
         

    

1.முதன்முறையாக ‘கட்டற்ற விண்வெளி குொண்டம் தகெல்வதாட 

-ர்றை’ விளக்கிக்காட்டிய இந்திய அறைப்பு எது? 

அ) HAL 

ஆ) BEL 

இ) ISRO  

ஈ) DRDO 

✓ முதன்முறையாக, இந்திய விண்வெளி ஆய்வு றையம் (ISRO) சமீபத்தில் 

300 மீட்டர் உயரத்திற்குமைல் விண்வெளி குொண்டம் தகெல்வதாடர்பு 

-களின் இருப்றப நிரூபித்துள்ளது. குொண்டம்-கீ-ைறைகுறியாக்கப்பட் 

-ட சமிக்றைகறளப் பயன்படுத்தி மேரறையில் இதறை நிரூபித்தது. 

ஆைதாபாத்தில் உள்ள விண்வெளி பயன்பாட்டு றையத்தில், கட்டற்ை-

விண்வெளி குொண்டம் விறச விநிமயாகம் நிரூபிக்கப்பட்டது. 

 

2. கடந்த ஈராண்டுகளில் தனது 4ஆெது நாடாளுைன்ை ததர்தறை 

நடத்துகிை நாடு எது? 

அ) வெனிசுைா 

ஆ) தான்சானியா 

இ) இஸ்மரல்  

ஈ) சிலி 

✓ கடந்த ஈராண்டுகளில் இஸ்மரல் தைது 4ஆெது ோடாளுைன்ைத் மதர்த 

-றை ேடத்தியுள்ளது. இந்தத் மதர்தல், 2020 டிசம்பரில், அந்ோட்டின் 

ோடாளுைன்ைம் ஒரு பட்வெட்றட ஏற்கத்தெறியறத அடுத்து தூண்டப்பட் 

-டது. இது, மேதன்யாகு ைற்றும் அெரது முக்கிய மபாட்டியாளராை 

வபன்னி காண்ட்ஸ் இறடமய ஏழுைாதகாை அதிகாரப்பகிர்வு ஏற்பாட்றட 

முடிவுக்குக் வகாண்டு ெந்தது. 

 

3. எந்த நாடு தனது த ாயுஸ்-2.1 என்ை ஏந்தி ஏவூர்திறயப் ையன்ைடு 

-த்தி 18 நாடுகறளச்  ார்ந்த 38 வ யற்றகக்தகாள்கறள வெற்றிகர 

-ைாக விண்ணில் ஏவியது? 

அ) சீைா 

ஆ) ெப்பான் 

இ) இரஷ்யா  

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ கெகஸ்தானில் உள்ள றபக்கானூர் காஸ்மைாட்மராமில் இருந்து 38 

வெளிோட்டு வசயற்றகக்மகாள்கறள இரஷ்யா வெற்றிகரைாக ஏவியது. 

இந்தச் வசயற்றகக்மகாள்கள் வதன் வகாரியா, ெப்பான், வெர்ைனி 

உள்ளிட்ட 18 ோடுகறளச் சார்ந்தறெ. மசாயுஸ்-2.1 என்ை ஏந்தி ஏவூர்தி, 

அறைத்து 38 வசயற்றகக்மகாள்கறளயும் சுற்றுப்பாறதயில் நிறை 

நிறுத்தியது. இச்வசயற்றகக்மகாள்களுள் மசைஞ்ச்-1 ஆைது, துனிசியா 

-வில் முழுறையாக தயாரிக்கப்பட்ட முதல் வசயற்றகக்மகாள் ஆகும். 

 

4.நீர்வளத்துறறயில் ஒத்துறைப்பிற்காக, பின்ெரும் எந்நாட்டுடனா 

-ன ஒத்துறைப்பு ஒப்ைந்தத்திற்கு ைத்திய அறைச் ரறெ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது? 

அ) மேபாளம் 

ஆ) ெப்பான்  

இ) ஆஸ்திமரலியா 

ஈ) வெர்ைனி 

✓ இந்திய அரசின் ெல் சக்தி அறைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் நீர்ெளம், 

ஆறுகள் மைம்பாடு ைற்றும் கங்றக புத்தாக்கத் துறை ைற்றும் ெப்பான் 

அரசின் நிைம், உட்கட்டறைப்பு, மபாக்குெரத்து ைற்றும் சுற்றுைா 

அறைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் நீர் ைற்றும் மபரிடர் மைைாண்றை 

அலுெைகம் ஆகியெற்றுக்கிறடமய நீர்ெளம் வதாடர்பாை ஒத்துறைப்பு 

ஒப்பந்தத்திற்கு ைத்திய அறைச்சரறெ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ தகெல், அறிவு, வதாழில்நுட்ப பரிைாற்ைம் ைற்றும் அறிவியல்சார்ந்த 

அனுபெம் ஆகியெற்றை அதிகரிக்கவும், இருோடுகளுக்கு 

இறடமயயாை கூட்டுத்திட்டங்கறள வசயல்படுத்தவும், நீர் ைற்றும் 

வடல்டா மைைாண்றை, ைற்றும் நீர் வதாழில்நுட்பத் துறையில் நீண்டகாை 

ஒத்துறைப்றப உருொக்குெதற்காகவும் இந்த ஒப்பந்தம் 

றகவயழுத்திடப்பட்டது. நீர் பாதுகாப்பு, மைம்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசை 

ெசதிகள் ைற்றும் நீர்ெள மைம்பாட்டில் நிறைத்தன்றை ஆகியெற்றை 

அறடெதற்கு இந்த ஒத்துறைப்பு ஒப்பந்தம் உதவும். 

