
         

    

1. “மரண தண்டனை குறித்த உலகளாவிய ஆய்வு” அறிக்னகனய 

வெளியிட்டுள்ள அனமப்பு எது? 

அ) ILO 

ஆ) பன்னாட்டு மன்னிப்பு அவை  

இ) NHRC 

ஈ) பன்னாட்டு நீதிமன்றம் 

✓ பன்னாட்டு மன்னிப்பு அவை தனது ைருடாந்திர அறிக்வையான “மரண 

தண்டவன குறித்த உலைளாவிய ஆய்வு” என்பவத வைளியிட்டுள்ளது.  

✓ இந்த அறிக்வையின்படி, ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் உலைளாவிய மரண 

தண்டவனைளின் எண்ணிக்வையில் ஒட்டுவமாத்தமாக சரிவு ைாணப்ப 

-டுகிறது. ஆனால் சில நாடுைள் மரணதண்டவனைவள அதிைரித்துள்ள 

-ன. இந்த அறிக்வையின்படி, சீனா, உலகில் அதிகம் மரணதண்டவன 

விதிக்கும் நாடாை ைருதப்படுகிறது. 

 

2. வதாடங்கிடு இந்தியா வினத நிதியத்துக்கு எவ்ெளவு நிதி ஒதுக்கீ 

-டு வெய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) `145 கைாடி 

ஆ) `500 கைாடி 

இ) `945 கைாடி  

ஈ) `2000 கைாடி 

✓ வதாடங்கிடு இந்தியா விவத நிதியத்வத மத்திய ைர்த்தை அவமச்சர் 

பியூஷ் கைாயல் அதிைாரப்பூர்ைமாை வைளியிட்டார். இந்த நிதியத்துக்ைாை 

`945 கைாடி நிதி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓ இதன்மூலம், நாட்டில், 3600’க்கும் கமற்பட்ட துளிர் நிறுைனங்ைளுக்கு 

நன்வம கிவடக்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. கமலும் இது, அடுக்கு-

2 மற்றும் 3 நைரங்ைளில் துளிர் நிறுைன சூழலவமப்வப அதிைரிக்கும் 

என்று எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

 

3. வெகைண்ணா வித்யா தீவெைா திட்டம் வெயல்படுத்தப்படுகிற 

மாநிலம் எது? 

அ) வதலங்ைானா 

ஆ) ஆந்திர பிரகதசம்  

இ) ஒடிஸா  

ஈ) ைர்நாடைா 

✓ ஆந்திர பிரகதச மாநில அரசு வெைனண்ணா வித்யா தீகைனா திட்டம் 

என்ற திட்டத்வத வசயல்படுத்தி ைருகிறது. இதன்கீழ், மாணைர்ைளுக்கு 

உயர்ைல்விவயத் வதாடர நிதியுதவி ைழங்ைப்படுகிறது. அண்வமயில், 

அம்மாநில முதலவமச்சர் YS வெைன் கமாைன் வரட்டி, 10.88 இலட்சம் 

தாய்மார்ைளின் ைங்கிக் ைணக்குைளுக்கு, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் முதல் 

தைவண ைல்வி ைட்டணத்வத வைப்பு வைத்தார். 

 

4. பன்ைாட்டு எரிெக்தி முகனமயின் தனலனமயிடம் அனமந்துள்ள 

இடம் எது? 

அ) ைாஷிங்டன் 

ஆ) வெனீைா 

இ) பாரிஸ்  

ஈ) புது தில்லி 

✓ பிரான்ஸின் பாரிவஸ தவலவமயிடமாைக்வைாண்ட பன்னாட்டு எரிசக்தி 

முைவம, அண்வமயில் அறிக்வைவயான்வற வைளியிட்டது. அது, உலவை 

-ங்கிலும் எரிசக்தி வதாடர்பான ைரியமிலைாயு (CO2) உமிழ்வு, 2021ஆம் 

ஆண்டில் சுமார் 1.5 பில்லியன் டன் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளதாை கூறுகி 

-றது. 2010ஆம் ஆண்டிற்குப்பிறகு ைரியமிலைாயு உமிழ்வின் மிைப்வபரிய 

அதிைரிப்பாை இது ைருதப்படுகிறது. 

 

5. இந்தியாவின் முதல் ‘ஆக்ஸிென் எக்ஸ்பிரஸ்’, எந்த மாநிலத்திற்கு 

ஆக்ஸிெனைக் வகாண்டுவென்றது? 

அ) உத்தர பிரகதசம் ஆ) மைாராஷ்டிரா  

இ) அஸ்ஸாம்  ஈ) ஹரியானா 

✓ நாட்டின் முதல் ‘ஆக்ஸிென் எக்ஸ்பிரஸ்’, மைாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு 

ஆக்ஸிெவன ைழங்குைதற்ைாை ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து புறப்பட்டுச் 

வசன்றது. COVID வதாற்றுகநாயால் மைாராஷ்டிர மாநிலத்தில் திடீவரன 

ஆக்ஸிென் கதவை அதிைரித்தவத வதாடர்ந்து மத்திய இரயில்கையால் 

இயக்ைப்படும் Ro-Ro (roll-on, roll-off) கசவை, விசாைப்பட்டினம் எஃகு 

ஆவலயிலிருந்து ஆக்ஸிெவன எடுத்துச்வசன்றது. 

