
         

    

1. “வரலாற்றுச்சார்பான நீலிஸ்டுகள்” மேற்ககாண்ட இணையவழி 

அவதூறுகணைப் புகாரளிப்பதற்காக கதாணலமபசி எண்ணை அறிமு 

-கப்படுத்தியுள்ை நாடு எது? 

அ) வட க ொரியொ 

ஆ) சீனொ  

இ) பிரேஸில் 

ஈ) கியூபொ 

✓ “வேலொற்றுச் சொர்புடடய நீலிசம்” என்பது சீனொவில் பயன்படுத்தப்படும் 

ஒரு கசொற்க ொடேொகும். அது, சீன கபொதுவுடடடை  ட்சியின்  டந்த  ொல 

நி ழ்வு ளின் விளக் த்தின் மீதொன கபொதுைக் ளின் ஐயத்டத விவரிக் 

-கி து. அண்டையில், சீனொவின் இடையகவளி ஒழுங் ொற்று அடைப்பு 

ஆளும் கபொதுவுடடடை  ட்சிடயயும் அதன் வேலொற்ட யும் இழிவுபடுத் 

-தும் இடையகவளி அவதூறு டளப் பு ொேளிப்பதற் ொ  ஒரு கதொடல 

ரபசி எண்டை அறிமு ப்படுத்தியது. அக் ட்சியின் நூ ொவது ஆண்டு 

விழொ இவ்வொண்டு ஜூடல ைொதம் வருகி து. 

 

2. பிரிட்டிஷ் திணரப்பட ேற்றும் கதாணலக்காட்சிக் கணலகள் அகாடமி 

(BAFTA)’இன் ‘சிறந்த திரைப்பட’ விருணத கவன்ற படம் எது? 

அ) ர ொைட்ரலண்ட்  

ஆ) ரசொல் 

இ) அனதர் ேவுண்ட் 

ஈ) ஜூடொஸ் 

✓ “ர ொைட்ரலண்ட்”, பிரிட்டிஷ் திடேப்பட & கதொடலக் ொட்சிக்  டல ள் 

அ ொடமியொன BAFTA’இன் சி ந்த திடேப்படத்திற் ொன விருது உட்பட 

4 பரிசு டள கவன் து. ரசொலி ஜொரவொ, “ர ொைட்ரலண்ட்” திடேப்படத் 

-திற் ொன சி ந்த இயக்கு ருக் ொன BAFTA’இன் விருதினை கவன்  

இேண்டொவது கபண்ைணி ஆனொர். சி ந்த  டி ருக் ொன விருது 83 

வயதொன அந்ரதொனி ஹொப்கின்ஸுக்கும், சி ந்த  டிட க் ொன விருது 

பிேொன்சிஸ் கைக்டொர்ைண்டிற்கும் வழங் ப்பட்டது. 

 

3. இந்திய வல்லுநர்கள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட COVID-19 

தடுப்பூசியான ஸ்புட்னிக்-வி, எந்த நாட்டுணடயதாகும்? 

அ) சீனொ 

ஆ) ேஷியொ  

இ) கஜர்ைனி 

ஈ) ஐக்கிய அகைரிக்   ொடு ள் 

✓ இந்தியொவில் ேஷியொவின் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிடய அவசேைொ  பயன் 

-படுத்த வல்லு ர் ள் குழு பரிந்துடேத்தது. இந்தியொவில் ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ 

 ரேொனொ தடுப்பூசியின் அவசே ொல பயன்பொட்டுக்கு இந்திய ைருந்துப் 

கபொருள் ள்  ட்டுப்பொட்டு இயக்கு ே ம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

✓ ைற்  இேண்டு தடுப்பூசி ள் சீேம் நிறுவனத்தின் ‘ர ொவிஷீல்ட்’ ைற்றும் 

பொேத் பரயொகடக்கின் ‘ர ொவொக்சின்’ ஆகும். ஸ்புட்னிக்-வி, இந்தியொவில் 

உள்ள பல நிறுவனங் ளொல் இந்தியொவிரலரய தயொரிக் ப்படவுள்ளது. 

 

4.சமீபத்திய கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, அண்டார்டிகாவின் ‘டூம்ஸ்மட 

பனிப்பாணற’யின் கேய்யான கபயர் என்ன? 

