
         

    

1. அத்தியாவசிய சேவவகளில் பணியாற்ற மறுப்பது எச்ேட்டத்தின் 

கீழ் தவடசேய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) அத்தியாவசிய சேவவகள் பராமரிப்பு ேட்டம் (ESMA)  

ஆ) சபரிடர் சமலாண்வம ேட்டம் 

இ) த ாற்று ச ாய்கள் ேட்டம் 

ஈ) தகாள்வை ச ாய் நிவலகள் ேட்டம் 

✓ சில அத்தியாவசிய சேவவகவையும் ேமூகத்தின் இயல்பு நிவலவயயும் 

பராமரிப்ப ற்காக, கடந்  1968’இல் அத்தியாவசிய சேவவகள் பராமரிப்பு 

ேட்டமானது (ESMA) இயற்றப்பட்டது. இந் ச் ேட்டம் அ ன் ோேனத்தில் 

அத்தியாவசிய சேவவகளின் பட்டியவல தகாண்டுள்ைது. COVID-19 

பாதிப்புகள் விவரவாக அதிகரித் வ  அடுத்து, ேத்தீஸ்கர் மாநில அரசு 

அத்தியாவசிய சேவவகள் பராமரிப்பு ேட்டத்வ  தேயல்படுத்தியுள்ைது.  

✓ அத்தியாவசிய சேவவகளில் பணியாற்ற மறுப்பது  வடதேய்யப்பட்டுள் 

-ைது. இதில் சுகா ார ஊழியர்கள், தூய்வமப் பணியாைர்கள், நீர் மற்றும் 

மின்ோரம் விநிசயாகிக்கும் சேவவகளில் பணியாற்றும் பனியாைர்கள் 

உள்ைனர். 

 

2. “IP குரு” என்ற வல்லுநர் குழுவவ சதாடக்கிய நிறுவனம் எது? 

அ) மின்னணு &  கவல் த ாடர்பு அவமச்ேகம் 

ஆ) NITI ஆய ோக் 

இ) NIXI  

ஈ) NASSCOM 

✓ இந்தியாவின் ச சிய இவைய பரிமாற்றகம் (NIXI), இந்தியாவில் IPv6 

த றிமுவற குறித்  விழிப்புைர்வவ ஏற்படுத்  சில புதிய முயற்சிகவை 

அறிவித் து. கடந் ாண்டு பிப்ரவரி மோதத்தில், 2020 மார்ச் மா த்துக்குள் 

அவனத்து அரோங்க நிறுவனங்கவையும் IPv6’க்கு மாற்றுமாறு த ாவல 

த ாடர்புத்துவற ஆவையிட்டது. 

✓ IPv6 முவறகளுக்கு மாறுவவ  ஆ ரிப்ப ற்காக ‘IP குரு’ என்ற நிபுைர் 

குழுவவ NIXI அறிமுகப்படுத்தியது. NIXI, IPv6’க்கான கல்வி  ைத்வ யும் 

உருவாக்குகிறது. அது, NIXI அகா மி மற்றும் ஒரு NISI IP-Index என 

அவைக்கப்படுகிறது. 

 

3. அண்வமச் சேய்திகளில் இடம்சபற்ற சபனின் சவண்கலங்கள் 

காணப்பட்ட நாடு எது? 

அ) த ன்னாப்பிரிக்கா 

ஆ) வ ஜீரியா  

இ) கிசரக்கம் 

ஈ) எகிப்து 

✓ தபனின் தவண்கலங்கள் என்பவை தபனின் இராச்சியத்தின் அரே 

அரண்மவனயில் உள்ை ஆயிரத்திற்கும் சமற்பட்ட உசலாக  கடுகள் 

மற்றும் சிற்பங்களின் ஒரு த ாகுப்பாகும். தபனின்  கரம்,  வீன த ற்கு 

வ ஜீரியாவில் அவமந்துள்ைது. வரலாற்று மற்றும் கலாச்ோர முக்கியத் 

-துவம்வாய்ந்  பவடப்புகவை உருவாக்கிய திறவமயான வகவிவன 

-ஞர்களுக்கு இது புகழ்தபற்ற ாகும். 