 

6. “2020ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய காலநினலயின் நினல” என்ற 

தனலப்பிலாை அறிக்னகனய வெளியிட்ட அனமப்பு எது? 

அ) உலை ைங்கி 

ஆ) பன்னாட்டுச் வசலைாணி நிதியம் 

இ) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி 

ஈ) ஐக்கிய நாடுைள் அவை  

✓ ஐநா அவை, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிற்ைான உலைளாவிய ைாலநிவல 

அறிக்வைவய வைளியிட்டுள்ளது. ைடந்த ஆண்டு இந்தியா-ைங்ைகதசம் 

எல்வலயில் நிலச்சரிவை ஏற்படுத்திய ஆம்பன் சூறாைளி, ைட இந்தியப் 

வபருங்ைடலில் பதிைான மதிப்புமிக்ை வைப்பமண்டல சூறாைளி என்று 

அவ்ைறிக்வை கூறியுள்ளது. இது பாதிக்ைப்பட்ட நாடுைளில் 14 பில்லியன் 

டாலர் வபாருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

7. உலக வபாருளாதார மன்றத்தின் உலகளாவிய ‘ஆற்றல் மாற்றம் 

குறியீட்டில்’ இந்தியாவின் தரநிலை என்ை? 

அ) 74  

ஆ) 84 

இ) 94 

ஈ) 104 

✓ உலை வபாருளாதார மன்றம் சமீபத்தில் உலைளாவிய ‘ஆற்றல் மாற்றம் 

குறியீட்வட’ வைளியிட்டது. நாடுைளின் எரிசக்தி அவமப்புைளின் தற்கபா 

-வதய வசயல்திறன் மற்றும் பாதுைாப்பான மற்றும் நிவலயான எரிசக்தி 

அவமப்புைளுக்கு மாறுைதற்ைான அைற்றின் தயார்நிவல ஆகியைற்றின் 

அடிப்பவடயில் இந்தக்குறியீடு 115 வபாருளாதாரங்ைவள தரைரிவசப்படுத் 

-தியுள்ளது. முந்வதய ஆண்வடவிட இந்தியா இரு இடங்ைள் முன்கனறி 

74ஆைது இடத்வதப் பிடித்துள்ளது. கமலும், அவனத்து முக்கிய அளவுரு 

-க்ைளிலும் இந்தியா முன்கனறியுள்ளது. 

✓ ஆற்றல் மாற்றம் குறியீட்டில் வதாடர்ச்சியாை 3ஆைது ஆண்டாை சுவீடன் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. அடுத்தடுத்த இடங்ைளில் சுவிச்சர்லாந்து மற்றும் 

பின்லாந்து ஆகிய நாடுைள் இடம்வபற்றுள்ளன. 

 

8. அண்னமச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, FACT கிளர்ச்சிக் குழுவுடன் 

வதாடர்புனடய நாடு எது? 

அ) சூடான் 

ஆ) சாட்  

இ) ஆப்ைானிஸ்தான் 

ஈ) வநஜீரியா 

✓ FACT கிளர்ச்சிக் குழுைானது 2016ஆம் ஆண்டில் உருைாக்ைப்பட்டது. 

அதிபர் இட்ரிஸ் வடபிவய பதவியிலிருந்து தூக்கிவயறியும் கநாக்ைத்துடன் 

இந்தக்குழு சமீபத்தில் சாட் நைருக்குள் நுவழந்ததாைக் கூறப்படுகிறது. 

வடபி மீண்டும் கதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டதாை அறிவிக்ைப்பட்ட ஒருநாள் ைழித்து, 

கிளர்ச்சியாளர்ைளுக்கு எதிரான கபாரின்கபாது ஏற்பட்ட ைாயங்ைளால் 

வடபி இறந்துவிட்டதாை அந்நாட்டு இராணுைம் அறிவித்தது. 

 

9. ‘காஸ்மிக் வராஸ்’ ெடிெத்திலாை அளெளாவும் விண்மீன் திரள் 

‘Arp 273’இன் படத்னத வெளியிட்ட விண்வெளி நிறுெைம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) JAXA 

இ) ROSCOSMOS 

ஈ) NASA  

✓ அண்வமயில் NASA, ‘ைாஸ்மிக் கராஸ்’ ைடிைத்திலான அளைளாவும் 

விண்மீன் திரளான ‘Arp 273’இன் நிழற்படத்வத வைளியிட்டுள்ளது.  
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✓ இந்த நிழற்படம், NASA’இன் ஹப்பிள் விண்வைளி வதாவலகநாக்கியின் 

அதிைாரப்பூர்ை இன்ஸ்டாகிராம் பக்ைத்தில் பகிரப்பட்டுள்ளது. இந்த நிழற் 

படத்தில், சுருள் ைடிை விண்மீன் திரள்ைளின் குழு, கராொவை ஒத்த 

ைடிைத்வத உருைாக்குகிறது. விண்மீன் திரள்ைளாலான இந்த அவமப்பு 

ஆண்ட்கராவமடா கபரவடயிலிருந்து சுமார் 300 மில்லியன் ஒளியாண் 

-டுைள் வதாவலவில் அவமந்துள்ளது. 