அ) திடவட்ஸ் பனிப்பொட   

ஆ) டபன் தீவு பனிப்பொட  

இ) ஜொர ொப்சவ்ன் பனிப்பொட  

ஈ) கஹல்கஹய்ம் பனிப்பொட  

✓  “டூம்ஸ்ரட பனிப்பொட ” என்றும் அடழக் ப்படுகி  திடவட்ஸ் பனிப்பொ 

-ட யொனது, அண்டொர்டி ொவில் உள்ளது. இது  டந்தசில ஆண்டு ளொ  

ரவ ைொ  உருகிவருகி து. 1.9 லட்சம் ச கி மீ., என்  ரபேளவிளொன இப் 

பனிப்பொட யில், உலகின்  டல் ைட்டத்டத ½ மீட்டருக்கு ரைல் உயர்த்த 

ரபொதுைொன நீர் உள்ளது. அண்டையில், சுவீடனின் ர ொத்தன்பர்க் பல்  

-டலக் ழ  ஆேொய்ச்சியொளர் ள், இந்தப் பனிப்பொட   ணித்தடதவிட 

மி  ரவ ைொ  உருகுவடதக்  ண்டறிந்துள்ளனர். 

 

5. உழவர்களுக்கான மநரடி கட்டைம் கசலுத்தும் பணியில் “அர்தி 

-யாக்கணை” ஈடுபடுத்தவுள்ை ோநிலம் எது? 

அ) இேொஜஸ்தொன் 

ஆ) பஞ்சொப்  

இ) ைத்திய பிேரதசம் 

ஈ) உத்தே பிேரதசம் 

✓ குட ந்தபட்ச ஆதேவு விடலடய ர ேடியொ  உழவர் ளின்  ைக்கு  

-ளில் கசலுத்துவதொ  பஞ்சொப் அேசு ைத்திய அேசிடம் கதரிவித்துள்ளது. 

முன்னதொ , அர்தியொக் ள் (தேகு மு வர் ள்) உழவர் ளுக்கு பைம் 

கசலுத்துவொர் ள். பஞ்சொப் ைொநில முதலடைச்சர் ர ப்டன் அைரீந்தர் சிங், 

க ொள்முதல் கைன்கபொருடள ைொநில உைவுத் துட  திருத்தியுள்ளதொ  

அறிவித்தொர், இதனொல் ர ேடி பைம் கசலுத்தும் பணியில் அர்தியொக் ள் 

கதொடர்ந்து ஈடுபடுத்தப்படுவொர் ள். 

 

6. தடுப்பூசி கசயல்முணற குறித்து கசய்திகளில் அடிக்கடி காைப்பட்ட 

‘AEFI’ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Adequate events following immunisation 

ஆ) Adverse events following immunisation  

இ) Appropriate events following immunisation  

ஈ) Affected events following immunisation 

✓ AEFI என்பது “ர ொய்த்தடுப்புக்குப்பின் ஏற்படும் ரைொசைொன நி ழ்வு  

டள” குறிக்கி து. இந்தியொ இதற்கு முன்னர் AEFI கதொடர்பொன ரதசிய 

குழுடவ அடைத்திருந்தது. சுைொர் 617  டுடையொன ைற்றும் தீவிேைொன 

AEFI (இ ப்பு ள் உட்பட) ைற்றும் 180 இ ப்பு ள் பதிவொகியுள்ளன. AEFI 

கதொடர்பொன ரதசியக் குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவர், நிடலடைடயக் 

 ண் ொணிக் , விரிவொன எந்திேங் டள இந்தியொ க ொண்டுள்ளதொ  

எடுத்துடேத்துள்ளொர். 

 

7. வர்த்தக & கதாழிற்துணற அணேச்சரானவர் எந்த அலுவலகத்தின் 

‘வர்த்தக வசதி திறன்மபசி கசயலி’ணய அறிமுகப்படுத்தினார்? 

அ) DGFT  

ஆ) DGTR 

இ) MPEDA 

ஈ) APEDA 

✓ வர்த்த  ைற்றும் கதொழிற்துட  அடைச்சேொன பியூஷ் ர ொயல் சமீபத்தில் 

கவளி ொட்டு வர்த்த  இயக்கு ே த்தின், ‘வர்த்த  வசதி தி ன்ரபசி 

கசயலி’டய அறிமு ப்படுத்தினொர். இச்கசயலி அதி வீன அடைப்டபக் 

க ொண்டுள்ளரதொடு ைட்டுைல்லொைல் நி ழ்ர ே வர்த்த  க ொள்ட  புதுப் 

-பிப்பு ள், பயன்பொடு ள் ைற்றும் நி ழ்ர ே தேடவயும் வழங்குகி து.  

✓ இது கசயற்ட  நுண்ைறிவு அடிப்படடயிலொன 24x7 உதவிடயயும் 

DGFT’இன் அடனத்து ரசடவ டளயும் வழங்கும். 

 

8. ஊட்டச்சத்து சீரான உைணவ வலியுறுத்தி சுகாதார அணேச்சரால் 

கதாடங்கப்படவுள்ை இயக்கத்தின் கபயர் என்ன? 

