
         

    

1. E9 நாடுகளைச் சார்ந்த கல்வி அளைச்சர்களின் ஆல ாசளைக் 

கூட்டத்தில், இந்தியாளை பிரதிநிதித்துைப்படுத்தியைர் யார்? 

அ) இரமேஷ் ப ொக்ரியொல் நிஷொங்க் 

ஆ) நிர்ேலொ சீதொரொேன் 

இ) நரேந்திே ர ோடி 

ஈ) சஞ்சச மதொத்மர  

✓ ேத்திய கல்வி இணையசேச்சர் சஞ்சச மதொத்மர, E9 நொடுகளின் கல்வி 

அசேச்சர்களின் ஆமலொசசைக் கூட்டத்தில் இந்தியொசைப் பிரதிநிதித் 

-துைப் டுத்திைொர். “E9 initiative: Scaling up digital learning to accelerate 

progress towards Sustainable Development Goal 4” என்பது இக்கூட்டத் 

-தின் கருப்ப ொருளொகும். 

✓ ைங்கொளமதசம், பிமரசில், சீைொ, எகிப்து, இந்தியொ, இந்மதொமைசியொ, பேக் 

-ஸிமகொ, சநஜீரியொ ேற்றும்  ொகிஸ்தொன் ஆகியசை E9 நொடுகளொகும். 

 

2.ைத்திய சுகாதார அளைச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்ட ஒருங்கிளைந் 

-த சுகாதார தகைல் தைத்தின்கீழ், எத்தளை லநாய்களை கண்டறிய 

இயலும்? 

அ) 10 

ஆ) 15 

இ) 22 

ஈ) 33  

✓ ேத்திய சுகொதொர ேற்றும் குடும் நலத்துசை அசேச்சர் Dr ஹர்ஷ் ைர்தன் 

சமீ த்தில் ஒருங்கிசைந்த சுகொதொர தகைல் தளத்சத பேய்நிகர் முசை 

-யில் பதொடங்கி சைத்தொர். இந்தத் தகைல் தளத்தின் முந்சதய  திப்பில் 

18 மநொய்கசள கண்டறியும் ைசதிசய ஒப்பிடும்ம ொது தற்ம ொது 33 

மநொய்கசளக் கண்டறியும் திைசை இந்தத் தளம் பகொண்டுள்ளது. 

✓ இந்தத் தகைல் தளத்தின் புதிய  திப் ொைது இந்தியொவின் மநொய் கண் 

-கொணிப்பு திட்டத்திற்கொை தரவு உள்ளீடு & நிர்ைொகத்சத ைழங்கும். 

 

3. இந்தியாவின் நாற்பத்து எட்டாைது தள ளை நீதிபதியாக நியமி 

-க்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ) இரஞ்சன் மகொமகொய் 

ஆ) சேத் அரவிந்த்  ொப்மட 

இ) தீ க் மிஸ்ரொ 

ஈ) N V இே ைோ  

✓ இந்திய அரசியலசேப்பின் 124ஆைது பிரிவின்கீழ் ைழங்கப் ட்ட அதிகொர 

-ங்களின் டி, இந்தியொவின் 48ஆைது தசலசே நீதியரசரொக நீதியரசர் 

NV இரேைொ அவர்கணை இந்தியக்குடியரசுத்தசலைர் நியமித்துள்ளொர். 

அைர் 2021 ஏப்.24 அன்று இந்திய தசலசே நீதியரசரொக ப ொறுப்ம ற்று 

-க்பகொள்ைொர். அைர், கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் உச்சநீதிேன்ைத்தில் 

நீதியரசரொக இருந்துைருகிைொர். அைர் ஓய்வுப றுைதற்கு இன்னும் 16 

ேொதகொலங்கள் உள்ளை. 

