப்சபற்றுக்வகாண்டார். உத்தரகண்ட் மாநில பாெ கட்சியில் எழுந்த 

அதிருப்தி காரணமாக கட்சியின் மத்திய தகலகமயின் உத்தரவின் 

சபரில் முதல்ெராக இருந்த திரிசெந்திர சிங் ராெத் (60) தனது பதவிகய 

ராஜிநாமா வேய்தார். இந்நிகலயில் புதிய முதல்ெராக பாெக எம்.பி. தீரத் 

சிங் ராெத் சதர்வுவேய்யப்பட்டார். 

அதகனத் வதாடர்ந்து சடராடூனில் நகடவபற்ை பதவிசயற்பு நிகழ்ச்சியில் 

புதிய முதல்ெராக தீரத் சிங் ராெத் பதவிசயற்றுக்வகாண்டார். ஆளுநர் 

ராணி வமளரி அெருக்கு பதவிப்பிரமாணம் வேய்துகெத்தார். 

 

8. ‘ஸ்கார்பீன்’ ரக நீர்மூழ்கி கப்பலான ‘INS கரஞ்ச்’ நாட்டுக்காக 

அர்ப்பணிப்பு. 

கடல் பிராந்திய ேொல்ககள எதிர்வகாள்ளும் விதமாக இந்திய கடற்பகட 

நவீனப்படுத்தப்பட்டு ெருகிைது. அந்த ெககயில் இரகசியமாக வேயல்படும் 

‘ஸ்கார்பீன்’ ெகக நீர்மூழ்கியான INS கரஞ்ச், இந்திய கடற்பகடயில் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான வதாடக்க நிகழ்ச்சி, மும்கபயில் உள்ள 

கடற்பகட கப்பல்துகையில் நகடவபற்ைது. இந்திய கடற்பகடயில் இகண 

-க்கப்பட்டுள்ள மூன்ைாெது ‘ஸ்கார்பீன்’ ெகக நீழ்மூழ்கியாகும் இது.  

கடற்பகடயின் சமற்குப்பிரிவில் இது சேர்க்கப்படுகிைது. அதிநவீன ெேதிக 

-ள், தாக்குதல் திைனுள்ள இந்நீர்மூழ்கிக்கப்பகல, அரசுக்கு வோந்தமான 

மும்கப மஸசகான் கப்பல் கட்டுமான நிறுெனம், பிரான்ஸ் நாட்டின் 

கடற்பகட குழுமத்துடன் இகணந்து உருொக்கியுள்ளது. இதுசபான்ை 6 

நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கட்டப்பட்டு ெருகின்ைன. INS கரஞ்ச், தன்னிகைவு 

இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் உள்நாட்டிசலசய உருொக்கப்பட்டிருப்பது 

வபருகமக்குரியது என்று வதாடக்க நிகழ்வில் சபசிய கடற்பகட தகலகம 

தளபதி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் கூறினார். இந்நிகழ்ச்சியில், கடற்பகட 

முன்னாள் தகலகமத்தளபதியும், 1971ஆம் ஆண்டு இந்தியா-பாகிஸ்தான் 

சபாரில் பங்சகற்ை பகழய கராஞ்ச் நீர்மூழ்கி கப்பலின் தளபதியுமான 

அட்மிரல் V S வெகாெத் தகலகம விருந்தினராக பங்சகற்ைார். 

 

9. மார்ச்.12 ‘QUAD’ உச்சிமாநாடு: சமாடி, சொ கபடன் பங்சகற்பு 

அவமரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திசரலியா, ெப்பான் ஆகிய நான்கு நாடுகள் 

கூட்டகமப்பின் (QUAD) உயர்மட்டத்தகலெர்கள் பங்சகற்கும் முதலாெது 

உச்சிமாநாடு மார்ச்.12 நகடவபறுகிைது. கடந்த 2004’இல் பல நாடுகளில் 

ஏற்பட்ட சுனாமி சபரழிவுக்குப்பின் இந்த 4 நாடுகள் கூட்டகமப்பு (QUAD) 

உருொக்கப்பட்டது. அதன்பின் 2007’இல் இந்த அகமப்பு முகைப்படுத்தப்ப 

-ட்டது. இன்கைய சூழ்நிகலயில், பன்னாட்டுச் ேமூகம் ேந்தித்துெரும் 

பல்செறு பிரச்ேகனகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் விொதிக்கப்படும்.  