 

5.‘COVID-19’உம் சுற்றுைாவும்’ என்ை தறைப்பில் ஓர் அறிக்றகறய 

வெளியிட்டுள்ள ைன்னாட்டு அறைப்பு எது? 

அ) NITI ஆய ோக் 

ஆ) NCAER 

இ) UNCTAD  

ஈ) TERI 

✓ ஐோ ெர்த்தகம் ைற்றும் மைம்பாட்டு அறைப்பாை UNCTAD, அண்றையில், 

‘COVID-19’உம் சுற்றுைாவும்’ என்ை தறைப்பிைாை ஓர் அறிக்றகறய 

வெளியிட்டது. இவ்ெறிக்றகயின்படி, உைக சுற்றுைாத்துறை குறைந்தது 

$1.2 டிரில்லியன் அவைரிக்க டாைர்கறள அல்ைது உைகளாவிய வைாத்த 

உள்ோட்டு உற்பத்தியில் 1.5 சதவீதத்றத இைக்கக்கூடும். 

✓ 8 ைாதங்களுக்கும் மைல் பன்ைாட்டு சுற்றுைா ேறடவபைாைல் இருந்தால், 

இந்த இைப்பு சதவீதம் $2.2 டிரில்லியன் அவைரிக்க டாைர் அல்ைது உைக 

வைாத்த உள்ோட்டு உற்பத்தியில் 2.8% ஆக உயரக்கூடும். 

 

6. மூத்ததார்களுக்காக தைாஷான் அபியான் திட்டத்றதத் வதாடங்க 

-வுள்ள ைத்திய அறைச் கம் எது? 

அ) வபண்கள் & குைந்றதகள் மைம்பாட்டு அறைச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம்  

இ) சுகாதாரம் & குடும்பேை அறைச்சகம் 

ஈ) ஊரக மைம்பாட்டு அறைச்சகம் 

✓ மூத்மதார்களுக்காக மபாஷான் அபியான் திட்டத்றதத் வதாடங்கவுள்ள 

-தாக சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

கிராைப்பஞ்சாயத்துகள் ைற்றும் ேகராட்சிகள் இத்திட்டத்றத வசயல்படுத்து 

-ம் முகெர்களாக இருக்கும். முதிமயார் இல்ைங்களில் தங்கியிராத & 

கடுறையாை ஊட்டச்சத்துக்குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட வபரியெர்களு 

-க்கு இது ஊட்டச்சத்து ஆதரறெ ெைங்கும். 

 

7. ஐநா உைக நீர் தைம்ைாட்டு அறிக்றக-2021’இன் தறைப்பு என்ன? 

அ) Valuing Water  

ஆ) Water and Sanitation for All 

இ) Water is Prime 

ஈ) Water during COVID 

✓ ஐோ அறெயாைது ஆண்டுய ோறும், ைார்ச்.22’ஐ உைக தண்ணீர் 

ோளாக வகாண்டாடுகிைது. இந்த ோறளக் வகாண்டாடுெதற்காை 

முக்கிய மோக்கம், “நீடித்த ெளர்ச்சி இைக்கு 6 – 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

அறைெருக்கும் நீர் ைற்றும் ேைொழ்றெ அறடெதற்கு ஆதரெளிப்பதா 

-கும்”. இது வதாடர்பாை தீர்ைாைம், 1992 டிசம்பர் 22 அன்று ஐோ வபாதுச் 

சறபயால் நிறைமெற்ைப்பட்டது. 

 

8.ஒப்ைந்தங்கள் ைற்றும்  ைர  ெழிமுறைகறள அைல்ைடுத்துெதற்கா 

-ன வ யல்திட்டங்கறள உருொக்குெதற்காக இந்திய அர ாங்கம் 

உருொக்கிய 2 உயர்ைட்ட ைணிக்குழுக்களின் தறைெர்கள் யார்? 

அ) ேமரந்திர மைாடி & இராஜ்ோத் சிங் 

ஆ) நிர்ைைா சீதாராைன் & அமித் ஷா 

இ) இராஜீவ் குைார் & அமிதாப் காந்த்  

ஈ) Y M திமயாஸ்தலி & உர்ஜித் பமடல் 

✓ ஒப்பந்தங்கள் ைற்றும் சைரச ெழிமுறைகறள அைல்படுத்துெதற்காை 

முறையாை வசயல்திட்டத்றத அறைப்பதற்காக இந்திய அரசு இரண்டு 

உயர்ைட்ட பணிக்குழுக்கறள அறைத்துள்ளது. 

✓ பணிக்குழுவில் ஒன்று NITI ஆமயாக் துறைத்தறைெர் இராஜீவ் குைார் 

தறைறையிலும் ைற்வைாரு குழு NITI ஆமயாக் தறைறைச்வசயைதிகாரி 

அமிதாப் காந்த் தறைறையிலும் உள்ளது. இப்பணிக்குழுக்கள், ோட்டில் 

உட்கட்டறைப்பு ெளர்ச்சிறய விறரொக வசயல்படுத்துெறத 

மோக்கைாகக் வகாண்டுள்ளை. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ைது அருந்துெதற்கான ெயறத 25’லிருந்து 21’ஆக குறைத்த 

ைாநிைம் / யூனியன் பிரதத ம் எது? 