✓ 1897ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் தபனின்  கரத்வ  சூவறயாடி, 

உசலாக சிற்பங்களின் த ாகுப்வபத்திருடினர். அண்வமயில், அந்  

உசலாக சிற்பங்கள் அவனத்வ யும் இங்கிலாந்து அ ன்  ற்சபாவ ய 

ஐசராப்பிய சுங்க அதிகாரிகைால் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் வைங்கப்பட 

சவண்டும் என்பவ  ஏற்றுக்தகாண்டது.  

 

4. அண்வமச் சேய்திகளில் இடம்சபற்ற INS நிரீக்ஷக், கீழ்காணும் 

எந்த வவக கப்பலின்கீழ் வவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

ஆ) நீர்மூழ்கு ஆ ரவு கலம்  

இ) கடசலார சராந்து கலம் 

ஈ) அழித்ததோழிப்பான் 

✓ காைாமல்சபான மீனவர்கவை ச டி மீட்ப ற்காக இந்திய கடற்பவட 

 னது சிறப்பு நீர்மூழ்கு ஆ ரவு கலமான INS நிரீக்ஷக்வக மங்களூரு 

கடற்கவரயில் நிறுத்தியுள்ைது. 

✓ அண்வமயில், சகரைாவில் பதிவு தேய்யப்பட்ட எந்திர மீன்பிடி படகில் 

தேன்ற ஒன்பது மீனவர்கள் காைாமல்சபாயினர். இந் ப்பிரச்ேவனயின் 

காரைமாக, இந்திய கடற்பவட சிறப்பு உபகரைங்கள் மற்றும் கடற்ப 

வட மூழ்காைர்கவைப் பயன்படுத்தி ஆழ்கடல் மூழ்கு  டவடிக்வககவை 

சமற்தகாண்டு வருகிறது. 

 

5. லாக்ஹீட் மார்டினுடன் இவணந்து இந்திய விமானப்பவடக்கு 

முதலாவது சலோன குண்டு துவளக்காத வாகனங்கவள வழங்கிய 

நிறுவனம் எது? 

அ) BEL 

ஆ) DRDO 

இ) அய ோக் யேேண்ட்  

ஈ) TATA யமோட்டோர்ஸ் 

✓ ஹிந்துஜா குழுமத்தின் மு ன்வம நிறுவனமான அசோக் சலலண்ட், 

மு ல் சலோன குண்டு துவைக்கா  வாகனங்கவை இந்திய வான் 

பவடக்கு வைங்கியுள்ைது. இந்  வாகனங்கள் அதமரிக்காவவச் ோர்ந்  

விண்தவளி மற்றும் பாதுகாப்பு த ாழில்நுட்ப நிறுவனமான லாக்ஹீட் 

மார்டினுடன் இவைந்து வடிவவமக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

6. ேமீப சேய்திகளில் இடம்சபற்ற, “MK-4482” என்றால் என்ன? 

அ) ஏவுகவை துவக்கி 

ஆ) வவரஸ் எதிர்ப்பு மருந்து  

இ) நீர்மூழ்கி கப்பல் 

ஈ) ஆளில்லா வான்வழி வாகனம் 

✓ ஓர் அண்வமய ஆய்வின்படி, ஒரு சோ வன வவரஸ்  டுப்பு மருந் ான 

MK-4482, SARS-CoV-2 ச ாய்த்த ாற்றுக்கு சிகிச்வேயளிக்கப்பட்ட 

தவள்தைலிகளின் நுவரயீரலில் வவரஸின் அைவவ குவறத்துள்ை ாக 

கூறப்படுகிறது. அதமரிக்க ச சிய சுகா ார நிறுவனத்தின் அறிவியலாைர் 

-கள் ச ச்ேர் கம்யூனிசகஷன்ஸ் இ ழில் இந்  ஆய்வவ தவளியிட்டனர்.  