COVID-19 ேொல்கள், வபாருளாதார வநருக்கடி, பருெநிகல மாற்ைம் 

உள்ளிட்ட உலகளாவிய பிரச்கனகள் குறித்து அதிபர் சொ கபடன் 

விொதிப்பார். இந்சதா - பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனாவின் அத்துமீைல்கள் 

அதிகரித்து ெருெது குறித்தும் இம்மாநாட்டில் விொதிக்கப்படும். 

 

10. சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி சமல்ெரி ெருொய் மூலம் கிகடக்கும் 

நிதியிலிருந்து சுகாதாரத்திற்கு காலாெதியாகாத ஒற்கைத் வதாகுப்பு 

கெப்பு நிதியான பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதிகய உருொக்க 

மத்திய அகமச்ேரகெ ஒப்புதல் 

சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கான சமல்ெரி ெருொய் மூலம் கிகடக்கும் 

நிதியில் இருந்து நிதிச் ேட்டம் 2007-ன் 136-பி பிரிவின் கீழ் 

சுகாதாரத்தின் பங்காக காலாெதியாகாத ஒற்கைத் வதாகுப்பு 

கெப்புநிதியான பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதிகய உருொக்க 

பிரதமர் திரு நசரந்திர சமாடி தகலகமயில் நகடவபற்ை மத்திய 

அகமச்ேரகெக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்டது. 

 

 

பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதியின் முக்கிய அம்ேங்கள்: 

i. சுகாதாரத்திற்கான காலாெதியாகாத ஒற்கைத் வதாகுப்பு கெப்புநிதி 

வபாது கணக்கில் உருொக்கப்படும் 

ii. சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கான சமல்ெரி ெருொய் மூலம் கிகடக்கும் 

நிதியில் சுகாதாரத்தில் பங்கு, பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதியின் 

கணக்கில் சேர்க்கப்படும் 

iii. பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதியில் சேர்க்கப்படும் வதாகக மத்திய 

சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அகமச்ேகத்தின் கீழ்க்காணும் முக்கிய 

திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும்: 

• ஆயுஷ்மான் பாரத்- பிரதமரின் மக்கள் ஆசராக்கிய திட்டம் 

• ஆயுஷ்மான் பாரத்- சுகாதாரம் மற்றும் ஆசராக்கிய கமயங்கள் 

• சதசிய சுகாதார இயக்கம் 

• பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா திட்டம் 

• மருத்துெ அெேர காலங்களின் சபாது அெேரகால மற்றும் சபரிடர் தயார் 

நிகல மற்றும் தடுப்பு நடெடிக்கககள் 

• நிகலயான ெளர்ச்சி இலக்குகள் மற்றும் சதசிய சுகாதார வகாள்கக 

2017-இன் இலக்குககள முன்வனடுத்து வேல்ெதற்கான எதிர்கால 

திட்டங்கள் 

iv. மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அகமச்ேகத்தால் இந்தத் 

வதாகுப்பின் நிர்ொகம் மற்றும் பராமரிப்பு சமற்வகாள்ளப்படும் 

v. எந்த நிதி ஆண்டிலும் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல 

அகமச்ேகத்தின் சமற்குறிப்பிட்ட திட்டங்களுக்கான வேலவினங்கள் 

முதலில் இந்தகெப்பு நிதியிலிருந்தும், அதன்பிைகு ஒட்டுவமாத்த நிதிநிகல 

ஆதரவிலிருந்தும் ெழங்கப்படும். 

