
         

    

1. கலாநாமக் அரிசி விழா நடைபெறவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) உத்தர பிரததசம்  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ஆந்திர பிரததசம் 

✓ உத்தர பிரததச மாநில முதலமைச்சர் த ாகி ஆதித் நாத், ‘கலாநாைக் 

அரிசி விழா’மை நடத்துைதாக அறிவித்தார். உபியில் பயிரிடப்படும் ‘கலா 

நாைக்’ அரிசி, அம்ைாநிலத்தின் சில கீமழைாைட்டங்களின் ஒரு ைாைட்டம் 

ஒரு த ாரிப்பாக உள்ளது. இதற்கு முன்னர் ஜான்சியில் ஸ்ட்ராபபரி விழா 

ைற்றும் லக்தனாவில் பைல்லம் திருவிழா ஆகி ைற்மை உபி ைாநில 

அரசு ஏற்பாடு பசய்திருந்தது. 

 

2. “India FinTech: A USD 100 Billion Opportunity” என்றவ ார் 

அறிக்டகடை ப ளியிட்டுள்ள இந்திை அடமப்பு எது? 

அ) ASSOCAM 

ஆ) FICCI  

இ) CAIT 

ஈ) NASSCOM 

✓ இந்தி  ைர்த்தக ைற்றும் பதாழிற்துமை கூட்டமைப்பும் (FICCI) பாஸ்டன் 

ஆதலாசமன குழுைமும் இமைந்து “India FinTech: A USD 100 Billion 

Opportunity” என்ைதைார் அறிக்மகம  பைளியிட்டன. இந்தி ாவின் 

நிதியி ல் பதாழில்நுட்ப பதாழிற்துமையின் பைாத்த ைதிப்பீடு $50 முதல் 

$60 பில்லி ன் அபைரிக்க டாலராக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2025ஆம் 

ஆண்டில் நிதியி ல் பதாழினுட்ப பதாழிற்துமையின் ைதிப்பீடு $150-160 

பில்லி ன் அபைரிக்க டாலர்களாக இருக்கலாம் என இது கூறுகிைது. 

 

3.  டைவு மின்னணு  ணிகக் பகாள்டகடை ப ளியிைவுள்ள 

மத்திை அடமச்சகம் எது? 

அ) மின்னணு ைற்றும் தகைல் பதாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

ஆ) ைணிகம் ைற்றும் பதாழில்துமை அமைச்சகம்  

இ) கனரக பதாழில்துமை அமைச்சகம் 

ஈ) உள்துமை அமைச்சகம் 

✓ ைணிகம் ைற்றும் பதாழில்துமை அமைச்சகத்தின் கீழுள்ள பதாழில் ஊக் 

-குவிப்பு ைற்றும் உள்நாட்டு ைர்த்தக தைம்பாட்டுத்துறையானது ைமரவு 

மின்னணு ைணிகக்பகாள்மகம  பைளியிடவுள்ளது. பதாழிற்துமை 

ைளர்ச்சியில் தரவு ப ன்பாட்டிற்கான பகாள்மககமள இந்தக்பகாள்மக 

ைகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

✓ அங்கீகரிக்கப்படாததார் தரமை தைைாகப் ப ன்படுத்துைமதயும் அணுகு 

-ைமதயும் தடுக்க, பாதுகாப்பு நடைடிக்மககமள தைற்பகாள்ைமதயும் 

இது தநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

4.நாட்டின் முதல் குளிரூட்ைப்ெட்ை இையில் முடனைம் அடமைவுள்ள 

நகைம் எது? 

அ) பசன்மன 

ஆ) பபங்களூரு  

இ) மதுறை 

ஈ) அகைதாபாத் 

✓ இந்தி ாவின் முதல் குளிரூட்டப்பட்ட ரயில் முமன ைானது பபங்களூரு 

நகரத்தில் விமரவில் பச ல்படவுள்ளது. இந்த இரயில் முமன த்திற்கு 

மூத்த கட்டுைான பபாறி ாளர், ‘இந்தி  ைாைணி’ சர் M விஸ்தைஸ்ைர ா 

-வின் பப ர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இப்புதி  ரயில் முமன ம், நகரத்தின் 

ப ப்பனஹள்ளியில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. `314 தகாடி பசலவில் இந்தப் 

புதி  இரயில் முமன ம் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

5.சமீெ பசய்திகளில் இைம்பெற்ற, ‘கார்ென் எல்டல ஒப்ெந்தங்கடள’ 

முன்பமாழிந்த அடமப்பு எது? 

அ) G7  ஆ) G20 

இ) QUAD ஈ) ஐதராப்பி  ஒன்றி ம்  

✓ ஐதராப்பி  ஆமை ைானது கடந்த 2020 டிசம்பரில் ஐதராப்பி  பசுமை 

ஒப்பந்தத்மத பைளியிட்டது. தைலும் முதல் ஐதராப்பி  காலநிமல சட்டத் 

-மத முன்பைாழிைதற்கு 2021 ைார்ச்மச காலக்பகடுைாகவும் நிர்ை ம் 

பசய்தது. ‘கார்பன் எல்மல ஒப்பந்தத்மத’ பச ல்படுத்தும் திட்டங்கமள 

இந்த ஆைைம் சிைப்பித்துக்காட்டுகிைது. 

 

6.வதசிை தடலநகர் பிைாந்திைத்தில் காற்றின் தை வமலாண்டமக்கா 

-ன அைசாங்க ஆடைைத்தின் தடல ர் ைார்? 

அ) இஞ்பசட்டி ஸ்ரீநிைாஸ் 

ஆ) MM குட்டி  

இ) சித்தார்த்த பைாகந்தி 

ஈ) அருந்ததி பைக் 

✓ MM குட்டி தமலமையிலான இந்தி  அரசின் “ததசி  தமலநகர பிராந்தி 

- த்தில் காற்றின் தரதைலாண்மைக்கான ஆமை ம்” அது அமைக்கப் 

-பட்ட 5 ைாதகாலங்களுக்குள் கமலக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆமை ம், 

கடந்த 2020 அக்தடாபரில் ஓர் அைசர ஆமைமூலம் அமைக்கப்பட்டது. 

அண்மையில் இந்த அைசர ஆமை காலைதி ானமத அடுத்து இந்த 

ஆமை ம் கமலக்கப்பட்டது. 

 

7.“When God is a Traveller” என்ற கவிடதத்பதாகுப்டெ எழுதிை ர் 

ைார்? 

அ) ஹரீஷ் மீனாட்சி 

ஆ) அருந்ததி சுப்பிரைணி ம்  

இ) அனாமிகா 

ஈ) R S பாஸ்கர் 

✓ “When God is a Traveller” என்ை கவிமதத் பதாகுப்மப இந்த ஆண்டின் 

சாகித்தி  அகாபதமி விருது பைன்ை கவிஞர் அருந்ததி சுப்பிரைணி ம் 

எழுதியுள்ளார். 2020ஆம் ஆண்டிற்கான சாகித்தி  அகாபதமி விருமதப் 

பபற்ை 20 எழுத்தாளர்களில் இைரும் ஒருைர். 

✓ ஏழு கவிமத நூல்கள், நான்கு நாைல்கள், 5 சிறுகமத பதாகுப்புகள், 2 

நாடகங்கள், ஒரு பபருங்கவிமத நூல், ஓர் அனுபை நூல் என பைாத்தம் 

இருபது பைாழிகளில் பைளி ான இருபது நூல்கள் சாகித்தி  அகாபதமி 

விருதுக்கு ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

8. ’டெ’ நாள் கடைபிடிக்கப்ெடுகிற வததி எது? 