 

4. உ கின் மிகப்தபரிய சூரிய மின்னுற்பத்தி நிறுைைைாக கருதப்ப 

-டும்  ாங்கி கிரீன் எைர்ஜி நிறுைைம் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) இந்தியொ 

ஆ) ஜப் ொன் 

இ) சீைொ  

ஈ) பஜர்ேனி 

✓ சீைொவின் லொங்கி  சும் ஆற்ைல் பதொழினுட்  நிறுைைேொைது உலகின் 

மிகப்ப ரிய சூரிய ஆற்ைல் உற் த்தி நிறுைைேொகும். இந்த நிறுைைம் 

சமீ த்தில் சஹட்ரஜன் சந்சதயில் நுசழந்தது. இந்த நிறுைைம் ஜியொன் 

லொங்கி சஹட்ரஜன் பதொழினுட்  நிறுைைம் என்ை ப யரில் ஓர் இசை 

நிறுைைத்சத உருைொக்கியுள்ளது. லொங்கி கிரீன் எைர்ஜி பதொழினுட்  

நிறுைைத்தின் நிறுைைர் லி பசங்குமைொவின் இப்புதிய நிறுைைத்திற்கு 

தசலைரொக  ணியொற்றுைொர். 

 

5. மும்ளபயில் அக்லடாபர் ைாதம் நிகழ்ந்த மின்தளடக்குப் பின்ைால், 

எந்தத் தீம்தபாருள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது? 

அ) Shadow Pad  

ஆ) October Shutdown 

இ) Shutdown Oct 

ஈ) Blackout Oct 

✓ மும்ச யில் கடந்த அக்மடொ ர் ேொதம் நிகழ்ந்த மின்தசடக்குப் பின்ைொல் 

‘மஷமடொம ட்’ எைக்கூைப் டும் தீம்ப ொருள் இருப் தொகக் கூைப் டுகிைது. 

இது, கடந்த கொலத்திய சீை இசையபைளி தொக்குதல்களுடன் இசை 

-த்து ம சப் டுகிைது. 2017ஆம் ஆண்டில் இது கண்டுபிடிக்கப் ட்டது. 

இந்தத் தீம்ப ொருள் முசையொை பேன்ப ொருள் ைழங்குநரொை NetSarang 

பேன்ப ொருளின் புதுப்பிப்புகளில் பசலுத்தப் ட்டது கண்டுபிடிக்கப் ட்டது. 

 

6. சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட, ‘தீர்ப்பாய சீர்திருத்த அைசர ஆளை’யி 

-ன்படி, லைல்முளறயீட்டு அதிகாரிகளின் அதிகாரங்கள் எந்த அளைப் 

-புடன் லசர்க்கப்பட்டுள்ைை? 

அ) உச்ச நீதிேன்ைம் 

ஆ) உயர்நீதிேன்ைங்கள்  

இ) உள்துசை அசேச்சகம் 

ஈ) அேலொக்க இயக்குநரகம் 

✓ தீர்ப் ொய சீர்திருத்தங்கள் (சீரசேப்பு ேற்றும் மசசை விதிகள்) அைசர 

ஆசை – 2021’ஐ ேத்திய அரசு சமீ த்தில் அறிவித்தது. இந்த அைசர 

ஆசையின் டி, தற்ம ொதுள்ள மேல்முசையீட்டு அதிகொரிகள் ேொற்ைப் ட் 

-டு, அைர்களின் அதிகொரங்கள் உயர்நீதிேன்ைங்களுக்கு ைழங்கப் டுகி 

-ன்ைை. ஒளிப் திவு சட்டம்;  திப்புரிசே சட்டம்; சுங்க சட்டம்; கொப்புரிசே 

சட்டம்; AAI சட்டம்; ைர்த்தக குறியீடுகள் சட்டம்; புவிசொர் குறியீடு ( திவு & 

 ொதுகொப்பு) சட்டம்; தொைர ைசககள் ேற்றும் உழைர்கள் உரிசேகள் 

 ொதுகொப்பு சட்டம் ேற்றும் NH (நிலம் ேற்றும் ம ொக்குைரத்து) கட்டுப் ொட்டுச் 

சட்டம் ஆகிய சட்டங்கள் இதனுள் அடங்கும். 

 

7. இரசாயை & உர அளைச்சகைாைது எந்த அளைப்புடன் லசர்ந்து 

லைதி உற்பத்தி ததாடர்பாை லதசிய கருத்தரங்கத்ளத நடத்தியது? 