அ) உத்தர பிரமதசம் 

ஆ) ைத்திய பிரமதசம் 

இ) தில்லி  

ஈ) ராெஸ்தான் 

✓ தில்லி அரசு அதன் புதிய கைால் வகாள்றகக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

அக்வகாள்றகயின்கீழ், தில்லியில் ைது அருந்துெதற்காை குறைந்தபட்ச 

ெயறத 25’லிருந்து 21 ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தில்லி 

அரசு அறைத்த குழுவின் பரிந்துறரகளின் அடிப்பறடயில் இந்த முறை 

வசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

10. ைாதுகாப்பின் ைார்றெயில்,  மீைத்திய வ ய்திகளில் இடம்வைற்ை 

‘ெஜ்ரா’ என்ைால் என்ன? 

அ) ஆளில்ைா ொனூர்தி 

ஆ) கடமைார மராந்துக்கப்பல்  

இ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகறை 

ஈ) வதாறைநிறை கட்டுப்பாட்டு துப்பாக்கி 

✓ இந்திய கடமைார காெல்பறடயின் மராந்துக்கப்பைாை ‘ெஜ்ரா’ கப்பல் 

முறையாக மசறெயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது. இது, ைார்சன் ைற்றும் டூப்மரா 

நிறுெைத்தால் உள்ோட்டில் ெடிெறைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டது. ஏழு கடல் 

மராந்து கப்பல்களுள் இது ஆைாெது கப்பைாகும். இந்தக்கப்பலில் ஆயுத 

தளொடங்கள், வதாறைத்வதாடர்பு கருவிகள், கட்டறைப்பு ெசதிகள் 

பாதுகாப்பு அம்சங்கள் உள்ளிட்டறெ நிரம்ப உள்ளை. 

 


1. இந்திய-அவைரிக்க கூட்டு கடற்பறட பயிற்சி: கிைக்கு இந்திய 

வபருங்கடல் பகுதியில் வதாடக்கம் 

இந்தியா - அவைரிக்கா இறடயிைாை கூட்டு கடற்பறட பயிற்சி கிைக்கு 

இந்திய வபருங்கடல் பகுதியில் ைாயிற்றுக்கிைறை வதாடங்கியது. இரு 

ோடுகளிறடமய ெளாா்ந்து ெரும் பாதுகாப்பு ைற்றும் ராணுெ 

ஒத்துறைப்றப பிரதிபலிக்கும் ெறகயில் இந்த இரண்டு ோள் கூட்டுப் 

பயிற்சி மைற்வகாள்ளப்படுெதாக கடற்பறட அதிகாரிகள் வதரிவித்தைாா். 

‘பாஸ்எக்ஸ்’ என்ை இந்த கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்தியா சாாா்பில் ‘ஷிொலிக்’ 

மபாாா்க் கப்பலும், நீண்டதூர கண்காணிப்பு மபாாா் விைாைைாை ‘பி8ஐ’ 

ஆகியறெ ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளை. அவைரிக்கா யுஎஸ்எஸ் திமயாமடாாா் 

ரூஸ்வெல்ட் மபாாா் விைாைம் தாங்கி கப்பல் குழுறெ ஈடுபடுத்தியுள்ளது. 

இந்த கப்பல் குழுவில் சிறிய மபாாா் கப்பல்களும், ஏராளைாை மபாாா் 

விைாைங்களும் இடம்வபற்றிருக்கும் என்ை அதிகாரிகள் வதரிவித்தைாா். 

இதுகுறித்து இந்திய கடற்பறட வசய்தித்வதாடாா்பாளாா் ஒருொா் 

கூறுறகயில், ‘இந்த கூட்டு பயிற்சியில் முதன் முறையாக இந்திய 

விைாைப்பறட மபாாா் விைாைங்களும் மசாா்க்கப்பட்டுள்ளை. அவைரிக்க 

கப்பல் பறடயுடன் இறைந்து கூட்டுப் பயிற்சி ைற்றும் அனுபெத்றத 

வபறும் ெறகயில் இந்திய விைாைப் பறடக்கு இந்த ொய்ப்பு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது’ என்ைாாா். அவைரிக்க பாதுகாப்புத் துறை அறைச்சாா் 

ைாய்ட் ஆஸ்டின் கடந்த ொரம் இந்திய பயைம் மைற்வகாண்ட நிறையில், 

இந்த கூட்டு கடற்பறட பயிற்சிறய இரு ோடுகளும் வதாடங்கியுள்ளை. 

அெருறடய பயைத்தின்மபாது, இந்மதா-பசிபிக் பிராந்திய பாதுகாப்றப 

உறுதிப்படுத்தும் ெறகயில் இரு ோடுகளிறடமயயாை பாதுகாப்பு ைற்றும் 

ராணுெ ஒத்துறைப்றப மைலும் ெலுப்படுத்துெது என்று இரு தரப்பிலும் 

தீாா்ைாைக்கப்பட்டது. 