✓ MK-4482,  ற்சபாது மனி ர்களில் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது 

வாய்வழி மருந் ாக வைங்கப்படுகிறது. இத் கவல்கள்மூேம் MK-4482 

சிகிச்வேயானது, தகாசரானா வவரோல் அதிக ஆபத்து ஏற்படுவவ க் 

குவறக்கக்கூடும் என்று த ரிகிறது. 

 

7. சதசிய அளவிலான பருவநிவல பாதிப்பு குறித்து விரிவான 

மதிப்பீட்டு அறிக்வகவய சவளியிடுகிற துவற எது? 

அ) சுற்றுச்சூைல் துவற 

ஆ) அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்பத் துவற  

இ) அணுவாற்றல் துவற 

ஈ) விண்தவளித் துவற 

✓ “ச சிய அைவிலான பருவநிவல பாதிப்பு குறித்து விரிவான மதிப்பீட்டு 

அறிக்வக” என்ற  வலப்பிலான அறிக்வகதயான்று அறிவியல் மற்றும் 

த ாழில்நுட்பத் துவறயால் தவளியிடப்படவுள்ைது. இந்தியா முழுவதும் 

உள்ை மாநிலங்கள் & மாவட்டங்களின் காலநிவலமாற்ற பாதிப்பு குறித்  

விரிவான ச சிய அைவிலான மதிப்பீட்வட இவ்வறிக்வக வைங்குகிறது.  

✓ அறிவியல் த ாழில்நுட்பத் துவற, வைர்ச்சி & ஒத்துவைப்புக்கான சுவிஸ் 

முகவம ஆகியவற்றின் உ வியுடன் இவ்வறிக்வக  யாரிக்கப்பட்டது. 

 

8. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குற்றச்சேயல்களுக்கு தண்டவன வழங்கு 

-வதற்காக ‘ஈசகாவேட்’ மசோதாவவ உருவாக்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) தஜர்மனி 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) நியூசிலாந்து 

ஈ) பிசரஸில் 

✓ சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புச் தேயல்கவைத்  ண்டிக்க முற்படும் “சுற்றுச்சூைல் 

குற்றத்வ ” அமல்படுத்தும் மய ோதவை உருவாக்க பிரான்ஸின் ச சிய 

ேட்டமன்றம் அண்வமயில் ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது. ஆதறான்வற மாசுபடு 

-த்து ல்சபான்ற ச சிய அைவில் சுற்றுச்சூைல் பாதிப்பு ஏற்படும் மிகசமா 

-ேமான நிகழ்வுகளுக்கு இந்  மசோ ா பயன்படுத் ப்படும்.  
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✓ சுற்றுச்சூைலுக்கு சகடுவிவைவிக்கும் ஒரு குற்றம் உயிருக்கு ஆபத்வ  

விவைவிக்கும் வவகயில்  ண்டவனக்குரிய ாகும். 

 

9.மூவளயின் அளவவ அதிகரிக்கவும் குவறக்கவும் திறன்சகாண்ட 

முதல் உயிரினம் எது? 

அ) இந்திய குதிக்கும் எறும்பு  

ஆ) சிங்கவால் குரங்கு 

இ) இந்திய கானமயில் 

ஈ) ஆலிவ் ரிட்லி ஆவம 

✓ இந்திய குதிக்கும் எறும்புகள் அ ன் மூவைவய கிட்டத் ட்ட 20 ே வீ  

அைவுக்கு சுருக்கி அ ன் உடவல இனப்தபருக்கம் தேய்ய  யார் தேய்கிற 

-து என அண்வமயில் அறிவியலாைர்கள் கண்டறிந்துள்ைனர். இந்  

ஆய்வின்படி, எறும்பு அ ன் மூவையின் அைவவ அ ற்கடுத்  வாரங்களி 

-ல் மீண்டும் அதிகரிக்கக்கூடும். 

✓ மூவையின் அைவவ அதிகரிக்கும் மற்றும் குவறக்கும் திறன்தகாண்ட 

மு ல் பூச்சியினம் இதுைோகும். ச னீ உள்ளிட்ட பிற பூச்சிகள் அவற்றின் 

மூவையின் அைவவ அதிகரிக்கும் திறன் தகாண்ட ாகும். 