அ) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி 

ஆ) UNIDO  

இ)  ன்ைொட்டுச் பசலைொணி நிதியம் 

ஈ) ஆசிய உட்கட்டசேப்பு & முதலீட்டு ைங்கி 

✓ ேத்திய ரசொயைங்கள் ேற்றும் உரங்கள் அசேச்சகேொைது “மைதியியல் 

உற் த்தியின் ம ொட்டித்திைன் ேற்றும் நீடித்த தன்சேக்கொை சிைந்த 

உற் த்தி ேற்றும் புத்தொக்கம் குறித்த மதசிய உசரயொடசல” ஏற் ொடு 

பசய்தது. ஐநொ பதொழிற்துசை மேம் ொட்டசேப் ொைது (UNIDO) ைறுசேக் 

குசைப்பு ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிசலத்தன்சேக்கொக பதொழிற்துசை 

ைளர்ச்சிசய ஊக்குவிக்கிைது. 

✓ இந்தத் மதசிய உசரயொடசலயும், ‘இந்தியொவில் தூய உற் த்தி’ (ஸ்ைச் 

உத்மயொக்)’இன் கீழ் ஓர் உசரயொடசலயும் UNIDO ஏற் ொடு பசய்தது. 

 

8. “ைைர்ச்சி ைற்றும் அளைதிக்காை பன்ைாட்டு விளையாட்டு நாள்” 

அனுசரிக்கப்படுகிற லததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 4 

ஆ) ஏப்ரல் 6  

இ) ஏப்ரல் 8 

ஈ) ஏப்ரல் 10 

✓ 2013ஆம் ஆண்டில் ஐநொ அசையின் ப ொது அசையின் தீர்ேொைத்திற்குப் 

பிைகு, ஏப்.6 அன்று உலபகங்கிலும் “ைளர்ச்சி ேற்றும் அசேதிக்கொை 

 ன்ைொட்டு விசளயொட்டு நொள்” அனுசரிக்கப் ட்டு ைருகிைது.  

✓ நீடித்த ைளர்ச்சி ேற்றும் ேனித உரிசேகளின் முன்மைற்ைத்திற்கு வி 

-சளயொட்டுகளின் மநர்ேசையொை  ங்களிப்ச க் பகொண்டொடுைதற்கொ 

-க இந்நொள் அனுசரிக்கப் டுகிைது. பகொள்சளமநொயிலிருந்து மீள்ைது 

ேற்றும் அம்மீட்படடுப்பில் சேத்துைத்தின் முக்கியத்துைம் ஆகியைற்சைச் 

சுற்றி இந்த ஆண்டின் கருப்ப ொருள் அசேக்கப் ட்டுள்ளது. 
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9.அண்ளையில் அதன் ைணிக ரீதியி ாை நடைடிக்ளகளயத் ததா 

-டங்கிய பராகா அணுமின் நிள யம் அளைந்துள்ை நாடு எது? 

அ) கத்தொர் 

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ) பசளதி அமரபியொ 

ஈ) குசைத் 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (UAE) உள்ள  ரொகொ அணுமின் நிசலயம் அரபு 

உலகின் முதல் அணுமின்னுற்பத்தி நிசலயேொகும். அபுதொபியில் அசேந் 

-துள்ள இவ்ைணுமின்னுற்பத்தி நிசலயம் அண்சேயில் அதன் ைணிக 

ரீதியிலொை நடைடிக்சககசளத்பதொடங்கியது. 

✓ இந்த அ ணுமின்னுற்பத்தி நிசலயத்தின் முதல் பேகொைொட் மதசிய மின் 

கட்டசேப்பில் நுசழந்துள்ளது. இது 2019ஆம் ஆண்டில் திைக்கப் ட்டது. 

 

10. 2021 உ க சுகாதார நாளுக்காை கருப்தபாருள் என்ை? 

அ) Road safety 

ஆ) Support Nurses and Midwives 

இ) Building a Fairer and Healthier World for Everyone  

ஈ) Food safety 

✓ உலக சுகொதொர நொளொைது ஒவ்மைொர் ஆண்டும் ஏப்ேல்.7 அன்று உலகம் 

முழுைதும் பகொண்டொடப் டுகிைது. இது, கடந்த 1948ஆம் ஆண்டில் உலக 

நலைொழ்வு அசேப்பு (WHO) நிறுைப் ட்டசத குறிக்கிைது. இந்தச் சிைப்பு 

நொள், உலபகங்குமுள்ள ேக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சுகொதொரத்தசலப்பி 

-ல் விழிப்புைர்சை ஏற் டுத்துைசத மநொக்கேொகக் பகொண்டுள்ளது.  

