
         

    

1. இந்தியா, கீழ்காணும் எந்த நாட்டுடன் இணைந்து ‘காலநிணல & 

தூய ஆற்றல் நிகழ்ச்சிநிரல் 2030 கூட்டணி’ணய ததாடங்கியுள்ளது? 

அ) ஆஸ்திரேலியா 

ஆ) ஜெர்மனி 

இ) பிோன்ஸ் 

ஈ) ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகள்  

✓ ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகளின் அதிபர் ரொ பபடன் கூட்டிய காலநிபல 

மாற்றம் குறித்த ஜமய்நிகோன உச்சிமாநாட்டின்ரபாது, இந்தியாவும் 

ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகளும் இபைந்து பசுபம ஒத்துபைப்பு குறித்த 

“நிகழ்ச்சி நிேல் 2030” கூட்டணிபயத் ஜதாடங்குவதாக இந்தியப் 

பிேதமர் நரேந்திே ரமாடி அறிவித்தார். 

✓ “இந்தியா-அஜமரிக்கா காலநிபல மற்றும் தூய ஆற்றல் நிகழ்ச்சி நிேல் 

2030 கூட்டாண்பம”, காலநிபல மாற்றத்பத எதிர்த்து விபேவாகவும், 

உலக அளவில் ஜபருமளவிலும் நடவடிக்பககபள ஜெயல்படுத்துவபத 

ரநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இந்த உச்சிமாநாட்டில், சீன அதிபர் ஜி 

ஜின்பிங், ேஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ரபான்ற பல்ரவறு நாட்டுத் 

தபலவர்கள் கலந்துஜகாண்டனர். 

 

2. வேதி ஆயுதங்கணள தணட தெய்ேதற்கான அணைப்பின் தேளியக 

தணிக்ணகயாளராக வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளேர் யார்? 

அ) ஜவங்பகயா 

ஆ) G C முர்மு  

இ) இோரெஷ் குமார் 

ஈ) S A பாப்ரட 

✓ ரவதி ஆயுதங்கபள தபடஜெய்வதற்கான அபமப்பின் ஜவளியக தணிக் 

-பகயாளோக தபலபம கைக்கு தணிக்பக அதிகாரி G C முர்மு 

ரதர்வுஜெய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் மூன்றாண்டு காலத்திற்கு இப்பதவியில் 

பணியாற்றுவார். ஜவளியக தணிக்பகயாளோக அவேது பதவிக்காலம் 

நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஜதாடங்குகிறது. 

✓ ரவதி ஆயுதங்களின் தபடக்கான அபமப்பு என்பது ஜநதர்லாந்தின் தி 

ரேக் நகேத்தில் அபமந்துள்ள பன்னாட்டு அேசுகளுக்கிபடரயயான 

அபமப்பு ஆகும். 

 

3. பின்ேரும் எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், வை ைற்றும் ஜூன் ைாதங்களில் 

ஏணைகளுக்கு, இந்திய அரொங்கம், இலேெ உைவு தானியங்கணள 

ேைங்கவுள்ளது? 

அ) பிேதமர் ென் தன் ரயாெனா 

ஆ) பிேதமர் கரிப் கல்யாண் அன்ன ரயாெனா  

இ) பிேதமர் முத்ோ ரயாெனா 

ஈ) பிேதமர் ஆத்மா நிர்பார் கல்யாண் ரயாெனா 

✓ ரம மற்றும் ெூன் மாதங்களில் ஏபை எளிரயாருக்கு இலவெ உைவு 

தானியங்கபள வைங்குவபத மீண்டும் ஜதாடங்க இந்திய அேசு முடிவு 

ஜெய்துள்ளது. PDS பயனாளிகளுக்கு ஐந்து கிரலா கூடுதல் உைவு 

தானியங்கள், PMGKAY’இன்கீழ் ரம & ெூன் ஆகிய இரு மாதங்களுக்கு 

வைங்கப்படவுள்ளன. ஆனால், இம்முபற, பருப்புவபககள் ஏபைகளுக் 

-கு வைங்கப்படமாட்டாது. ஏபை எளிய மக்கள், ஜதாற்றுரநாய் காலத்பத 

பகயாளுவதற்காக, PMGKAY திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

4. ITUஆல் நடப்பாண்டுக்கான (2021) “பன்னாட்டு தகேல் ைற்றும் 

ததாணலத்ததாடர்பு ததாழில்நுட்பத்தில் தபண்கள்” நாள் அனுெரிக்கப் 

-பட்ட வததி எது? 