பயன்கள்: 

ஒதுக்கப்பட்ட வதாகக, நிதி ஆண்டின் முடிவிற்குள் காலாெதியாகாதகத 

உறுதிவேய்து, ஒதுக்கப்பட்ட ெளங்களின் இருப்கபக் வகாண்டு 

அகனெருக்கும் கிகடக்கும் ெககயில் ேர்ெசதே தரத்திலான மருத்துெ 

சேகெகய ெழங்குெது இதன் முக்கிய பயனாகும். 

 

11. நிலவு ஆராய்ச்சி நிகலயம் அகமக்க சீனா-ரஷியா ஒப்பந்தம் 

புவியின் துகணக்சகாளான நிலவு குறித்து ஆராய்ச்சி வேய்ெதற்கான 

நிகலயத்கத அகமப்பதற்கு சீனா-ரஷியா இகடசய ஒப்பந்தம் 

ககவயழுத்தாகியுள்ளது. 

நிலவின் சமற்பரப்பிசலா சுற்றுெட்டப்பாகதயிசலா இந்த ஆராய்ச்சி 

நிகலயம் அகமக்கப்படவுள்ளது. நிலவுோர்ந்த அகனத்து ஆய்வுககளயும் 

இங்கு சமற்வகாள்ளமுடியும். மற்ை நாடுகளும் இந்த ஆராய்ச்சி நிகலயத் 

-கதப் பயன்படுத்திக்வகாள்ளமுடியும். 

 

12. பார்ேல்கள் விநிசயாகிக்கப்படுெகத கண்காணிக்க இந்திய அஞ்ேல் 

துகையில் புதிய ெேதி அறிமுகம் 

கார்ப்பசரட், MSME உள்ளிட்ட நிறுெனங்கள் தாங்கள் அனுப்பும் 

பார்ேல்ககள கண்காணிக்க இந்தியஅஞ்ேல் துகை புதிய ெேதிகய 

அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. கடிதங்கள், மணியார்டர்ககள விநிசயாகிப்பது, 

சேமிப்புக்கணக்கு, கிோன் விகாஸ் பத்திரங்ககள விற்பகன வேய்ெது 

உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட சேகெககள மட்டுசம அஞ்ேல் துகை ெழங்கி 

ெந்தது. இந்நிகலயில் சபாட்டிகள் நிகைந்த தற்சபாகதய ேந்கத ேொகல 

ேந்திக்க அஞ்ேல் துகையும் தனது சேகெககள சமம்படுத்தி ெருகிைது. 

 

13. ொகழக்கழிவிலிருந்து ஆகட, பிஸ்கட் தயாரிக்கும் வதாழில்நட்பம்: 

விஞ்ஞானி மயில்ோமி அண்ணாதுகரயின் நிறுெனம் கண்டுபிடிப்பு 

ொகழத்தண்டிலிருந்து ஆகட, பிஸ்கட், ஊறுகாய் உள்ளிட்ட பல 

பயனுள்ள வபாருட்ககள உருொக்கும் வதாழில்நட்பங்ககளக் கண்டுபிடி 

-த்துள்ளதாக விஞ்ஞானி மயில்ோமி அண்ணாதுகரயின் என்.டி.ஆர்.எஃப் 

நிறுெனம் வதரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு தவிர கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா 

மாநிலங்களில் ொகழ ோகுபடி அதிகம் என்பதால், என்.டி.ஆர்.எஃப் 

தகலெர் மயில்ோமி அண்ணாதுகர, இயக்குநர் இராணுெ விஞ்ஞானி 

வி.டில்லிபாபு ஆகிசயார் இத்வதாழில்நட்பம்குறித்து கர்நாடக முதலகமச்ேர் 

எடியூரப்பாகெ ேந்தித்து இந்தத் திட்டத்கத விளக்கினர். 