 

2. தில்லி துறைநிறை ஆளுேருக்கு முதன்றை அதிகாரம்: 

ைமசாதாவுக்கு குடியரசுத் தறைொா் ஒப்புதல் 

தில்லியில் ைாநிை அரறசவிட துறைநிறை ஆளுேருக்கு முதன்றை 

அதிகாரம் ெைங்கும் ைமசாதாவுக்கு குடியரசுத் தறைொா் ராம்ோத் 

மகாவிந்த் ைாயிற்றுக்கிைறை ஒப்புதல் அளித்தாாா். ‘தில்லி அரசு திருத்த 

ைமசாதா 2021’ என்ை அந்த ைமசாதாவுக்கு குடியரசுத் தறைொா் ஒப்புதல் 

அளித்திருப்பறத அரசிதழ் அறிவிக்றகயின் மூைம் ைத்திய அரசு 

வதரிவித்துள்ளது. இந்தச் சட்டத்தின்படி, தில்லி அரசாைது எந்த நிாா்ொக 

ேடெடிக்றகறய எடுக்கும் முன் துறைநிறை ஆளுேரின் கருத்றத 

மகட்க மெண்டும். இந்த ைமசாதா ைக்களறெயில் ைாாா்ச் 22-ஆம் மததியும், 

ைாநிைங்களறெயில் ைாாா்ச் 24-ஆம் மததியும் நிறைமெற்ைப்பட்டது. 

 

3. ராணுெ தளொடங்கள் கூட்டுத் தயாரிப்பு: இந்தியா, வதன் வகாரியா 

முடிவு 

இரு ோடுகளுக்கு இறடயிைாை பாதுகாப்பு உைறெ விரிவுபடுத்தும் 

ேடெடிக்றகயின் ஒரு பகுதியாக ராணுெ தளொடங்கறள கூட்டாகத் 

தயாரிப்பது, ஏற்றுைதி வசய்ெது, றசபாா் ைற்றும் விண்வெளித் துறைகளில் 

உளவுத் தகெல்கள் பரிைாற்ைத்றத விரிவுபடுத்துெது உள்ளிட்டெற்றை 

மைற்வகாள்ள இந்தியாவும் வதன் வகாரியாவும் ஒப்புக்வகாண்டுள்ளதாக 

தகெைறிந்த ெட்டாரங்கள் ைாயிற்றுக்கிைறை வதரிவித்தை. பாதுகாப்புத் 

துறை அறைச்சாா் ராஜ்ோத் சிங், வதன்வகாரிய பாதுகாப்புத் துறை 

அறைச்சாா் சூ வூக் ஆகிமயாாா் இறடமய வெள்ளிக்கிைறை ேறடவபற்ை 

மபச்சுொாா்த்றதயின்மபாது இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டதாகவும் அந்த 

ெட்டாரங்கள் வதரிவித்தை. 

வதன்வகாரிய பாதுகாப்புத் துறை அறைச்சாா் சூ வூக் 3 ோள் பயைைாக 

வியாைக்கிைறை இந்தியா ெந்தாாா். அெரும், பாதுகாப்புத் துறை அறைச்சாா் 

ராஜ்ோத் சிங்கும் வெள்ளிக்கிைறை சந்தித்துப் மபசிைாா். இந்தப் 

மபச்சுொாா்த்றதயின்மபாது, பாதுகாப்பு வதாழில்துறை ஒத்துறைப்பில் இரு 

ோடுகளும் இறைந்து ஆராய்ச்சி, கூட்டு தயாரிப்பு, கூட்டு ஏற்றுைதியில் 

கெைம் வசலுத்த முடிவு வசய்தை. உத்தரபிரமதசம், தமிழ்ோடு ஆகிய 

ைாநிைங்களில் இரு பாதுகாப்புத் வதாழில்துறை முறையங்கறள 

ஏற்படுத்த ைத்திய அரசு ேடெடிக்றக எடுத்து ெருகிைது. சுயசாாா்பு இந்தியா 

திட்டத்தின் கீழ் வசயல்படுத்தப்படும் இந்த முறையத்தில் முதலீடு 

வசய்ெதன் மூைம், அதில் உள்ள ொய்ப்புகறளப் பயன்படுத்திக் வகாள்ள 

வதன்வகாரிய அறைச்சாா் விருப்பம் வதரிவித்தாாா். 

 

4. உைகக் மகாப்றப துப்பாக்கிச் சுடுதல்: கறடசி ோளில் 

இந்தியாவுக்கு இரு தங்கம் 

உைகக் மகாப்றப துப்பாக்கிச் சுடுதல் மபாட்டியில் கறடசி ோளாை 

ைாயிற்றுக்கிைறை இந்தியாவுக்கு மைலும் இரு தங்கம், ஒரு வெள்ளிப் 

பதக்கம் கிறடத்தது. தில்லியில் ேறடவபற்ை இந்தப் மபாட்டியில் வதாடக்க 

ோள் முதமை ஆதிக்கம் வசலுத்திய இந்திய அணி, கறடசி ோளில் இரு 

தங்கம், ஒரு வெள்ளிறய வென்ைமதாடு 30 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் 

பட்டியலிலும் முதலிடத்றதப் பிடித்தது. ைாயிற்றுக்கிைறை ேறடவபற்ை 

ஆடொா் டிராப் அணி பிரிவில் பிருதிவிராஜ் வதாண்றடைான், ைக்ஷய் 

ஷிமயாரன், கிைான் வசைாய் ஆகிமயாாா் அடங்கிய இந்திய அணி தங்கம் 

வென்ைது. இமதமபால் ைகளிாா் டிராப் அணி பிரிவில் ஷ்மரயஸி சிங், 

ராமெஸ்ெரி குைாரி, ைணிஷா கீாா் ஆகிமயாாா் அடங்கிய இந்திய அணி 6-

0 என்ை கைக்கில் கெகஸ்தாறை வீழ்த்தி தங்கம் வென்ைது. 