 

10. நடப்பாண்டு (2021) புவி நாளுக்காை கருப்வபாருள் என்ை? 

அ) Covid and Climate Change 

ஆ) Restore Our Earth  

இ) One Earth 

ஈ) Earth is our asset 

✓ ஏப்.22 அன்று உலைம் முழுைதும் புவி நாள் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. சுற்றுச் 

சூழல் பாதுைாப்புக்கு ஆதரைாை உலைம் முழுைதும் வைாண்டாடப்படும் 

ஒரு பன்னாட்டு நிைழ்ைாகும் இந்தச் சிறப்பு நாள். நடப்பாண்டு (2021) 

ைரும் இந்நாள், இந்நாளின் 51ஆைது ஆண்டு நிவறவைக் குறிக்கிறது.  

✓ “Restore Our Earth” என்பது நடப்பாண்டு (2021) ைரும் இந்நாளுக்ைான 

ைருப்வபாருளாகும். ஐநா அவை ஏப்ரல்.22’ஐ ‘சர்ைகதச தாய்பூமி நாள்’ 

என்று அறிவித்துள்ளது. 

 


1. மாநில வமாழிைளில் புதிய ைல்விக் வைாள்வை: தமிழ் புறக்ைணிப்பு 

கதசிய ைல்விக்வைாள்வையின் உள்ளூர் வமாழிைளுக்ைான வமாழிவபயர்ப் 

-வப 17 வமாழிைளில் மத்திய ைல்வி அவமச்சைம் வைளியிட்டுள்ளது. இதில் 

தமிழ்வமாழிவபயர்ப்பு இடம்வபறவில்வல. கதசிய ைல்விக்வைாள்வை 1968ஆம் 

ஆண்டு முதன்முதலில் உருைாக்ைப்பட்டது. இவதத் வதாடர்ந்து 1976ஆம் 

ஆண்டு அரசியலவமப்புச் சட்டத்தின் 42ஆைது திருத்தத்தின்படி ைல்வி 

வபாதுப்பட்டியலில் கசர்க்ைப்பட்டது. இவதயடுத்து 1986, 1992ஆம் 

ஆண்டுைளில் ைல்விக்வைாள்வை திருத்தப்பட்டது. 

அதன்பின்னர் ைடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் TSR சுப்பிரமணியன் குழு ைல்விக் 

வைாள்வையில் சில திருத்தங்ைள் வசய்து தாக்ைல் வசய்தது. இதற்கிவடகய 

2019ஆம் ஆண்டு ைஸ்தூரி ரங்ைன் ைல்விக் குழு தாக்ைல் வசய்த ைல்விக் 

வைாள்வைவய அடிப்பவடயாை வைத்து ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் புதிய 

ைல்விக்வைாள்வை உருைாக்ைப்பட்டது. இதற்கு மத்திய அவமச்சரவை, 

ைடந்த ஆண்டு ெூவல 29ஆம் கததி ஒப்புதல் அளித்தது. இது தற்கபாது 

நாடு முழுைதும் அமல்படுத்தப்பட்டு ைருகிறது. 

புதிய ைல்விக்வைாள்வையின்படி 10+2 என்ற பள்ளிப்பாடமுவற மாற்றப்பட் 

-டு, 5+3+3+4 என்ற அடிப்பவடயில் 3 முதல் 8 ையது, 8 முதல் 11 ையது, 11 

முதல் 14 ையது, மற்றும் 14-18 ையது ஆகிய மாணைர்ைளுக்ைாை பாடமு 

-வற மாற்றப்படும். மாணைர்ைளுக்குக் குவறந்தபட்சம் ஐந்தாம் ைகுப்பு 

ைவரயில், தாய்வமாழி, உள்ளூர் வமாழி, பிராந்திய வமாழி, பயிற்று 

வமாழியாை இருக்ை கைண்டும். 

பல்ைவலக்ைழைங்ைள் மற்றும் உயர்ைல்வி பயில விரும்பும் மாணைர்ைளுக் 

-கு வபாதுைான நுவழவுத்கதர்வு நடத்தப்படும். மாணைர்ைளின் பள்ளிப் 

பாடங்ைள் அளவு குவறக்ைப்படும். ஆறாம் ைகுப்பிலிருந்து மாணைர்ைள் 

வதாழிற்ைல்வி ைற்ை ஊக்ைப்படுத்தப்படுைார்ைள் என்பன உள்ளிட்ட 

பல்கைறு அம்சங்ைள் இதில் கூறப்பட்டுள்ளன. 

ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய வமாழிைளில் மட்டுகம கதசிய 

ைல்விக்வைாள்வை வைளியிடப்பட்டது. இதற்ைான பிராந்திய வமாழிவபயர்ப்பு 

-ைள் வைளியிடப்படும் என்று மத்திய அரசு வதரிவித்திருந்த நிவலயில், 

தற்கபாது 17 பிராந்திய வமாழிைளில் ைல்விக்வைாள்வை வமாழிவபயர்ப்பு 

வைளியாகியுள்ளது. ைன்னடம், மவலயாளம், வதலுங்கு, வைாங்ைணி, 

குெராத்தி, ைாஷ்மீரி, கநபாளி, ஒடியா, அசாமி, வபங்ைாலி, கபாகடா, மராத்தி, 

பஞ்சாபி, கடாக்ரி, வமதிலி, மணிப்புரி, சந்தாலி ஆகிய 17 வமாழிைளில் 

கதசிய ைல்விக்வைாள்வை வமாழிவபயர்க்ைப்பட்டு - 2020 என்ற 

இவணயதளத்தில் வைளியாகியுள்ளது. எனினும் இதில் தமிழ் வமாழிக்ைா 

-ன வமாழிவபயர்ப்பு இடம்வபறவில்வல. 

புதிய கதசிய ைல்விக்வைாள்வைவய அமல்படுத்த தமிழைத்தில் ைடுவமயா 

-ன எதிர்ப்புைள் இருந்துைரும் சூழலில் தற்கபாது அதன் வமாழிவபயர்ப்பில் 

கூட தமிழ்வமாழி இடம்வபறாதது சர்ச்வசவய ஏற்படுத்துைதாை அவமந்துள் 

-ளது. இதற்கு தமிழ் ஆர்ைலாா்ைள், ைல்வியாளர்ைள் ைண்டனம் வதரிவித்து 

-ள்ளனர். இதுகுறித்து மத்திய ைல்வி அவமச்சைம் உரிய நடைடிக்வை 

எடுத்து தமிழ் வமாழியிலும் கதசிய ைல்விக்வைாள்வை வைளியிடப்பட 

கைண்டும் என அைர்ைள் கைாரிக்வை விடுத்துள்ளனர். 

 

2. உச்சநீதிமன்ற புதிய தவலவம நீதிபதியாை NV ரமணா பதவிகயற்பு 

உச்சநீதிமன்றத்தின் தவலவம நீதிபதியாை N V ரமணா வபாறுப்கபற்றுக் 

வைாண்டார். உச்சநீதிமன்ற தவலவம நீதிபதியாை இருந்த கபாப்கடவின் 

பதவிக்ைாலம் முடிைவடந்த நிவலயில், N V ரமணா வபாறுப்கபற்றார்.  

ஆந்திர மாநிலத்வதச் கசர்ந்த ரமணா, ஆந்திர உயர்நீதிமன்றம், மத்திய 

மற்றும் மாநில நிர்ைாை தீர்ப்பாயங்ைளில் பணியாற்றியுள்ளார். கமலும், 

ைடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் ஆந்திர உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாைவும் 

நியமிக்ைப்பட்டார். இைருக்கு குடியரசுத்தவலைர் இராம்நாத் கைாவிந்த் 

பதவிப்பிரமாணம் வசய்துவைத்தார். அடுத்தாண்டு ஆை.26 ைவர ரமணா 

உச்சநீதிமன்ற தவலவம நீதிபதியாைச் வசயல்படுைார். 

 

3. ைகரானா தடுப்பூசி, ஆக்சிெனுக்கு சுங்ை ைரி விலக்கு: மத்திய அரசு 

நாட்டில் ைகரானா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிைரித்து ைரும் நிவலயில், 

ைகரானா தடுப்பூசி, மருத்துை ஆக்சிென் மற்றும் ைகரானா சிகிச்வச 

வதாடர்பான உபைரணங்ைளுக்கு சுங்ை ைரி விதிப்பிலிருந்து மத்திய அரசு 

விலக்ைளித்தது. நாட்டில் ஆக்சிென் வையிருப்வப அதிைரிப்பது வதாடர்பாை 

பிரதமர் கமாடி தவலவமயில் நவடவபற்ற ஆகலாசவன கூட்டத்தில் 

இதற்ைான முடிவு எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து அரசு வசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாைது: அதிைரித்து ைரும் 

கதவைவய பூர்த்தி வசய்யும் ைவையில் ஆக்சிென் மற்றும் ஆக்சிென் 

வதாடர்பான உபைரணங்ைளுக்கு மும்மாத ைாலத்துக்கு அடிப்பவட சுங்ை 

ைரி மற்றும் சுைாதார ைரியிலிருந்து முழு விலக்கு அளிப்பது என பிரதமர் 

தவலவமயிலான கூட்டத்தில் முடிவைடுக்ைப்பட்டது. இம்முடிவு உடனடியா 

-ை நவடமுவறக்கு ைருைதாைவும் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அதுகபால, இறக்குமதி வசய்யப்படும் ைகரானா தடுப்பூசிக்ைான சுங்ை ைரி 

-வயயும் மும்மாத ைாலத்துக்கு ரத்து வசய்ைது என்று முடிவைடுக்ைப்பட்டு, 

அந்த நவடமுவறயும் உடனடியாை அமலுக்கு வைாண்டுைரப்பட்டுள்ளது. 

இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்ைப்பட்ட முடிவின்படி, மீட்டருடன் கூடிய ஆக்சிென் 

வசலுத்தும் ைருவி, டியூப் மற்றும் இவணப்பு உபைரணங்ைள், ஆக்சிென் 

குப்பி, ைாயு நிரப்பும் உபைரணம், கசமிப்பு கடங்குைள், சிலிண்டர்ைள், 

கிவரகயாவெனிக் சிலிண்டர் மற்றும் கடங்குைள் உள்பட ஆக்சிென் வதாட 

-ர்பான 16 உபைரணங்ைளுக்கு சுங்ை ைரி மற்றும் சுைாதார ைரி விதிப்பில் 

இருந்து 3 மாதங்ைளுக்கு விலக்கு அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

கமலும் வசயற்வை சுைாசக் ைருவி (வைன்டிகலட்டர்) மற்றும் அதனுடன் 

வதாடர்புவடய பிற உபைரணங்ைளுக்கு இறக்குமதி ைரி மற்றும் சுைாதார 

ைரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்ைப்பட்டுள்ளது என்று அந்த வசய்திக்குறிப்பில் 

வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

வைளிநாடுைளிலிருந்து வைாண்டுைரப்படும் தடுப்பூசிைளுக்கு தற்கபாது 10% 

சுங்ை ைரி அல்லது இறக்குமதி ைரிவய மத்திய அரசு விதித்து ைருகிறது. 

ைரும் கம.1 கததி முதல் 18 ையதுக்கு கமற்பட்கடாருக்கு தடுப்பூசி 

வசலுத்தப்படவுள்ள நிவலயில், மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கும் இந்த ைரி 

விலக்கு வைளிநாட்டு தடுப்பூசிைள் குவறந்த விவலயில் கிவடப்பவதயும் 

தட்டுப்பாடின்றி தடுப்பூசி கிவடப்பவதயும் உறுதிப்படுத்தும். 

அண்வமயில், மத்திய அரசு அைசர ைால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளித்த 

ரஷியாவின் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிைள் இம்மாத இறுதியில் அல்லது 

அடுத்தமாதம் இந்தியா ைந்தவடயவுள்ளன. அதுகபால மாடர்னா, ொன்சன் 

& ொன்சன் உள்ளிட்ட தடுப்பூசி நிறுைனங்ைளும் அைற்றின் ைகரானா 

தடுப்பூசிைவள இந்தியாவில் அைசரைால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதிக்ை 

கைாரிக்வை விடுத்துள்ளன. இத்தவையச் சூழலில் மத்திய அரசு இந்த ைரி 

விலக்வை அறிவித்திருக்கிறது. 

முன்னதாை, ைகரானா பாதிக்ைப்பட்டைர்ைளுக்ைான சிகிச்வசக்கு அத்தியா 

-ைசியமான வரம்வடசிவிர் மருந்துக்கு இறக்குமதி ைரி விலக்வை மத்திய 

அரசு அளித்தது. அந்த மருந்து ஏற்றுமதிக்கும் தவட விதித்தது. 

 

4. இந்தியா-ஸ்வீடன் சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்பு திட்டத்தில் இவணந்தது 

அவமரிக்ைா 

சுற்றுச்சூழவலப் பாதுைாப்பதற்ைாை இந்தியாவும் ஸ்வீடனும் ஒருங்கிவண 

-ந்து வசயல்படுத்திைரும் திட்டத்தில் அவமரிக்ைா இவணந்தது.  

சுற்றுச்சூழவலப் பாதுைாக்கும் கநாக்கில் ‘வதாழிற்துவற மாற்றத்துக்ைான 

தவலவமத்துை குழு’ (லீட் இட்) என்ற திட்டத்வத இந்தியாவும் ஸ்வீடனும் 

 



         

    

இவணந்து வசயல்படுத்தி ைருகின்றன. அண்வமயில் அவமரிக்ைா சார்பில் 

நவடவபற்ற பருைைாலமாற்ற மாநாட்டில், லீட் இட் திட்டத்தில் இவணைதற் 

-கு அந்நாட்டு அதிபர் கொ வபடன் விருப்பம் வதரிவித்திருந்தார். இந்தத் 

திட்டத்தின் ைாயிலாை, சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்பு விைைாரத்தில் இந்தியாவுட 

-ன் இவணந்து வசயல்பட உள்ளதாை அைர் வதரிவித்தார். 

 

5. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருள்ைளின் ஏற்றுமதி 26% அதிைரிப்பு: 

மத்திய அரசு 

இந்தியாவின் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருள்ைள் ஏற்றுமதி 2020-21 

நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரைரிக்கு இவடப்பட்ட ைாலைட்டத்தில் 26.51% 

அதிைரித்துள்ளது என மத்திய அரசு வதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து ைர்த்தை 

அவமச்சைம் வைளியிட்ட புள்ளிவிைரத்தில் வதரிவித்துள்ளதாைது: ைகரானா 

கபரிடர் வதாடாா்பான பல்கைறு சைால்ைளுக்கிவடயிலும் 2020-21ஆம் 

நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் பிப்ரைரி ைவரயிலான 11 மாத ைாலைட்டத்தில் 

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருள்ைளின் ஏற்றுமதி 26.51% அதிைரித்து 

`43,798 கைாடிவய எட்டியுள்ளது. 