 

10. உலகின் முதல் மலிவான மற்றும் நீடித்து உவழக்கக்கூடிய 

நலவாழ்வு தயாரிப்வப, ‘டியூச ாகீ சீரிஸ்’ என்ற சபயரில் உருவாக்கி 

உள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) IISc, தபங்களூர் 

ஆ) IIT வை ராபாத்  

இ) IIT தமட்ராஸ் 

ஈ) NIT வாரங்கல் 

✓ மத்திய கல்வி அவமச்ேர் இரசமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, உலகின் 

மு ல் மலிவான மற்றும் நீடித்து உவைக்கக்கூடிய  லவாழ்வு  யாரிப் 

-வப, ‘டியூசராகீ சீரிஸ்’ என்ற தபயரில் அறிமுகப்படுத்தினார்.  

✓ IIT வை ராபாத் ஆராய்ச்சியாைர்கைால் இந்   லவாழ்வு  யாரிப்பு உரு 

-வாக்கப்பட்டுள்ைது. இப்புதுவமயான மற்றும் நீடித்து உவைக்கக்கூடிய 

த ாழில்நுட்பங்கள் COVID-19 பரவவல எதிர்த்து உருவாக்கப்பட்டது. 

 


1. 70 சகாடி ஸ்புட்னிக்-வி  டுப்பூசிகள்: 6 இந்திய நிறுவனங்கள்  யாரிப்பு 

ஆண்டுச ாறும் எழுபது சகாடி ஸ்புட்னிக்-வி  டுப்பூசிகவை ஆறு இந்திய 

நிறுவனங்கள்  யாரிக்கவுள்ை ாக மத்திய அரசு த ரிவித்துள்ைது.  

இதுத ாடர்பாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்ப அவமச்ேகத்தின் 

கீழ் தேயல்படும் உயிரித ாழில்நுட்பத் துவற தேயலர் சரணு ஸ்வருப் 

கூறியது: 

 ற்சபாது மூன்று கசரானா  டுப்பூசிகள் இந்தியாவில் அவேரகால பயன்பா 

-ட்டுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைன. இவவ விர பாரத்பசயாதடக்கின் மூக்கு 

வழியாக தேலுத்தும்  டுப்புமருந்து, வைடஸ் கடிலா, பசயாஇ, தஜசனாவா 

நிறுவனங்களின்  டுப்பூசிகள் பல்சவறு கட்ட பரிசோ வனகளில் உள்ை 

-ன. அவற்வற உருவாக்கும் ஆரம்பகட்டப்பணிகளின்சபாது அந்  நிறுவ 

-னங்களுக்கு மத்திய உயிரித ாழில்நுட்பத்துவற ஆசலாேவனகள், த ா 

-ழில்நுட்பம் மற்றும் நிதியு வி வைங்கியது. அந் த்  டுப்பூசி மருந்துகளின் 

 ற்சபாவ ய பணிகளுக்கு சுமார் `400 சகாடி நிதியு விவய மத்திய 

அரசு வைங்குகிறது. 

அந் த்  டுப்பூசி மருந்துகவை மா ந்ச ாறும் 1.5 சகாடி மு ல் 2 சகாடி 

அைவில்  யாரிக்கும் வி மாக ஏற்கனசவ உற்பத்தித்திறன் சமம்படுத் ப்ப 

-ட்டுள்ைது. அவற்றுக்கு ஒப்பு ல் கிவடத் வுடன், அந் த்  டுப்பூசி மருந்துக 

-வை பயன்பாட்டுக்கு தகாண்டுவரமுடியும். ரஷியா உருவாக்கியுள்ை 

ஸ்புட்னிக்-வி கசரானா  டுப்பூசிவய ஆண்டுச ாறும் 70 சகாடி அைவில் 

6 இந்திய நிறுவனங்கள்  யாரிக்கவுள்ைன என்று த ரிவித் ார். 