ஆடொா் 25 மீ. மரபிட் ஃபயாா் பிஸ்டல் பிரிவில் விெய் வீாா் சித்து, குருபிரீத் 

சிங், ஆதாாா்ஷ் சிங் ஆகிமயாாா் அடங்கிய இந்திய அணி வெள்ளிப் பதக்கம் 

வென்ைது. இந்தப் மபாட்டியில் இந்தியா 15 தங்கம், 9 வெள்ளி, 6 

வெண்கைம் எை வைாத்தம் 30 பதக்கங்கறள வென்று பதக்கப் பட்டியலில் 

முதலிடத்றதப் பிடித்தது. 

 

5. 10-க்கும் மைற்பட்ட ைாநிைங்களில் அதிகரித்து ெரும் பாதிப்பு - 

கமராைா றெரஸ் பரவுெறத கட்டுப்படுத்த 5 அம்ச திட்டம் : ைத்திய 

சுகாதாரத் துறை அறைச்சகம் வெளியீடு 

ோட்டில் கமராைா றெரஸ் பரவுெறதக் கட்டுப்படுத்த 5 அம்ச திட்டத்றத 

ைத்திய சுகாதாரத்துறை அறைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த பிப்ரெரி 

முதல் கமராைா றெரஸ் மீண்டும் அதிக அளவில் பரெத் வதாடங்கியுள்ளது. 

ோடு முழுெதும் கமராைா றெரஸ் வதாற்று பரெல் இல்ைாவிட்டாலும் கூட, 

10-க்கும் மைற்பட்ட ைாநிைங்களில் பாதிப்பு அதிகைாக இருக்கிைது. மேற்று 

ஒமர ோளில் 62 ஆயிரத்துக்கும் மைற்பட்மடாருக்கு கமராைா றெரஸ் 

வதாற்று பாதிப்பு உறுதி வசய்யப் பட்டுள்ளது. 

ைகாராஷ்டிராவில் 37 ஆயிரம் மபர் பாதிப்புக்கு ஆளாை நிறையில், 

தமிைகம், கர்ோடகா, சத்தீஸ்கர், ைத்தியபிரமதசம், வடல்லி ஆகிய 

ைாநிைங்களில் தைா 1500-க்கு மைற்பட்டெர்களுக்கு வதாடர்ந்து 2-ெது 

ோளாக வதாற்று பாதிப்பு பதிொகி உள்ளது. இந்நிறையில் மெகைாக பரவி 

ெருகிை கமராைா றெரஸ் வதாற்றை கட்டுப்படுத்துெதற்காை 

ெழிமுறைகள் குறித்து விொதிப்பதற்காக ைத்திய அரசு மேற்று காவைாலி 

காட்சி ெழியாக உயர் ைட்ட ஆமைாசறை கூட்டம் ேடத்தியது. இந்த 

கூட்டத்துக்கு ைத்திய சுகாதாரத்துறை வசயைாளர் ராமெஷ் பூஷண் 

 

 



         

    

தறைறை தாங்கிைார். இதில் ைகாராஷ்டிரா, குெராத், ஹரியாைா, 

தமிழ்ோடு, சத்தீஸ்கர், ைத்தியபிரமதசம், மைற்கு ெங்கம், வடல்லி, ெம்மு-

காஷ்மீர், கர்ோடகா, பஞ்சாப் ைற்றும் பிஹார் ஆகிய 12 ைாநிைங்களின் 

சுகாதாரத்துறை வசயைாளர்கள், கமராைா பாதிப்பு அதிகைாக உள்ள 

ோட்டின் 46 ைாெட்டங்கறள மசர்ந்த ஆட்சியர்கள், ேகராட்சி 

ஆறையர்கள் கைந்து வகாண்டைர். 

அப்மபாது ராமெஷ் பூஷண் மபசியதாெது: அதிகளவு பாதிப்றப 

வகாண்டுள்ள 46 ைாெட்டங்களில் கடுறையாை கட்டுப்பாடு ைற்றும் வபாது 

சுகாதார ேடெடிக்றககளில் தீவிர கெைம் வசலுத்த மெண்டும். கமராைா 

பாதிப்பு அதிகம் உள்ள ைாநிைங்கள் அறைத்தும் பரிமசாதறைறய 

அதிகரிக்க மெண்டும். குறிப்பாக ஆர்.டி-பி.சி.ஆர். பரிமசாதறைகறள 

அதிகளவில் சார்ந்து இருக்க மெண்டும். அதிக பாதிப்பு உள்ள பகுதிகளில் 

முகாம்கறள அறைத்து தடுப்பூசிகறள மபாடமெண்டும். இவ்ொறு அெர் 

கூறிைார். 

மைலும், வதாற்று உறுதி வசய்யப்படுகிைெர்கறள உடைடியாக 

தனிறைப்படுத்தவும், அெர்கமளாடு வதாடர்பில் இருந்தெர்கறள 

விறரொக கண்டறிந்து, அெர்கறளயும் பரிமசாதித்து தனிறைப்படுத்த 72 

ைணி மேரத்துக்குள் ேடெடிக்றக எடுக்குைாறும் அப்மபாது 

மகட்டுக்வகாள்ளப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தின் முக்கிய ேடெடிக்றகயாக 

கமராைாறெ கட்டுப்படுத்துெதற்கு 5 அம்ச திட்டம் ஒன்றை ைத்திய அரசு 

அப்மபாது அறிவித்தது. அந்த 5 அம்ச திட்டம் ெருைாறு: 

1) பரிமசாதறைகறள மிக அதிகளவில் ேடத்துதல். 