அ) ஏப்ேல் 21 

ஆ) ஏப்ேல் 22  

இ) ஏப்ேல் 23 

ஈ) ஏப்ேல் 24 

✓ பன்னாட்டு ஜதாபலத்ஜதாடர்பு ஒன்றியமானது (ITU) ஆண்டுத ாறும் 

ஏப்ேல் மா த்தில் வரும் நான்காவது வியாைக்கிைபம அன்று பன்னாட்டு 

தகவல் மற்றும் ஜதாபலத்ஜதாடர்பு ஜதாழினுட்பத்தில் ஜபண்கள்” நாபள 

ஜகாண்டாடுகிறது. இந்த ஆண்டு, ஏப்ேல்.22 அன்று, அந்நாளின் 10ஆவது 

ஆண்டு நிபறபவ “Connected Girls; Creating Brighter Futures” என்ற 

கருப்ஜபாருளுடன் அது ஜகாண்டாடியது. 

✓ பன்னாட்டு ஜதாபலத்ஜதாடர்பு ஒன்றியமானது ஐநா அபமப்பின் சிறப்பு 

நிறுவனமாகும். அது ஜெனீவாபவ தபலபமயிடமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

5. சீனாவின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக, பின்வரும் எந்த இரு நாடுக 

-ளுடன் இணைந்து ஜப்பான் தனது முதல் கூட்டு இராணுேப் பயிற் 

-சிணய வைற்தகாள்ளவுள்ளது? 

அ) இந்தியா மற்றும் அஜமரிக்கா 

ஆ) அஜமரிக்கா மற்றும் பிோன்ஸ்  

இ) ேஷியா அஜமரிக்கா 

ஈ) ேஷியா மற்றும் பிோன்ஸ் 

✓ மண்டல நீரில் சீனாவின் எல்பலமீறிய நடவடிக்பககளுக்கு மத்தியில், 

அஜமரிக்கா (US) மற்றும் பிஜேஞ்சு துருப்புக்களுடன் இபைந்து ெப்பான் 

தனது முதல் கூட்டு இோணுவப்பயிற்சிபய நடத்தவுள்ளது. இந்தப்பயிற்சி 

ரம 11-17 வபே நபடஜபறும். இது மூன்று நாடுகளின் தபேப்பபடகபள 

உள்ளடக்கிய முதல் மிகப்ஜபரிய அளவிலான பயிற்சியாகும். இப்பயிற்சி, 

3 நாடுகளுக்கும் இபடயிலான பாதுகாப்பு ஒத்துபைப்பப ஆைப்படுத்தும். 

 

6.ேளரும் நாடுகளின் காலநிணல நிதிணய இரட்டிப்பாக்க, ‘ெர்ேவதெ 

காலநிணல நிதித் திட்டத்ணத’ அறிவித்த நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகள்  

இ) ஜெர்மனி 

ஈ) பிோன்ஸ் 

✓ அஜமரிக்கா அதிபர் ரொ பபடன், “அஜமரிக்க ெர்வரதெ காலநிபல நிதி 

திட்டத்பத” ஜவளியிட்டார். பபங்குடில் வாயு உமிழ்பவக் குபறப்பதற்கு 

ஏபை நாடுகளுக்கு உதவும் வபகயில். நாட்டின் காலநிபல நிதிபய 

இேட்டிப்பாக்கும் என்று அவர் அறிவித்தார். புதிய காலநிபல நிதி திட்டம், 

2005ஆம் ஆண்டின் வாயு உமிழ்பவ ஒப்பிடும்ரபாது அதிலிருந்து 50% 

-52% பபங்குடில் வாயு உமிழ்பவ குபறக்கும் புதிய குறிக்ரகாளுடன் 

ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 

7.அண்ணைச்தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, அன்னபூர்ைா ைணலச்சிகரம் 