அ) ரபொஷொன் கிேந்தி 

ஆ) ஆ ொர் கிேந்தி  

இ) உைவு இந்தியொ இயக் ம் 

ஈ) உைவு  ழிவில்லொ இயக் ம் 

✓ ஊட்டச்சத்து சீேொன உைவின் அவசியத்டத வலியுறுத்தி, “ஆ ொர் கிேந் 

-தி” என்  இயக் த்டத ைத்திய சு ொதொே அடைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன் 

கதொடங் வுள்ளொர். “ ல்ல உைவு- ல்ல அறிவொற் ல்” என்  தொே  ைந் 

-திேத்துடன் விஞ்ஞொன பொேதி ைற்றும் உல ளொவிய இந்திய அறிவியலொ 

ளர் ள் ைற்றும் கதொழில்நுட்பவியலொளர் ள் ைன் ம் (GIST) ஆகியனை 

இடைந்து இதடன கதொடங்கின. 

✓ இந்தத் திட்டம் ைொைவர் ளுக்கும் அவர் ளது குடும்பத்தினருக்கும் 

 ற்பிக்கும் ஆசிரியர் ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஓர் அண்ணேய தரவுகளின்படி, சிலிக்கா ஏரியில், பின்வரும் எந்த 

உயிரினத்தின் எண்ணிக்ணக இரட்டிப்பாகியுள்ைது? 

அ) ஓங்கில் ள்  

ஆ) முதடல ள் 

இ) க ளுத்தி மீன் ள் 

ஈ) ஆடை ள் 

✓ சிலிக் ொ ஏரியொனது இந்தியொவின் மி ப்கபரிய உப்பு நீர் ஏரியொகும்; இது, 

ஒடிஸொ ைொநிலத்தின் பூரி, குர்தொ ைற்றும்  ஞ்சம் ஆகிய ைொவட்டங் ளில் 

பேவியுள்ளது. ைொநில வன ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் துட யின் சமீபத்திய 

தேவு கவளியீட்டின்படி, இந்த ஏரியில் வொழ்ந்து வரும் ஓங்கில் ளின் 

எண்ணிக்ட   டந்த ஆண்டடவிட இந்த ஆண்டு இருைடங் ொ  அதி  

-ரித்துள்ளது. சிலிக் ொ ஏரி அதன் ஐேொவதி ஓங்கில் ளுக்கு கபரும் கபயர் 

கபற் தொகும். 

 

10. ஆர்ட்கடமிஸ் திட்டத்ணத மேற்ககாள்ளும் அணேப்பு எது? 

அ) DRDO 

ஆ) ISRO 

இ) NASA  

ஈ) உல  வங்கி 

✓ ஆர்ட்கடமிஸ் திட்டம் என்பது NASA’இன் ைனிதடன நிலவுக்கு அனுப்பும் 

திட்டைொகும். 2024ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டம் கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

2024’இல் கசயல்படுத்தப்படவுள்ள இத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியொ , அண் 

-டையில், நிலவில்  ொல்பதிக் வுள்ள முதல் வைள்னையரல்லாத 

கபண்டையும் NASA அறிவித்துள்ளது. 

 


1. மு   ஸ்டொலினுக்கு விருது 

சமூ   லத்திட்டங் டளச் சி ப்பொ  கசயல்படுத்தியதற் ொ  ‘இன்டேொக்டிவ் 

ரபொேம் ஆன் இந்தியன் எ ொனமி’ அடைப்பு சொர்பில் திமு  ழ  தடலவர் 

மு   ஸ்டொலினுக்கு விருது வழங் ப்பட்டது. ‘இன்டேொக்டிவ் ரபொேம் ஆன் 

இந்தியன் எ ொனமி’ என்  அடைப்பு சொர்பில் திமு  ழ  தடலவர் மு   

ஸ்டொலினுக்கு சமூ   லத் திட்டங் ளுக் ொன ‘ரசம்பியன்ஸ் ஆப் ரசஞ்ச்’ 

விருது ர ொவொ ைொநிலம் தொஜ் கேசொர்ட் ைற்றும்  ன்கவன்ஷன் கசன்டரில் 

 டடகபற்  விழொவில் வழங் ப்பட்டது. நி ழ்ச்சிக்கு ை ொேொஷ்டிே ைொநில 

ஆளு ர் ப த் சிங் ர ொஷியொரி தடலடைவகித்தொர். 

 

2. 5 ைொநிலத் ரதர்தலில் ரூ. 1,000 ர ொடி பறிமுதல்: தமிழ ம் முதலிடம் 

5 ைொநில ரபேடவத் ரதர்தல் ளில் இதுவடே இல்லொத அளவுக்கு `1,000 

ர ொடிக்கு கேொக் ம், ைதுபொனம், இலவச கபொருள் ள் ஆகியடவ பறிமுதல் 

கசய்யப்பட்டுள்ளதொ  ரதர்தல் ஆடையம் கதரிவித்துள்ளது. இது  டந்த 

2016’இல் பறிமுதல் கசய்யப்பட்டடதவிட  ொன்கு ைடங்கு அதி ைொகும். 