அ) ைார்ச் 14  

ஆ) ைார்ச் 15 

இ) ைார்ச் 16 

ஈ) ைார்ச் 17 

✓ ‘மப’ நாள் என்பது π என்னும் புகழ்பபற்ை கணித ைாறிலிம க் பகாண் 

-டாடும் நாளாகும். ஒவ்தைார் ஆண்டும் ைார்ச்.14ஆம் தததி ‘மப’ நாளாக 

கமடபிடிக்கப்படுகிைது. அபைரிக்க நாட்காட்டியின் படி 3/14 என்பது ைார்ச் 

14’ஐக்குறிக்கும். இந்த எண், அதாைது 3.14 என்பது அண்ைளைாக 

π’ஐயும் குறிக்கும். இது ைார்ச் 14 1:59:26 என்ை குறிப்பிட்ட தநரத்திலும் 

பகாண்டாடப்படுகிைது. (π = 3.1415926). 

 

9.  ன் ாசி சமாகம் என்ெது பின் ரும் எந்த மாநிலத்தில் உள்ள 

ஒரு ெழங்குடியினர் அட ைாகும்? 

அ) ைத்தி  பிரததசம் 

ஆ) உத்தர பிரததசம்  

இ) ஆந்திர பிரததசம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ உத்தர பிரததச ைாநிலத்தின் தசான்பத்ரா ைாைட்டத்தில், ைன்ைாசி சைாக 

-ம் ஏற்பாடு பசய் ப்பட்டிருந்தது. அந்நிகழ்வில், முதன்மை விருந்தினராக 

இந்தி க்குடி ரசுத்தமலைர் ராம்நாத் தகாவிந்த் பங்தகற்ைார். அப்தபாது, 

தசைா குஞ்ச் ஆசிரைத்தின் புதி  கட்டிடத்மதயும் அைர் திைந்துமைத்தார். 

அப்பள்ளி ைற்றும் விடுதியின் கட்டடப்பணிகமள NTPC தைற்பகாண்டது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10.கலாச்சாை அடமச்சரின் தடலடமயில் அடுத்த ஈைாண்டுகளுக்கு 

எந்த இந்திை ஆற்டறப்ெற்றி ஆைாை ஆவலாசடனக்குழுப ான்று 

அடமக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) சரசுைதி  

ஆ) சரயு 

இ) ைகாநதி 

ஈ) நர்ைமத 

✓ அடுத்த ஈராண்டுகளுக்கு புராைகாலத்தில் இருந்ததாக நம்பப்படுகிை 

சரசுைதி ஆற்மைப்பற்றி ஆய்ைதற்கான திட்டத்மத உருைாக்குைதற்காக 

ஆதலாசமனக்குழுமை ைத்தி  அரசு ைறுகட்டமைத்துள்ளது. 

✓ 2017ஆம் ஆண்டில் இந்தி  பதால்பபாருள் ஆய்வு மை ம் அமைத்த 

முந்மத  குழுவின் காலம் 2019’இல் முடிைமடந்தது. 27 தபர்பகாண்ட 

குழுவில் பல்தைறு அமைச்சகங்கள், பதால்பபாருள் ஆராய்ச்சி ாளர்கள் 

ைற்றும் பிை நிபுைர்கள் அடங்குைர். 

 


1. ரூ.17 இலட்சத்தில் சிைப்பு பச லாக்கக் கண்காணிப்பு ைாகனம்: 

தபாக்குைரத்து பச லாக்கப் பிரிவினரிடம் ஒப்பமடப்பு 

தபாக்குைரத்து விதிகமள மீறுதைாமரக் கண்டறிைதற்கான உபகரைங் 

-கள் பபாருத்தப்பட்டு, `17 இலட்சம் ைதிப்பிலான சிைப்பு பச லாக்கக் கண் 

-காணிப்பு ைாகனம் உருைாக்கப்பட்டு ஒப்பமடக்கப்பட்டது. 

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் தமிழகம் முழுைதும் அதிதைகைாக ைாகனத்மத 

இ க்குதல் உள்ளிட்ட 6 ைமக விதிமீைல்களுக்கு, ைாகன ஓட்டிகள் மீது 1 

இலட்சத்து 8,257 குற்ைக் குறிப்பாமைகள் ைழங்கப்பட்டு, அபராதைாக 

`44.96 தகாடி ைசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்ைாைான விதிமீைல்கமளக் 

கண்காணிக்கும் பபாருட்டு, தபாக்குைரத்துத் துமையில் பச லாக்கப் பிரிவு 

-க்பகன, சாமலப்பாதுகாப்பு நிதியிலிருந்து புதி  சிைப்பு பச லாக்க கண் 

-காணிப்பு ைாகனம், சுைார் `17 இலட்சம் ைதிப்பில் உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைாகனத்தின் சிைப்பம்சங்கள்: இதில், ைாகன தைக அளவீட்டுக் கருவி, ைது 

அருந்தி ைர்கமளக் கண்டறிைதற்கான சுைாச பகுப்பாய்வு கருவி, 

ைாகனத்தின் ஒலி அளமைப் பதிவு பசய்யும் கருவி, தானி ங்கி ைாகன 

பதிபைண் கண்டறியும் கருவி, ைாகனக் கண்ைாடியில் பிலிமில் ஒளி 

ஊடுருவும் அளமை அளக்கும் கருவி, 360 டிகிரியில் சுழலும் விதிமீைல் 

கண்காணிப்பு விடித ா தகைரா ஆகி ன பபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

2. இந்தி  இராணுைத்தின் புதி  DGMOஆக பி.எஸ். ராஜு விமரவில் 

பபாறுப்தபற்பு 

இந்தி  ராணுைத்தின் பலப்டினன்ட் பஜனரலாக தற்தபாது இருந்துைரும் 

பி. எஸ். ராஜு விமரவில் ராணுை நடைடிக்மககளுக்கான தமலமை 

இ க்குனராக (DGMO) பபாறுப்தபற்கவுள்ளார். இமத டுத்து அைர் 

இதுைமர தான் கைனித்து ைந்த காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் எல்மலக் 

கட்டுப்பாட்டு தகாட்மட பாதுகாக்கும் ராணுைத்தின் முக்கி ப் பிரிைான 15 

கார்ப்ஸ் பிரிமை பலப்டிபனன்ட் பஜனரல் டி.பி. பாண்தடவிடம் 

புதன்கிழமை ஒப்பமடத்தார். அைருக்கான பிரிவுபசார விழா ஸ்ரீநகரில் 

இ ங்கும் 15 கார்ப்ஸ் தமலமை அலுைலகத்தில் புதன்கிழமை 

நமடபபற்ைது. இந்நிகழ்ச்சியில் பி.எஸ். ராஜு தபசுமகயில், 

அர்ப்பணிப்புடன் பணி ாற்றி  அமனத்து நிமல அதிகாரிகள், 

காைல்துமையினர், ைத்தி  ஆயுத துமை ராணுைப் பமடயினர், 

ஜம்முவில் அமைதி நிலை ஒத்துமழத்த ைக்கள் அமனைருக்கும் தனது 

நன்றிம யும் பாராட்டுகமளயும் பதரிவித்தார். 

ராணுை அதிகாரிகள் தபசுமகயில், பலப்டிபனன்ட் பஜனரல் பி.எஸ். ராஜு 

முன்னர் யூரி பிரிதகட் கைாண்டராகவும், விக்டர் பமடயின் ஜி.ஓ.சி. ாகவும், 

சினார் கிராப்ஸின் ஜி.ஓ.சி. ாகவும் பணிபுரிந்ததபாது தபார் 

நடைடிக்மககளில் உ ர் பதாழில்முமை தரத்மதயும், நடத்மத 

பநறிமுமைகமளயும் ைலுப்படுத்தி பமடகமள நிறுைனை ைாக்கினார். 