2) பாதிக்கப்பட்டெர்கறள உடனுக்குடன் தனிறைப்படுத்தி அெர்களின் 

வதாடர்புகறள கண்டறிதல். 

3) வபாது ைற்றும் தனியார் சுகாதார ெளாகங்கறள மீண்டும் 

தயார்நிறையில் றெத்தல். 

4) சரியாை மகாவிட்-19 ேடத்றத விதிமுறைறய உறுதி வசய்தல். 

5) அதிகளவில் பாதிப்புகள் பதிொகி ெரும் ைாெட்டங் களில் தடுப்பு ைருந்து 

ெைங்கு ெதற்காை இைக்கு சார்ந்த அணுகுமுறை ஆகியறெமய இந்த 5 

அம்சத் திட்டம் ஆகும். இதறை தீவிரைாக வசயல் படுத்த ேடெடிக்றக 

எடுக்க மெண்டும் எை சம்பந்தப்பட்ட ைாநிை அரசுகறள ைத்திய அரசு 

மகட்டுக் வகாண்டுள்ளது. 

மைலும், ைாநிைங்கள் கமராைா காை விதிமுறைகறள பின்பற்ைா 

தெர்களுக்கு கடுறையாை அப ராதம் விதிக்குைாறும் அறிவுறுத் தப்பட்டது. 

இந்த கூட்டத்துக்கு பின்ைர் ைத்திய சுகாதாரத்துறை அறைச்சகம் ஓர் 

அறிக்றகறய வெளி யிட்டது. அதில் கூறியுள்ளதாெது: 70 சதவீத 

பாதிப்புகறள கமராைா காை விதிமுறைகறள பின்பற்ை வசய்து 

கட்டுப்படுத்த முடியும். முன்னுரிறை பிரிவிைருக்கு தடுப் பூசிகறள 

மபாடுெதில் கெைம் வசலுத்தமெண்டும். வசன்றை, மும்றப, வகால்கத்தா, 

கர்ைால் ஆகிய 4 இடங்களில் உள்ள தடுப்பூசி கிடங்குகளில் மபாதுைாை 

தடுப்பூசி இருப்பு றெக்கப்பட்டு உள்ளது. 

 

6. 15 ஆண்டுகளுக்கு மைல் பைசாை ொகைங்களின் எண்ணிக்றக 

4 மகாடி- 70 ைட்சத்துடன் கர்ோடகா முதலிடம் 

இந்திய சாறைகளில் இயங்கும் வைாத்த ொகைங்களில் 4 மகாடி 

ொகைங்கள் 15 ஆண்டுகளுக்கு மைைாைறெ எை ைத்திய அரசு 

வதரிவித்துள்ளது. இதில் அதிகபட்சைாக கர்ோடக ைாநிைத்தில் ைட்டும் 70 

ைட்சம் இயங்குெதாக வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய தறரெழிப் 

மபாக்குெரத்து அறைச்சக இறையதளத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்கு மைைாக 

சாறைகளில்இயங்கும் ொகைங்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இதில் ஆந்திரா, ைத்தியப் பிரமதசம், வதைங்காைா, ைட்சத்தீவுகள் ஆகிய 

பகுதிகளில் இயங்கும் ொகைங்களின் விெரங்கள் தங்களிடம் இல்றை 

எை ைத்திய அரசு வதரிவித்துள்ளது. 

4 மகாடி பறைய ொகைங்களில் 2 மகாடிக்கும் அதிகைாைறெ 20 

ஆண்டுகளுக்கு மைைாைறெ எை அறைச்சகம் வதரிவித்துள்ளது. பறைய 

ொகைங்கள் மீதுகடுறையாை ெரி விதிக்க ைத்திய அரசு முடிவு 

வசய்துள்ளது. இதன்படி ைாநிை அரசுகளுடன் கைந்து மபசி பசுறை ெரிறய 

விதிக்கப்மபாெதாக கடந்த ெைெரி ைாதம் அறிவித்தது. சுற்றுச் சூைல் 

ைாசுபடுெறதக் குறைக்க இத்தறகய ேடெடிக்றகறய எடுக்க ைத்திய 

அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்படி தகுதிச் சான்றுஅளிக்கும்மபாது பறைய 

ொகைங்களுக்கு தற்மபாது விதிக்கப்படும் கட்டைத்றத விட 10 சதவீதம் 

முதல் 25சதவீதம் ெறர கூடுதைாக விதிக்க முடிவு வசய்யப்பட்டுள் ளது. 