✓ “Building a Fairer & Healthier World for Everyone” என் து நடப் ொண்டில் 

(2021) ைரும் இந்நொளுக்கொை கருப்ப ொருளொகும். 

 


1. பரம்படசிவிர் ேருந்து ஏற்றுேதிக்கு தசட: ேத்திய அரசு 

கமரொைொ சிகிச்சசக்கொை பரம்படசிவிர் ேருந்சத ஏற்றுேதி பசய்ய ேத்திய 

அரசு தசட விதித்துள்ளது. நொட்டில் கமரொைொ சைரஸ்  ரைலின் 2ஆைது 

அசல மைகேொக  ரவி ைருகிைது. 

இந்த ேருந்து எளிதில் கிசடக்கும் ைசகயில், உள்நொட்டில் பரம்படசிைர் 

ஊசி ேருந்து தயொரிக்கும் அசைத்து நிறுைைங்களும், பரம்படசிைர் 

இருப்பு நிலைரம், விநிமயொகிஸ்தர்கள் விைரங்கசள தங்கள் இசையதள 

-த்தில் பதரிவிக்க மைண்டும் எை அறிவுறுத்தப் டுகின்ைைர். இந்த இருப்பு 

விைரங்கசள ேருந்து ஆய்ைொளர்கள் ேற்றும் இதர அதிகொரிகள் சரி ொர்த்து, 

முசைமகடுகள் நடந்ததொல் ேற்றும் கள்ளச்சந்சதயில் விற்கப் ட்டொல் கடும் 

நடைடிக்சக எடுக்கமைண்டும் எை உத்தரவிடப் ட்டிருக்கிைது. ேொநில 

சுகொதொரத்துசை பசயலொளர்கள் இது குறித்து, அந்தந்த ேொநிலங்கள்/ 

யூனியன் பிரமதசங்களின் ேருந்து ஆய்ைொளர்களுடன் ஆமலொசிக்க 

மைண்டும் எைவும் பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

COVID பதொற்ைொளர்களுக்கு அளிக்கப் டும் சிகிச்சசயில் பரம்படசிவிர் ஊசி 

ேருந்து முக்கிய இடம் ைகிக்கிைது என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. தமிழகத்தில் தடுப்பூசி சிைப்பு பசயல் திட்டம் பதொடக்கம் 

தமிழ்நொட்டில் 45 ையதுக்கு மேற் ட்ட அசைைருக்கும் தடுப்பூசி பசலுத்தும் 

ைசகயிலொை சிைப்பு பசயல் திட்டம் ஏப்.11 அன்று பதொடங்கியது. அதன் டி, 

நொள்மதொறும் இரண்டு இலட்சம் ம ருக்கு தடுப்பூசி ைழங்க இலக்கு 

நிர்ையிக்கப் ட்டுள்ளது. இதற்கொக ேொநிலம் முழுைதும் 5000’க்கு 

மேற் ட்ட சேயங்கள் அசேக்கப் ட்டுள்ளை. தமிழகத்தில் கடந்த ஜைைரி 

ேொதம் 16ஆம் மததி முதல் தடுப்பூசி பசலுத்தும்  ணிகள் பதொடங்கிை.  