 

 

 

2. இந்தியாவில் தினேரி 7,500 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி: மத்திய 

அரசு 

இந்தியாவில் தினேரி 7,500 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி தேய்யப்படு 

-வ ாகவும், அதில் 6,600 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் மருத்துவப் பயன்பாட்டுக் 

-காக மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தேய்யப்படுவ ாகவும் மத்திய அரசு 

த ரிவித்துள்ைது. தில்லியில் மத்திய சுகா ாரத் துவற தேயலர் இராசஜஷ் 

பூஷன், NITI ஆசயாக் உறுப்பினர் (சுகா ாரம்) VK பால் ஆகிசயார் கூட்டாக 

தேய்தியாைர்கவை ேந்தித் னர். அப்சபாது சுகா ாரச் தேயலர் இராசஜஷ் 

பூஷன் கூறியது: 

த ாழிற்துவறகளில் ஒன்பது துவறகவைத் விர இ ர துவறகளின் பயன் 

-பாட்டுக்காக ஆக்சிேன் விநிசயாகிக்க  ற்சபாது  வடவிதிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இ ன்மூலம் மருத்துவபயன்பாட்டுக்கு கூடு லாக ஆக்சிேன் விநிசயாகிக்க 

முடியும். இந்தியாவில் தினேரி 7,500 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன்  யாரிக்கப்ப 

-டுகிறது. இதில் 6,600 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் மருத்துவப் பயன்பாட்டுக் 

-காக மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தேய்யப்படுகிறது என்று த ரிவித் ார். 

 

3. பிரான்ஸிலிருந்து இந்தியா வரும் சமலும் 4 ரசபல் சபார் விமானங்கள்: 

விமானப்பவடத்  ைபதி பத ைரியா தகாடியவேத்து அனுப்பி வவப்பு 

பிரான்ஸ்  ாட்டிலிருந்து ஐந் ாவது  வவையாக  ான்கு ரசபல் சபார் 

விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு அனுப்பிவவக்கப்பட்டுள்ைன. பிரான்ஸின் 

தமரிக்சனக்-சபார்டியாக்ஸ் விமானப்பவடத் ைத்தில்  டந்  நிகழ்ச்சியில், 

அங்கு ஐந்து  ாள் பயைமாக தேன்றுள்ை இந்திய விமானப்பவடத் ைபதி 

RKS பத ைரியா பங்சகற்று விமானங்கவை தகாடியவேத்து இந்தியா 

அனுப்பிவவத் ார். 

பிரான்ஸ்  ாட்டின் டஸ்ைால்ட் ஏவிசயஷன் நிறுவனத்திடம் இருந்து 36 

அதி வீன ரசபல் சபார் விமானங்கவை வாங்க கடந்  2016ஆம் ஆண்டு 

இந்தியா ஒப்பந் ம் சமற்தகாண்டது. ̀ 59,000 சகாடியில் இந்  விமானங்க 

-வை வாங்க ஒப்பந் ம் தேய்யப்பட்டது. அ ன்படி, இதுவவர 14 ரசபல் 

சபார் விமானங்கவை அந்  நிறுவனம் இந்தியாவிடம் ஒப்பவடத்துள்ைது. 

இப்சபாது சமலும்  ான்கு விமானங்கள் வைங்கப்பட்டுள்ைன. 

 

4. சவைாண் தபாருள்கள் ஏற்றுமதி 16.88 ே வீ ம் அதிகரிப்பு 

கடந்  2020-21ஆம் நிதியாண்டில் பிப்ரவரி மா ம் வவர, இந்தியாவின் 

சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்கள் ஏற்றுமதி 16.88% அதிகரித்துள்ை ாக, 

மத்திய சவைாண் அவமச்ேகம் த ரிவித்துள்ைது. இதுகுறித்து அந்  

அவமச்ேகம் தவளியிட்ட அறிக்வகயில் கூறப்பட்டிருந் து: கடந்  2020ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் மு ல்  டப்பாண்டு பிப்ரவரி வவரயிலான காலகட்டத்தில் 

`2.74 இலட்ேம் சகாடி மதிப்பிலான சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்கள் 

ஏற்றுமதி தேய்யப்பட்டுள்ைன. 