இதில் ரதர்தல் முடிவடடந்த தமிழ் ொட்டில் அதி பட்சைொ  `446.28 

ர ொடியும்,  ொன்கு  ட்டத் ரதர்தல் முடிவடடந்த ரைற்கு வங் த்தில் 

`300.11 ர ொடியும், அஸ்ஸொமில் `122.35 ர ொடியும், ர ேளத்தில் `84.91 

ர ொடியும், புதுச்ரசரியில் `36.95 ர ொடியும் அடங்கும். இதுவடே கைொத்தம் 

`1001.44 ர ொடி பறிமுதல் கசய்யப்பட்டுள்ளதொ வும்,  டந்த 2016’இல் இது 

`225.77 ர ொடியொ  இருந்ததொ வும் ரதர்தல் ஆடையம் கூறியுள்ளது. 

ரதர்தலில்  ட்சிக்கு ஆதேவொ  வொக் ளிக்  வொக் ொளர் ளுக்கு பைம் 

பட்டுவொடொ, இலவச கபொருள் ள், ைதுபொனப் கபொருள் ள் ஆகியடவ 

வழங்குவடதத் தடுக்  வொக்குப் பதிவு  டடகபறும் வடே ரதர்தல் 

ஆடையம்  ொவல்துட , வருைொன வரித்துட யினருடன் ரசர்ந்து தீவிே 

 ண் ொணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகி து. அதன்படி, தமிழ் ொட்டில் பிடிபட்ட 

`446.28 ர ொடி பைத்தில் `236.69 ர ொடி வொக் ொளர் ளுக்கு விநிரயொ 

-கிக் ப்பட இருந்தது. தமிழ த்தில் கபரும்பொலும் வொக் ொளர் ளுக்கு பைப் 

பட்டுவொடொ கசய்யப்படுகி து. 

புதுடவயில் வொக் ொளர் டளக்  வே விடல உயர்ந்த கபொருள் ள் 

வழங் ப்படுகின் ன. அங்கு பறிமுதல் கசய்யப்பட்ட `36.95 ர ொடியில் 

`27.42 ர ொடியில் விடல உயர்ந்த கபொருள் ளொ  உள்ளன. 

ரைற்கு வங் த்தில் இதுவடே `118.33 ர ொடிக்கு ரபொடதப் கபொருள் ள் 

பறிமுதல் கசய்யப்பட்டன. ர ேளத்தில் வொக் ொளர் டள  வே தங்  

 ட  ள் உள்ளிட்ட விடல உயர்ந்த கபொருள் ள் வழங் ப்படுகின் ன. 

அங்கு பறிமுதல் கசய்யப்பட்ட `84.91 ர ொடியில் `50.86 ர ொடிக்கு விடல 

உயர்ந்த கபொருள் ளொகும். அஸ்ஸொமில் வொக் ொளர் ளுக்கு இலவசைொ  

ைதுபொனங் ள் வழங் ப்படுகின் ன. அதன்படி `41.97 ர ொடிக்கு ைது 

பொனங் ள் அங்கு பறிமுதல் கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

5 ைொநில ரபேடவத் ரதர்தலில்  1,000 ர ொடி வடேயில் பறிமுதல் கசய்யப் 

-பட்டுள்ளது ரதர்தல் ஆடையத்தின் வேலொற்றில் டைல் ல் என்றும், 

வருைொன வரி உள்ளிட்ட பல்ரவறு துட  ளுடன் ரசர்ந்து  டத்திய 

ரசொதடனயில்தொன் இது சொத்தியைொனது என்றும் ரதர்தல் ஆடையம் 

கதரிவித்துள்ளது. தமிழ் ொடு, ர ேளம், அஸ்ஸொம், புதுச்ரசரி ஆகிய  ொன்கு 

ைொநிலங் ளில் ரபேடவத் ரதர்தல் ள் முடிவடடந்துள்ளன. ரைற்கு 

வங் த்துக்கு இன்னும் மூன்று ட்டத் ரதர்தல் ள்  டடகப வுள்ளன. 

வொக்கு எண்ணிக்ட  ரை.2 அன்று  டடகபறுகி து. 

 

3. கபொருளொதொே விவ ொேத் துட  கசயலேொ  அஜய் ரசத் கபொறுப்ரபற்பு 

ைத்திய நிதி அடைச்ச த்தில் கபொருளொதொே விவ ொேத் துட  கசயலேொ  

அஜய் ரசத் கபொறுப்ரபற்றுக் க ொண்டுள்ளொர். இதுகுறித்து நிதி அடைச்ச ம் 

கவளியிட்டுள்ள சுட்டுடே கசய்தியில் கதரிவித்துள்ளதொவது: ைத்திய நிதி 

அடைச்ச த்தின் கபொருளொதொே விவ ொேத் துட யின் புதிய கசயலேொ  

அஜய் ரசத் கபொறுப்ரபற்றுக்க ொண்டொர். 