முதல்கட்டேொக சுகொதொரப்  ணியொளர்கள், முன்கள  ணியொளர்கள் எை, 5 

இலட்சம் ம ருக்கு தடுப்பூசி பசலுத்தப் ட்டது. அதன் பதொடர்ச்சியொக முதியை 

-ர்களுக்கும், 45 ையதுக்கு மேற் ட்மடொருக்கும் தடுப்பூசிகள் ைழங்குைது 

பதொடங்கப் ட்டது. அரசு ேற்றும் தனியொர் ேருத்துைேசைகளில் அைர்கள் 

ஆர்ைேொக தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகொண்டு ைருகின்ைைர். அந்த ைசகயில், 

இதுைசர 37 இலட்சத்துக்கும் மேற் ட்மடொருக்கு தடுப்பூசி ைழங்கப் ட்டதொ 

-கத் பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

3. புதுசே பதொழில் ஊக்குவிப்பு நடைடிக்சககளில் தமிழ்நொடு முதலிடம் 

ேத்திய அரசு உதவியுடன் உயர்கல்வி நிறுைைங்களில் பசயல் ட்டுைரும் 

புதுசே கண்டுபிடிப்புத் பதொழில் ஊக்குவிப்பு நடைடிக்சககளில் தமிழ்நொடு 

முதலிடம் ைகிக்கிைது எை பசன்சை IIT புதுசே பதொழில் ஊக்குவிப்பு 

சேய இசைத்தசலைர் ம ரொசிரியர் அமசொக் சூஞ்சூன்ைொலொ கூறிைொர். 

 

4. ைங்கமதசத்தில் ரொணுைத் தள திகள் ேொநொடு: எம் எம் நரைமை 

 ங்மகற்பு 

ைங்கமதசத்தில் நசடப ற்ை இரொணுைத் தள திகள் ேொநொட்டில் இந்திய 

இரொணுைத் தசலசேத்தள தி எம் எம் நரைமை  ங்மகற்ைொர். 

 ொகிஸ்தொனிடம் இருந்து ைங்கமதசம் சுதந்திரம் ப ற்ைதன் ஐம் தொைது 

ஆண்டு விழொ, ைங்க ந்து மஷக் முஜிபுர் ரஹ்ேொனின் பிைந்த நூற்ைொண்டு 

பிைந்தநொள்விழொ ஆகியசை ைங்கமதசத்தில் பகொண்டொடப் ட்டு ைருகிைது. 

இந்த விழொக்களில்  ங்மகற் தற்கொக, ைங்கமதச இரொணுைத் தசலசேத் 

தள தி அஜீஸ் அகேதுவின் அசழப்பின்ம ரில் எம் எம் நரைமை 5 நொள் 

அரசு முசைப்  யைேொக அந்நொட்டுக்குச் பசன்றுள்ளொர். 

விழொவின் ஒரு குதியொக நசடப ற்ை ேொநொட்டில் ‘சர்ைமதச மேொதல்களின் 

ேொறும் தன்சே: ஐநொ அசேதிகொப்புப் சடயின்  ங்கு’ என்ை தசலப்பில் 

அைர் உசரயொற்றிைொர். விழொவின் ேற்பைொரு  குதியொக, இந்தியொ, ைங்க 

மதசம், இலங்சக, பூடொன் ஆகிய நொடுகள்  ங்மகற்கும் கூட்டு ரொணுைப் 

 யிற்சி நசடப ற்று ைருகிைது. அபேரிக்கொ, பிரிட்டன், துருக்கி, சவூதி 

அமரபியொ, குசைத், சிங்கப்பூர் ஆகிய நொடுகசளச் சொர்ந்தைர்கள்  ொர்சை 

-யொளர்களொகப்  ங்மகற்றுள்ளைர். அண்சட நொடுகளுடன் இசைந்து 

பசயல் டுைதற்கொக நடத்தப் டும் இந்த கூட்டு இரொணுைப் யிற்சி திங்கள் 

கிழசே நிசைைசடகிைது. 

 

5. நொடு முழுைதும் சைரஸ் பதொற்று அதிகரித்து ைரும் நிசலயில் - 4 நொள் 

கமரொைொ தடுப்பூசி திருவிழொ பதொடங்கியது: தகுதியுள்ள அசைைரும் 

ம ொட்டுக் பகொள்ள பிரதேர் நமரந்திர மேொடி மைண்டுமகொள் 

நொடு முழுைதும் சைரஸ் பதொற்று  ரைல் அதிகரித்து ைரும் நிசலயில், 4 

நொள் கமரொைொ தடுப்பூசி திருவிழொ மநற்று பதொடங்கியது. தகுதியுள்ள 

அசைைரும் தடுப்பூசி ம ொட்டுக்பகொள்ள முன்ைர மைண்டும் எை பிரதேர் 

நமரந்திர மேொடி மைண்டுமகொள் விடுத்துள்ளொர். 