இதனாதலத  அைர் இந்தி  ராணுைத்தின் உ ர் பபாறுப்பான ராணுை 

நடைடிக்மககளுக்கான தமலமை இ க்குநராக (டி.ஜி.எம்.ஓ.) 

பதவித ற்கவுள்ளார் என்று பாராட்டினர். காஷ்மீரில் அமைதி நிலை 

பி.எஸ். ராஜூவின் பங்களிப்மபப் பாராட்டி அண்மையில் நமடபபற்ை 

குடி ரசு தினவிழா நிகழ்ச்சியில் அைருக்கு ைதிப்புமிக்க உத்தை யுத்த தசைா 

(யு.ஒய்.எஸ்.எம்.) பதக்கம் அளிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3. அமைப்பு சாரா பதாழிலாளர்களின் சமூக பாதுகாப்புக்கு நடைடிக்மக 

அமைப்பு சாரா பதாழிலாளர்களின் சமூகப் பாதுகாப்மப உறுதி பசய்யுைாறு 

சம்பந்தப்பட்ட துமைகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக 

ைாநிலங்களமையில் திமுக உறுப்பினர் திருச்சி சிைா எழுப்பி  

தகள்விக்கு ைத்தி  பதாழிலாளர் ைற்றும் தைமலைாய்ப்புத் துமை 

இமை மைச்சர் சந்ததாஷ் குைார் கங்ைார் பதில் பதரிவித்தார். 

நாட்டில் உள்ள அமைப்பு சாரா துமை பதாழிலாளர்கள் எண்ணிக்மக, 

அைர்களது ைாழ்க்மக நிமல, புலம் பப ர்ந்த பதாழிலாளர்கள் விைரங்கள், 

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்திலிருந்து பசன்றுள்ள புலம்பப ர்ந்த 

பதாழிலாளர்கள் எண்ணிக்மக உள்ளிட்ட விைரங்கமளத் 

பதரிவிக்குைாறு ைாநிலங்களமையில் எழுத்துபூர்ைைாக திமுக உறுப்பினர் 

திருச்சி சிைா தகள்வி எழுப்பினார். 

இதற்கு ைத்தி  பதாழிலாளர், தைமலைாய்ப்புத் துமை இமை மைச்சர் 

சந்ததாஷ் குைார் கங்ைார் அளித்த பதில் விைரம்: 

நாட்டில் 2017-18-ஆம் ஆண்டு கைக்பகடுப்பின்படி, அமைப்பு 

ரீதி ாகவும், அமைப்பு சாரா துமை ரீதி ாகவும் சுைார் 47 தகாடி தபர் 

பணியில் உள்ளதாகத் பதரி ைந்துள்ளது. இதில், 9 தகாடி தபர் அமைப்பு 

ரீதி ாகவும், 38 தகாடி தபர் அமைப்பு சாரா பிரிவிலும் பணி ாற்றி 

ைருகின்ைனர். 

அமைப்பு சாரா பதாழிலாளர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பு ைற்றும் ைத்தி  

அரசின் திட்டங்கமளச் பச ல்படுத்த நடைடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

கதரானா பதாற்று காலகட்டத்தில் புலம் பப ர்ந்தைர்கள் தங்கள் பசாந்த 

ைாநிலங்களுக்குத் திரும்பினர். இந்தக் கைக்பகடுப்பின்படி, நாட்டில் புலம் 

பப ர்ந்த பதாழிலாளர்கள் 1.14 தகாடி தபர் இருப்பது பதரி ைந்துள்ளது. 

இைர்களில் பிகார், உத்தர பிரததசம், தைற்கு ைங்கம், ராஜஸ்தான், ஒடிஸா 

ஆகி  ைாநிலங்கமளச் தசர்ந்தைர்கள் அதிகம் உள்ளனர். 

தமிழகத்மதச் தசர்ந்த 72 ஆயிரம் தபர் பைளி ைாநிலங்களுக்குப் புலம் 

பப ர்ந்திருந்தனர். இைர்கள் கதரானா பதாற்று பரைலுக்குப் பிைகு, 

தமிழகம் திரும்பியுள்ளனர் என்று அமைச்சர் பதரிவித்துள்ளார். 

 

4. நாடு முழுைதும் ததசி  குடிைக்கள் பதிதைடு: எந்த முடிவும் 

எடுக்கவில்மல: ைத்தி  அரசு 

நாடு முழுைதும் ததசி  குடிைக்கள் பதிதைட்மட த ாரிக்கும் பணிகள் 

குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கவில்மல என்று ைத்தி  அரசு 

பதரிவித்துள்ளது. அஸ்ஸாமில் உச்சநீதிைன்ை தைற்பார்மையில் ததசி  

குடிைக்கள் பதிதைடு புதுப்பிக்கப்பட்டு கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

31-ஆம் தததி இறுதிப் பட்டி ல் பைளியிடப்பட்டது. 

அந்த ைாநிலத்தில் உள்ள இந்தி  குடிைக்கமள கண்டறிைதற்கு 

த ாரிக்கப்பட்ட அந்தப் பட்டி லில் தங்கள் விைரங்கமள இமைப்பதற்கு 

3,30,27,661 தபர் விண்ைப்பித்திருந்தனர். எனினும் 19.06 லட்சம் 

தபரின் பப ர்கள் அப்பட்டி லில் இடம்பபைவில்மல. இதனால் அைர்களின் 

இந்தி  குடியுரிமை தகள்விக்குள்ளானது. இது நாடு முழுைதும் 

சர்ச்மசம  ஏற்படுத்தி து. இமத டுத்து ததசி  குடிைக்கள் பதிதைட்மட 

த ாரிக்கும் பணிகள் நாடு முழுைதும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று ைத்தி  

அரசு பதரிவித்திருந்தது. 

இதுபதாடர்பாக ைாநிலங்களமையில் தகள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு 

ைத்தி  உள்துமை இமை மைச்சர் நித் ானந்த் ராய் அளித்த 

எழுத்துபூர்ை பதிலில், ‘ததசி  குடிைக்கள் பதிதைட்மட நாடு தழுவி  

அளவில் த ாரிப்பது குறித்து ைத்தி  அரசு தற்தபாது எந்த முடிவும் 

எடுக்கவில்மல’ என்ைார். ைற்பைாரு தகள்விக்கு பதிலளித்த அைர், 

‘குடியுரிமைச் சட்டம் 1995-இல் தடுப்புக் காைல் மை ங்கள் பதாடர்பாக 

எந்தப்பிரிவும் இல்மல. ைாநில அரசுகளும், யூனி ன் பிரததசங்களின் 

நிர்ைாகங்களும் ததமைக்தகற்ப தடுப்புக் காைல் மை ங்கமள 

அமைக்கின்ைன. தங்கள் சிமை தண்டமனக் காலத்மத நிமைவு பசய்த 

சட்டவிதராத குடித றிகள், பைளிநாட்டைர்கமள அைர்களின் பசாந்த 

ததசங்களுக்கு நாடு கடத்தும்தபாது ததமைப்படும் ப ை ஆைைங்கள் 

கிமடப்பதில் தாைதம் ஏற்படும்பட்சத்தில், அைர்கள் தடுப்புக்காைல் 

மை ங்களில் அமடக்கப்படுகின்ைனர்’ என்ைார். 