கபொருளொதொே விவ ொேத் துட யின் கசயலேொ  இருந்த தருண் பஜொஜ் 

ைத்திய நிதி அடைச்ச த்தின் வருவொய்த்துட  கசயலேொ  நியமிக் ப்பட்ட 

-டதத் கதொடர்ந்து அஜய் ரசத் இப்கபொறுப்டப ஏற்றுக்க ொண்டுள்ளதொ  

அந்தச் சுட்டுடேப் பதிவில் நிதி அடைச்ச ம் கதரிவித்துள்ளது. 1987ஆம் 

ஆண்டு  ர் ொட  ைொநிலத்திலிருந்து IAS பணிக்கு ரதர்வொனவர் அஜய் 

ரசத். பிேதைர் தடலடையிலொன அடைச்சேடவயின் நியைனக் குழு ஏப்.6 

அன்று அஜய் ரசத்டத கபொருளொதொே விவ ொேங் ளுக் ொன கசயலேொ  

நியைனம் கசய்வதொ  அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக் து. 

 

4. ஆசிய ைல்யுத்தம்: விரனஷ், அன்ஷுவுக்கு தங் ம் 

ஆசிய ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் ரபொட்டியில் இந்தியொவின் விரனஷ் ரபொ த், 

அன்ஷு ைொலிக் ஆகிரயொர் தங் ம் கவன் னர்.  ஜ ஸ்தொனின் அல்ரைட்டி 

  ரில்  டடகபற்று வரும் இந்தப் ரபொட்டியில் ை ளிர் 53 கிரலொ எடடப் 

பிரிவில் பங்ர ற்  விரனஷ் ரபொ த், ஒரு புள்ளிடயக்கூட இழக் ொைல் 

தங் ம் கவன்றுள்ளொர். சீனொ ைற்றும் ஜப்பொடனச்ரசர்ந்த வீேொங் டன ள் 

பங்ர ற் ொததொல் விரனஷ் ரபொ த்தின் கவற்றி எளிதொனது. ை ளிர் 57 

கிரலொ எடடப்பிரிவில் 19 வயதொன அன்ஷு ைொலிக் தங் ம் கவன் ொர். 

விரனஷ் ரபொ த், அன்ஷு ைொலிக் ஆகிரயொர் ஆசிய ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷி 

-ப்பில் தங் ம் கவல்வது இதுரவ முதல்முட யொகும். விரனஷ் ரபொ த் 

இதற்கு முன்பு  டடகபற்  ஆசிய சொம்பியன்ஷிப் ரபொட்டி ளில் 3 கவள்ளி 

உள்பட 7 பதக் ங் ள் கவன்றிருந்தரபொதிலும், இப்ரபொதுதொன் முதல் 

முட யொ  தங் ம் கவன்றுள்ளொர். இரதரபொல் இந்தியொவின் திவ்யொ 

 ொக்ேன் (72 கிரலொ எடடப் பிரிவு) தங் மும், சொக்ஷி ைொலிக் (65 கிரலொ 

எடடப் பிரிவு) கவள்ளிப்பதக் மும் கவன் னர். 

ஆசிய ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் ரபொட்டியில் இந்தியொ இதுவடே 4 தங் ம், 1 

கவள்ளி, இேண்டு கவண் லப் பதக் ங் டள கவன்றுள்ளது. முன்னதொ  

 டடகபற்  ஆட்டங் ளில் சரிதொ (59 கிரலொ எடடப்பிரிவு) தங் மும், சீைொ 

பிஸ்லொ (50 கிகி எடடப்பிரிவு), பூஜொ (76 கிரலொ எடடப்பிரிவு) ஆகிரயொர் 

கவண் லமும் கவன் து குறிப்பிடத்தக் து. 

 

5. 60% யுரேனியம் கசறிவூட்டடல கதொடங்கியது ஈேொன் 

வல்லேசு  ொடு ளுடன் ரைற்க ொண்டுள்ள ஒப்பந்தத்டத மீறி, அணுசக்தி 

எரிகபொருளொன யுரேனியத்டத 60% வடே சுத்தி ரிக்கும் பணிடயத் 

கதொடங்கியுள்ளதொ  ஈேொன் அறிவித்துள்ளது.  டொன்ஸ்   ேத்தில் அடைந்து 

உள்ள தங் ள்  ொட்டின் முக்கிய யுரேனியம் கசறிவூட்டும் டையத்தில் 

இஸ்ரேலின் சதிச்கசயலொல் பொதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதொ க் குற் ஞ்சொட்டி வரும் 

ஈேொன், அதற்குப் பதிலடியொ  இந்த  டவடிக்ட டயத் கதொடங்கியுள்ளது.  