இெற்றின் மீது சாறைெரியும் கூடுதைாக விதிக்கப்படும் எை 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அமதசையம் சுற்றுச் சூைறை ைாசுபடுத்தாத மபட்டரியில் இயங்கும் 

ொகைங்களுக்கு ெரி விைக்கு அளிக்கவும் முடிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அமதமபாை சிஎன்ஜி ைற்றும் எல்பிஜி-யில் இயங்கும் ொகைங்களுக்கு 

கூடுதல் ெரி விதிப்பிலிருந்து விைக்கு அளிக்கவும் முடிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, எதிர்ெரும் நிதி ஆண்டுக்காை பட்வெட்டில் 

பறைய ொகைங்கறள முற்றிலும் அழிப்பது வதாடர்பாை புதிய 

வகாள்றகயும் அறிவிக்கப்பட்டுள் ளது. இதன்படி பறைய ொகைங்கறள 

அழித்து புதிய ொகைங்கறள ொங்கும் ொடிக்றகயாளர்களுக்கு 5 

சதவீதம் ெறரயில் விறைக் கழிவு அளிக்கப்படும் எை 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உத்தரப் பிரமதசத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்கு மைைாை ொகைங்களின் 

எண்ணிா்றக 56.54 ைட்சம். இதில் 24.55 ைட்சம் ொகைங்கள் 20 

ஆண்டு பைறையாைறெயாகும். வடல்லியில் 49.93 ைட்சம் ொகைங்கள் 

உள்ளை. இெற்றில் 35.11 ைட்சம் ொகைங்கள் 20ஆண்டுகளுக்கு 

மைைாைறெ யாகும். மகரளாவில் 34.64 ைட்சம் பறைய ொகைங்கள் 15 

ஆண்டுகளுக்கு மைைாை றெயாகும். தமிைகத்தில் 33.43 ைட்சம் 

ொகைங்களும், பஞ்சாபில் 25.38 ைட்சம் ொகைங்களும், மைற்கு 

ெங்கத்தில் 22.69 ைட்சம் பறைய ொகைங் களும் உள்ளை. 

 

7. 4 மகாடி கிராைப்புை குடும்பங்களுக்குகுைாய் மூைம் குடிநீாா்: அறைச்சகம் 

இந்தியாவில் 2019-ஆம் ஆண்டு வதாடங்கப்பட்ட ெல் ஜீென் திட்டத்தின் 

கீழ் 4 மகாடி கிராைப்புை குடும்பங்களுக்கு குைாய் மூைம் குடிநீாா் 

விநிமயாகம் வசய்யப்பட்டு ெருெதாக ெல் சக்தி அறைச்சகம் 

திங்கள்கிைறை வதரிவித்தது. இதுவதாடாா்பாக அந்த அறைச்சகம் 

வெளியிட்டுள்ள வசய்திக்குறிப்பு: 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் அறைத்து 

கிராைப்புை குடும்பங்களுக்கும் குைாய் மூைம் குடிநீாா் ெைங்கும் மோக்கில் 

ெல் ஜீென் திட்டத்றத பிரதைாா் ேமரந்திர மைாடி 2019, ஆக. 15-ஆம் மததி 

அறிவித்தாாா். அத்திட்டத்தில், 4 மகாடி கிராைப்புை குடும்பங்களுக்கு குைாய் 

மூைம் குடிநீாா் விநிமயாகம் வசய்யப்பட்டுள்ளதன் மூைம் புதிய றைல்கல் 

எட்டப்பட்டுள்ளது. 

ைாநிை அரசுகளுடன் இறைந்து இந்தத் திட்டம் வசயல்படுத்தப்படுகிைது. 

தற்மபாது 7.24 குடும்பங்கள் (38 சதவீதம்), அதாெது மூன்றில் ஒரு பங்கு 

ஊரக குடும்பங்கள் குைாய் மூைம் குடிநீறரப் வபறுகின்ைை. இதில் 100 

சதவீதம் குைாய் மூைம் குடிநீாா் ெைங்கி மகாொ முதல் ைாநிைைாகவும், 

அடுத்த இடங்களில் வதைங்காைா, அந்தைான் ைற்றும் நிமகாபாாா் தீவுகளும் 

உள்ளை எை அதில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. தமிைக காெல் துறையில் இருந்து முதல்முறையாக மதசிய 

ஆைைகன் மபாட்டிக்கு மதர்ொை தறைறைக் காெைர் 

வசன்றை அறடயாறு மபாக்குெரத்து காெல் துறையில் 

தறைறைகாெைராக பணிபுரிபெர் புருமஷாத்தைன். இெர் கடந்த 2002-

ம் ஆண்டு தமிழ்ோடு காெல்துறையில் 2-ம் நிறை காெைராக பணியில் 

மசர்ந்தார். அதற்கு முன்மப, தைது 18 ெயது முதல் பல்மெறு ஆைைகன் 

மபாட்டிகளில் பங்குவபற்று ‘மிஸ்டர் வசன்றை’, ‘மிஸ்டர் தமிழ்ோடு’ எை 

பை பட்டங்கறள வபற்றுள்ளார். ஏற்வகைமெ 2000, 2001-ம் 

ஆண்டுகளில் ‘மிஸ்டர் தமிழ்ோடு’ பட்டம் வென்ை இெர், 2002-ல் காெல் 

பணியில் இறைந்த பிைகும்,மபாட்டிகளில் வதாடர்ந்து பங்மகற்ைார். 2004 

முதல் 2008 ெறர வதாடர்ச்சியாக 5 ஆண்டுகள் எை வைாத்தம் 7 

ஆண்டுகள் ‘தமிழ்ோடு ஆைைகன்’ மபாட்டியில் கைந்துவகாண்டு 7 முறை 

‘மிஸ்டர் தமிழ்ோடு’ பட்டம் வபற்ைார். 