 

5. 6.5% கதரானா தடுப்பூசிகள் வீைடிப்பு: ைத்தி  அரசு 

நாட்டில் சராசரி ாக 6.5% கதரானா தடுப்பூசிகள் வீைடிக்கப்படுைதாக 

ைத்தி  அரசு பதரிவித்துள்ளது. இதுபதாடர்பாக ைத்தி  சுகாதாரத் துமை 

பச லர் ராதஜஷ் பூஷண் புதன்கிழமை கூறி து: பதலங்கானா, ஆந்திரம், 

உத்தர பிரததசம், கர்நாடகம் ஆகி  4 ைாநிலங்கள் ைற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் 

 



         

    

யூனி ன் பிரததசத்தில் அதிக அளவிலான கதரானா தடுப்பூசிகள் 

வீைடிக்கப்படுகின்ைன. இந்த ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனி ன் பிரததசத்தில் 

வீைடிக்கப்படும் தடுப்பூசிகள் நாடு முழுைதும் சராசரி ாக 

வீைடிக்கப்படும் 6.5% தடுப்பூசிகமளவிட அதிகம். அதிகபட்சைாக 

பதலங்கானாவில் 17.6% தடுப்பூசிகளும், ஆந்திரத்தில் 11.6% தடுப்பூசிகளும் 

வீைடிக்கப்படுகின்ைன. 

தடுப்பூசிகள் வீைடிக்கப்படுைமத பைகுைாக குமைக்க தைண்டும். 

தடுப்பூசிகள் வீைடிக்கப்படுைது குமைந்தால், அதிக அளவிலான 

ைக்களுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்தப்படுகிைது என்று அர்த்தம். அதன் மூலம் 

கதரானா தீநுண்மி பரைமல தடுப்பதற்கான சாத்தி க்கூறுகள் 

அதிகரிக்கும். 

இந்தி ாவின் பங்கு 36%: 

உலக அளவில் கடந்த 15-ஆம் தததி 83.4 லட்சம் தபருக்கு கதரானா 

தடுப்பூசிகள் பசலுத்தப்பட்டன. இதில் 36% தடுப்பூசிகள் இந்தி ாவில் 

பசலுத்தப்பட்டன. இந்தி ாவில் தினந்ததாறும் சராசரி ாக 13,12,215 

தடுப்பூசிகள் பசலுத்தப்படுகின்ைன. 

ைட இந்தி ாவில் பாதிப்பு அதிகம்: கடந்த 1-ஆம் தததி முதல் 15-ஆம் தததி 

ைமர நாட்டின் 16 ைாநிலங்களில் உள்ள சுைார் 70 ைாைட்டங்களில் 

கதரானா தநாய்த்பதாற்ைால் பாதிக்கப்படுதைாரின் எண்ணிக்மக 150%-

க்கும் அதிகைாக அதிகரித்துள்ளது. 17 ைாநிலங்களில் உள்ள 55 

ைாைட்டங்களில் கதரானா தநாய்த்பதாற்ைால் பாதிக்கப்படுதைாரின் 

எண்ணிக்மக 100% முதல் 150% ைமர அதிகரித்துள்ளது. இதில் 

பபரும்பாலான ைாைட்டங்கள் ைட ைற்றும் தைற்கு இந்தி ாவில் உள்ளன. 

கதரானா தநாய்த்பதாற்ைால் ைாரந்ததாறும் பாதிக்கப்படுதைாரின் 

எண்ணிக்மக சுைார் 43%-மும், ைாரந்ததாறும் பலி ாதைாரின் 

எண்ணிக்மக சுைார் 37%-மும் அதிகரித்துள்ளது என்ைார். 

 

6. ைங்கததசத்தில் சுதந்திர தினபபான் விழா பகாண்டாட்டம் 

பதாடக்கம் 

ைங்கததசத்தில் சுதந்திர தின பபான் விழா, “ைங்கபந்து” தஷக் முஜிபுர் 

ரஹ்ைான் பிைந்த தின நூற்ைாண்டு விழா பகாண்டாட்டம் பதாடங்கி து. 

பாகிஸ்தானிலிருந்து பிரிந்து ைங்தகதசம் உருைாகி 50 ஆண்டுகள் 

நிமைைமடந்தமதக் குறிக்கும்ைமகயில் பபான்விழா, ததசத்தந்மத தஷக் 

முஜிபுர் ரஹ்ைான் பிைந்த தின நூற்ைாண்டு விழா ஆகி மை 10 நாள்கள் 

பகாண்டாடப்படவுள்ளன. இதில், பங்தகற்பதற்காக 3 நாள் ப ைைாக 

ைாலத்தீவு அதிபர் இப்ராஹிம் முகைது தசாலி டாக்காவுக்கு ைந்தார். அைமர 

ைங்கததச அதிபர் அப்துல் ஹமீது ைரதைற்ைார். 

 

7. டி20 தரைரிமச: தகாலி முன்தனற்ைம் 

ஐசிசியின் டி20 தரைரிமசயில் தபட்ஸ்தைன்கள் பிரிவில் இந்தி  தகப்டன் 

விராட் தகாலி ஓரிடம் முன்தனறி 5-ஆைது இடத்துக்கு ைந்துள்ளார். 

அைர் 744 புள்ளிகளுடன் அந்த இடத்தில் இருக்கிைார். டி20 பதாடரின் 2 

ைற்றும் 3ஆம் ஆட்டங்களில் அருமை ாக விமள ாடி தன் அடிப்பமடயில் 

அைர் இம்முன்தனற்ைத்மதக்கண்டுள்ளார். பதாடர்ந்து 3 ஆட்டங்களிலும் 

தசாபிக்காைல் தபானதபாதும் தலாதகஷ் ராகுல் 771 புள்ளிகளுடன் 

4ஆைது இடத்தில் இருக்கிைார். 

ஷ்தர ஸ் ஐ ர் 32 இடங்கள் ஏற்ைம் கண்டு 31ஆைது இடத்துக்கும், ரிஷப் 

பந்த் 30 இடங்கள் முன்தனறி 80ஆைது இடத்துக்கும் ைந்துள்ளனார். 

3ஆைது ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்தின் பைற்றிக்கு தைரூன்றி  தஜாஸ் 

பட்லர் 5 இடங்கள் முன்தனறி 19ஆைது இடத்மதப் பிடித்துள்ளார். 

அைருடன் துமை ாக நின்ை ஜானி தபர்ஸ்தடா 2 இடங்கள் ஏற்ைம் 

கண்டு 14ஆைது இடத்மத எட்டியுள்ளார். தஜசன் ராய் 4 இடங்கள் 

முன்தனறி 24ஆைது இடத்மதப் பிடித்துள்ளார். 

பபௌலர்கள் பிரிவில் ைாஷிங்டன் சுந்தர் 2 இடங்கள் முன்தனறி 11ஆைது 

இடத்துக்கும், ஷர்துல் தாக்குர் 14 இடங்கள் முன்தனறி 27ஆைது 

இடத்துக்கும், புைதனஷ்ைர் குைார் 7 இடங்கள் முன்தனறி 45ஆைது 

இடத்துக்கும் ைந்துள்ளனர். இங்கிலாந்தின் தஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர் 43 

இடங்கள் ஏற்ைம் கண்டு 34ஆைது இடத்துக்கும், ைார்க் வுட் 59 இடங்கள் 

முன்தனறி 39ஆைது இடத்துக்கும், சாம் கரன் 41 இடங்கள் முன்தனறி 

74ஆைது இடத்துக்கும் ைந்துள்ளனர். 

 

 

 

8. ஒருநாள் பதாடர்: கமடசி ஆட்டத்திலும் பதன் ஆப்பிரிக்கா பைற்றி 

இந்தி  ைகளிரணிக்கு எதிரான கமடசி ஒருநாள் ஆட்டத்திலும் பதன் 

ஆப்பிரிக்க ைகளிரணி 5 விக்பகட்டுகள் வித்தி ாசத்தில் பைற்றி பபற்ைது. 