ஈேொன் அணு ஆயுதம் தயொரிப்படதத் தடுக்கும் வட யில் அந்த  ொடு மீது 

ஐ ொ’இன் சர்வரதசப் கபொருளொதொேத் தடட விதிக் ப்பட்டிருந்தது. இதன் 

 ொேைைொ  ஈேொனின் கபொருளொதொேம் பொதிக் ப்பட்டது. இந்த நிடலயில், 

அகைரிக் ொ, பிரிட்டன், ேஷியொ, பிேொன்ஸ், சீனொ ஆகிய ஐ ொ பொது ொப்பு 

 வுன்சில் நிேந்தே உறுப்பு  ொடு ள், ஐரேொப்பிய யூனியன் ைற்றும் 

 

 



         

    

கஜர்ைனியுடன் ஈேொன்  டந்த 2015ஆம் ஆண்டு அணுசக்தி ஒப்பந்தம் 

ரைற்க ொண்டது. வேலொற்றுச் சி ப்புமிக்  அந்த ஒப்பந்தத்தில், தனது 

அணுசக்தி திட்டங் ள் அணுவொயுதம் தயொரிப்பதற் ொனடவ இல்டல 

என்படத உறுதிகசய்வதற் ொன  டவடிக்ட  டள ரைற்க ொள்ள ஈேொன் 

ஒப்புக்க ொண்டது. 

அதற்குப்பதிலொ , ஈேொன் மீதொன கபொருளொதொேத் தடட டள விலக்கிக் 

க ொள்ள வல்லேசு  ொடு ளும் சம்ைதித்தன. ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியொ , 

யுரேனியம் எரிகபொருடள 3.67 சதவீதத்துக்கும் ரைல் கசறிவூட்ட ைொட்ரடொ 

-ம் என ஈேொன் உறுதியளித்தது. யுரேனியத்டத 90% கசறிவூட்டினொல்தொ 

-ன் அதடன அணுவொயுதங் ளில் பயன்படுத்த முடியும் என்பதொல் ஒப்பந்த 

-த்தில் இந்த அம்சம் இடம்கபற்றிருந்தது. 

இச்சூழலில், அகைரிக்  அதிபேொ  ஒபொைொ இருந்தரபொது உருவொக் ப்பட்ட 

இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுவதொ , அடுத்த வந்த முன்னொள் அதிபர் 

கடொனொல்ட் டிேம்ப்  டந்த 2017ஆம் ஆண்டு அறிவித்தொர். அதன் கதொடர்ச்சி 

-யொ , அந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ் விலக் ப்பட்டிருந்த கபொருளொதொேத் தடட  

-டள ஈேொன் மீது அவர் மீண்டும் விதித்தொர். இதற்கு, அணுசக்தி ஒப்பந்த 

நிபந்தடன டள மீறுவதன்மூலம் ஈேொன் பதிலடி க ொடுத்து வருகி து. 

அதன் ஒருபகுதியொ , ஒப்பந்தத்தில் கூ ப்பட்டிருந்த 3.67 சதவீதத்துக்கு 

பதிலொ  20% வடே யுரேனியத்டத ஈேொன் கசறிவூட்டி வந்தது.  

இதற்கிடடரய, அணுசக்தி ஒப்பந்தத்டதப் பொது ொப்பதற் ொ  ஆஸ்திரியொ 

தடல  ர் வியன்னொவில் ஈேொனுக்கும் வல்லேசு  ொடு ளுக்கும் இடடரய 

 டந்த வொேம் ரபச்சுவொர்த்டத  டடகபற் து. இதில், அந்த ஒப்பந்தத்தில் 

மீண்டும் இடைய விருப்பம் கதரிவித்துள்ள புதிய அதிபர் ரஜொ டபடன் 

தடலடையிலொன அேசும் பங்ர ற் து. 

இந்த நிடலயில், ஈேொனின் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த  டொன்ஸ் கசறிவூட்டு 

டையத்தில் திடீர் மின்தடட ஏற்பட்டு, அதன் கசறிவூட்டு  ருவி ள் 

பொதிக் ப்பட்டன. இஸ்ரேலின் சதிச்கசயல்  ொேைைொ ரவ அந்த பொதிப்பு 

ஏற்பட்டதொ  ஈேொன் குற் ஞ்சொட்டி வருகி து. அதற்கு பதிலடி க ொடுக்கும் 

வட யில், ஈேொன் தற்ரபொது யுரேனியத்டத 60% கசறிவூட்டத் கதொடங்கியி 

-ருப்பது, அணுசக்தி ஒப்பந்தத்டதப் பொது ொப்பதற் ொ   டடகபற்றுவரும் 

ரபச்சுவொர்த்டதயில் பின்னடடடவ ஏற்படுத்தும் என்று கூ ப்படுகி து. 