அணைந்துள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ரநபாளம்  

இ) வங்காளரதெம் 

ஈ) சீனா 

✓ இமயமபலயில் உள்ள அன்னபூர்ைா மபலத்ஜதாடர் வடக்கு மத்திய 

ரநபாளத்தில் அபமந்துள்ளது. இது உலகின் பத்தாவது மிகவுயேமான 

(8000 மீ) மபலச்சிகேமாகும். ெமீபத்தில், மகாோஷ்டிோவின் ெதாோபவச் 

ரெர்ந்த பிரியங்கா ரமாகித், இம்மபலச்சிகேத்பத அபடந்த முதல் இந்தி 

-யப்ஜபண்மணி என்ற ஜபருபமபயப்ஜபற்றார். அவர், ஏற்கனரவ 

எவஜேஸ்ட் மபலச்சிகேம் உட்பட பல சிகேங்கபள அபடந்துள்ளார். 

 

8.ணகவிடப்பட்ட சிறார்களுக்கு புனர்ோழ்ேளிப்பதற்காக, ‘ஹரிஹர்’ 

என்ற தகாள்ணகணய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) உத்தே பிேரதெம் 

இ) ேரியானா  

ஈ) பஞ்ொப் 

✓ ேரியானா மாநில அபமச்ெேபவயானது ‘ேரிேர்’ - வீடற்ற பகவிடப் 

-பட்ட மற்றும் ெேைாகதி அபடந்த சிறார்களுக்கு புனர்வாழ்வளிக்கும் 

முன்ஜனடுப்புக்கு ேரியானா ஜகாள்பகக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

✓ ஐந்து அகபவக்குக்கீழ் பகவிடப்பட்டிருந்தாரலா அல்லது ஒரு அகபவ 

முடியும் முன்னரோ ெேைாகதி அபடந்த சிறார்களுக்கு அவர்களின் 25 

அகபவ வபே கல்வி, ரவபலவாய்ப்பு மற்றும் நிதியுதவி அளிக்கப்படும். 

திருமைத்திற்கும் உதவி வைங்கப்படும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.ைனித உடலின் ஒத்த ைாதிரியாக தெயல்படும் பல்வேறு உயிரணு 

ேணககணளக்தகாண்ட ைனித உறுப்புகளின் சிறிய ைாதிரிகளுக்கு 

தகாடுக்கப்பட்ட தபயர் என்ன? 

அ) உடல் மாதிரிகள் 

ஆ) திசு சில்லுகள்  

இ) ஜெல் மாதிரிகள் 

ஈ) திசு மேபணுக்கள் 

✓ ‘திசு சில்லுகள்’ மனித உறுப்புகளின் சிறிய மாதிரிகள் ஆகும்; அபவ, 

மனிதவுடலுக்கு ஒத்ததாக ஜெயல்படும் பல்ரவறு உயிேணு வபககபள 

ஜகாண்டுள்ளன. வர்த்தக குழு திட்டத்தின்கீழ், NASA மற்றும் ஸ்ரபஸ் X 

இபடரயயான ஒத்துபைப்பின் ஒருபகுதியாக 4 விண்ஜவளி வீேர்கள் 

ெமீபத்தில் பன்னாட்டு விண்ஜவளி நிபலயத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனர். 

விண்ஜவளி ஆய்வுகளில் திசு சில்லுகளின் பயன்பாடு குறித்து ஆோய்வ 

-தில் அவர்கள் கவனம் ஜெலுத்துவர். 

 

10. அண்ணைச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘இ-2025 முன்தனடுப்பு’ 

என்பதுடன் ததாடர்புணடய துணற எது? 

அ) பருவநிபல மாற்றம் 

ஆ) மரலரியாபவ ஒழித்தல்  

இ) நிதியியல் ஜதாழில்நுட்பம் 

ஈ) ஊட்டச்ெத்து 

✓ உலக நலவாழ்வு அபமப்பு (WHO) தனது ‘E-2025 முன்ஜனடுப்பின்’கீழ் 

வரும் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் மரலரியாபவ ஒழிக்கும் திறனுடன் 25 

நாடுகபள அபடயாளம் கண்டுள்ளது. மரலரியா ஒழிப்பு ஜதாடர்பான 

WHO-ஜீரோயிங்கின் புதிய அறிக்பகயின்படி, ஆப்பிரிக்காபவச் ரெர்ந்த 

மூன்று நாடுகள் உட்பட இந்த 25 நாடுகளும், மரலரியா மற்றும் COVID-

19 ஆகிய இேட்பட அச்சுறுத்தலுக்காகவும் ஜெயல்பட ரவண்டியிருக்கும்.  