கடந்த 2008-ல் எதிர்பாராதவித ைாக ஒரு விபத்தில் சிக்கியதால், 

புருமஷாத்தைனுக்கு எந்தவித கடுறையாை உடற்பயிற்சியும் வசய்ய 

முடியாத நிறை ஏற்பட்டது.அதில் இருந்து மீண்டு ெந்து, தீவிர உடற்பயிற்சி 

மைற்வகாண்டார். வசன்றையில் 2018-ல் ேடந்த ‘மிஸ்டர் ஆைைகன் 

தமிழ்ோடு’ மபாட்டியில் கைந்துவகாண்டு, 80 கிமைா பிரிவில் தங்கம் 

வென்ைார்.மைலும், அறைத்து எறடப் பிரிவுகளிலும் சாம்பியன் பட்டத்றத 

வென்று ‘மிஸ்டர் தமிழ்ோடு’ பட்டத்றத மீண்டும் வென்ைார். 

இந்நிறையில், 49-ெது சீனியர் மிஸ்டர் தமிழ்ோடு மபாட்டி கடந்த 28-ம் 

மததி ேறடவபற்ைது. அதில் தமிழ்ோடு காெல்துறை சார்பாக 80 கிமைா 

எறடப் பிரிவில் பங்மகற்ை புருமஷாத்தைன், வெண்கைப் பதக்கம் 

வென்ைார். இறதயடுத்து, வடல்லியில் ெரும் ஏப்ரல்4-ம் மததி ேடக்க 

உள்ள ஃவபட மரஷன் மகாப்றப ைற்றும் ஏப்ரல் 23, 24-ம் மததிகளில் 

ேறடவபறும் இந்திய அளவிைாை ஆைைகன் மபாட்டிக்கு தகுதி 

வபற்றுள்ளார். 

 



         

    

9. மசதி வதரியுைா? 

ைார்ச் 19: பஞ்சாபில் ேறடவபற்ை மதசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 

மபாட்டியில் 200 மீ. ஓட்டப் மபாட்டியில் திருச்சிறயச் மசர்ந்த தைைட்சுமி 

23.26 விோடிகளில் வதாறைறெக் கடந்து புதிய சாதறைப் பறடத்தார். 

1998இல் இமத இைக்றக 23.30 விோடிகளில் பி.டி.உஷா கடந்திருந்த 

சாதறைறயத் தைைட்சுமி முறியடித்தார். 

ைார்ச் 20: தமிைகத்தில் பட்டியலிைத்றதச் மசர்ந்த மதமெந்திர குைத்தார், 

கல்ைாடி, குடும்பர், பள்ளர், பண்ைாடி, ொதிரியார், கறடயன் ஆகிய 7 

சாதியிைறரத் மதமெந்திர குை மெளாளர் என்கிை வபாதுப் வபயரில் 

அறைக்கும் ைமசாதா ோடாளுைன்ைத்தில் நிறைமெறியது. 

ைார்ச் 21: சர்ெமதச காசமோய் தடுப்புக் கூட்டாண்றை ொரியத்தின் 

தறைெராக ைத்திய சுகாதார துறை அறைச்சர் ஹர்ஷெர்தன் 

நியமிக்கப்பட்டார். 

ைார்ச் 22: தமிைக சட்டப்மபரறெத் மதர்தலில் வைாத்தம் உள்ள 234 

வதாகுதிகளில் 4,220 மெட்பாளர்கள் மபாட்டியிடுகின்ைைர். அதிக பட்சைாக 

கரூரில் 77 மபர், குறைந்த பட்சைாக தியாகராய ேகரில் 14 மபர் 

மபாட்டியிடுகின்ைைர். புதுச்மசரியில் உள்ள 30 வதாகுதிகளில் 324 

மெட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளைர். 

ைார்ச் 23: 2020ஆம் ஆண்டுக்காை காந்தி அறைதி விருது ‘ெங்க பந்து’ 

என்ைறைக்கப்படும் மஷக் முஜிபூர் ரஹ்ைானுக்கு ெைங்கப்படுெதாக 

ைத்திய அரசு அறிவித்தது. இந்த விருது 1995ஆம் ஆண்டு முதல் 

ெைங்கப்பட்டுெருகிைது. 

ைார்ச் 23: 67ஆெது மதசியத் திறரப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டை. 

‘அசுரன்’ சிைந்த தமிழ் திறரப்படைாகவும், அப்படத்தில் ேடித்த தனுஷ் சிைந்த 

ேடிகராகவும் மதர்ந்வதடுக்கப் பட்டைர். விெய்மசதுபதி (சிைந்த துறை 

ேடிகர்), ோகவிஷால் (சிைந்த குைந்றத ேட்சத்திரம்), டி.இைான் (சிைந்த 

இறசயறைப்பாளர்- பாடல்கள்) ஆகிமயாரும் விருதுகளுக்குத் மதர்வு 

வசய்யப்பட்டைர். 

ைார்ச் 25: உச்ச நீதிைன்ைத்தின் அடுத்த தறைறை நீதிபதியாெதற்கு 

என்.வி.ரைைாவின் வபயறரத் தற்மபாறதய தறைறை நீதிபதி மபாப்மட 

பரிந்துறரவசய்தார். இெருறடய பதவிக்காைம் ஏப்ரல் ைாதத்துடன் 

நிறைெறடகிைது. 

ைார்ச் 26: அவைரிக்க ெரைாற்றில் முதன்முறையாக அதிபர் மொ 

றபடனின் அறைச்சரறெயில் துறை சுகாதார அறைச்சர் பதவிக்குத் 

திருேங்றகயாை ைருத்துெர் மரச்சல் வைவின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

 

 