கடந்  ஆண்டு இச  காலகட்டத்தில் `2.31 இலட்ேம் சகாடி மதிப்பிலான 

தபாருள்கள் ஏற்றுமதி தேய்யப்பட்டன. அ ாவது, சவைாண் உற்பத்திப் 

தபாருள்களின் ஏற்றுமதி 16.88% அதிகரித்துள்ைது. 

இச சபான்று, அச  காலகட்டத்தில் சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்களின் 

இறக்குமதி 3 ே வீ ம் அதிகரித்துள்ைது. கடந்  ஆண்டு `1,37,014 சகாடி 

மதிப்பிலான சவைாண் தபாருள்கள் இறக்குமதி தேய்யப்பட்ட நிவலயில், 

இந்  ஆண்டில் `1,41,034 சகாடியாக அதிகரித்துள்ைது. கசரானா த ாற்று 

பரவலால் பல்சவறு துவறகள் பாதிக்கப்பட்ட சபாதிலும், சவைாண் துவற 

வர்த் கம் `93,097.76 சகாடியிலிருந்து `1,32,579.69 சகாடியாக அதிகரி 

-த்துள்ைது. 

பல ஆண்டுகைாக அதிக அைவிலான சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்கவை 

ஏற்றுமதி தேய்து, வர்த் க உபரி நிவலவய இந்தியா த ாடர்ந்து  க்க 

வவத்துக்தகாண்டு வருகிறது. கசரானா த ாற்று பரவல் காலகட்டத்தில் 

கூட, உைவுப்தபாருள்கள் விநிசயாகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்ப  

-ற்காக, இந்தியா த ாடர்ந்து உைவுப் தபாருள்கவை ஏற்றுமதி தேய்து 

வந் து என்று அந்  அறிக்வகயில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

5. வபங்குடில் வாயு தவளிசயற்றத்வ  55% குவறக்க ஐசராப்பிய 

யூனியன் ஒப்பு ல் 

வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் வபங்குடில் வாயுக்களின் தவளிசயற்றத் 

-வ  55% குவறக்க ஐசராப்ய யூனியன்  ாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ைன. 

இதுகுறித்து ஐசராப்பிய ஆவையத்  வலவர் உர்சுலா சவான்தடர் 

சலயன் கூறிய ாவது: வரும் 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் காற்றிலிருந்து 

அகற்றப்படும் வபங்குடில் வாயுக்களின் அைவுக்கும் காற்றில் கலக்கப்படும் 

 

 



         

    

அந்  வவக வாயுக்களின் அைவுக்கும் இவடசய சவறுபாடில்லாமல் 

தேய்வ ற்கான எங்கைது வாக்குறுதி,  ற்சபாது ேட்டப்பூர்வமாகியுள்ைது. 

இந்  இலக்வக எட்டுவ ற்கு ஐசராப்பிய யூனியன் உறுப்பு ாடுகளும் 

ஐசராப்பிய  ாடாளுமன்றமும் ஒப்பு ல் அளித்துள்ைன. மு ற்கட்டமாக, 

வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் காற்றில் வபங்குடில் வாயுக்களின் அைவவ 

கடந்  1990ஆம் ஆண்டில் இருந் வ விட 55 ே வீ ம் குவறப்ப ற்கும் 

உறுப்பு ாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ைன என்றார் அவர். 

பூமி கடுங்குளிரில் உவறந்து சபாகாமல், அதில் பசுவமத்  ாவரங்களும் 

பிற உயிரினங்களும் வாழ்வ ற்சகற்ற தவப்பத்வ  ஏற்படுத்தித்  ரும் 

கரியமில வாயு, மீத்ச ன், வ ட்ரஸ் ஆக்வேடு, ஓசோன் வாயு ஆகியவவ 

வபங்குடில் வாயுக்கள் என்றவைக்கப்படுகின்றன. இந்  வாயுக்களின் 

விகி ம், த ாழிற்புரட்சி காரைமாக வளிமண்டலத்தில் அதிகரித்து வருகிற 

-து. இ ன் காரைமாக புவியின் தவப்பம் அதிகரித்து, வளிமண்டலத்தின் 

சுைற்சிப் சபாக்கில் மாற்றம் ஏற்பட்டு வறட்சி, அனல்காற்று, காட்டுத்தீ, பனிப் 

பாவறகள் உருகி கடல்மட்டம் அதிகரித் ல், அதீ  மவை, புயல், தவள்ைம் 

சபான்ற இயற்வகப் சபரிடர்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. 