5 ஆட்டங்கள் பகாண்ட பதாடரில் 3 ஆட்டங்களில் பைன்று ஏற்பகனதை 

பதாடமர மகப்பற்றி  பதன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு இது 4-ஆைது 

பைற்றி ாகும். இந்தி  அணி 2-ஆைது ஆட்டத்தில் ைட்டும் பைன்ைது 

நிமனவுகூரத்தக்கது. லக்பனௌவில் புதன்கிழமை நமடபபற்ை ஆட்டத்தில் 

முதலில் தபட் பசய்த இந்தி ா 49.3 ஓைாா்களில் 188 ரன்களுக்கு 

ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து ஆடி  பதன் ஆப்பிரிக்கா 48.2 ஓைாா்களில் 5 

விக்பகட் இழப்புக்கு 189 ரன்கள் அடித்து பைன்ைது. அந்த அணியின் 

அனிதக தபாஷ் ஆட்டநா கி ானாாா். 

இந்தி  அணியின் பிதளயிங் பலைனில் தீப்தி சாா்ைா, பூனம்  ாதவ், ைான்சி 

தஜாஷி, ராதா  ாதவ் ஆகித ாருக்கு ஓய்ைளிக்கப்பட்டு, தைானிகா பதடல், 

தஹைலதா, பிரத்யூஷா, ஜுலன் தகாஸ்ைாமி ஆகித ாாா் 

தசாா்க்கப்பட்டிருந்தனாா். இதில் பிரத்யூஷாவுக்கு இது முதல் சாா்ைததச 

ஆட்டைாகும். முன்னதாக டாஸ் பைன்ை பதன் ஆப்பிரிக்கா பபௌலிங் வீசத் 

தீாா்ைானித்தது. தபட் பசய்த இந்தி  அணியில் அதிகபட்சைாக தகப்டன் 

மிதாலி ராஜ் 8 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸாா் உள்பட 79 ரன்கள் விளாசி 

ஆட்டமிழக்காைல் இருந்தாாா். பதாடக்க வீராங்கமன பிரி ா புனி ா 18, 

உடன் ைந்த ஸ்மிருதி ைந்தனா 18, பூனம் பரௌத் 10 ரன்களுக்கு 

ஆட்டமிழக்க, ஹாா்ைன்பிரீத் பகௌாா் 30 ரன்கள் எடுத்திருந்ததபாது 

கா ைமடந்து பைளித றினாாா். எஞ்சித ாரில் தஹைலதா 2, ஜுலன் 

தகாஸ்ைாமி 5, தைானிகா பதடல் 9, பிரத்யூஷா 2 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, 

சுஷ்ைா ைாா்ைா, ராதஜஷ்ைரி பகய்க்ைாட் டக் அவுட்டாகினாா். பதன் 

ஆப்பிரிக்க தரப்பில் நாடிதன டி கிபளாா்க் 3, தநான்டுமிதசா ஷாங்தகஸ், 

டுமி சிகுகுதன ஆகித ாாா் தலா 2, ைாரிஸாதன காப் 1 விக்பகட் சாய்த்தனாா். 

பின்னாா் 189 ரன்கமள இலக்காகக் பகாண்டு ஆடி  பதன் 

ஆப்பிரிக்காவில் பதாடக்க வீராங்கமன ாக ைந்த தகப்டன் சுதன லஸ் 10 

ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, உடன் ைந்த பலௌரா தைால்ைாாா்டட் டக் 

அவுட்டானாாா். லாரா குட்டால் 1 ரன்னுக்கு பைளித ற்ைப்பட, மிக்னான் டு 

பிரீஸ் 57, அனிதக தபாஷ் 58 ரன்கள் தசாா்த்து பைற்றிக்கு 

அடித்தளமிட்டனாா். ைாரிஸாதன காப் 36, நாடிதன டி கிபளாா்க் 19 

ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காைல் அணிம  பைற்றிக்கு ைழி நடத்தினாா். 

இந்தி  தரப்பில் ராதஜஷ்ைரி பகய்க்ைாட் 3, தஹைலதா, பிரத்யூஷா 

ஆகித ாாா் தலா 1 விக்பகட் சாய்த்தனாா். 

 

9. ததசி  சீனி ாா் தடகளம்: தமிழகத்துக்கு இரு தங்கம் 

ஃபபடதரஷன் தகாப்மப சீனி ாா் ததசி  தடகள சாம்பி ன்ஷிப் 

தபாட்டியில் தமிழகத்துக்கு புதன்கிழமை இரு தங்கப் பதக்கம் கிமடத்தது. 

ஆடைருக்கான 110 மீட்டாா் தமட தாண்டுதலில் தமிழகத்தின் பி.வீரைணி 

(14.57 விநாடிகள்) முதலிடம் பிடித்தாாா். காா்நாடகத்தின் ஸ்ரீகாந்த் ைத் ா 

(14.85), ஆந்திரத்தின்  ஷ்ைந்த்குைாாா் லதைடி (15.01) ஆகித ாாா் 

முமைத  பைள்ளி, பைண்கலப் பதக்கங்கள் பைன்ைனாா். அதததபால், 

ைகளிருக்கான 100 மீட்டாா் தமட தாண்டும் ஓட்டத்தில் தமிழகத்தின் 

சி.கனிபைாழி 13.63 விநாடிகளில் இலக்மக எட்டி தங்கம் பைன்ைாாா். 

பதலங்கானாவின் அகசரா நந்தினி (13.88), தமிழகத்தின் நித் ா ராைராஜ் 

(14.08) அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனாா். 

உ ரம் தாண்டுதலில் ைகாராஷ்டிரத்தின் சாா்தைஷ் அனில் குஷாதர (2.15 

மீட்டாா்) முதலிடம் பிடிக்க, தமிழகத்தின் ஆதாா்ஷ் ராம் (2.10;3), தகரளத்தின் 

ஜித ா தஜாஸ் (2.10), ஹரி ாைாவின் சித்தாாா்த்  ாதவ் (2.10) ஆகித ாாா் 

முமைத  அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனாா். ஈட்டி எறிதலில் 

ஹரி ாைாவின் நீரஜ் தசாப்ரா 87.80 மீ தூரமும்,  ஷ்விாா் சிங் 79.31 மீ 

தூரமும், உத்தர பிரததசத்தின் தராஹித்  ாதவ் 78.88 மீ தூரமும் எறிந்து 

தங்கம், பைள்ளி, பைண்கலம் மகப்பற்றினாா். நீரஜ் தசாப்ரா எறிந்த தூரம் 

புதி  ததசி  சாதமன ாகும். ைகளிருக்கான நீளம் தாண்டுதலில் 

பிரி ங்கா பகாா்பகட்டா (6.10 மீ), தகரளத்தின் ரின்டு தைத்யூ (6.07;3 மீ), 

தமிழகத்தின் பஷரின் அப்துல் கஃபூாா் (6.07 மீ) ஆகித ாாா் முதல் 3 

இடங்கமளப் பிடித்தனாா். 

ஆடைருக்கான 10,000 மீட்டாா் ஓட்டத்தில் உத்தர பிரததசத்தின் அபிதஷக் 

பால் (29.47 நிமிடம்) முதலிடமும், காாா்திக் குைாாா் (29.48) 

இரண்டாமிடமும், அாா்ஜுன் குைாாா் (29.49) மூன்ைாமிடமும் பிடித்தனாா். 