இந்தியொவில் கமரொைொ தடுப்பூசி ம ொடும்  ணி, கடந்த ஜைைரி 16-ம் மததி 

பதொடங்கியது. முதல் கட்டேொக சுகொதொரம், ேருத்துை துசையில் 

 ணியொற்று ைர் களுக்கு தடுப்பூசி ம ொடப் ட்டது. அசதத் பதொடர்ந்து, பிப்.2 

முதல் ேக்கள் மசசையில்  ணியொற்றும் முன்களப்  ணியொளர்களுக்கு 

ம ொடப் ட்டது. ேொர்ச் 1 முதல் 60 ையதுக்கு மேற் ட்டைர் களுக்கும், 45 

ையது மேற் ட்டைர்களில் மநொய்  ொதிப்புகள் உள்ளைர்களுக்கும், அசதத் 

பதொடர்ந்து ஏப்.1 முதல் 45 ையதுக்கு மேற் ட்ட அசைைருக்கும் தடுப்பூசி 

ம ொடப் ட்டு ைருகிைது. 

சமூக ஆர்ைலர் மஜொதி ொ புமல பிைந்தநொளொை ஏப்ரல் 11 முதல் அம்ம த்கர் 

பிைந்தநொளொை ஏப்.14 ைசர கமரொைொ தடுப்பூசி திருவிழொ நடக்கும் எைவும் 

பிரதேர் பதரிவித்திருந்தொர். நொட்டு ேக்களிசடமய தடுப்பூசி குறித்து 

விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்துைமத இதன் மநொக்கம் ஆகும். 

மேலும் 5 ேருந்துகள் 

இந்தியொவில் இப்ம ொது சீரம் நிறுைைம் தயொரிக்கும் மகொவிஷீல்டு ேற்றும் 

 ொரத்  மயொபடக் நிறுைைத்தின் மகொமைக்ஸின் ஆகிய 2 கமரொைொ 

தடுப்பூசிகள் கடந்த ஜைைரி முதல்  யன் ொட்டில் உள்ளை. தற்ம ொது 45 

ையதுக்கு மேற் ட்மடொருக்கு தடுப்பூசி ம ொடப் டுகிைது. ைரும் அக்மடொ ர் 

ேொதத்துக்குள் மேலும் 5 தடுப்பு ேருந்து களுக்கு அனுேதி ைழங்கப் டும் 

எை எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது. 

குறிப் ொக ரஷ்யொவின், ஸ்புட்னிக் - வி,  மயொ - இ, மநொமைக்ஸ், சஜடஸ் 

கடிலொ, இன்ட்ரொமநசல் ஆகிய 5 கமரொைொ தடுப்பு ேருந்துகள் விசரவில் 

 யன் ொட்டுக்கு ைரும் எை ேத்திய அரசு ைட்டொரங்கள் பதரவித்துள்ளை. 

குறிப் ொக ஸ்புட்னிக்-வி ேருந்துக்கு அடுத்த 10 நொட்களில் அைசரகொல 

 யன் ொட்டுக்கு அனுேதி ைழங்கப் டும் எைத் பதரிகிைது. 

ஸ்புட்னிக்-வி ைரும் ஜூன் ேொதத்திலும், ஜொன்சன் அண்ட் ஜொன்சன் 

நிறுைைத்தின்  மயொ-இ ேற்றும் சஜடஸ் கடிலொ ஆகியசை ஆகஸ்ட் 

ேொதத்திலும், மநொைொமைக்ஸ் பசப்டம் ரிலும், இன்ட்ரொமநசல் 

அக்மடொ ரிலும்  யன் ொட்டுக்கு ைரும் எை எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது. 