✓ இந்த நாடுகளுக்கு உலக நலவாழ்வு அபமப்பு தனது ஆதேவு மற்றும் 

ஜதாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்கபள வைங்கும். 

 


1. ரபார் ரதபவயில்பல! 

COVID ஜபருந்ஜதாற்பற வீழ்த்த ரபார் எபதயும் நடத்தத் ரதபவயில்பல. 

மாறாக, முகக்கவெம் - ெமூக இபடஜவளி - பக தூய்பம ஆகியவற்பற 

மக்கள் கபடப்பிடித்தாரல ரபாதுமானது. கரோனா தீநுண்மியிடம் மட்டும் 

தீண்டாபம ஜகாண்டால் மனிதகுலம் மகிழ்ச்சியாக வாை வழி கிபடக்கும். 

அதற்கு வீட்டிலிருந்தாலும் ஜவளியில் ஜென்றாலும் முகக் கவெம் அணிவது, 

ெமூக இபடஜவளிபய எப்ரபாதும் எச்ெரிக்பக உைர்வுடன் கபடப்பிடிப்ப 

-து, அடிக்கடி பககபளக் கழுவுதல் ஆகியவற்பறப் பின்பற்றினால் COVID 

தீநுண்மி மனிதகுலத்பத ஜநருங்காது. 

குறிப்பாக, ஏரதனும் ஜபாருபளரயா (அ) இடத்பதரயா ஜதாடரநர்ந்தால், 

உடரன ரொப்பினால் பககபளக் கழுவிக்ஜகாள்ளரவண்டும். ஜவளியிட 

-ங்களில் இருக்கும்ரபாது ொனிபடெர் பயன்படுத்தி பககபள சுத்தம் 

ஜெய்துஜகாள்ளலாம். ொனிபடெர் இல்பலஜயன்றாலும், ொதாேை ரொப்பி 

-ன்மூலம் பககபளக் கழுவினாரல கரோனாபவ விேட்டியடிக்க முடியும்.  

மனிதனிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத ஓர் உறுப்பாகரவ தற்ரபாது திறன்ரபசி 

மாறியுள்ளது. அதபனப் பயன்படுத்துவதில் தவறில்பல. ஆனால், அதுரவ 

கரோனாபவப் பேப்பும் காேணியாக மாறக்கூடும் என்பபத மறந்துவிடக் 

கூடாது. எனரவ, கபடகளுக்கும், பிற இடங்களுக்கும் ஜெல்ல ரநர்ந்தால், 

திறன்ரபசிபயத் தவிர்ப்பது நல்லது. 

நல்ல காற்ரறாட்டம் கரோனா பேவபலத் தடுக்கும்; குபறக்கும். அதனால், 

வீடுகளில் ென்னல்கபளத் திறந்து பவயுங்கள். சூரிய ஒளியும், சுத்தமான 

காற்றும் வீட்டுக்குள் வேரவண்டியது அவசியம். குடும்ப உறுப்பினர்களாக 

-ரவ இருந்தாலும் அேட்பட, ஜநருக்கம், ஜநரிெல் பாோட்டுவது நமக்குப் 

பபக. கவெம், காற்று, ஜதாபலவு, தூய்பம ஆகியபவ மட்டுரம நமக்கு 

நன்பமதரும். COVID தீநுண்மி குறித்த விழிப்புைர்ரவ ரநாய்த்தடுப்பின் 

முதல் ஆயுதம் என்பபத மறந்து விடாதீர்கள். 

நமது உயிர்க்கவெம் 

முகக்கவெத்பத முபறயாக அணிய ரவண்டும். மூக்பகயும் வாபயயும் 

மூடரவண்டும். இறுக்கமாக இல்லாமல் முகக்கவெம் ெற்ரற தளர்வாக 

இருப்பது நல்லது. 

 

2. ஜபண் காவலர்களுக்கு ‘குபறதீர்க்கும் மனுஜபட்டி’ திட்டம் ஜதாடக்கம் 

ஜென்பன காவல்துபறயில் பணிபுரியும் ஜபண்காவலர்களுக்காக, ‘குபற 

தீர்க்கும் மனுஜபட்டி’ என்ற திட்டத்பத காவல் ஆபையர் மரகஷ்குமார் 

அகர்வால் ஜதாடக்கிபவத்தார். 