3000 மீட்டாா் ஸ்டீபிள்தசஸ் ஓட்டத்தில் ைகாராஷ்டிரத்தின் அவினாஷ் 

சப்தல (8.20 நிமிடம்) தங்கம் பைல்ல, ராஜஸ்தானின் சங்காா்லால் ஸ்ைாமி 

(8.34), ஹரி ாைாவின் ராஜ்குைாாா் (8.49) ஆகித ாாா் பைள்ளி, 

பைண்கலம் பைன்ைனாா். அவினாஷ் கடந்த தநரம், புதி  ததசி  

சாதமன ாகும். குண்டு எறிதலில் பஞ்சாபின் தஜிந்தாா்பால் சிங் தூாா் 



         

    

(20.58 மீ), கரன்வீாா் சிங் (18.98 மீ), ததவிந்தாா் சிங் (18.04 மீ) ஆகித ாாா் 

முதல் 3 இடங்கமள எட்டினாா். 

 

10. ைாராந்திர கதரானா பதாற்று 10% உ ாா்வு 

உலகம் முழுைதும் புதிதாக கதரானா உறுதி பசய் ப்பட்டைாா்களின் 

எண்ணிக்மக கடந்த ைாரம் 10 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக உலக 

சுகாதார அமைப்பு பதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த அமைப்பு 

பைளியிட்டுள்ள ைாராந்திர அறிக்மகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாைது: 

பதாடாா்ந்து 3-ஆைது முமை ாக, கடந்த ைாரத்தில் ைட்டும் புதி  கதரானா 

தநா ாளிகளின் எண்ணிக்மக 10 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

அபைரிக்காவிலும் ஐதராப்பாவிலும் கதரானா பரைல் தீவிரைமடந்து 

ைருைதன் எதிபராலி ாக இந்த எண்ணிக்மக அதிகரித்து ைருகிைது 

என்று அந்த அறிக்மகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஹங்தகரி: அதிகபட்ச தினசரி பலி ைத்தி  ஐதராப்பி  நாடான 

ஹங்தகரியில் தினசரி கதரானா பலி புதி  உச்சத்மதத் பதாட்டுள்ளது. 

கடந்த 24 ைணி தநரத்தில் ைட்டும் அந்த தநாய்க்கு 193 தபாா் 

பலி ானதாகவும் அதிகாரிகள் பதரிவித்தனாா். 

பிலிப்பின்ஸ்: பைளிநாட்டினருக்குத் தமட 

பிலிப்பின்ஸில் தீவிரைமடந்து ைரும் கதரானா பரைமலக் 

கட்டுப்படுத்துைதற்காக, அந்த நாட்டு விைான நிமல ங்களில் 

பைளிநாட்டுப் ப ணிகளுக்குத் தமட விதிக்கவும் உள்நாட்டுப் 

ப ணிகளின் அதிகபட்ச தினசரி எண்ணிக்மக 1,500-ஆக 

நிாா்ையிக்கவும் முடிவு பசய் ப்பட்டுள்ளது. 

தசாைாலி ா: தடுப்பூசி திட்டம் பதாடக்கம் 

தசாைாலி ாவில் பபாதுைக்களுக்கு கதரானா தடுப்பூசி தபாடும் திட்டம் 

பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. பிரிட்டனின் ஆக்ஸ்ஃதபாாா்டு-அஸ்ட்ராபஸனகா 

தடுப்பூசி மூலம் இந்தத் திட்டம் நிமைதைற்ைப்படுகிைது. 

 

11. கன்படய்னர் பிரச்சிமனம த் தீர்க்க - ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு 

‘பித ா’வின் புதி  தசமை : 

கன்படய்னர் பிரச்சிமனம த் தீர்ப்பதற்காக, ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு 

இந்தி  ஏற்றுைதி ஆமை ம் புதி  தசமைம த் பதாடங்கி உள்ளது. 

இதுகுறித்து, இந்தி  ஏற்றுைதி தைம்பாட்டு ஆமை ம் (‘பித ா’) 

பைளியிட்ட பசய்திக் குறிப்பு: ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு தாங்கள் ஏற்றுைதி 

பசய்யும் பபாருட்கமள அனுப்புைதற்கு கன்படய்னர்கள் 

ததமைப்படுகின்ைன. சில தநரங்களில் தபாதி  அளவு கன்படய்னர்கள் 

கிமடக்காததால், குறித்த தநரத்துக்குள் ஏற்றுைதி பசய்  முடி ாத நிமல 

உள்ளது. 

இந்நிமலயில், ஏற்றுைதி ாளர்களுக்கு உதவுைதற்காக, இந்தி  ஏற்றுைதி 

தைம்பாட்டு ஆமை ம் ‘இ-ைாடூல்’ என்ை ஆன்மலன் தசமைம  

அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இதில், ஏற்றுைதி ாளர்கள், தங்களுக்குத் 

ததமை ான கன்படய்னர்கள் குறித்த விைரத்மத ஆன்மலனில் பதிவு 

பசய்  தைண்டும். இதன்மூலம், பைாத்த இருப்பில் எவ்ைளவு 

கன்படய்னர்கள் உள்ளன என்பமத ஆய்வு பசய்து, அதில் குறிப்பிட்ட 

ஏற்றுைதி ாளருக்கு ஒதுக்க முடியும். அத்துடன், துமைமுகங்களில் சரக்குக் 

கப்பல்களில் கன்படய்னர்கமள ஏற்றுைதற்கான காலதநரம் 

மிச்சைாைததாடு, துமைமுகங்களில் தபாக்குைரத்து பநரிசலும் குமையும். 

 

12. பசன்மன கிறிஸ்தைக் கல்லூரியில் ரூ.26 தகாடியில் - எம்ஆர்எப் 

உதவியுடன் ஆராய்ச்சி பூங்கா : கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆய்ைகங்களுடன் 

அமைகிைது 

பசன்மன கிறிஸ்தைக் கல்லூரியில் எம்ஆர்எப் உதவியுடன் ரூ.26 

தகாடியில் தடட்டா அனலிட்டிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மசக்தகாபைட்ரிக் 

ஆய்ைகங்களுடன் பிரம்ைாண்டைான ஆராய்ச்சி பூங்கா அமைக்கப்பட 

இருக்கிைது. எம்ஆர்எப் ட ர் நிறுைனத்தின் நிதியுதவியுடன் கிழக்கு 

தாம்பரம் பசன்மன கிறிஸ்தைக் கல்லூரி ைளாகத்தில் ‘எம்சிசி - எம்ஆர்எப் 

இன்தனாதைஷன் பார்க்’ என்ை பப ரில் ஆராய்ச்சி பூங்கா நிறுைப்பட 

உள்ளது. இதற்கு எம்ஆர்எப் நிறுைனத்தின் தமலைரும் பமழ  

ைாைைருைான தக.எம்.தைைன் ரூ.26 தகாடித  9 லட்சம் நிதிம  

அளிக்க முன்ைந்தார். 

ஆராய்ச்சி பூங்கா திட்டத்மத பதாடங்கிமைத்த தக.எம்.தைைன், ரூ.26 

தகாடித  9 லட்சத்துக்கான காதசாமலம  கல்லூரியின் முதல்ைர் 

ைற்றும் பச லாளர் பால் வில்சனிடம் ைழங்கினார். இந்த ஆராய்ச்சி பூங்கா 

68,636 சதுர அடி பரப்பில் அமைக்கப்படுகிைது. இங்கு தடட்டா 

அனலிட்டிக்ஸ் ஆய்ைகம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆய்ைகம், மசக்தகாபைட்ரிக் 

ஆய்ைகம், கணினி கட்டுப்பாட்டுடன் இ ங்கும் ஃதபப் தலப், ஆராய்ச்சி 

ைற்றும் தைம்பாட்டு ஆய்ைகம், திைந்தபைளி கமல ரங்கம், ஆராய்ச்சி 

ஆய்ைகம், கற்பித்தல்-கற்ைல் ஆய்ைகம், பதாழில்முமனதைார் அரங்கம், 

ைாநாட்டு அரங்கம் தபான்ைமை அதிநவீன ைசதிகளுடன் ஏற்படுத்தப்படும். 