ஒரு நொளில் ைழங்கப் டும் தடுப்பூசி எண்ணிக்சக அளவிலும் இந் தியொ 

முன்னிசல ைகிக்கிைது. இந்தியொ வில் ஒரு நொசளக்கு 38 லட்சத்து 

 

 



         

    

93,288 மடொஸ் தடுப்பூசி விநிமயொகம் பசய்யப் டு ைதொக 

பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

பரம்படசிைர் ஏற்றுேதிக்கு தசட 

கமரொைொ மநொயொளிகள் எண்ணிக்சக அதிகரித்து ைரும் சூழலில் 

பரம்படசிைர் ேருந்து ஏற்றுேதிக்கு ேத்திய அரசு தசட விதித்துள்ளது. 

பரம்படசிைர் ஆக்டிவ்  ொர்ேசூடிகல்ஸ் மூலப்ப ொருள் உள்ளிட்டைற்சை 

ஏற்றுேதி பசய்ைதற்கு ேத்திய அரசு மநற்று தசட விதித்துள்ளது. 

கமரொைொ மநொயொளிகளுக்கு சிகிச்சச அளிக்கும் ைசகயில் பரம்படசிைர் 

ேருத்து பசலுத்தப் டுகிைது. தற்ம ொது பதொற்று அதிகரித்து ைரும் சூழலில் 

மநொயொளிகளுக்கு சிகிச்சச அளிக்க மதசையொை ேருந்துகள் இருப்பில் 

சைத்திருக்கும் மநொக்கில் இம்ேருந்து ஏற்றுேதிக்கு தசட விதிக்கப் ட்டுள் 

ளது. இந்தியொவில் ஏழு நிறுைைங்கள் பரம்படசிைர் ஊசி ேருந்சத 

தயொரிப் தற்கு அபேரிக்க நிறுைைேொை கிலீட் சர்வீசஸ் நிறுைைத்திடம் 

அனுேதி ப ற்று ஒப் ந்தம் பசய்துபகொண்டுள்ளை. 

இந்நிறுைைங்கள் ேொதத்துக்கு 38.80 லட்சம் தடுப்பு ேருந்துகசள 

தயொரிக்கும் திைன்பகொண்டசை என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. முதிமயொர், ேைநலம்  ொதித்தைர்கள், ஆதரைற்ை சிறுைர், சிறுமிகளுக்கு 

ேறுைொழ்வு அளிக்கும் ‘கொைல் கரங்கள்’ திட்டம்: பசன்சை கொைல் துசை 

விசரவில் பதொடக்கம் 

சொசலமயொரம் சுற்றித்திரியும் முதிமயொர், ேைநலம்  ொதிக்கப் ட்டைர்கள், 

யொசகம் ைொங்கும் சிறுைர், சிறுமிகள் எை ஆதரைற்ை நிசலசேயில் 

உள்ளைர்கசள மதடிக்கண்டுபிடித்து ேறுைொழ்ைளிக்கும் ‘கொைல் கரங்கள்’ 

திட்டத்சத பசன்சை கொைல் துசை விசரவில் பதொடங்க உள்ளது. 

ப ொதுைொக, சட்டம், ஒழுங்கு, குற்ைத் தடுப்பு நடைடிக்சககள் தவிர சமூக 

நலன் சொர்ந்த மசசைகளிலும் ம ொலீஸொர் ஈடு டுைது ைழக்கம். அதன் டி, 

மதர்தலுக்கு பிைகு முதல் கட்டேொக ‘கொைல் கரங்கள்’ எனும் திட்டத்சத 

பசன்சை ம ொலீஸொர் பதொடங்கவுள்ளைர். இத்திட்டத்தின் டி, சொசலமயொ 

-ரம் சுற்றித்திரியும் ேைநலம்  ொதிக்கப் ட்டைர்கசள மீட்டு, அைர்களுக்கு 

உரிய சிகிச்சச அளிக்கவுள்ளைர். உடல் நலிவுற்று சொசலமயொரம் சுற்றித் 

திரியும் முதியைர்கசள மீட்டு அைர்களுக்கு ேறுைொழ்வு அளிப் து அல்லது 

கொப் கத்தில்  ொதுகொப் ொக மசர்த்துவிடுைது ம ொன்ை  ணிகசளயும் 

மேற்பகொள்ளவுள்ளைர். உடல் நலிவுற்று  டுத்த  டுக்சகயொக 

சொசலமயொரம் அல்லது வீடுகளில் இருப் ைர்கசள ேருத்துைேசையில் 

மசர்த்து உரிய சிகிச்சச அளிக்கவும் முடிவு பசய்துள்ளைர். 