 

3. ரதெஸ் ரபார் விமானத்தில் ‘பபத்தான்-5’ ஏவுகபை இபைப்பு 

முழுவதும் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ரதெஸ் இலகு இேக ரபார் விமா 

-னத்தில் வானிலிருந்தபடி வானிலக்பக துல்லியமாகத் தாக்கியழிக்கும் 

அதிநவீன ஐந்தாம் தபலமுபற ஏவுகபையான ‘பபத்தான்-5’ ஏவுக 

-பைபய ஏந்திச்ஜெல்ல ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘பபத்தான்-5’ ஏவுகபையுடன் ரபார் விமானத்தின் ஜெயல்பாட்பட மதிப் 

-பீடு ஜெய்யும் வபகயில் ஜதாடாா்ச்சியாக ரமற்ஜகாள்ளப்பட்ட பரிரொதபன 

-களின் முடிவில் இதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் ஜதரி 

-வித்தனர். இதுகுறித்து பாதுகாப்பு ஆோய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு அபமப்பு 

ஜவளியிட்ட ஜெய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: 

உள்நாட்டு தயாரிப்பான ரதெஸ் ரபார் விமானத்தில் ஏற்கனரவ ‘ஜடர்பி’ 

ஏவுகபை இபைத்து பரிரொதபன ரமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. அதில், 

பார்பவக்கு அப்பால் உள்ள வான் இலக்பகயும் மிக ரவகமாகச்ஜென்று 

துல்லியமாகத் தாக்கியது. அதபனத் ஜதாடர்ந்து ஐந்தாம் தபலமுபற 

ஜதாழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பபத்தான்-5 ஏவுகபையும் அதில் 

இபைக்கப்பட்டு ரகாவாவில் பரிரொதிக்கப்பட்டது. மிகவும் கடினமான 

சூைல்கபள எதிர்ஜகாள்ளக் கூடிய வபகயில் ஜதாடர்ச்சியாக ரமற்ஜகாள் 

-ளப்பட்ட பரிரொதபனகளில், ரதெஸ் ரபார் விமானம் வானிலிருந்தபடி 

அபனத்து இலக்குகபளயும் 100 ெதவீதம் துல்லியமாக வான் இலக்பக 

தாக்கி அழித்தது. அதனடிப்பபடயில், பபத்தான்-5 ஏவுகபையும் ரதெஸ் 

விமானத்தில் இபைக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரகாவாவில் நடத்தப்பட்ட இப்பரிரொதபனக்கு முன்பாக, ரபார் விமானம் 

‘பபத்தான்-5’ ஏவுகபைபய தாங்கிச்ஜெல்லும் திறன்குறித்து ஜபங்களூ 

-ரில் ரொதபன ஜெய்யப்பட்டது. 

வானில் ஏற்படும் உயர் அச்சுறுத்தபல திறம்பட எதிர்ஜகாள்ளும் திறன் 

பபடத்த ரதெஸ் ரபார் விமானம் இந்தியாபவச் ரெர்ந்த ஹிந்துஸ்தான் 

விமானம் ஜதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ொர்பில் தயாரிக்கப்பட்டதாகும். கடந்த 

பிப்ேவரியில் ஜேச்ஏஎல் நிறுவனத்திடமிருந்து `48,000 ரகாடியில் 83 

ரதெஸ் இலக இேக ரபார் விமானங்கபள வாங்க மத்திய அேசு ஒப்பந்தம் 

ரமற்ஜகாண்டது. 

 

4. 17 நாடுகளில் இந்திய வபக கரோனா கண்டுபிடிப்பு: உலக சுகாதாே 

அபமப்பு 

இந்திய வபகபயச் ரெர்ந்த இருமுபற உருமாறிய கரோனா தீநுண்மி, 

பதிரனழு நாடுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக உலக நலவாழ்வு அபமப்பு 

ஜதரிவித்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் கடந்த வாேம் ரமலும் 57 இலட்ெம் 

ரபருக்கு கரோனா ஜதாற்று ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் பல இலட்ெம் 

ரபருக்கு கரோனா ஜதாற்று உறுதியாகியுள்ளது. இதற்கு B.1.617 என்ற 

வபகபயச் ரெர்ந்த இந்திய வபக கரோனா தீநுண்மி காேைமாக 

இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. 