‘பருவநிவல மாற்றம்’ என்றவைக்கப்படும் இந் ப் பிரச்ேவனவயத் தீர்ப்ப  

-ற்காக ேர்வச ே  ாடுகள் பிரான்ஸ்  வல கர் பாரீஸில் கடந்  2015ஆம் 

ஆண்டு ஒப்பந் ம் சமற்தகாண்டன. அதில், இந் ப் பிரச்ேவனக்குக் காரை 

-மான கரியமிலவாயு தவளிசயற்றத்வ க் குவறத்துக்தகாள்ைசவண்டிய 

அவசியத்வ  உலக  ாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டன. இதுத ாடர்பான ேர்சவ ே 

முயற்சியின் ஒருபகுதியாக, அதமரிக்க அதிபர் சஜா வபடன்  வலவமயில் 

சுமார் 40  ாடுகள் பங்சகற்கும் ேர்வச ே பருவநிவல மா ாடு வரும் ஏப். 

22 மற்றும் 23’இல்  வடதபறவிருக்கிறது. அ ற்கு முன்ன ாக, ஐசராப்பிய 

யூனியன்  ாடுகள் இந்  ஒப்பந் த்வ  சமற்தகாண்டுள்ைன. 

 

6. ராம்சகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவனத்துக்கு விருது: 

ராம்சகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் அரியலூர் ஆவலக்கு இந்தியா உச்ே 

த ாழில்ோர் சுகா ார மற்றும் பாதுகாப்பு விருதுகள்-2020 ோர்பில் 

‘ ங்கரகம்’ விருது வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

7. தபண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புைர்வு கருத் ரங்கு: கல்லூரிகளில் 

 டத்  UGC உத் ரவு 

பல்கவலக்கைக மானியக்குழு (UGC) தேயலர் ரஜ்னிஸ் வஜன், அவனத்து 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பிய சுற்றறிக்வக விவரம்: மத்திய 

 ாடாளுமன்ற நிவலக்குழுவின் 230ஆவது அறிக்வகயில், தபண்கள் மற் 

-றும் குைந்வ களுக்கு எதிரான குற்றங்கவைத்  டுப்ப ற்காக பல்சவறு 

பரிந்துவரகள் வைங்கப்பட்டுள்ைன. 

அந்  வழிகாட்டு ல்கவை  ாடு முழுவதும் உள்ை பல்கவலக்கைகங்கள், 

கல்லூரிகள் அவசியம் பின்பற்ற சவண்டும். பாலின ேமத்துவம், தபண்கள் 

உடல் லன், அதிகாரப்பகிர்வு, பாதுகாப்பு,  வலவமப்பண்பு உள்ளிட்ட 

அம்ேங்கவை பாடத்திட்டத்தில் கூடு லாக இவைக்க சவண்டும். 

அச சபால, தபண்களிடம் மரியாவ யாகவும், கண்ணியத்துடனும்  டந்து 

தகாள்வது குறித்து ‘தபண்கள் பாதுகாப்பு’ என்ற  வலப்பில் இவையவழி 

-யில் கருத் ரங்குகவை  டத் சவண்டும். இதுத ாடர்பாக எடுக்கப்பட்ட 

 டவடிக்வககவை அறிக்வகயாக  யாரித்து UGC’க்கு அனுப்பிவவக்க 

சவண்டும். இவ்வாறு சுற்றறிக்வகயில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