 

13. ஆசி ாவிதலத  முதல்முமை ாக ஒதர நாளில் 4 தபருக்கு மிட்ராகிளிப் 

சிகிச்மச பசய்து அப்தபாதலா ைருத்துைைமன சாதமன 

பசன்மன அப்தபாதலா ைருத்துைைமன ஒதர நாளில் அடுத்தடுத்து 4 

தபருக்கு மிட்ராகிளிப் சிகிச்மசம  பைற்றிகரைாக பசய்து சாதமன 

பமடத்துள்ளது. இதுகுறித்து அப்தபாதலா ைருத்துைைமன பைளியிட்டுள்ள 

பசய்திக்குறிப்பு: மிட்ராகிளிப் எனப்படும் மிகநுண்ணி  துமளயிடல் 

முமையிலான சிகிச்மச மூலம் இத த்துக்கு மிட்ரல் ைால்வு பபாருத்தும் 

சிகிச்மசம , அப்தபாதலா ைருத்துைைமன டாக்டர்கள் ஒதர நாளில் 4 

தபருக்கு பைற்றிகரைாக பசய்துள்ளனர். இதன் ைாயிலாக மிகவும் 

ஆபத்தான நிமலயில் இருந்த தநா ாளிகள் விமரந்து குைைமடந்து, 

ைறுநாதள வீடு திரும்பியுள்ளனர். 

ஜப்பான் நாட்டில் ஒதர நாளில் 3 தநா ாளிகளுக்கு மிட்ராகிளிப் சிகிச்மச 

பசய் ப்பட்டதத சாதமன ாக இருந்தது. தற்தபாது பசன்மன 

அப்தபாதலாவில் 4 மிட்ராகிளிப் சிகிச்மச பசய்து புதி  சாதமன 

பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

14. தஞ்சாவூர் சாஸ்த்ரா பல்கமல.யில் சட்ட ைளர்ச்சி இருக்மக 

பதாடக்கம் : 

தஞ்சாவூர் சாஸ்த்ரா நிகர்நிமல பல்கமலக்கழக சட்டத் துமையில் சட்டம் 

ைற்றும் அதன் ைளர்ச்சிக்கான இருக்மக பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

இமை ைழியில் அண்மையில் நமடபபற்ை நிகழ்ச்சியில், சட்டம் ைற்றும் 

அதன் ைளர்ச்சிக்கான இருக்மகம  உச்ச நீதிைன்ை நீதிபதி 

தராஹிண்டன் நாரிைன் பதாடங்கி மைத்தார். 

 

15. ததசி  பதாமல ைருத்துை தசமை திட்டத்தின் கீழ் இதுைமர 30 

லட்சம் தபருக்கு ைருத்துை ஆதலாசமன 

நாடு முழுைதும் இ-சஞ்சீைனி திட்டத்தின் கீழ் இதுைமர 30 லட்சம் 

தபருக்கு ைருத்துை ஆதலாசமன ைழங்கப்பட்டுள்ளதாக ைத்தி  அரசு 

பதரிவித்துள்ளது. ததசி  பதாமலைருத்துை தசமை என அமழக்கப்படும் 

இ-சஞ்சீைனி (ஏபி-எச்டபிள்யுசி) திட்டத்மத கடந்த 2019-ம் ஆண்டு 

நைம்பர் ைாதம் ைத்தி  சுகாதார அமைச்சகம் அறிமுகம் பசய்தது. 

இதன்படி, ைரும் 2022-க்குள் நாடு முழுைதும் உள்ள துமை சுகாதார 

மை ங்கள், ஆரம்ப சுகாதார மை ங்கள் ைற்றும் நகர சுகாதார 

மை ங்கள் என 1.55 லட்சம் மை ங்கமள ஆயுஷ்ைான் பாரத் ஆதராக்கி  

ைற்றும் நலைாழ்வு மை ங்களாக (ஏபி-எச்டபிள்யுசி) ைாற்ை 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு ைருத்துைருக்கும் ைற்பைாரு ைருத்துைருக்கும் 

இமடத  இந்த தசமை ைழங்கப்படுகிைது. இதன்படி இதுைமர 9 லட்சம் 

ஆதலாசமன ைழங்கப் பட்டுள்ளது. 

இதுதபால, கடந்த ஆண்டு கதரானா பரைல் காரைைாக பபாது முடக்கம் 

அறிவிக்கப்பட்டது. இமத டுத்து, இ-சஞ்சீைனி புைதநா ாளிகள் பிரிவு 

(ஓபிடி) தசமை கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம் பதாடங்கப்பட்டது. இதன் 

மூலம் தநா ாளிகளுக்கு ததமை ான ைருத்துை ஆதலாசமனகமள 

ைருத்துைர்கள் இமை  ைழியில் ைழங்கி ைருகின்ைனர். 250-க்கும் 

தைற்பட்ட ஓபிடி மூலம் இந்த தசமை ைழங்கப்படுகிைது. இைற்றின் மூலம் 

இதுைமர 21 லட்சம் தபருக்கு ஆதலாசமன ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒட்டுபைாத்தைாக இ-சஞ்சீைனி திட்டத்தின் கீழ் இதுைமர 30 லட்சம் 

தபருக்கு ஆதலாசமன ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்தபாது 31 ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனி ன் பிரததசங்களில் இ-சஞ்சீைனி 

தசமை அைலில் உள்ளது. இதன்மூலம் நாடு முழுைதும் தினமும் 35 

ஆயிரம் தநா ாளிகள் இமை  ைழியில் ைருத்துை ஆதலாசமனகமள 

பபற்று ைருகின்ைனர். அதிக ஆதலாசமன பபறும் ைாநிலங்கள் பட்டி லில் 

தமிழ்நாடு, உத்தரபிரததசம், கர்நாடகா ஆகி மை முதல் 3 இடங்கமளப் 

பிடித்துள்ளன. இந்த தகைமல ைத்தி சுகாதார அமைச்சகம் 

பதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 



         

    

16. ைார்ச் ைாதத்திலும் ஏற்றுைதி அதிகரிப்பு 

நாட்டின் ஏற்றுைதி, பதாடர்ந்து அதிகரித்து ைருகிைது. இதன் பதாடர்ச்சி ாக, 

ைார்ச் ைாதத்தில், 1 – 14 தததி ைமரயிலான காலகட்டத்தில், ஏற்றுைதி, 17 

சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. இதன் ைதிப்பு, 1.04 லட்சம் தகாடி 

ரூபாய் ஆகும். 

இது குறித்து, ைத்தி  ைர்த்தக துமை அமைச்சகம் பதரிவித்துள்ளதாைது: 

கடந்த, 1 – 14ம் தததி ைமரயிலான காலத்தில், நாட்டின் ஏற்றுைதி, இதற்கு 

முந்மத  ஆண்டின் இதத கால கட்டத்துடன் ஒப்பிடும்தபாது, 17 சதவீதம் 

ைமர அதிகரித்துள்ளது. இைக்குைதி, இக்காலகட்டத்தில், 27.77 சதவீதம் 

அதிகரித்திருக்கிைது. ஏற்றுைதிம  பபாறுத்தைமர, பபாறியி ல் 

பபாருட்கள், அரிசி, நைரத்தினம் ைற்றும் ஆபரைங்கள் ஆகி மை அதிக 

அளவில் ஏற்றுைதி பசய் ப்பட்டுள்ளன. 