குறிப்பாை, பதப்படுத்தப்பட்ட ைாய்ைறிைள், பருப்பு ைவைைள், பழங்ைள், 

பழச்சாறுைள், நிலக்ைடவல, ஆல்ைஹால் பானங்ைள், பிண்ணாக்கு, 

அரவைப் வபாருள்ைள் உள்ளிட்டைற்றின் ஏற்றுமதி சிறப்பான அளவில் 

கமம்பட்டது. பதப்படுத்தப்பட்ட ைாய்ைறி மற்றும் ஆல்ைஹால் பானங்ைள் 

கபான்ற மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வபாருள்ைளின் ஏற்றுமதி ஏப்ரல்-பிப்ரைரி 

ைாலைட்டத்தில் 40 சதவீதத்துக்கும் கமல் ைளர்ச்சி ைண்டுள்ளது என 

அந்தப் புள்ளிவிைரத்தில் வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ஆக்சிென் கதவைக்கு 104-ஐ வதாடர்பு வைாள்ளலாம் – தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவிப்பு! 

தமிழ்நாட்டு மருத்துைமவனைள் ஆக்சிென் கதவைக்கு 104 என்ற அைசர 

எண்வண வதாடர்பு வைாள்ளலாம் என்று தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

மருத்துை ஆக்சிென் ைழங்ைல் வதாடர்பான சிக்ைல்ைவளத் தீர்க்ை, மருந்து 

ைட்டுப்பாட்டு இயக்குநரின்கீழ் 24 மணி கநரமும் இயங்கும் அவழப்பு 

வமயத்வத தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

7. புதிதாை 551 ஆக்ஸிென் உற்பத்தி வமயம் அவமக்ை பிரதமர் உத்தரவு 

நாடு முழுைதும் புதிதாை 551 ஆக்ஸிென் உற்பத்தி நிவலயங்ைவள 

அவமக்ை பிரதமர் உத்தரவிட்டுள்ளார். நாட்டில் ைகரானா இரண்டாமவல 

கைைமாை பரவிைரும் நிவலயில், ஆக்ஸிென் பற்றாக்குவறயால் பலர் 

உயிரிழந்து ைருகின்றனர். இந்நிவலயில், PM கைர்ஸ் நிதியிலிருந்து நாடு 

முழுைதும் உள்ள அவனத்து மாைட்ட அரசு மருத்துைமவனைளிலும் வமாத் 

-தம் 551 ஆக்ஸிென் உற்பத்தி நிவலயம் அவமக்ை கமாடி உத்தரவிட்டுள் 

-ளார். கமலும், இந்த நிவலயங்ைளில் உற்பத்தி வசய்யப்படும் ஆக்ஸிென் 

அந்த மாைட்டத்தில் உள்ள பிற மருத்துைமவனைளுக்கு ைழங்ைப்படும் 

எனத் வதரிவித்துள்ளனர். 

 

8.‘அஸ்ட்கராசாட்’ வசயற்வைக்கைாள் தரவுைவளப்வபற விண்ணப்பிக்ைலாம் 

நாடு முழுைதும் உள்ள ைானியலாளர்ைள், ஆர்ைலர்ைள் ‘அஸ்ட்கராசாட்’ 

வசயற்வைக்கைாளின் தரவுைவளப் வபற கம.31’க்குள் விண்ணப்பிக்ைலாம் 

என்றும் கதர்ைாகும் நபர்ைளுக்கு தைைல்ைளுடன் உரிய நிதியுதவியும் 

ைழங்ைப்படும் என்றும் ISRO அறிவித்துள்ளது. ISRO சார்பில் ைானியல் 

ஆய்வுக்ைாை PSLV ஏவுைலம்மூலம் அஸ்ட்கராசாட் வசயற்வைக்கைாள் 

ஆந்திர பிரகதச மாநிலத்துக்குட்பட்ட ஸ்ரீஹரிகைாட்டாவில் இருந்து 2015ஆம் 

ஆண்டு வசப்.28’இல் விண்ணில் வசலுத்தப்பட்டது. விண்வைளியில் உள்ள 

புற ஊதாக் ைதிர்ைள், அங்கு பரவும் X ைதிர்ைள் இயக்ைம், நட்சத்திரங்ைளின் 

வசயல்பாடு ஆகியைற்வற ஆய்வுவசய்ய அஸ்ட்கராசாட் பயன்படுத்தப்படுகிற 

-து. 2018ஆம் ஆண்டு முதல் அஸ்ட்கராசாட் அனுப்பிய படங்ைள், தரவுைள் 

உள்ளிட்ட விைரங்ைவள வபாதுவைளியில் ISRO வைளியிட்டு ைருகிறது. 