இந்நிபலயில், உலக நலவாழ்வு அபமப்பு அறிக்பக ஒன்பற ஜவளியிட்ட 

-து. அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 

ஏப்.27 வபே, 17 நாடுகளில் இருந்து 1,200 முபற B.1.617 வபக கரோனா 

தீநுண்மி கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தியா, பிரிட்டன், அஜமரிக்கா, 

சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து அதிகம் இந்த வபக கரோனா 

தீநுண்மி கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் பேவும் மற்ற வபக 

கரோனா தீநுண்மிகபளவிட B.1.617 வபக தீநுண்மி ரவகமாக வளர்ந்து 

பேவும் தன்பமஜகாண்டது. 

இதனால்தான் இந்தியாவில் முதல் அபலபயக் காட்டிலும் இேண்டாவது 

அபல ரவகமாகப் பேவி வருவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ரமலும், 

ஜபாதுசுகாதாே விதிகபளப்பின்பற்றாமல் இருப்பது, கரோனா ஜநறிமுபறக 

-பளப் பின்பற்றாமல் ரதர்தல், திருவிைா, கலாொே நிகழ்ச்சிகளுக்கு மக்கள் 

ஒன்றாகக் கூடுவதும் கரோனா பேவலுக்கு காேைமாக இருக்கலாம். 

இபவ ஜதாடர்பாக ரமலும் பல ஆய்வுகள் நடத்தப்பட ரவண்டும் என்று 

அந்த அறிக்பகயில் ஜதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

5. மத்திய நிதித்துபற ஜெயலோக டி வி ரொமநாதன் நியமனம் 

மத்திய நிதித்துபற ஜெயலோக தமிழ்நாடு பிரிவு இ ஆ ப அதிகாரி டி வி ரொ 

-மநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த 1987ஆம் ஆண்டின் தமிைக பிரிவு 

இஆப அதிகாரியான டி வி ரொமநாதன் மத்திய நிதியபமச்ெகத்தின் ஜெல 

-வினத்துபற ஜெயலோக பணிபுரிந்து வந்தார். இந்நிபலயில், அவர் மத்தி 

-ய நிதித்துபற ஜெயலோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மத்திய நிதியபமச்ெகத் 

-தில் உள்ள ஜெயலர்களில் மிக மூத்த அதிகாரி நிதித்துபற ஜெயலோக 

நியமிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. சுங்கத்துபற குற்றங்கபளத் தடுக்க பிரிட்டனுடன் ஒப்பந்தம்: மத்திய 

அபமச்ெேபவ ஒப்புதல் 

சுங்கத்துபற ஜதாடர்பான குற்றங்கபளத் தடுப்பதற்கும், தகவல்கபளப் 

பரிமாறிக் ஜகாள்வதற்கும் பிரிட்டனுடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் ரமற்ஜகாள்ள 

மத்திய அபமச்ெேபவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய அேசு 

ஜவளியிட்ட அறிக்பகயில் கூறப்பட்டுள்ளதவது: பிேதமர் தபலபமயிலான 

மத்திய அபமச்ெேபவக் கூட்டம் நபடஜபற்றது. இக்கூட்டத்தில், பிரிட்டன், 

வட அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகளுடன் சுங்கத்துபற விவகாேங்களில் பேஸ் 

-பே நிர்வாக உதவி, ஒத்துபைப்புடன் ஜெயல்படுவதற்கு ஒப்பந்தம் ரமற்ஜகா 

-ள்ளவும், அந்த ஒப்பந்தத்தில் பகஜயழுத்திடவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

சுங்கத்துபற ஜதாடர்பான குற்றங்கபளத் தடுப்பதிலும், அவற்பற விொரிப் 

-பதிலும் தகவல்கபளப் பரிமாறிக் ஜகாள்வதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் உதவும். 