இருப்பினும், ததால், எண்பைய் வித்துகள், ஆ த்த ஆமடகள், ஆகி  -

ைற்றின் ஏற்றுைதி சரிமைக் கண்டிருக்கின்ைது. இைக்குைதிம  

பபாறுத்தைமர, தங்கம், மின்னணு பபாருட்கள், விமலயு ர்ந்த கற்கள் 

ஆகி மை அதிகளவில் இைக்குைதி ஆகியுள்ளன. கடந்த பிப்ரைரியில், 

ஏற்றுைதி, 0.67 சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

17. தடுப்பூசி மை ம்: ைமரபடத்தில் அறி லாம் 

பசன்மனயில், பகாதரானா தடுப்பூசி மை ங்கமள, ைமரபடம் ைாயிலாக 

அறிந்து பகாள்ளும் ைசதிம , ைாநகராட்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது. பசன்மன 

ைாநகராட்சியில், 140 நகர்ப்புை ஆரம்ப சுகாதார நிமல ங்கள், 19 அரசு 

ைருத்துைைமனகள், 97 தனி ார் ைருத்துைைமனகள் என, 266 

மை ங்களில், பகாதரானா தடுப்பூசி பசலுத்தப்பட்டு ைருகிைது. நகர்ப்புை 

ஆரம்ப சுகாதார நிமல ங்களில், முதி ைர்கள், நாள்பட்ட தநா ாளிகள் 

தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாள்ள ஆர்ைம் காட்டுகின்ைனர். 

இதனால், நாளுக்கு நாள் பசன்மனயில் தடுப்பூசி பசலுத்துதைார் எண்ணி 

-க்மக அதிகரித்து ைருகிைது. இந்நிமலயில், அருகில் உள்ள தடுப்பூசி 

மை ங்கமள அறிந்து பகாள்ளவும், இமை  ைழித  ைமரபடத்மத 

ப ன்படுத்தி, தடுப்பூசி மை ங்களுக்கு பசல்லும் ைமகயிலான ைசதிம  

ைாநகராட்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதன்படி, 

https://chennaicorporation.gov.in/gcc/covid-vaccine/ என்ை இமை  

தளத்தில், பகாதரானா தடுப்பூசி மை ங்கமள அறிந்து பகாள்ளலாம். 

இதன் ைாயிலாக, பிைரின் உதவியின்றி, முதி ைர்கள் தாைாகதை, தடுப்பூசி 

மை ங்களுக்கு பசன்று, தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாள்ளலாம் என, 

ைாநகராட்சி அதிகாரிகள் பதரிவித்தனர். 

 

18. பசவ்ைாயில் நீர்ைளம்: 'நாசா' ஆய்வில் தகைல் 

பசவ்ைாய் கிரகத்தின் உட்பரப்பில், மிகப் பபரி  அளவிலான நீர்ைளம் 

ைமைந்திருக்கலாம்' என, அபைரிக்க விண்பைளி ஆய்வு நிறுைனைான, 

'நாசா' பதரிவித்துள்ளது. நாசாவின், 'தஜ.எப்.எல்.,' அமைப்பும், 

கலிதபார்னி ா பதாழில்நுட்ப மை மும் இமைந்து, பசவ்ைாய் கிரக 

ஆய்ைறிக்மகம , 'சயின்ஸ்' என்ை இதழில் பைளியிட்டுள்ளன; அதில் 

கூைப்பட்டுள்ளதாைது:பசவ்ைாய் கிரகத்தில், 400 தகாடி ஆண்டுகளுக்கு 

முன், 100 - 1,500 மீட்டர் ஆழத்தில் பபருைளவு தண்ணீர் இருந்துள்ளது. 

இது, ஒரு கிரகத்மத மூழ்கடிக்கும் அளவிற்கு, கடல், குளம் தபான்ை 

ைடிைங்களில் காைப்பட்டு உள்ளது. அதன் பின், 100 தகாடி ஆண்டுகள் 

கழித்து, பசவ்ைாய் கிரகத்தின் நீர்ைளம் அடித ாடு காைாைல் தபாய், 

தற்தபாமத  நிமலயில் உள்ளது. 

முந்மத  ஆய்வில், பசவ்ைாய் கிரகத்தின் ஈர்ப்பு விமச குமைைாக உள்ள 

காரைத்தால், நீர், விண்பைளியில் பைளித றியிருக்கும் என, 

அனுைானிக்கப்பட்டது. தற்தபாமத  ஆய்வில், விண்பைளியில் ஓரளவு 

தான், நீர் பைளித றி இருக்குதை தவிர, முழுதுைாக பைளித ை 

ைாய்ப்பில்மல என, முடிவு பசய் ப்பட்டுள்ளது. இதனால், பசவ்ைாயின் 

நீர்ைளத்தில், 30 - 99 சதவீதம், அந்த கிரகத்தின் உட்புைத்தில் உள்ள 

கனிைங்களில் உமைந்திருக்கலாம் என, கருதப்படுகிைது. இவ்ைாறு, அதில் 

கூைப்பட்டுள்ளது. அபைரிக்கா அனுப்பி , 'தராைர்' தற்தபாது, பசவ்ைாய் கிரக 

ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

 

19. 'சந்திர ான் - 2 ஆயுள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் 

நிலவு குறித்து ஆய்வு பசய்  விண்ணில் பசலுத்தப்பட்ட, 'சந்திர ான் - 2' 

பச ற்மக தகாள், ஓராண்டு பச ல்படும் என, எதிர்பார்த்த நிமலயில், 

அதன் ஆயுள், ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என, இந்தி  விண்பைளி 

ஆய்வு மை ைான, 'இஸ்தரா' பதரிவித்துள்ளது. தலாக்சபாவில் பிரதைர் 

அலுைலக இமை அமைச்சர் ஜிததந்திர சிங் கூறி தாைது:கடந்த, 2019, 

ஜூமல 22ல், நிலவின் பதன் துருைம் குறித்து ஆய்வு பசய் , 'சந்திர ான் 

- 2' பச ற்மக தகாள் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டது. இத்திட்டத்தில், 

'விக்ரம்' என்ை தராைர் ைாகனம், தைகைாக நிலவில் தமரயிைங்கி தால் 

பநாறுங்கி து. இதனால், விக்ரம் பதாடர்பான ஆய்வு தவிர்த்து, நிலவில் 

உள்ள கனிைங்கள், ரசா ன கலமைகள் உள்ளிட்ட ஆய்வுகள் 

பதாடர்பான இதர திட்டங்கள் அமனத்தும் சிைப்பாக பச ல்பட்டு 

ைருகின்ைன. சந்திர ான் - 2 பச ற்மக தகாள், ஓராண்டு ைட்டுதை 

பச ல்படும் என, துைக்கத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் ஆயுள், 

ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என, இஸ்தரா விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்து 

உள்ளனர். இவ்ைாறு, அைர் கூறினார். 

கடந்த ஆண்டு, நிலவில் காைப்பட்ட பள்ளத்மத, சந்திர ான் - 2 படம் 

பிடித்து, பூமிக்கு அனுப்பி து. இதற்கு, 'இந்தி  விண்பைளி திட்டத்தின் 

தந்மத' என அமழக்கப்படும், விக்ரம் சாராபாய் நிமனைாக, 'சாராபாய் 

பள்ளம்' என, பப ர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 