இவை பல்கைறு முக்கிய அறிவியல் ஆய்வுைளுக்குப் பயனுள்ளதாை 

அவமந்தது. அஸ்ட்கராசாட் அனுப்பிய படங்ைள் மூலம், பூமியில் இருந்து 9.3 

பில்லியன் ஒளியாண்டுைள் வதாவலவில் நட்சத்திரக் கூட்டங்ைள் இருப்பது 

ைடந்த ஆண்டு ைண்டறியப்பட்டது. இந்த நிவலயில் அஸ்ட்கராசாட்டின் 

தரவுைவளப் பயன்படுத்தி ஆய்வு வசய்ைதற்கு ISRO மீண்டும் அவழப்பு 

விடுத்துள்ளது. இது வதாடர்பாை ISRO வைளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘நாடு 

முழுைதும் உள்ள ைானியல் ஆய்ைாளர்ைள், ஆர்ைலர்ைள் அஸ்ட்கராசாட் 

வசயற்வைக்கைாளின் தரவுைவளக்வைாண்டு ஆய்வுைவள கமற்வைாள்ளலா 

-ம். விருப்பம் உள்ளைர்ைள் தங்ைள் திட்ட ஆய்ைறிக்வை விைரங்ைவள கம 

31’க்குள் மின்னஞ்சல் முைைரிக்கு அனுப்ப கைண்டும். இதில் கதர்ைாகும் 

நபாா்ைளுக்கு தைைல்ைளுடன் உரிய நிதியுதவியும் ைழங்ைப்படும். 

 

9. கைாத்தகிரியிலிருந்து ஐக்கிய நாடுைள் சவபயில் ஒலித்த சிறுைன் குரல் 

கைாத்தகிரியிலுள்ள குழந்வத உரிவம ஆர்ைலர் பி ராகுல், ஐக்கிய நாடுைள் 

சவபயின் குழந்வதைளின் உரிவமைள் மாநாட்டின் முதல் இவணயைழி 

ைருத்தரங்கில் பங்கைற்று வபருவம கசர்த்துள்ளார். கைாத்தகிரி 

அருகையுள்ள ைாக்ைாகசாவல கிராமத்தில் ைசித்து ைருபைர் ராகுல் (13).  

இைர் கைாத்தகிரி அருகையுள்ள கைர்வைாம்வப அரசு உயர்நிவலப்பள்ளியி 

-ல் ஏழாம் ைகுப்பு படித்து ைருகிறார். தனது ஏழாைது ையதிலிருந்கத 

சுற்றுச்சூழல், குழந்வதைளின் உரிவம உள்ளிட்டைற்றின்மீது அதிை 

அக்ைவற வைாண்டைராைார். இதன் ைாரணமாை கைர் அறக்ைட்டவளயின் 

சார்பில் ைாக்ைாகசாவல கிராமத்தில் நடத்தப்படும் குழந்வதைள் வசயல்பாட் 

-டு வமயத்தில் இவணந்து ைாழ்வியல் ைல்வி, குழந்வதைளின் உரிவம 

ைல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைல்வி ஆகிய பிரிவுைளில் இைருக்கு பல்கைறு 

சிறப்பு பயிற்சிைளும் ைழங்ைப்பட்டன. 

இதில் சிறப்பாைப் பங்கைற்ற ராகுல் கைர் அறக்ைட்டவளயுடன் இவணந்து 

மரக்ைன்றுைள் நடுைது, விவதப்பந்துைள் தயாரிப்பது, வநகிழி வபைளுக்கு 

எதிரான பிரசாரம் உள்ளிட்டைற்றில் தன்வன ஈடுபடுத்தி ைந்துள்ளார். 

இந்நிவலயில் ஐக்கிய நாடுைள் சவப சார்பில் அண்வமயில் நடத்தப்பட்ட 

இவணயைழி ைருத்தரங்கில் இந்தியாவின் சார்பில் இைர் பங்கைற்றுள்ளா 

-ர். தன்வன ‘ைனங்ைளின் சகைாதரர்’ என அவழத்துக்வைாள்ளும் இைர், 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குழந்வத உரிவமைள் என்ற தவலப்பில் இந்தியாவி 

-லிருந்து பங்கைற்ற ஒகர சிறுைன் ஆைார். 

இந்தியா, கநபாளம், பாகிஸ்தான், ஆப்ைானிஸ்தான் ஆகிய நாடுைளின் 

சுற்றுச்சூழல் உரிவமைள் குறித்த குழந்வதைளின் கைாரிக்வைைவள அைர் 

முன்வைத்துள்ளார். இந்தக் ைருத்தரங்கில் ஐநா சவபயின் குழந்வதைள் 

நல உரிவமக்குரல் உறுப்பினர்ைள், குழுவின் முந்வதய தவலைர்ைள், 

சர்ைகதச குழந்வதைள் உரிவம நல அவமப்புைள் பங்கைற்று, பருைநிவல 

மாற்றம் குழந்வதைளின் ைாழ்க்வைவய எவ்ைாறு ைடுவமயாை பாதிக்கிற 

-து என்பது குறித்தும் விைாதித்துள்ளனர். இக்ைருத்தரங்கில் அரசுைளும், 

சமூைங்ைளும் தூய்வமயான சூழலுக்ைான உரிவமவய ைழங்ைவும், 

அைர்ைளின் எதிர்ைாலத்வதப் பாதுைாப்பாைவும் மாற்ற கைண்டிய கநரம் 

இதுவைன ராகுல் ைலியுறுத்தியுள்ளார். 

 

10. பத்திரிவையாளர்ைள் இழந்த சுதந்திரம்! 