ரமலும், இருநாட்டு சுங்கத்துபற நிர்வாகத்துக்கு இபடரய தகவல்கபளப் 

பரிமாறிக்ஜகாள்வதற்கு ெட்டரீதியிலான வழிமுபறபய இந்த ஒப்பந்தம் 

ஏற்படுத்தித் தரும். நாடுகளுக்கு இபடரயயான வர்த்தகத்தில் விபேவில் 

ஒப்புதல் கிபடக்கவும் இந்த ஒப்பந்தம் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

என்று அந்த அறிக்பகயில் ஜதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. கீைடி ஏைாம்கட்ட அகைாய்வு: முதுமக்கள் தாழிகளிலிருந்து பாபனகள் 

கண்ஜடடுப்பு 

சிவகங்பக மாவட்டம் திருப்புவனம் அருரக கீைடியில் நபடஜபற்றுவரும் 

ஏைாம் கட்ட அகைாய்வில் ஜகாந்தபகப் பகுதியில் கிபடத்த 2600 

ஆண்டுகளுக்கு முந்பதய முதுமக்கள் தாழிகளிலிருந்து குறியீடுகளுடன் 

கூடிய பாபனகள் கண்ஜடடுக்கப்பட்டன. கீைடியில் தமிழ்நாடு ஜதால்லியல் 

துபற ொர்பில் ஏைாம்கட்ட அகைாய்வுப் பணிகள் நபடஜபற்று வருகின்றன. 

பிப்.13ஆம் ரததி ஜதாடங்கிய இந்த அகைாய்வுப் பணிகள் கீைடி, அகேம், 

ஜகாந்தபக ஆகிய பகுதிகளில் நபடஜபற்று வருகின்றன. 

அப்ரபாது ஜகாந்தபகயில் மூன்று குழிகள் ரதாண்டப்பட்டு ஏழு முதுமக்கள் 

தாழிகள் கண்ஜடடுக்கப்பட்டன. இதில் 3 மற்றும் நான்காம் எண்ஜகாண்ட 

முதுமக்கள் தாழிகளில் இருந்த ஜபாருள்கள் ஆய்வுக்காக ஜவளிரய 

எடுக்கப்பட்டன. மூன்றாம் எண்ஜகாண்ட தாழி முழுபமயாக கிபடத்ததால் 

அதற்குள் மனித எலும்புகள், பாபனகள் மற்றும் இரும்பு ஆயுதம் உள்ளிட்ட 

-பவ இருந்தன. இதில் சிறிய வடிவிலான பாபனகளில் ஒரேமாதிரியான 

குறியீடுகள் காைப்படுகின்றன. இது உைவுப்பாத்திேம் (அ) குவபளயாக 

இருக்கலாம் எனக்கருதப்படுகிறது. 

19 ஜெமீ விட்டமுள்ள ஓர் உைவுப் பாத்திேத்தின் உயேம் 4.5 ஜெமீ உள்ளது. 

மற்ஜறாரு பாத்திேம் 14 ஜெமீ விட்டமும், 16 ஜெமீ உயேமும் உள்ளது. மற்ஜறா 

-ரு பாத்திேம் ரெதமபடந்த நிபலயில் காைப்படுகிறது. 3 குறியீடுகளும் 

எதபனக் குறிக்கிறது என்பது குறித்து அடுத்த கட்ட ஆய்வுக்குப் பின்னரே 

ஜதரியவரும். கீைடி ஆறாம் கட்ட அகைாய்வில் 42 குழிகளில் 39 முதுமக்கள் 

தாழிகள் கண்ஜடடுக்கப்பட்டன. அவற்றிலிருந்து 20 எலும்புக்கூடுகள் 

ஜவளிரய எடுக்கப்பட்டன. இதில் சிலவற்றில் இதுரபான்ற பாத்திேங்கள் 

இருந்தன. ஆனால் அதில் குறியீடுகள் எதுவும் காைப்படவில்பல. 

ஏைாம்கட்ட அகைாய்வில் இதுவபே ஜவளிரய எடுக்கப்பட்டுள்ள 2 முதுமக்க 

-ள் தாழிகளிலும் குறியீடுகளுடன் பாத்திேங்கள் கிபடத்துள்ளது குறிப்பிட 

-த்தக்கது. ரமலும் ஆறாம்கட்ட அகைாய்வில் ஜவளிரய எடுக்கப்பட்ட எலும்பு 

-க்கூடுகபள மதுபே காமோெர் பல்கபலக்கைகம் லக்ரனாவில் உள்ள 

பீர்பால் ஷாகினி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரபலிரயா ெயின்ஸ் ஆய்வு கூடத்துக்கு 

ஆய்வுக்காக அனுப்பியுள்ளது. 