 

7. மின்தசட ஏற் டுைசத தடுக்க மின் கம் ங்களில் புதிய கருவி ப ொருத்த 

மின்ைொரியம் திட்டம் 

அதிக மின்-இசைப்பு உள்ள மின்கம் ங்களில்  ழுது ஏற் ட்டு மின்தசட 

ஏற் டுைசதத் தடுக்க, “அலுமினியம்  ஸ் ர்” என்ை புதிய கருவிசய 

ப ொருத்த மின்ைொரியம் திட்டமிட்டுள்ளது. தமிழ்நொட்டில் 2 மகொடி வீட்டு மின் 

இசைப்புகள், 35 லட்சம் ைணிக நிறுைை மின் இசைப்புகள், 7 லட்சம் 

பதொழிற்சொசல மின்-இசைப்புகள், 24 லட்சம் விைசொய மின் இசைப்புக 

-ள், 11 லட்சம் குடிசச மின் இசைப்புகள் எை பேொத்தம் 2.90 மகொடிக்கும் 

மேலொை மின்இசைப்புகள் உள்ளை. 

இதன்மூலம், மின்கம் ங்களில் ஏமதனும்  ழுது ஏற் ட்டொல் அசத உடைடி 

யொக சரிபசய்ய முடிைமதொடு, மின்தசட ஏற் டுைதும் குசையும் என்று 

மின்ைொரிய அதிகொரிகள் பதரிவித்தைர். 

 

8. இந்திய பதொழிலதி ர் யூசுப் அலிக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் உயரிய 

விருது 

இந்தியொசைச் மசர்ந்த பதொழிலதி ரும் லூலூ குழுேத்தின் தசலைருேொ 

-ை யூசுப் அலிக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மிகவுயரிய சிவிலியன் விருது 

ைழங்கப் ட்டுள்ளது. அபுதொபி  ட்டத்து இளைரசர் மஷக் முகேது பின் சயீத் 

அல் நஹ்யொன் இவ்விருசத மநற்று முன்திைம் ைழங்கி பகளரவித்தொர். 

மகரளொசைச் சொர்ந்த பதொழிலதி ரொை யூசுப் அலி (65), அபுதொபியில் 

ைர்த்தகம் சொர்ந்த  ணிகள் ேற்றும் பதொழில்துசையில் மிக முக்கியேொை 

 ங்களிப்ச  ஏற் டுத்தியதற்கொக இந்த விருது ைழங்கப் டுகிைது. 

 

 

 

9. 2 ேணி மநரத்துக்குள் 36 புத்தகங்கள்  டித்து 5 ையது சிறுமி உலக 

சொதசை 

அபுதொபியில் ைசித்து ைரும் 5 ையதொை இந்திய-அபேரிக்க சிறுமி 2 ேணி 

மநரத்துக்குள் 36 புத்தகங்கசள  டித்து உலக சொதசை  சடத்துள்ளொர்.  

பசன்சைசயச் மசர்ந்த ப ற்மைொருக்கு அபேரிக்கொவில் பிைந்த இந்திய -

அபேரிக்க சிறுமி கியொரொ கவுர். 5 ையதொை இச்சிறுமி தற்ம ொது 

ப ற்மைொருடன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ைசித்து ைருகிைொர். 

இந்த சிறுையதில் 36 புத்தகங்கசள 1 ேணி 45 நிமிடங்களில்  டித்து 

முடித்து உலக சொதசை பசய்துள்ளொர். இந்த சொதசைக்கொக லண்டன் 

உலக சொதசை புத்தகத்திலும் ஆசியொ சொதசைப் புத்தகத்திலும் கியொரொ 

கவுர் இடம் பிடித்துள்ளொர். கடந்த பிப்.13ஆம் மததியன்று 36 புத்தகங்கசள 

இசடவிடொேல் 105 நிமிடங்களில்  டித்ததற்கொக ‘குழந்சத மேசத’ என்று 

இலண்டன் உலக சொதசை நூல் கியொரொ கவுசர  ொரொட்டி உள்ளது. 

 

 

 