ொகழத்தண்டின் உள்பாகத்தில் இருந்து ஊறுகாய், பிஸ்கட், ஆசராக்கிய 

பானங்கள் ஆகியெற்கையும் தயாரிக்கலாம். இந்த ஆராய்ச்சி முயற்சிகளில் 



         

    

திருச்சியிலுள்ள சதசிய ொகழ ஆராய்ச்சி கமயத்சதாடு இகணந்து 

என்.டி.ஆர்.எஃப் கூட்டகமப்பு ஈடுபட்டுள்ளது. ொகழத்தண்டின் நீர்ச்ேத் 

-கத பயன்படுத்தி உயிரி-உரங்கள், கழிவுப்வபாருட்களிலிருந்து ஒலி 

தடுப்புப்பலகககள் சபான்ை பல மதிப்புகூட்டப்பட்ட வபாருட்களும் தயாரிக்க 

முடியும். இத்திட்டத்தால் ொகழ உழெர்களின் ொழ்ொதாரம் ெலுப்வபறும் 

என்.டி.ஆர்.எஃப் கூட்டகமப்பின் இந்த ஆராய்ச்சி முயற்சிககள முன்வனடு 

-க்க தமிழ்நாடு அரசு 7 ஏக்கர் நிலத்கத ெழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

14. ேர்ெசதே ஒலிம்பிக் கமிட்டி தகலெராக தாமஸ் சபச் மீண்டும் சதர்வு 

ேர்ெசதே ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் தகலெராக தாமஸ் சபச் (67) மீண்டும் 

சபாட்டியின்றி சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். வெர்மனிகயச்சேர்ந்த ெழக்குகரஞ 

-ரான தாமஸ் சபச் நம்பிக்கக ொக்வகடுப்பில் 93-1 என்ை கணக்கில் 

வெற்றிவபற்ைார். அெர் 2025ஆம் ஆண்டு ெகர இந்தப்பதவியில் நீடிப்பார். 

 

15. ஏழு இந்திய வபண்களுக்கு அவமரிக்க விருது கிகடத்தது 

அவமரிக்காவில், ேர்ெ சதே மகளிர் தினத்கத முன்னிட்டு, இந்தியாகெச் 

சேர்ந்த ஏழு வபண்களுக்கு, ோதகனயாளர் விருது ெழங்கப்பட்டது.  

அவமரிக்காவில், நியூயார்க், நியூவெர்சி, கனக்டிகட் மாகாண இந்தியர்கள் 

கூட்டகமப்பு, ேர்ெசதே வபண்கள் தின விழா நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு 

வேய்திருந்தது. இதில், நியூயார்க்கில் உள்ள இந்திய துகண துாதர் ரந்திர் 

வெய்ோல் பங்சகற்று, பல்செறு துகைககளச் சேர்ந்த ோதகன வபண்கள் 

எழுெருக்கு, விருது, பாராட்டுச்ோன்றிதழ் ெழங்கி வகளரவித்தார். 

அவ்ெககயில், ெசதாதராகெச்ோர்ந்த, நெரேனா கல்விக்கழக தகலெரு 

-ம் ‘துாய்கம இந்தியா’ திட்டத்தின் துாதருமான சதெல் அமின் விருது 

வபற்ைார். ைார்ட்சபார்டு வைல்த்சகர் மருத்துெமகனயில் மருத்துெராக 

உள்ள உமா ராணி மதுசூதனா, வகாசரானாொல் பாதிக்கப்பட்சடாருக்கு 

சிைப்பான சேகெ ெழங்கியதற்காக பாராட்டப்பட்டார். 

வேவிலியர், ராஷ்மி அகர்ொல், பல் மருத்துெர் அபா வெய்ஸ்ொல், ேட்ட 

ஆசலாேகர் ேபீனா தில்லான், நடிககயும் தயாரிப்பாளருமான ராெனா ொ 

ஆகிசயாருக்கும், விருது ெழங்கப்பட்டது. குடும்ப ென்முகையால் பாதிக்கப் 

-படுசொருக்கு உணவு உள்ளிட்ட உதவிககளயும், இலெே முகக்கெேங் 

-ககளயும் ெழங்கிய, ‘மாஸ்க் ஸ்குொட்’ என்ை மகளிர் அகமப்கப 

பாராட்டி சகடயம் ெழங்கப்பட்டது. 

 

 