8. கசரானா வவரஸ் த ாற்றுக்கான  டுப்பூசிவய அதிகம் வீைாக்கும் 

மாநிலங்கள்:  மிழ் ாடு மு லிடத்தில் உள்ை ாக RTI மூலம் அம்பலம் 

 டுப்பூசிவய மாநிலங்கள் அதிக அைவில் வீைாக்கி வருவ ாக  கவல் 

அறியும் உரிவமச் ேட்டம் (RTI) மூலம் த ரியவந்துள்ைது. இதில்  மிழ் ாடு 

மு லிடத்தில் உள்ைது. உலக  ாடுகளில் கசரானா வவரஸ் பாதிப்பு இந்தி 

-யாவில் ான் மிகசமாேமாக உள்ைது.  ாள்ச ாறும் சுமார் 2 லட்ேத்துக்கும் 

அதிகமாசனாருக்கு கசரானா பாதிப்பு உறுதிதேய்யப்படுகிறது. 

கசரானா பாதிப்பில்  ான்காம் இடம்: இந்நிவலயில் கசரானா பாதிப்பில் 

 மிழ் ாடு 4ஆவது இடத்தில் உள்ைது. பல மாநிலங்களில் கசரானா கால 

கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத் ப்பட்டுள்ைன. சில மாநிலங்களில் இரவு ச ர 

ஊரடங்கு அமல்படுத் ப்பட்டுள்ைது. மகாராஷ்டிராவில் பதிவனந்து  ாட்கள் 

முழு ஊரடங்கும், தில்லியில் ஆறு  ாட்களுக்கு ஊரடங்கும் அமல்படுத் ப்ப 

-ட்டுள்ைது. கசரானா அதிகம் உள்ை மாநிலங்களில் கசரானா வவரஸ் 

 டுப்பூசிகளும் அதிக அைவில் சபாடப்பட்டு வருகின்றன. 

ஆனால் பல்சவறு மாநிலங்களில் கசரானா  டுப்பூசிகளுக்கு பற்றாக்குவற 

இருப்ப ாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ைன. இந்நிவலயில் மாநிலங்கள் அதிக 

அைவில் கசரானா  டுப்பூசிகவை வீைாக்கி வருவ ாக RTIமூலம் த ரிய 

-வந்துள்ைது. குறிப்பாக இவ்வரிவேயில் தமிழ்நோடு மு லிடத்தில் உள்ைது. 

சுமார் 12 சகாடி  டுப்பூசி சடாஸ்கள் மாநிலங்களில் விநிசயாகம் தேய்யப்ப 

-ட்டுள்ைன. இதில் 44 லட்ேம் சடாஸ்கள் மாநிலங்கைால் வீைாக்கப்பட் 

டுள்ைன. வீைாக்கப்பட்ட சடாஸ்களில்  மிழ் ாடு 12.10 ே வீ த்துடன் 

மு லிடத்தில் உள்ைது. 

ைரியாைா 9.74 ே வீ த்துடன் இரண்டாவது இடத்திலும், பஞ்ோப் 8.12 

ே வீ த்துடன் 3ஆவது இடத்திலும், மணிப்பூர் 7.8 ே வீ த்துடன் 4ஆவது 

இடத்திலும், த லங்கானா 7.5 ே வீ த்துடன் 5ஆம் இடத்திலும் உள்ைன. 

கடந்  11ஆம் ச தியுடன் முடிவவடந்  காலத்தில் இவ்வைவு  டுப்பூசி 

சடாஸ்கள் வீைாக்கப்பட்டுள்ை ாகத் த ரியவந்துள்ைது. 

சகரைா, சமற்கு வங்கம், ஹிமாச்ேல பிரச ேம், மிசோரம், சகாவா, டாமன் & 

வடயூ, அந் மான் மற்றும் நிசகாபார் தீவுகள், லட்ேத்தீவுகளில்  டுப்பூசிகள் 

குவறந்  அைவில் வீைாக்கப்பட்டுள்ைன. இ னிவடசய  டுப்பூசி மருந்து 

உற்பத்திக்காக சீரம் நிறுவனத்துக்கு `3,000 சகாடியும், பாரத் பசயாதடக் 

நிறுவனத்துக்கு `1,500 சகாடியும் மத்திய அரசு வைங்கியுள்ைது. 

 