 

6. அரசொக் ரலலண்ட் தயொரித்த குண்டு துடளக் ொத வொ னம்: 

இந்திய விைொனப் படடயிடம் ஒப்படடப்பு 

அரசொக் ரலலண்ட் நிறுவனம் லொக்கீட் ைொர்ட்டினுடன் இடைந்து 

தயொரித்த குண்டு துடளக் ொத இலகு இே  வொ னம் இந்திய விைொனப் 

படடயிடம் ஒப்படடக் ப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அரசொக் ரலலண்ட் 

நிறுவனம் பங்குச் சந்டதயிடம் கதரிவித்துள்ளதொவது: இந்திய விைொனப் 

படடக்கு ரதடவயொன இலகுே  குண்டு துடளக் ொத வொ னத்டத 

தயொரிக்கும் ஒப்பந்தத்டதப் அரசொக் ரலலண்ட் கபற் து. இடதயடுத்து, 

லொக்கீட் ைொர்ட்டின் நிறுவனத்திடமிருந்து கதொழில்நுட்ப பரிைொற்  ஒப்பந்தத் 

-தின்கீழ் இந்த வொ னத்டத அரசொக் ரலலண்ட் உருவொக்கியுள்ளது.  

முற்றிலும் உள் ொட்டில் தயொரிக் ப்பட்ட இந்த வொ னம் லொக்கீட் ைொர்ட்டின் 

‘CVNG’ வொ னத்தின் ரைம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பொகும். இந்த வொ னம் முதல் 

 ட்டைொ  ஏப்.13ஆம் ரததி விைொனப்படடயிடம் ஒப்படடக் ப்பட்டுள்ளது. 

LPPV வொ னம் ரசறு, ைண், பொட , தண்ணீர் உள்ளிட அடனத்திலும் 

இயங் க்கூடியது. இதில், தொக்குதலுக்கு ரதடவயொன  ணிசைொன உப ே 

-ைங் டள க ொண்டு கசல்லலொம் என்பதுடன், 6 ரபர் அடங்கிய குழுவும் 

இவ்வொ னத்தில் பயணிக் லொம் என அரசொக்ரலலண்ட் கதரிவித்துள்ளது. 

 

7. ‘ஹீரைொபிலியொ ர ொயொல் 1,800 குழந்டத ள் பொதிப்பு’ 

தமிழ் ொட்டில் 1800 ஆண் குழந்டத ள் ‘ஹீரைொபிலியொ’ ர ொயொல் 

பொதிக் ப்பட்டிருப்பதொ  எழும்பூர் குழந்டத ள் ல ைருத்துவர் கதரிவித்தொர். 

உல  ‘ஹீரைொபிலியொ’  ொள் ஒவ்ரவொர் ஆண்டும் ஏப்.17 அன்று  டடப் 

பிடிக் ப்பட்டு வருகி து. 

இதுகுறித்து குழந்டத ள்  லப்பிரிவு ஹீைட்டொலஜி துட  ரபேொசியர் Dr. 

இேவிச்சந்திேன் கூறியதொவது:  ொயத்தொல் ஏற்படும் ேத்தக் சிவு, ேத்தத்தில் 

உள்ள உட யும் தன்டையொல், ைனிதர் ளுக்குச் சிறிது ர ேத்தில் ேத்தம் 

வடிவது நின்றுவிடும். இந்த ேத்தம் உட வதற்கு என  ைது உடலில் 13 

வட யொன இேத்த உட கபொருள் ள் உள்ளன. ஆனொல், இேத்த உட  

கபொருளின் குட பொட்டொல் இேத்தக் சிவு சிலருக்கு எளிதில் நிற்பதில்டல. 

இதுரவ ‘ஹீரைொபிலியொ’ எனப்படுகி து. 

உல ளவில் ‘ஹீரைொபிலியொ’ ர ொய் 10 ஆயிேத்தில் ஒருவருக்கு இருப்பது 

 ண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்ர ொய்க்கு சிகிச்டசயளிப்பதற் ொ  தமிழ த்தில், 

எழும்பூர் குழந்டத ள் ல ைருத்துவைடன, ரதனி, தருைபுரி, ைதுடே, 

ரசலம் என 5 அேசு ைருத்துவைடன ளில் பிேத்ரய  சிகிச்டச டையங் ள் 

உள்ளன. இது பேம்படே ர ொய் ஆகும். ஆண் டள ைட்டும் தொக்கும் ர ொய். 

தமிழ் ொட்டில் இதுவடே 1,800 ஆண் குழந்டத ள் ஹீரைொபிலியொ 

ர ொயினொல் பொதிக் ப்பட்டிருப்பது  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 

8. நிலவில் தடேயி ங்குவதற் ொன NASA விண் லம்: உருவொக்குகி 

- து ஸ்ரபஸ்-எக்ஸ் 

நிலவுக்கு ைனிதர் டள அனுப்பும் தனது திட்டத்துக் ொ , தடேயி ங்கும் 

 லத்டத உருவொக்கும் கபொறுப்டப தனியொர் நிறுவனைொன ஸ்ரபஸ்-

எக்ஸுக்கு அகைரிக்  விண்கவளி ஆய்வு டையம் NASA வழங்கியுள்ளது. 