சமூை நிைழ்வுைவள மக்ைளிடம் எடுத்துச் வசல்ைதில் பத்திரிவையாளர்ைளு 

-க்கு முக்கிய பங்குண்டு. உண்வம நிைழ்ச்சிைவள மக்ைளுக்குக்வைாண்டு 

வசல்லகைண்டும் என்ற கநாக்கில் பத்திரிவைைள் வசயல்பட்டு ைருகின்ற 

-ன. பத்திரிவைைள், பத்திரிவையாளர்ைளின் வசயல்பாட்டுக்கு சுதந்திரம் 

மிைவும் முக்கியமானது. எந்தவிதத் தவலயீடும் இல்லாமல் அைர்ைள் வசய 

-ல்பட்டால்தான் உண்வமயான தைைல்ைவள மக்ைள் அறிந்துவைாள்ள 

முடியும். பத்திரிவையாளர்ைளின் சுதந்திரமான வசயல்பாட்டுக்கு இந்திய 

அரசவமப்புச் சட்டகம ைழிகைாலுகிறது. 

அரசவமப்புச் சட்டத்தின் 19 (1) (ஏ) பிரிைானது, சுதந்திரமாைக் ைருத்து வைளி 

-யிடும் உரிவமவய ைழங்குகிறது. அதுகை, பத்திரிவையாளர்ைளின் சுதந் 

-திரமான வசயல்பாட்டுக்கு அடிப்பவடயாை உள்ளது. 

தற்கபாவதய ைாலைட்டத்தில் பத்திரிவையாளர்ைள் மீதும் பத்திரிவை 

நிறுைனங்ைள் மீதுமான ைன்முவற அதிைரித்துள்ளது. அைர்ைள் 

சுதந்திரமாைச் வசயல்படுைவத பயங்ைரைாத அவமப்புைள், தீவிரைாத 

அவமப்புைள் உள்ளிட்டவை தடுக்ை முயற்சிக்கின்றன. சில நாட்டு 

அரசுைகள பத்திரிவை சுதந்திரத்வதக் கைள்விக்குறியாக்கி ைருகின்றன. 

சில நாடுைளில் பத்திரிவையாளர்ைள் வைால்லப்படுைதும் நிைழ்கிறது.  

இந்தியாவின் வைௌரி லங்கைஷ், சவூதி அகரபியாவின் ெமால் ைக ாகி 

என அந்தப் பட்டியல் வதாடர்ந்து நீண்டு வைாண்கட இருக்கிறது. உலை 

அளவில் ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் மட்டுகம சுமார் 50 பத்திரிவையாளர்ை 

-ள் வைால்லப்பட்டதாை ‘எல்வலைளற்ற நிருபர்ைள்’ அவமப்பு வதரிவிக்கிறது. 

நடப்பு ஆண்டுக்ைான பத்திரிவை சுதந்திரக் குறியீட்வட ‘எல்வலைளற்ற 

நிருபர்ைள்’ அவமப்பு வைளியிட்டுள்ளது. அதில் வமாத்தமுள்ள 180 நாடுைளி 

-ல் நார்கை முதலிடத்தில் உள்ளது. முதல் 4 இடங்ைவள ஸ்ைான்டிகனை 

-யியா என்று அறியப்படும் நாடுைள் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்ைது.  

இந்தியா 142ஆைது இடத்தில் உள்ளது. ைடந்த ஆண்டும் இந்தியா இகத 

இடத்தில்தான் இருந்தது. ைடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் 133ஆைது இடத்தில் 



         

    

இருந்தது. பத்திரிவையாளர்ைளுக்கு மிைவும் ஆபத்து நிவறந்த நாடுைளில் 

ஒன்றாை இந்தியாவை அந்த அவமப்பு பட்டியலிட்டுள்ளது.  

ைாைல்துவறயினர், அரசியல் வசல்ைாக்கு வைாண்கடார், சில அவமப்புை 

-வளச் கசர்ந்கதார் உள்ளிட்கடாரிடமிருந்து பத்திரிவையாளர்ைள் திட்டமிட் 

-ட தாக்குதவல அதிைம் எதிர்வைாண்டு ைருைதாை அந்த அறிக்வையில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. ெனநாயைம் தவழப்பதற்கும் நாட்டின் சுதந்திரம் நிவலப்ப 

-தற்கும் பத்திரிவைைளும் பத்திரிவையாளர்ைளும் எந்தவிதத் தவலயீடுமி 

-ன்றி சுதந்திரமாைச் வசயல்படுைது அைசியம் என்பவத அறிஞர்ைளும் நிபு 

ணர்ைளும் சுட்டிக்ைாட்டியுள்ளனர். 

பத்திரிவை சுதந்திரம் - முதல் ஐந்து நாடுைள் 

1-நார்கை 

2-பின்லாந்து 

3-ஸ்வீடன் 

4-வடன்மார்க் 

5-கைாஸ்டா ரிைா 

பத்திரிவை சுதந்திரம் - ைவடசி ஐந்து நாடுைள் 

176-ஜிபூட்டி 

177-சீனா 

178-துர்க்வமனிஸ்தான் 

179-ைட வைாரியா 

180-எரித்ரியா 

 

 

 

 