ஆனால் வடமாநிலங்களில் கரோனா ஜதாற்று பேவல் அதிகரித்துள்ளபதத் 

ஜதாடர்ந்து அந்த ஆய்வகம் மூடப்பட்டு, அது கரோனா வார்டாக மாற்றப்பட்டு 

-ள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனரவ எலும்புகளின் DNA பரிரொதபன முடிவு 

-கள் வருவதில் அதிக காலதாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஜதால்லியல் 

ஆய்வாளர்கள் ஜதரிவித்துள்ளனர். 

 

8. 2020’இல் இோணுவத்துக்கு அதிகம் ஜெலவிட்ட நாடுகளில் இந்தியா 

மூன்றாவது இடம் 

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் ோணுவத்துக்கு அதிகம் ஜெலவிட்ட நாடுகளில் 

அஜமரிக்கா மற்றும் சீனாபவ ஜதாடர்ந்து இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் 

உள்ளது. ஸ்வீடன் தபலநகர் ஸ்டாக்ரோமில் ‘ஸ்டாக்ரோம் ெர்வரதெ 

அபமதி ஆோய்ச்சி நிறுவனம்’ உள்ளது. 

உலகளாவிய இோணுவ ஜெலவினம் மற்றும் ஆயுத வர்த்தகத்பத இந்த 

நிறுவனம் கண்காணித்து வருகிறது. உலக நாடுகளின் இோணுவ 

ஜெலவினம் ஜதாடர்பான இதன் ெமீபத்திய அறிக்பக ஜவளியானது. 
இதன்படி கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இோணுவத்துக்கு அதிகம் ஜெலவிட்ட 

நாடுகளில் அஜமரிக்கா, சீனாபவ ஜதாடர்ந்து இந்தியா மூன்றாவது 

இடத்தில் உள்ளது. உலக நாடுகளின் ஒட்டுஜமாத்த இோணுவ ஜெலவில் 

அஜமரிக்காவின் பங்கு 39 ெதவீதமாக உள்ளது. இபதயடுத்து சீனாவின் 

பங்கு 13 ெதவீதமாகவும் இந்தியாவின் பங்கு 3.7 ெதவீதமாகவும் உள்ளது. 

அஜமரிக்கா தனது இோணுவத்துக்கு கடந்த 2020’ல் 77,800 ரகாடிடாலர் 

ஜெலவிட்டுள்ளது. சீனா 25,200 ரகாடி டாலரும் இந்தியா 7,290 ரகாடி 

டாலரும் ஜெலவிட்டுள்ளன. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில், கரோனா பவேஸ் 

பேவல் இருந்தாலும் இந்த மூன்று நாடுகளும் முந்பதபய ஆண்படவிட 

கூடுதலாக இோணுவத்துக்கு ஜெலவிட்டுள்ளன. அஜமரிக்கா தனது ஜமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.7 ெதவீதத்பத இோணுவத்துக்கு ஜெலவிட்டுள் 

-ளது. சீனா 1.7 ெதவீதமும் இந்தியா 2.9 ெதவீதமும் ஜெலவிட்டுள்ளன. 

2011-2020 வபே அஜமரிக்க இோணுவ ஜெலவு 10% குபறந்துள்ளது. 

ஆனால் சீனாவின் ோணுவ ஜெலவு 76 ெதவீதமும் இந்தியாவின் ோணுவ 

ஜெலவு 34 ெதவீதமும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. உலகில் இோணுவத்துக்கு 

அதிகம் ஜெலவிட்ட நாடுகள் பட்டியலில் அஜமரிக்கா, சீனா, இந்தியாபவ 

ஜதாடர்ந்து, ேஷியா, பிரிட்டன், ெவுதி அரேபியா, ஜெர்மனி, பிோன்ஸ் ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளன. 2020’ல் உலக நாடுகளின் ஜமாத்த ோணுவ ஜெலவு 

முந்பதய ஆண்படவிட 2.6% அதிகரித்துள்ளது. முதல் ஐந்து நாடுகளின் 

இோணுவ ஜெலவு, ஜமாத்த இோணுவ ஜெலவில் 62 ெதவீதமாக உள்ளது. 

 

 