இதுகுறித்து அகைரிக்  ஊட ங் ள் கதரிவித்துள்ளதொவது: வரும் 2024ஆம் 

ஆண்டில் நிலவுக்கு மீண்டும் ைனிதர் டள அனுப்ப NASA ஆய்வுடையம் 

திட்டமிட்டுள்ளது. அந்தத்திட்டத்தின்கீழ், நிலவுக்கு முதல்முட யொ  ஒரு 

கபண் விண்கவளி வீேொங் டள கசல்லவிருக்கி ொர். 

அத்திட்டத்தின்கீழ், நிலவில் தடேயி ங்குவதற் ொன  லத்டத உருவொக்கு 

-ம் பணிடய தனியொர்நிறுவனத்துக்கு வழங்  NASA முடிவுகசய்தது. 289 

ர ொடி டொலர் (சுைொர் `21,542 ர ொடி) ைதிப்புடடய இந்த ஒப்பந்தத்துக் ொ , 

அரைஸொன் நிறுவனர் கஜஃப்ரி ரபரஸொஸின் நிறுவனம், அலொபொைொடவச் 

ரசர்ந்த டடனடிக்ஸ், எலொன் ைஸ்கின் ஸ்ரபஸ்-எக்ஸ் ஆகிய நிறுனங் ள் 

ரபொட்டியிட்டன. இதில் ஸ்ரபஸ்-எக்ஸ் நிறுவனம் கவற்றிகபற்றுள்ளது.  

அந்த நிறுவனத்தின் ஸ்டொர்ஷிப்  லத்டத அடிப்படடயொ க் க ொண்டு 

நிலவில் தடேயி ங்குவதற் ொன  லம் வடிவடைக் படவுள்ளது. தற்ரபொது 

கதற்கு கடக்ஸொக்ஸ் பகுதியில் ஸ்ரபஸ்-எக்ஸின் ஸ்டொர்ஷிப் ரசொதித்துப் 

பொர்க் ப்பட்டு வருகி து என்று ஊட ங் ள் கதரிவித்துள்ளன. 

 

9.  ரேொனொ தடுப்பூசி ரபொட்டொல் கூடுதல் வட்டி: கசன்ட்ேல் பொங்க் ஆப் 

இந்தியொ புதிய திட்டம்: 

இதுகுறித்து கசன்ட்ேல் பொங்க் கவளியிட்டுள்ள கசய்திக்குறிப்பு: தற்ரபொடத 

-ய ரபரிடர்  ொலத்டத  ருத்தில்க ொண்டு, ர ொயற்  சமுதொயத்டத 

ஏற்படுத்தும் ர ொக் த்துடன் கசன்ட்ேல் பொங்க் ஆப் இந்தியொ ‘ர ொகயதிர்ப்பு 

இந்தியொ டவப்புத் திட்டம்’ என்  புதிய திட்டத்டத அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின்படி, தடுப்பூசி ரபொட்டுக்க ொண்ட வொடிக்ட யொளர் ள், 1,111 

 ொட் ளுக்கு குறிப்பிட்ட கதொட டய டவப்புத்கதொட யொ  கசலுத்தினொல், 

அவர் ளுக்கு வழக் ைொ  வழங் ப்படும் வட்டி வருவொடய விட 0.25% 

கூடுதலொ  வழங் ப்படும். எனரவ, அடனத்து வொடிக்ட யொளர் ளும் 

தடுப்பூசி ரபொட்டுக்க ொண்டு, குட ந்த  ொலரை அைலில் இருக்கும் இந்தச் 

சி ப்பு சலுட  திட்டத்டத பயன்படுத்தி பயன்கப  ரவண்டுகிர ொம். மூத்த 

குடிைக் ளுக்கும் இத்திட்டம் கபொருந்தும். 

 

10. அருந்தொனிய ஆண்டு 

ஐ ொ கபொதுக்குழு 2023ஆம் ஆண்டட அருந்தொனிய ஆண்டொ  (Year of 

Millets) அறிவித்துள்ளது. 193  ொடு டள உறுப்பினர் ளொ க்க ொண்ட 

கபொதுக்குழுவில் இந்தியொ முன்கைொழிந்த இந்தத் தீர்ைொனத்டதக் க ன்யொ, 

ட ஜீரியொ, ர பொளம், ேஷியொ, வங் ொளரதசம், கசன ல் உள்ளிட்ட எழுபது 

 ொடு ள் ஆதரித்தன. இந்த அறிவிப்பொல், அருந்தொனிய உற்பத்தி அதி ரிக்கு 

-ம் என எதிர்பொர்க் ப்படுகி து. 

 

 

 

 


